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КОМПЛЕКСНАЯ АКТИВИЗАЦИЯ МАЛОКЛИНКЕРНОГО 
ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

В статье приведены результаты исследований шлакопортландцемента с содержанием 
клинкера 5-19 %. Определены оптимальные составы и параметры производства, предложены способы 
активизации для получения шлакопортландцемента с активностью до 50 МПа.

Ключевые слова: энергосбережения, шлакопортландцемент, клинкер, фосфогипс, добавки-
активизаторы.

Производство цементного клинкера, как полуфабриката для изготовления 
портландцемента, требует высоких затрат топлива и энергии, что приводит к значительному 
увеличению себестоимости цемента. Уменьшение расхода клинкера достигается 
использованием композиционных цементов, содержащих значительное количество 
активных минеральных добавок. Из цементов этой группы наиболее широко используют 
шлакопортландцемент (ШПЦ). В строительстве распространен ШПЦ, содержащий 40...50% 
цементного клинкера. На него приходится более 20% всего мирового производства цемента. 
Экономическая целесообразность использования такого вяжущего не вызывает сомнений. 
Энергозатраты на получение клинкера составляют 120 ... 140 кг уcл.топл./т для заводов сухого 
способа и до 240 кг для заводов мокрого способа. При экономии 50% клинкера уменьшение 
энергозатрат на его получение в пересчете на расход условного топлива составляют                                                                                                       
60...120 кг уcл.топл./т [1, 2].

Европейские нормы ЕN 197-1 предусматривают производство  шлакопортландцемента 
трех групп СЕМ III/A, СЕМ III/В и СЕМ III/С с содержанием клинкера соответственно                           
35-64, 20-34 и 5-19 %.

Целью данной работы был поиск путей активизации малоклинкерного шлако- 
портландцемента (МШПЦ) с содержанием клинкера менее 19%.

В исследованиях использовали гранулированный доменный шлак Криворожского 
металлургического комбината, с модулем основности (Мо = 1,09) [2], клинкер Здолбуновского 
завода ПАТ «Волынь-Цемент» (С3S = 57,1%, C2S = 21,27% , C3A = 6,87%, C4AF = 12,19%), 
который по минералогическому составу можно отнести к типичным среднеалюминатным 
клинкерам (табл. 1). 
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Таблица 1
Химический состав исходных материалов

Вид материалов
Содержание оксидов, мас. %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 MnO F

Доменный гранулированный шлак 39,52 6,49 0,12 47,13 3,10 1,74 1,15 -
Фосфогипс - 0,36 0,15 38,4 0,003 59,7 - 0,14
Клинкер 22,47 5,26 4,07 66,18 0,64 0,46 0,29 -

Важным активизирующим компонентом ШПЦ является гипс. При сравнительной 
оценке различных ативизаторов лучшие результаты получены при использовании фосфогипса 
в количестве 4,5 % по SO3 (табл. 2). Повышенной активизующей способности фосфогипса 
способствует его высокая дисперсность и наличие примесей фторидов [3].

Таблица 2
Влияние вида сульфатного компонента на свойства МШПЦ

№ 
з/п

Содержание компонентов, %

Норм. 
густота, 

%

Сроки 
схватывания,

часы

Прочность 
при изгибе, 

МПа

Прочность 
при сжатии, 

МПа

Ш
ла
к

К
ли
нк
ер

Ф
ос
ф
ог
ип

с 
(п
о 

SO
3)

Ги
пс
ов
ы
й 

ка
ме
нь

 
(п
о 

SO
3)

Начало Конец 7 сут. 28 сут. 7 сут. 28 сут

1 88 12 3,5 - 22,7 3,5 6,5 6,8 10,8 13,4 34,1

2 88 12 4,5 - 23,3 3,2 7,5 7,4 10,8 15,6 41,9

3 88 12 5,5 24,5 4 8 5,3 9,8 14,5 36,2

4 88 12 - 3,5 23,5 3,9 7,4 5,5 8,2 12,3 30,8

5 88 12 - 5,5 25,5 3,5 8,6 5,9 10,5 25,8 33,5

6 88 12 - 5,5 26,2 4,5 9,0 4,5 7,6 13,2 31,5

Известным направлением повышения активности ШПЦ является увеличение его 
удельной поверхности [4]. Нами был проведен ряд опытов, направленных на сравнение 
одностадийного и двухстадийного способов помола МШПЦ, а также выполнены исследования 
по определению влияния добавки интенсификатора помола - пропиленгликоля и добавок 
суперпластификаторов - Sika VC 225 и СП-1 на кинетику помола вяжущего. Результаты 
исследований приведены на рис.1 и в табл. 3.
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Рисунок 1 – Влияние различных добавок на кинетику помола МШПЦ

 Таблица 3
Влияние способа помола на прочность малоклинкерного шлакопортландцемента

№

Добавка Одностадийный помол Двухстадийный помол

Вид

П
ро
до
лж

и-
те
ль
но
ст
ь 

по
мо
ла

, ч
ас
ы

Уд
ел
ьн
ая

 
по
ве
рх
но
ст
ь,

 
см

2 /г
Н
ор
м.

 
гу
ст
от
а,

 %

Прочность при 
сжатии, МПа

Уд
ел
ьн
ая

 
по
ве
рх
но
ст
ь,

 
см

2 /г

Н
ор
м.

 
гу
ст
от
а,

 %
Прочность при 
сжатии, МПа

7 cут. 28 сут. 7 сут. 28 сут.

1 Без добавок
1,5 3021 26,5 7,3 21,1 3011 24 10,2 29,4
2 3657 25 9,2 26,0 3547 22 11,8 31,0
3 4537 25 12,2 31,3 4534 23 15,6 41,9

2 Пропиленгликоль
(0,05%)

1,5 3561 25,5 11,0 23,9 3580 24,5 19,2 30,1
2 4510 25 13,6 34,4 4566 24,5 21,2 42,5
3 5589 31 14,8 32,0 5536 29 22,2 36,0

3 SikaVC 225 (0.3%) 
при помоле

1,5 3109 20 6,5 13,8 3002 19 19,6 34,6
2 3562 18,5 10,2 19,4 3558 17 25,2 38,0
3 4433 17 15,6 30,1 4501 17 28,6 41,4

4 SikaVC 225 (0.3%) 
при замешивании

1,5 3221 26,5 7,6 22,4 3011 24 10,8 39,6
2 3657 25 9,0 27,0 3547 22 14,8 48,1
3 4537 25 12,2 36,4 4534 23 19,5 55,2

5 СП-1
(0.5%) при помоле

1,5 3183 25 8,5 20,9 3109 23 9,3 29,5
2 3691 23 11,6 26,5 3602 21 13,8 32,2
3 4601 23,5 13,0 33,3 4573 22 22,5 43,4

6 СП-1 (0.5%) при 
замешивании

1,5 3221 26,5 9,8 23,3 3011 24 10,5 30,8
2 3657 25 11,6 27,2 3547 22 16,3 39,2
3 4537 25 14,8 33,5 4534 23 22,8 45,0
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В качестве вяжущего в исследованиях использовали МШПЦ с содержанием клинкера 
12% и фосфогипса 4,5% в пересчете на SO3. Помол вяжущего осуществлялся в лабораторной 
шаровой мельнице. При одностадийном помоле происходил совместный помол всех 
компонентов вяжущего, а при двухстадийном - сначала осуществлялся помол цементного 
клинкера до удельной поверхности  2500 см2/г, а затем совместный помол всех компонентов 
вяжущего.

Полученные результаты показывают что при увеличении удельной поверхности 
вяжущего от 3000-3200 см2/г до 4500 см2/г прочность растворов увеличивается в среднем на 
25-30%, при этом  более эффективным является двухстадийный способ помола МШПЦ. При 
одностадийном помоле, в связи с налипанием зерен шлака на зерна клинкера усложняется их 
тонкое измельчение. Эти результаты совпадают с данными Г. Людвига и Ф. Шнека, которые 
установили, что при двухстадийном помоле удается существенно уменьшить размеры зерен 
клинкера, что существенно отражается на активности ШПЦ [5].

Для снижения энергозатрат на помол в наших исследованиях использовалась добавка 
интенсификатор помола - пропиленгликоль. Увеличение ее содержания до величины 
0,05% от массы вяжущего позволяет снизить продолжительность помола и соответственно 
энергозатраты на 1/3, также это позволяет увеличить раннюю прочность образцов. Ведение 
добавок суперпластификаторов, Sika VC 225 и СП-1, существенно не влияет на кинетику 
помола вяжущего. Положительный эффект наблюдается при введении этих добавок при 
замесе цементно-песчаного раствора состава 1:3. При этом прочность образцов в 28 суточном 
возрасте растет в среднем на 25%, при использовании суперпластификатора Sika VC 225, и на 
10% при использовании СП-1.

При различной величине удельной поверхности МШПЦ исследовали влияние добавок 
солей-активизаторов на прочностные свойства вяжущего (табл. 4).  Для снижения расхода воды, 
необходимой для достижения раствором стандартной величины расплыва конуса 106...115 мм 
во всех точках с водой затворения вводили добавку суперпластификатор СП-1 в количестве 
1% от массы вяжущего. Полученные результаты свидетельствуют что с увеличением удельной 
поверхности влияние добавок активизаторов твердения на прочностные характеристики 
вяжущего становится незначительным. Однако, они позволяют заметно повысить прочность 
вяжущего с удельной поверхностью 350 м2/кг. Наши исследования показали, что наиболее 
эффективным активизатором твердения при умеренной величине удельной поверхности для 
МШПЦ является кремнефтористый натрий (Na2SiF6), относящейся к группе солей-флюоритов.

Прочность МШПЦ с добавкой 2 % Na2SiF6, при удельной поверхности цемента                               
Sуд = 350 м2/кг увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с прочностью контрольного состава. 
При введении добавки кремнефторида натрия идет реакция гидролиза:

Na2SiF6 + 4Н2О = Si(ОН)4 + 2NaF + 4НF
Полученный гель Si(OH)4 способствует процессу кристаллизации гидратных 

новообразований МШПЦ. Плавиковая кислота НF активно растворяет поверхностный слой 
зерен шлака способствуя их гидратации [3].

Целью работы на следующем этапе исследований было изучение комплексного влияния 
на прочность малоклинкерного шлакопортландцемента содержания клинкера, активаторов 
твердения, удельной поверхности и суперпластификатора.

Основные исследования были выполнены с применением математического планирования 
эксперимента. Для этого был реализован трехуровневый пятифакторный план На-5 [6], условия 
планирования которого приведены в табл. 5.
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Таблица 4
Влияние добавок активаторов твердения на прочность 

малоклинкерного шлакопортландцемента

№

Добавка Удельная поверхность 350 м2/кг Удельная поверхность 450 м2/кг

Вид

С
од
ер
ж
ан
ие

, 
м
ас

.%
В
од
ов
яж

ущ
ее

 
от
но
ш
ен
ие

Прочность 
при изгибе, 

МПа

Прочность 
при сжатии, 

МПа

В
од
ов
яж

ущ
ее

 
от
но
ш
ен
ие

Прочность
 при изгибе, 

МПа

Прочность 
при сжатии, 

МПа

7 
сут.

28 
сут.

7 
сут.

28 
сут.

7 
сут.

28 
сут.

7
 сут.

28 
сут.

1 Без 
добавок - 0,33 5,1 9,1 16,3 33,1 0,32 7,4 10,8 23,4 45,3

2 Na2SiF6 1,0 0,35 7,1 9,5 28,4 33,2 0,34 7,5 10,0 28,7 46,1

3 Na2SiF6 2,0 0,38 6,8 9,5 29,6 44,3 0,37 7,4 10,0 29,9 49,6

4 CaCl2 1,0 0,31 6,0 8,2 16,8 33,4 0,35 7,1 10,9 24,5 45,3

5 CaCl2 2,0 0,32 6,7 8,6 22 33,6 0,36 7,1 10,0 25,1 45,8

6 FeCl3 1,0 0,34 6,9 8,6 19 33,8 0,34 7,2 10,2 26,4 45,6

7 FeCl3 2,0 0,35 6,7 8,9 19,2 35,7 0,36 8,1 10,7 27,2 46,1

8 Nа2СО3 1,0 0,38 6,0 10,8 20,8 37,5 0,34 7,7 10,2 29,2 46,2

9 Nа2СО3 2,0 0,4 6,4 10,1 21,2 38,4 0,37 7,7 10,6 31,4 47,4

Таблица 5
Условия планирования эсперимента

№
Факторы Уровни варьирования Интервал 

варьированияНатуральные Кодированые -1 0 +1
1 Содержание клинкера,% Х1 5 12 19 7

2 Содержание фосфогипса 
в пересчете на SO3, %

Х2 3,03 4,5 5,97 1,47

3 Удельная поверхность 
вяжущего, м2/кг Х3 350 450 550 100

4 Содержание активизатора 
твердения ( Na2SiF6), %

Х4 0 2 4 2

5 Содержание 
суперпластификатора  СП-1, % Х5 0 0,5 1 0,5

В ходе исследований в каждой точке плана изготавливали цементно-песчаный раствор 
состава вяжущее:песок 1:3, определяли водоцементное отношение для достижения расплыва 
конуса раствора на встряхивающем столике не менее 106 мм, и прочность образцов-балочек на 
сжатие и изгиб в возрасте 28 суток.
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После проведения, обработки и статистического анализа экспериментальных данных 
получены математические модели указанных параметров для исследованных вяжущих в виде 
полиномиальных уравнений регрессии приведенных в табл.6.

Таблица 6
Экспериментально – статистические модели прочности растворов на МШПЦ

Исходные параметры Экспериментально – статистические модели

Водоцементное 
отношение

В/Ц=0,36+0,01Х3+0,01Х4-0,03Х5-0,01Х2
2+0,02Х3

2-
0,02Х4

2+0,01Х1Х2 (1);

Прочность при сжатии
в возрасте 28 суток, МПа

fm
28=44+5,73Х1-0,7Х2+1,49Х3+0,22Х4+1,19Х5-6,32Х1

2-
2,42Х2

2-3,22Х3
2-4,17Х4

2+1,33Х5
2-0,65Х1Х2-1,53Х1Х3-

2,69Х1Х4-0,55Х1Х5+1,28Х2Х3+0,4Х2Х4-3,65Х2Х5-0,86Х3-
Х4+0,2Х3Х5+2,91Х4Х5 (2).

Графические зависимости, иллюстрирующие влияние технологических факторов на 
водоцементное отношение и прочность малоклинкерного ШПЦ на сжатие в  возрасте 28 сут., 
приведены на рис.2, 3.

Анализируя уравнение 1 (табл. 6) и графические зависимости, приведенные на                                
рис. 2.,  можно прийти к выводу, что увеличение содержания клинкера существенно не влияет 
на водоцементное отношение растворов, изготовленных на МШПЦ. Наиболее значительно 
влияет на В/Ц величина удельной поверхности вяжущего. При увеличении удельной 
поверхности до 420-450 м2/кг водопотребность вяжущего несколько снижается, что связано 
с определенным увеличением пластичности растворов, однако чрезмерное увеличение 
дисперсности МШПЦ приводит к резкому росту В/Ц. Также некоторый рост водопотребности 
вызывает увеличение содержания добавки кремнефторида натрия. Влияние данных двух 
факторов носит экстремальный характер. Увеличение содержания фосфогипса до 4,5% в 
пересчете на SO3, в общей массе вяжущего, приводит к незначительному увеличению В/Ц, 
что повидимому связано с образованием повышенного количества этрингита в результате 
взаимодействия алюминатной составляющей цементного клинкера с фосфогипсом. 

Наиболее значительный эффект уменьшения В/Ц без изменения консистенции раствора 
достигается при введении суперпластификатора. Суперпластификатор СП-1 позволяет 
уменьшить В/Ц раствора на МШПЦ от 0,39 до 0,33 и, соответственно, увеличить прочность 
образцов. Влияние суперпластификатора на В/Ц в исследованном диапазоне его варьирования,  
как следует из анализа полученной модели, имеет практически линейный характер.

Одновременное увеличение содержания клинкера, фосфогипса и кремнефторида натрия 
в общей массе вяжущего, при повышении его удельной поверхности, положительно влияют на 
прочность растворов на МШПЦ (рис. 3). 

Это связано с тем, что в присутствии ионов Ca2 + и SO4
2- и высокой дисперсности 

частиц ускоряется гидратация стекловидной фазы доменного гранулированного шлака, в 
результате чего происходит образование низкоосновных гидросиликатов кальция. Однако 
следует отметить, что при комплексной активации шлаков гидроксидом кальция и сульфатным 
компонентом возможны и деструктивные процессы - замедление твердения и некоторое 
падение прочности, вызванное процессами перекристаллизации гидросульфоалюмината [3]. 
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Поэтому, как следует из анализа полученной модели, необходимо учитывать оптимальное 
количественное соотношение использованных добавок.

Рисунок 2 – Влияние технологических факторов на водоцементное отношение 
растворов на основе МШПЦ

Негативно на прочность МШПЦ влияет чрезмерное увеличение величины удельной 
поверхности вяжущего, а также расхода добавки кремнефторида натрия, что связано с 
резким увеличением В/Ц. Исследованиями установлено, что наибольшая прочность образцов 
наблюдается при величине удельной поверхности 450 м2/кг, при этом оптимальный расход 
фосфогипса и кремнефтрида натрия в массе вяжущего составляет 4,5% в пересчете на SO3 и 
2% соответственно.

Как и следовало ожидать, снижение водопотребности исследованных вяжущих за 
счет введения добавки суперпластификатора и повышения удельной поверхности позволяет 
увеличить их прочность. Однако увеличение общего количества суперпластификатора и 
фосфогипса в массе вяжущего выше определенного предела негативно влияет на прочность.
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Рисунок 3 – Влияние технологических факторов на прочность растворов на основе 
МШПЦ

Одним из недостатков МШПЦ является пониженный рН твердеющего вяжущего, в 
результате недостаточного количества гидролитического гидроксида кальция, интенсивно 
связываемого шлаком. Следствием понижения щелочности системы МШПЦ-вода является ее 
недостаточноя пассивирующая способность по отношению  к арматурной стали, что существенно 
суживает область его применения. Фторидная активизация МШПЦ кремнефторидом натрия 
существенно не изменяет величину рН.

Как известно, эффективным способом активизации шлаковых вяжущих при 
одновременном увеличении рН является  введение щелочных добавок, которое однако может 
сопровождаться быстрым схватыванием вяжущей системы  [7]. Представляло интерес проверить 
возможность усиления эффекта активизации МШПЦ за счет добавки к вяжущему гидратной 
извести. При затворении МШПЦ, активированного добавкой Na2SiF6, при дополнительном 
введении Са(ОН)2,  происходит химическая реакция:

Na2SiF6+3Са(ОН)2=3СаF2+2NaОН+Si(OH)4
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Образование в растворе твердеющего цемента наряду с фторидом кальция едкого 
натра обеспечивает  комплексную фторидно-щелочную активизацию МШПЦ и вместе с тем 
достаточно высокие значения рН. При этом, хотя и отмечается некоторое сокращения сроков 
схватывания, но они остаются в стандартных пределах.   Результаты выполненных испытаний 
растворов на МШПЦ с добавками приведены в табл.7.

Таблица 7 
Результаты испытания растворов на МШПЦ с добавками Na2SiF6 и Са(ОН)2

№ Вид добавок В/Ц
Расплыв 
конуса,
мм

Прочность 
раствора на 
сжатие, МПа

рН раствора

fm
7,

МПа
fm

28,
МПа 7сут. 28 сут.

1 - 0,4 130 17 29,4 10,2 9,5
2 - 0,5 215 13,3 24,1 10,5 9,3
3 Са(ОН)2-3% 0,4 120 19,9 36,3 12,7 12,5
4 Са(ОН)2-3% 0,5 205 16,3 30,8 13,1 12,8
5 Са(ОН)2-7% 0,4 200 17,8 31,4 12,9 12,7
6 Са(ОН)2-7% 0,5 120 15,5 30,2 13,2 12,9
7 Na2SiF6 - 2% 0,4 120 24,7 38,3 10,6 10,1
8 Na2SiF6 - 2% 0,5 205 21,3 30,5 10,9 10,2
9 Са(ОН)2-3%+ Na2SiF6 - 2% 0,4 115 28,9 46,7 12,8 12,6
10 Са(ОН)2-3%+ Na2SiF6 - 2% 0,5 200 24,3 39,2 12,9 12,5
11 Са(ОН)2-7%+ Na2SiF6 - 2% 0,4 115 24,9 44,9 13,1 12,8
12 Са(ОН)2-7%+ Na2SiF6 - 2% 0,5 195 23,3 35,4 12,8 12,5
Примечание. Исследования выполнялись на вяжущем состава: портландцементный клинкер - 12 %, доменный 
гранулированный шлак - 88 %, фосфогипс - 4,5 % в пересчете на SO3

Анализ данных, приведенных в табл. 7, позволяет сделать вывод, что введение 
в состав МШПЦ комплексной добавки в виде смеси кремнефторида натрия и извести 
позволяет существенно улучшить  свойства вяжущего и обеспечить достаточное значение рН, 
обеспечивающее возможность его применения как для бетонных так железобетонных изделий 
и конструкций.

Таким образом, исследованиями было установлено, что наиболее эффективным 
способом активизации МШПЦ является комплексная фторидно-щелочная активизация при 
одновременном повышении удельной поверхности вяжущего. 
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УДК 691.5
КОМПЛЕКСНА АКТИВІЗАЦІЯ МАЛОКЛІНКЕРНОГО 

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ
/ Дворкін Л. Й., Степасюк Ю.О. /

В статті наведені результати досліджень шлакопортландцементу зі вмістом клінкеру 
5-19 %. Визначені оптимальні склади і параметри виробництва та запропоновані способи 
активізації для отримання шлакопортландцементу з активністю до 50 МПа.

Ключові слова: енергозбереження, шлакопортландцемент, клінкер, фосфогіпс, добавки-
активізатори.

УДК 691.5 
INTEGRATED ENHANCED LOW  CLINKER SLAG PORTLANDCEMENT 

/ Dvorkin L. J., Stepasyuk Y. O./
In the article are presented the results of Slag Portlandcement studies with clinker content 

5-19%. The optimal compositions and technological parameters and methods of activation for low 
clinker Slag Portlandcement with activity up to 50 MPa are proposed.

Keywords: energy saving, slag portlandcement, clinker, phosphogypsum, additive-activators.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ І БЕТОНІВ

В роботі розглянуто принципи, закладені в процесі розробки стандартів які дозволяють 
використовувати лужні матеріали без отримання будь-яких додаткових погоджень чи дозволів.

Ключові слова: лужний цемент, лужний бетон, нормативний документ, гармонізація.

ВСТУП
Оскільки Україна є однією зі східноєвропейських країн і в найближчому майбутньому 

планує приєднатися до Європейського Союзу (ЄС), аналогічні вимоги, зокрема, які знаходяться 
в Директиві стосовно будівельної продукції  (Construction Products Directive, далі CPD) про 
зближення законів, регламентів та адміністративних положень держав-членів стосовно 
будівельних виробів [1], мають бути впроваджені і в Україні.

Будівництво є однією з найбільших галузей промисловості Європи, що становить 
приблизно 10 % від ВВП і 50,5 % валового формування капіталу. У будівельній галузі зайнято 
більше 12 млн робітників ЄС і за оцінками 26 млн громадян у країнах Європейського Союзу 
відносяться, в тій чи іншій формі, до будівельної галузі. Будівельна галузь в Європейському 
комітеті зі стандартизації охоплює більш ніж 3000 робочих позицій по відношенню до 
стандартів на продукцію і методів випробувань (для використання в будівництві). Розпочата 
підготовка близько 600 стандартів в рамках CPD, які вже є або будуть гармонізовані відповідно 
до Регламенту щодо будівельної продукції  (Construction Products Regulation, далі CPR), а також 
близько 1500 підтримуючих стандартів по методам випробувань.

Документ CPR, який встановлює узгоджені умови для збуту будівельної продукції 
і забезпечує достовірність інформації стосовно будівельної продукції, був ухвалений 
Європейським Парламентом та Радою ЄС у 2011 році [2]. Ці цілі досягаються шляхом надання 
«спільної технічної мови», пропонуючи однакові методи оцінки ефективності діяльності 
будівельної продукції.

Дані методи були об’єднані в гармонізованих європейських стандартах (harmonized 
European standards, далі hEN) і європейських документах з оцінки (European Assessment 
Documents, далі EAD). 

Гармонізований стандарт (hEN) - це європейський стандарт, прийнятий європейськими 
організаціями стандартизації: CEN, CENELEC та ETSI. Він був створений на прохання 
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Європейської Комісії  до однієї із цих організацій. Виробники, інші економічні суб’єкти 
або органи з оцінки відповідності можуть використовувати гармонізовані стандарти для 
демонстрації відповідності продукції, послуг або процесів чинному законодавству ЄС.

Документ EAD є гармонізованою технічною специфікацією у відповідності з CPR. 
Він містить, як мінімум загальний опис будівельного продукту і області його застосування, 
перелік основних характеристик по відношенню до області його застосування, а також методи 
і критерії оцінки його експлуатаційних характеристик, принципи виробничого контролю, що 
використовуються.

У березні 2015 року формат документу EAD був узгоджений з Європейською комісією, 
всіма розробниками документу, з метою забезпечення узгодженості і порівнянності інформації, 
яка надається в цьому документі.

Прийняті документи EAD використовуються органами з технічної оцінки в Європейській 
організації по видачі технічних дозволів (European Organization for Technical Approvals,  далі 
EOTA).

Загальна технічна мова hEN та EAD застосовується виробниками при декларуванні 
властивостей своєї продукції, а також державними органами держав-членів ЄС при специфікації 
вимог до них і їх користувачів (архітекторів, інженерів, конструкторів...) при виборі продуктів, 
найбільш придатних для сфери застосування цих матеріалів у будівництві.

Положення CPR мають переважну силу над будь-якими суперечливими положеннями 
гармонізованих стандартів.

Метою CPR є такі ж цілі, що і в попередньому документі CPD - сприяння вільному 
пересуванню та використання будівельної продукції на ринку ЄС. Загалом, CPR містить 
положення, які були внесені державами-членами ЄС, включаючи вимоги, що відносяться не 
тільки до безпеки будівель і інших будівельних робіт, але і до здоров’я, міцності, економії 
енергії, захисту навколишнього середовища, економічних та інших важливих аспектів у 
інтересах суспільства. Законодавчі акти, адміністративні заходи або прецедентні випадки, 
встановлені в ЄС або на рівні держави-члена ЄС, що стосуються будівельних робіт, можуть 
впливати на вимоги до будівельної продукції.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ (ЛЦЕМ)
Відповідно до CPD, стандартизація цементів в країнах ЄС вимагає включення всіх 

традиційних і достатньо відпрацьованих цементів з метою усунення технічних бар’єрів у 
будівельній галузі, хоча поки що не існує критеріїв для розуміння термінів «традиційні» і 
«добре відпрацьовані». Відповідний запит у 1990 році відкрив державам-членам ЄС ще 50 
цементів, які були стандартизовані на національному рівні. Стало очевидно, що деякі цементи, 
описані як традиційні відповідними національними органами по стандартизації, були 
розроблені і використовувались протягом десятиліть, таким чином їх довговічність доведена                                    
на  практиці [3].

З урахуванням вищесказаного, структура та зміст нової редакції національного стандарту 
України для ЛЦЕМ (далі – цементи) були наближені до структури ЄС (EN) стандартів, 
включаючи вимоги до експлуатаційних характеристик, що викладені в EN 197 [3]. Порівняно 
з попереднім стандартом [4], він значно розширив ряд алюмосилікатних матеріалів для ЛЦЕМ 
через залучення більш широкого спектру побічних продуктів (табл. 1), таких як золошлакові 
суміші - побічні продукти процесу спалювання вугілля та природних сировинних матеріалів 
(базальт і т. д.) [5]. 



БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА

20

Загалом, з одного боку, цементи являють собою «кінцеві продукти», тобто комерційні 
продукти, що  будуть продані, з іншого боку – вони є «проміжними продуктами» для 
використання в інших будівельних продуктах, таких як бетони. Ось чому виникла необхідність 
розробки нормативних документів, відповідно до яких лужні цементи можуть бути використані 
для приготування бетонів та інших будівельних виробів.

Паралельно, для того щоб полегшити використання цієї технології у комерційному 
застосуванні на міжнародному рівні, були організовані два технічні комітети RILEM «Лужно-
активовані матеріали» ( «Alkali-activated Materials» TC 224-AAM) 2008 р. – 2012 р. і «Оцінка 
довговічності лужно-активованих матеріалів» («Durability testing of alkali-activated materials» 
TC 247-DTA) з 2012 р. - до теперішнього часу (www.rilem.org). 

Таблиця 1 
Види і склад цементів

Вид
цементу Найменування Тип

У відсотках (за масою)
Найменування алюмосилікатних 

компонентів
Сполуки 
лужних 
металів 
– натрію 

чи 
калію**

дом.  

гран. 
шлак
Ш

клінкер*

Кл

зола-
винесення

З

базальт

Б

ЛЦЕМ I

Шлаколужний 
цемент ЛЦЕМ I 90-100 0-10 - - 1,5-12

Шлаколужний 
цемент

з добавкою золи-
винесення

ЛЦЕМ I-З 55-90 0-10 10-35 - 1,5-12

ЛЦЕМ II Лужний 
портландцемент ЛЦЕМ II - 100 - - 1,5-12

ЛЦЕМ III
Лужний 

пуцолановий 
цемент

ЛЦЕМ III-З
20-64

36-80 - 1,5-12

ЛЦЕМ III-Б - 36-80 1,5-12

ЛЦЕМ IV
Лужний 

шлакопортланд-
цемент

ЛЦЕМ IV 36-89 11-64 - - 1,5-12

ЛЦЕМ V
Лужний 

композиційний 
цемент

ЛЦЕМ V 30-50 5-10 40-65 - 1,5-12

*Для шлаколужних цементів ЛЦЕМ I, ЛЦЕМ I – З, ЛЦЕМ V допускається замість клінкеру 
використання портландцементу типу I – ПЦ I після випробування.
**Вміст сполук лужних металів приймається понад 100 %  від суми алюмосилікатних компонентів.

В результаті роботи першого Комітету були зроблені наступні висновки відносно 
національних стандартів, які можуть бути застосовні без будь-яких змін:

 З існуючих стандартів (EN і ASTM), тільки ASTM С 1157 не містить ніяких 
обмежень щодо складу цементу та його складових.
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 Разом з  ASTM С 1157 законодавчо дозволена тільки в 5-ти штатах із 50-ти.
 Стандарт Канади CSA A3004-Е1, положення якого основані на специфікації 

властивостей, також може застосовуватися для ЛЦЕМ.
 Стандарти України та колишнього СРСР специфікують широкі межі для кожного 

складу і вихідного матеріалу.
У зв’язку з тим, що європейські стандарти на цементи не можуть бути застосовані для 

лужно-активованих матеріалів, на підставі результатів досліджень, виконаних комітетом [6, 
7, 8], зараз розроблено проект стандарту Draft PAS 8820:2016 «Лужно-активований в’яжучий 
матеріал – специфікація» («Alkali-activated cementitious material – Specifi cation»). 

CТАНДАРТИЗАЦІЯ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ЛЦЕМ

Слід визнати, що фізико-технічні властивості і вартість лужних бетонів є 
висококонкурентними відносно до бетонів на основі портландцементу. При оцінці витрат слід 
враховувати більш тривалий термін служби лужних бетонів внаслідок більш високої міцності 
і корисних екологічних аспектів, таких як скорочення вуглекислого газу, а не тільки витрати на 
сировину і виробництво.

Раніше виданий національний стандарт для бетонів на основі лужних цементів [9] 
охоплював тільки один вид лужного цементу - шлаколужний цемент [4] і не всі види цементів, 
які зараз охоплені в нововиданих стандартах [5].

Цей оновлений стандарт [10] охоплює всі типи ЛЦЕМ, що включені в оновлений 
стандарт для лужних цементів [5]. Для цього необхідно було зібрати і зробити узагальнення 
всього досвіду, одержаного раніше в СРСР і Україні з урахуванням бетонів на основі лужних 
цементів. Один з різновидів таких бетонів – шлаколужний бетон [11, 12] знайшов широке 
застосування в практиці будівництва на території СРСР. Пріоритет був відданий гранульованим 
доменним шлакам через великі об’єми, які були доступні в СРСР,  та їх низьку вартість (для 
металургійних заводів – безкоштовно, будучи їх власним побічним продуктом). Саме тому 
в комерційних масштабах виробництво шлаколужних бетонів (як монолітних, так і збірних) 
було організоване поблизу або на території металургійних заводів (у якості «побічного 
виробництва» – бетонний завод ).

Високі експлуатаційні характеристики лужних бетонів гарантують покращені 
спеціальності властивості: морозостійкість (понад 1000 циклів заморожування/відтавання), 
стійкість до проникнення води (понад 2 МПа), стійкість до агресивних середовищ, включаючи 
розчини магнезіальних і сульфатних солей, здатність тверднути при низьких температурах і 
багато інших. Все це дозволяє забезпечити високі експлуатаційні властивості лужних бетонів 
та їх довговічність. 

Цей стандарт надає специфікацію основних  характеристик: 
• середня густина; 
• міцність при стиску; 
• міцність на осьовий розтяг; 
• міцність при згині; 
• морозостійкість;
• водонепроникність.

 Для визначення міцності лужного бетону на стиск повинні використовуватись стандартні 
циліндри діаметром 150 мм і заввишки 300 мм або куби з ребром 150 мм.
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Таблиця 2
Класи міцності на стиск для важких лужних бетонів

Клас бетону
Міцність бетону на стиск, МПа, не менше

на зразках-циліндрах на зразках-кубах
1 2 3

С 8/10 8 10
С 12/15 12 15
С 16/20 16 20
С 20/25 20 25
С 25/30 25 30
С 30/37 30 37
С35/45 35 45
С 40/50 40 50
С 45/55 45 55
С 50/60 50 60
С 55/67 55 67
С 60/75 60 75
С 70/85 70 85
С 80/95 80 95
С 90/105 90 105
С100/115 100 115
C110/125 110 125

Таблиця 3 
Мінімальний допустимий вміст цементу, вид цементу і клас згідно [5] слід вибирати 

залежно від типу арматури та умов експлуатації конструкцій

 Вид армування 
конструкції

Умови
експлуатації

Тип та витрати цементів, кг/м3

ЛЦЕМ I,
 ЛЦЕМ I-З

ЛЦЕМ II, 
ЛЦЕМ IV

ЛЦЕМ III-З, 
ЛЦЕМ III-Б, 
ЛЦЕМ V

Неармовані
Без атмосферного впливу Не нормують
При атмосферному впливі 150 170 170

Армовані ненапруженою
арматурою

Без атмосферного впливу 150 170 180
При атмосферному впливі 200 220 240

Армовані попередньо
напруженою арматурою

Без атмосферного впливу 220 240 270
При атмосферному впливі 240 270 300
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З економічної точки зору (економія матеріалу і енергії), екологічних і інших аспектів, 
лужні бетони можуть успішно замінити інші традиційні цементні бетони [11, 12]. З введенням 
в дію даного стандарту стало можливим продовжити широке впровадження лужних бетонів у 
практику будівництва не тільки в якості альтернативного рішення, але і для вирішення низки 
технічних для (застосування в спеціальних областях будівництва) та екологічних проблем [13].

СТАНДАРТИЗОВАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛУЖНИХ БЕТОНІВ

Третій нормативний документ («Настанова з виготовлення та застосування лужних 
цементів, бетонів та конструкцій на їх основі» [14]) поширюється на виготовлення та 
застосування лужних цементів, важких та дрібнозернистих бетонів та бетонних і залізобетонних 
конструкцій на їх основі згідно з основними українськими будівельними нормами і правилами 
для експлуатації у звичайному середовищі та середовищі з агресивним ступенем впливу 
відповідно об’єктів виробничого та невиробничого призначення, в тому числі монолітних, 
з врахуванням їх високої водонепроникності, корозійної стійкості і ряду інших спеціальних 
властивостей.

Виробничий процес і якість лужних залізобетонних виробів повинні бути у відповідності 
з вимогами українських будівельних норм і правил у частині, що стосується лужних цементів, 
а також вимогами діючих нормативних документів, чинних у даний час. Він не потребує будь-
якого погодження з проектувальником для того, щоб замінити портландцементи на лужні 
цементи і розробляти додаткові технічні уточнення для таких виробів і конструкцій.
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УДК 691.3
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ 

ЦЕМЕНТОВ И БЕТОНОВ
/ Кавалерова Е. С., Пушкарь В. И., Лакуста С. О. /

В  работе  рассмотрены принципы, заложенные в процессе разработки стандартов, 
которые позволяют использовать щелочные материалы без получения каких-либо 
дополнительных согласований или разрешений.

Ключевые слова: щелочной цемент, щелочной бетон, нормативный документ, 
гармонизация.

UDC 691.3
REGULATORY SUPPORT FOR THE INTRODUCTION OF ALKALINE 

CEMENTS AND CONCRETES
/ Kavalerova E. S., Pushkar V. I., Lakusta S. O. /

The paper discusses principles laid down in the process of development of the standards, 
which allow for to use alkaline materials without obtaining any additional approval or permission.

Keywords: alkaline cement, alkaline concrete, normative document, harmonization.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕФОРМАТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ
 ШЛАКОЩЕОЛОЧНЫХ ЦЕМЕНТОВ

Щелочные цементы, по сравнению с обычными портландцементами, характеризуются 
более высокими усадочными деформациями. Для устранения вышеуказанного недостатка, который 
характерен для щелочных цементов, в НИИВМ были проведены исследования  влияния различных 
добавок в составе щелочных цементов на усадочные деформации.

На основе щелочных цементов были разработаны составы и технология получения безусадочных 
цементов, а также с низким значением усадки, которые могут быть использованы для заделки и 
гидроизоляции швов, стыков и трещин в бетонных и железобетонных конструкциях и т. п.

Ключевые слова: щелочные цементы, щлак, зола, деформативные свойства. 

Вступление
Традиционные цементы при твердении характеризуются усадочными деформациями 

вследствие высыхания и уплотнения коллоидальных продуктов при гидратации. Величина 
усадочных деформаций зависит от вида и состава цемента. В ряде случаев, когда усадочные 
деформации недопустимы (устройства торкретных болтов, гидроизоляционные покрытия 
подземных сооружений, плотные стыки в сборных бетонных и железобетонных конструкциях, 
заделка трещин, омоноличивание и усиления конструкций и т.д.), необходимо применять 
безусадочные цементы.

Глиноземистые цементы, а также композиционные цементы на их основе составляют 
основную часть вяжущих, которые используются в качестве безусадочных и расширяющихся 
цементов. Среди безусадочных цементов наиболее широкое распространение получили 
вяжущие на основе портландцементного клинкера и расширяющейся добавки, которую вводят 
в количестве 10-20% от массы цемента. Обычно, в качестве добавки, позволяющей частично 
или полностью компенсировать усадку цементного камня, используют алюминатные или 
сульфоалюминатные соединения, которые вводят непосредственно  вместе с цементом [1-11]. 

К недостаткам традиционных безусадочных цементов на основе портландцементного 
и глиноземистого цементов можно отнести многокомпонентность, высокую температуру 
обжига, сложность технологии изготовления, высокую стоимость и энергоемкость, а также 
недостаточную стойкость к воздействию различных агрессивных сред. Все это предопределяет 
необходимость разработки эффективных, недорогих, низкоэнергоемких безусадочных 
цементов на основе отходов промышленности [12].
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Большой интерес в этом направлении представляют шлакощелочные цементы, 
разработанные в НИИВМ им. В.Д. Глуховсого, которые характеризуются высокими физико-
механическими показателями и долговечностью, а также высокой энерго-эффективностью при 
производстве в отличие от обычных безусадочных цементов [13]. 

Цель работы – изучить взаимосвязь составов и процессов усадки шлакощелочного 
цементного камня, твердевшего в различных условиях.

Сырьевые материалы и методики исследований
В качестве основы щелочных цементов использовали молотый доменный 

гранулированный шлак (ДСТУ Б В.2.7-261:2011) с модулем основности Мо=1,15, удельной 
поверхностью Sуд=4500±200 см2/г по Блейну. В качестве щелочного компонента использовали 
Na2CO3 (ГОСТ 5100), а как пластифицирующую добавку – лигносульфонат натрия 
“Borresperse Na” (Cas 8061-51-6).

Для регулирования деформаций усадки-расширения искусственного камня в качестве Са-
содержащей добавки использовали Ca(OH)2 (ДСТУ Б В.2.7-90-99), а в качестве алюмосиликатных 
добавок – золу-унос Ладыжинской ТЕС и метакаолин (ТУ У В.2.7-16403272.005-99). В 
качестве сульфатных добавок использовали – Na2SO4 (ГОСТ 4166) и ангидрит, полученный 
путем обжига гипсового камня при температуре 550 °С. 

Как состав сравнения использовали глиноземистый цемент марки ГЦ-40 (ДСТУ Б В.2.7-82-
99), который при твердении воздушно-сухих условиях характеризуется в 3-5 раза более низкой 
усадкой, чем обычный портландцемент. Для изучения были приготовлен шлакощелочной 
цемент ЛЦЕМ-1 марки М400 (ДСТУ Б В.2.7-181) в который вводили различные добавки.

 Химический состав исходных материалов представлен в таблице 1.

Таблица 1 
Химический состав исходных сырьевых материалов

Содержание 
основных 
оксидов, %

Содержание оксидов, мас. %

шлак зола унос глиноземистый 
цемент портландцемент

SiO2 38.2 50.94 7-12 23.4
SO3 1.15 - - 1.03

MgO 4.58 1.98 1-1.5 0.88
АI2О3 4.6 24.56 45-60 5.17
MnO 0.81 0.03 - -
CaO 48.5 2.86 38-42 64.13

FeO + Fe 1.65 - 0.5-1 4.12
Na2O 0.45 0.69 - 0.41
K2O 0.34 2.69 - 0.33
TiO2 - 0.94 0.3-0.8 -
P2O5 - 0.02 - -
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Составы цементов, на которых изучалась деформация усадки-расширения, в различных 
условиях твердения, представлены в таблице 2.

Измерение значений деформации усадки - расширения искусственного камня проводили 
на образцах - призмах размером 160х40х40 мм,  полученных из цементного теста нормальной 
густоты. За начальную точку измерения деформации усадки-расширения искусственного 
камня принимали значения, полученные через 12 часов после начала затворения вяжущего. 

Таблица 2
Составы цементов

Номер 
состава

Состав цемента, % 

шлак зола Na2CO3 Na2SO4 CaSO4
портланд- 
цемент Ca(OH)2 Na2SiO3·5H2O

1 95 - 5 - - - - -
2 92 - 5 - - 3 - -
3 72 10 5 5 5 - 3 -
4 71 10 5 - 5 - 3 6
5 глиноземистый цемент марки ГЦ-40

Дальнейшее твердение образцов проходило в условиях относительной влажности 65 % 
и в воде при температуре 20±2 °С. Постоянную относительную влажность 65 %, обеспечивали 
пересыщенным солевым раствором NH4NO3 по методике, описанной в ГОСТ 28237. 

Основная часть
Изменения значений усадки-расширения искусственного камня при твердении 

различных условия представлены на рис. 1.
Как следует из представленных результатов, состав № 1 при твердении в воде 

характеризуется самыми высоким значением расширения цементного камня на 7 сутки 
(0,7 мм/м). Этот  состав был выбран в качестве контрольного состава. Расширение (0,7 
мм/м) можно отнести к образованию гелеобразной фазы, которая набухает при твердении в 
воде, что  и приводит к расширению искусственного камня. Введение портландцементного 
клинкера в состав щелочного цемента приводит к ускорению процессов структурообразования 
искусственного камня, что подтверждается более низкими значениями расширения 
искусственного камня (0,37 мм/м) (состав № 1 и 2). 

Введение в состав щелочного цемента вместе с кальциевыми и сульфатными добавками 
дополнительно алюмосиликатных добавок приводит к значительному снижению усадочных 
деформаций искусственного камня (состав № 3 и 4). Значения усадки искусственного 
камня на основе щелочных цементов находятся близко к значениям усадки глиноземистого 
цемента. Этот эффект можно объяснить образованием в структуре камня щелочных или 
щелочеземельных алюмосиликатов, которые присутствуют в гелеобразном состоянии и в 
отличие от гидросиликатов кальция имеют меньшую плотность (2,76 г/см3) при твердении в 
воде.
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a)

б)
Рисунок 1 – Влияние условий твердения на деформацию усадки-расширения 

искусственного камня на основе щелочных цементов: 
а) – твердение в воде; б) – твердение при относительной влажности 65%

Показатели расширения щелочного цемента (состав № 3), в состав которого вводили 
алюмосиликатную добавку - золу, характеризуются более низкой усадкой, чем показатели   
глиноземистого цемента (состав  № 5).

Как следует данных, представленных на рис. 1 б, состав № 1, характеризующийся 
максимальным увеличением объема при твердении в воде, имеет максимальную усадку  при 
твердении в условиях относительной влажности 65%. Это может быть связано с тем, что в 
системе при твердении образуется максимальное количество гелеобразной фазы, которая  
характеризуется высокой усадкой. Составы № 1 и 2 имеют высокие значения деформации 
усадки (3,85 и 3,5 мм/м), соответственно, что связано с процессами формирования структуры 
и уплотнения искусственного камня при твердении в условиях относительной влажности 65%.

Введение в состав щелочных цементов добавок позволяет снизить значения деформацию 
усадки. После 150 суток твердения в воде, состав № 1 характеризуется стабилизациею значений 
расширения (0,35 мм/м) деформационных изменений объема искусственного камня. Составы 
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щелочных цементов (№ 3 и 4), которые содержат золу и Ca(OH)2 совместно с сульфатными 
добавок характеризуются минимальными изменениями объема, при твердении в воде (-0.001 
... + 0,1 мм / м).

Рентгенограммы искусственного камня после твердения в условиях относительной 
влажности 65 % представлены на рис. 2.

Рисунок 2 - Рентгенограммы искусственного камня после твердения в условиях 
относительной влажности 65 %. Кристаллические составляющие: C – кальцит; E – 

эттрингит; R – риверсайдит; Ns – тренардит; Ca – ангидрит; T – тоберморит

Анализ дифрактограмы искусственного камня щелочных цементов (состав № 3) после 
твердения  в условиях относительной влажности 65% показывает наличия пиков, эттрингита, 
риверсайдита и тоберморита и остатков кальцита.

Введение в состав щелочного цемента метасиликата натрия (состав 4) приводит 
к изменению процессов структурообразования, что подтверждается отсутствием пиков 
свободного кальцита и приводит к образованию большего количества субмикрокристаллической 
составляющей, о чем говорит снижение интенсивности пиков, а также наличие остаточных 
пиков ангидрита и тернадита, которые фиксируются  на рентгенограмме.

Физико-механические свойства цементного камня после твердения в условиях 
относительной влажности 65%  (табл. 3) показывают, что щелочной цемент состава № 3 
характеризуется высокими механическими свойствами и не уступает характеристикам  
глиноземистого цемента.

Таблица 3
Кинетика набора прочности цементного камня

Номер состава Прочность при сжатии, МПа
2 сут. 7 сут. 28 сут.

1 22 34 39
2 23 35 42
3 19 29 42
4 7 12 29
5* 28 39 40

* - глиноземистый цемент марки ГЦ-40
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Выводы
На основе полученных результатов можно заключить, что деформацией усадки-

расширения искусственного камня на основе щелочных цементов можно управлять путем 
введения алюмосиликатных, сульфатных и Са-содержащих добавок, которые способствуют 
ускорению процессов формирования структуры искусственного камня и образования 
алюмосиликатов натрия и эттрингита, как при твердении в воде, так и в условиях относительной 
влажности 65%.

Разработанные составы щелочных цементов могут быть рекомендованы для 
использования там, где необходимо применять безусадочные цементы (устройства торкретных 
болтов, гидроизоляционные покрытия подземных сооружений, плотные стыки в сборных 
бетонных и железобетонных конструкциях, заделка трещин, омоноличивание и усиления 
конструкций и т.д.). 
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УДК 691.33
УПРАВЛІННЯ   ДЕФОРМАТИВНИМИ   ВЛАСТИВОСТЯМИ

ШЛАКОЛУЖНИХ   ЦЕМЕНТІВ
/Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Вознюк Г.В./

Лужні цементи, у порівнянні зі звичайними портландцементами, характеризуються 
більш високими деформаціями усадки. Для усунення вищевказаного недоліку в НДІВМ 
були проведені дослідження впливу різних добавок у складі лужних цементів на їх усадочні 
деформації.

На основі лужних цементів були розроблені склади та технологія отримання безусадочних 
цементів, а також з низьким значенням усадки, які можуть бути використані для закладення та 
гідроізоляції швів, стиків і тріщин в бетонних і залізобетонних конструкціях і т. п.

Ключові слова: лужні цементи, щлак, зола, деформативні властивості

UDC 691.33

MANAGEMENT   DEFORMATION   PROPERTIES 
OF   ALKALI   ACTIVATED   CEMENTS

/Krivenko P.V., Kovalchuk O.Yu., Vozniuk H.V./
Alkali activated cements, compared with ordinary Portland cement, have higher shrinkage. To 

eliminate the above drawback, which is characteristic for the alkali activated cements SRIBM have 
investigated the effect of various additives in the composition of alkali activated cements shrinkage 
deformation.

Based alkali activated cements were developed by the compositions and technology for 
producing dimensionally non-shrinking cement, as well as low shrinkage values which may be used 
for sealing and waterproofi ng joints, joints and cracks in concrete and reinforced concrete and so on.

Keywords: alkali activated cements, slag, fl y ash, deformation properties.
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НИЗЬКОЕНЕРГОЄМКІ ШЛАКОВМІСНІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТИ 
ПІДВИЩЕНОЇ МОРОЗОСТІЙКОСТІ 

Стаття присвячена дослідженню властивостей бетонів на основі низькоенергоємких 
шлаковмісних цементів із вмістом шлаку від 30 до 70%. Показано, що на показники марочної 
міцності, незалежно від витрати шлаковмісного цементу, впливає органо-мінеральний комплекс на 
основі пуцоланових алюмосилікатів, а на показники потрібної морозостійкості - органо-мінеральний 
комплекс на основі суспензії мікрокремнезему.

Ключові слова: шлакопортландцемент, гранульований доменний шлак, низькоенергоємна 
технологія, органо-мінеральні комплекси, міцність, морозостійкість

Постановка проблеми.  Гострий дефіцит  портландцементу  став  справжньою  проблемою 
сучасного  будівництва  та  призводить  до  того,  що  великі  цементні  заводи  абсолютно  не 
зацікавлені у підвищенні якості продукції, що випускається. Ажіотажний попит забезпечує 
відмінний збут матеріалу сумнівних достоїнств і низької якості. До того ж цементні заводи 
на сьогоднішній день просто не в змозі поліпшити якість своєї продукції, так як зношеність 
основних фондів на кінець 1996 року становила 57%, а на початок 2015 року - вже близько 
80%. На зараз ситуація повільно почала змінюватися в сторону як технічного переозброєння 
вітчизняних цементних заводів, так і підвищення якості вітчизняного портландцементу та 
шлакопортландцементу як готового продукту необхідних характеристик. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретично коректування основних 
властивостей портландцементу цілком можливе. На сьогоднішній день накопичено 
багатий досвід збільшення активності портландцементу шляхом підвищення дисперсності 
цементного порошку [1, 2]. По даним робіт [3, 4] введення пуцоланових добавок призводить 
до економії цементу та позитивно впливає на фізико-механічні властивості матеріалів на 
їх основі. Досить перспективним є використання гранульованих доменних шлаків (ГДШ) 
для випуску шлаковмісних цементів та лужноактивованих цементів [5-7] і бетонів на їх 
основі. У відповідності з національним стандартом ДСТУ Б В.2.7-46:2010 цементи ІІІ типу 
загальнобудівельного призначення шлакопортландцемент (ШПЦ) можуть вміщувати до 95 % 
ГДШ. Однак вже при 50 % ГДШ цементи користуються обмеженим попитом, що зумовлено їх 
погіршеними будівельно-технологічними властивостями, в тому числі повільним тужавленням, 
низькими темпами тверднення на ранніх етапах, високою залежністю від температурно-
вологісних умов тверднення, проблемною морозостійкістю, що обмежує їх застосування в 
монолітному будівництві. З іншої сторони, підвищення вмісту ГДШ в складі портландцементу 
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позитивно впливає нa такі експлуатаційні властивості бетону, як корозійна стійкість, міцність 
у віддаленні строки, зменшені тепловиділення та деформативність при відповідності загальній 
тенденції переходу на низькоенергоємні технології виготовлення в’яжучих речовин. Звідси 
актуальним стає питання про модифікацію ШПЦ в напрямку підвищення довговічності, перш 
за все морозостійкості як однієї з її складових, отриманого на їх основі бетону шляхом введення 
хімічних добавок та органо-мінеральних комплексів.

Постановка мети і задач досліджень. Метою досліджень є визначення закономірностей 
впливу комплексних добавок на морозостійкість бетонів на основі низькоенергетивних 
шлаковмісних цементів загальнобудівельного призначення. Досягнення мети можливо 
варіюванням кількості введення доменного гранульованого шлаку в портландцемент при їх 
сумісному помелі та виявлення ефективності дії комплексних органо-мінеральних добавок на 
формування щільної структури бетонів на основі портландцементів із змінним вмістом ГДШ.

Для отримання портландцементів з перемінним вмістом гранульованого доменного 
шлаку (ГДШ) як сировинні матеріали застосовано: портландцемент ПЦ І-500-Н виробництва 
ПАТ «Волинь-Цемент» згідно з ДСТУ Б В.2.7-46:2010 і ГДШ виробництва ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (ТУ У В.2.7-27.1-05393043-113:2010). 
Цементи отримували шляхом сумісного помелу ПЦ І-500-Н і ГДШ по відкритому циклу 
до питомої поверхні 3550 см2/г (за приладом Блейна). Для виготовлення бетонних сумішей 
в якості дрібного заповнювача використовували Дніпровський річковий пісок з модулем 
крупності Мкр=1,47, середньою густиною  1420 кг/м3, пустотністю  42 %, істинною густиною  
2,63 г/см3, вмістом пилуватих та глинистих домішок  1,6 %. В якості крупного заповнювача 
(КРЗ) для важких бетонів використовували гранітний щебінь двох фракцій: від 5 мм до 
10 мм і від 10 мм до 20 мм. Оцінку якості КРЗ проводили згідно вимогам, що зазначені в                                                      
ДСТУ Б В.2.7-75-98, ДСТУ Б В.2.7-43-96 за допомогою методів ДСТУ Б В.2.7-71-98. 

В ролі модифікуючих добавок використано продукти фірми «МЦ Баухемі», які 
відповідають вимогам ДСТУ Б.В. 2.7-171:2008 і являють собою: Суперпластифікатор 
СП «MС-PowerFlow2695» згідно з ТУ У В.2.7-24.6-33482370-004:2013 – на основі 
ефірів полікарбоксилатів; органо-мінеральний комплекс SX «CentrilitFumeSX» згідно з                                        
ТУ У В.2.7-24.6-33482370-004:2011 – на основі суспензії мікрокремнезему (SX); органо-
мінеральний комплекс NC «CentrilitNC» згідно з ТУ У В.2.7-24.6-33482370-004:2011 – на 
основі пуцоланових алюмосилікатів (NC);

За критерії ефективності добавок прийнято найбільш значимі для бетонної суміші і 
бетону характеристики, що необхідні при монолітному будівництві: міцність бетону на стиск 
після 7 і 28 діб тверднення в нормальних умовах і морозостійкість бетону в проектному віці. 
Склади бетонів наведені в табл. 1 і табл. 2. 

Виклад основного матеріалу. Вплив вмісту ГДШ в складі цементу на міцність бетону 
без добавок наведено на рис. 1. Видно, що збільшення вмісту ГДШ в складі цементу і зменшення 
витрати останнього в складі бетонної суміші визначає закономірне зниження як ранньої, так і 
проектної міцності.

Результати   досліджень морозостійкості  свідчать,  що  із  підвищенням   вмісту  ГДШ  в 
цементі   морозостійкість  бетону також  закономірно  знижується,  причому  тим  в  більшому  
ступені, чим менша витрата цементу (рис. 2).
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Рисунок 1. Міцність на стиск бетону контрольних складів

Так, при вмісті ГДШ в цементі 10 % (склади №№ 1, 2, 3 по даним табл. 1) бетон відповідає 
марці за морозостійкістю F150, при вмісті 30 % (склади №№ 4, 5, 6) – F100, при вмісті 50…70 
% (склади №№ 7…12) – F50. При цьому зменшення витрати цементу в складі бетону визначає 
більшу його деградацію під впливом поперемінного заморожування і відтавання.

Таблиця 1
Рецептури контрольних складів бетону

№
п/п

Цемент

В/Ц Пісок,
кг/м3

Щебінь 
фр. 5/10,
кг/м3

Щебінь 
фр. 10/20,
кг/м3Позначення 

за ДСТУ 
Б В.2.7-46

Вміст 
ГДШ, % 

Витрата 
кг/м3

1 ПЦ II А/Ш

10

550 0,40 611 297 743

2 ПЦ II А/Ш 500 0,43 621 302 755

3 ПЦ II А/Ш 470 0,45 631 307 767

4 ПЦ II Б/Ш

30

550 0,40 611 297 743

5 ПЦ II Б/Ш 500 0,43 621 302 755

6 ПЦ II Б/Ш 470 0,45 631 307 767

7 ШПЦ III/A

50

550 0,40 611 297 743

8 ШПЦ III/A 500 0,43 621 302 755

9 ШПЦ III/A 470 0,45 631 307 767

10 ШПЦ III/Б

70

550 0,40 611 297 743

11 ШПЦ III/Б 500 0,43 621 302 755

12 ШПЦ III/Б 470 0,45 631 307 767
Примітка. Консистенція бетонних сумішей відповідала марці Р4.
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Таблиця 2
Рецептури складів бетону з використанням СП та комплексних органо-мінеральних добавок

№
п/п

Цемент
Витрата матеріалів, кг/м3

Добавка
(витрата від маси 

цементу, %)
В/Ц ОК, 

см

Ц
ем
ен
т

П
іс
ок

 

Щ
еб
ін
ь 

фр
. 5

/1
0

Щ
еб
ін
ь 

фр
. 5

/1
0

тип вміст
ГДШ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПЦ II А/Ш

10

250 810 280 845 СП (0,6) 0,74 20
2 ПЦ II А/Ш 250 810 280 845 NC (5) + СП (0,6) 0,74 21
3 ПЦ II А/Ш 250 810 280 845 SX (5) + СП (0,6) 0,74 20
4 ПЦ II АШ 360 690 360 790 СП (0,6) 0,49 19
5 ПЦ II А/Ш 360 690 360 790 NC (5) + СП (0,6) 0,49 21
6 ПЦ II А/Ш 360 690 360 790 SX (5) + СП (0,6) 0,49 20
7 ПЦ II А/Ш 470 595 420 720 СП (0,6) 0,37 20
8 ПЦ II А/Ш 470 595 420 720 NC (5) + СП (0,6) 0,37 21
9 ПЦ II А/Ш 470 595 420 720 SX (5) + СП (0,6) 0,37 21
11 ПЦ II Б/Ш

30

250 810 280 845 СП (0,6) 0,75 19
12 ПЦ II Б/Ш 250 810 280 845 NC (5) + СП (0,6) 0,75 21
13 ПЦ II Б/Ш 250 810 280 845 SX (5) + СП (0,6) 0,75 20
14 ПЦ II Б/Ш 360 690 360 790 СП (0,6) 0,49 20
15 ПЦ II Б/Ш 360 690 360 790 NC (5) + СП (0,6) 0,49 21
16 ПЦ II Б/Ш 360 690 360 790 SX (5) + СП (0,6) 0,49 20
17 ПЦ II Б/Ш 470 595 420 720 СП (0,6) 0,38 19
18 ПЦ II Б/Ш 470 595 420 720 NC (5) + СП (0,6) 0,38 20
19 ПЦ II Б/Ш 470 595 420 720 SX (5) + СП (0,6) 0,38 21
20 ШПЦ III/A

50
250 810 280 845 СП (0,6) 0,76 19

21 ШПЦ III/A 250 810 280 845 NC (5) + СП (0,6) 0,76 21
22 ШПЦ III/A 250 810 280 845 SX (5) + СП (0,6) 0,76 21
23 ШПЦ III/A

50

360 690 360 790 СП (0,6) 0,5 20
24 ШПЦ III/A 360 690 360 790 NC (5) + СП (0,6) 0,5 21
25 ШПЦ III/A 360 690 360 790 SX (5) + СП (0,6) 0,5 19
26 ШПЦ III/A 470 595 420 720 СП (0,6) 0,38 20
27 ШПЦ III/A 470 595 420 720 NC (5) + СП (0,6) 0,38 21
28 ШПЦ III/A 470 595 420 720 SX (5) + СП (0,6) 0,38 20
29 ШПЦ III/Б

70

250 810 280 845 СП (0,6) 0,78 21
30 ШПЦ III/Б 250 810 280 845 NC (5) + СП (0,6) 0,78 20
31 ШПЦ III/Б 250 810 280 845 SX (5) + СП (0,6) 0,78 19
32 ШПЦ III/Б 360 690 360 790 СП (0,6) 0,5 19
33 ШПЦ III/Б 360 690 360 790 NC (5) + СП (0,6) 0,5 21
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Кінець таблиці 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 ШПЦ III/Б

70

360 690 360 790 SX (5) + СП (0,6) 0,5 20
35 ШПЦ III/Б 470 595 420 720 СП (0,6) 0,39 20
36 ШПЦ III/Б 470 595 420 720 NC (5) + СП (0,6) 0,39 21
37 ШПЦ III/Б 470 595 420 720 SX (5) + СП (0,6) 0,39 20

Рисунок  2. Вплив вмісту ГДШ в складі цементу при його змінній витраті 
на втрату міцності бетону після 4 циклів заморожування і відтавання 

(марка за морозостійкістю F150)

Результати визначення впливу СП та комплексних органо-мінеральних добавок на 
міцність бетону при зміні витраті портландцементів з різним вмістом ГДШ наведено на рис. 3.

Рисунок  3. Залежність міцності на стиск бетону (склади – по табл. 2) 
після 28 діб тверднення від витрати цементу із змінним вмістом ГДШ 

і природи модифікуючої добавки
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Результати досліджень морозостійкості бетону при витраті цементу 360 кг/м3 наведені 
на рис. 4 і при витраті цементу 470 кг/м3 – на рис. 5.

Рисунгок 4. Вплив вмісту ГДШ в складі цементу при витраті 360 кг/м3 на втрату міцності 
бетону (склади – по табл. 2) після 8 циклів заморожування і відтавання 

(відповідно - марка за морозостійкістю F300)

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що розглянуті СП та комплексні органо-
мінеральні добавки характеризуються різною ефективністю впливу на властивості бетону в 
залежності від їх природи і вмісту шлакової складової в цементі. При практично ідентичних 
значеннях В/Ц, незалежних від вмісту ГДШ в цементі (табл. 2), використання СП на основі 
полікарбоксилатів забезпечує бетону відповідність марці за морозостійкістю F300 тільки за 
умови високої витрати цементу (470 кг/м3) при мінімальному з вивченого діапазону вмісті 
ГДШ (рис. 5).

Рисунок 5. Вплив вмісту ГДШ в складі цементу при витраті 470 кг/м3 на втрату міцності 
бетону (склади – по табл. 2) після 8 циклів заморожування і відтавання 

(відповідно - марка за морозостійкістю F300)

При цьому використання комплексу в системі «СП - комплексна органо-мінеральна 
добавка» забезпечує ріст міцності бетону (рис. 3) і підвищення його морозостійкості (рис. 4, 
рис. 5). Так, при витраті цементу 360 кг/м3 і вмісті10 % ГДШ (склади № 4, 5, 6 по табл. 2) 
міцність бетону після тверднення впродовж 28 діб в нормальних умовах досягає 45 МПа, при 
вмісті 30 % ГДШ (склади № 14, 15, 16 по табл. 2) – 43 МПа, при вмісті 50 та 70 % ГДШ (склади 
№ 23, 24, 25 та 32, 33, 34 по табл. 2) – 31 та 25 МПа, відповідно. Навіть при 70 % ГДШ в цементі 
бетон відповідає марці за морозостійкістю F300 (рис. 4). 
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Збільшення витрати  цементу до  470 кг/м3 сприяє  як  закономірному  збільшенню  
міцності бетону на стиск (рис. 3), так і зменшує ступінь його руйнування під впливом 
поперемінного заморожування і відтавання (рис. 5). Так, при вмісті 10 % ГДШ в цементі 
(склади № 7, 8, 9) міцність бетону після тверднення впродовж 28 діб досягає 65 МПа, при 
вмісті 30 % ГДШ (склади № 17, 18, 19) – 58 МПа, при вмісті 50% і 70 % ГДШ (склади № 26, 27, 
28 та 35, 36, 37) – 47 та 40 МПа, відповідно. Слід зазначити, що бетон з використанням органо-
мінерального комплексу на основі пуцоланових алюмосилікатів характеризується найвищими 
показниками міцності (рис. 3), а бетон з добавкою на основі суспензії мікрокремнезему – 
найвищими показниками морозостійкості (рис. 4, рис. 5).

Висновок. За допомогою проведених досліджень показано, що витраті цементу                            
360 кг/м3 і вмісті до 30 % ГДШ міцність бетону після тверднення впродовж 28 діб в 
нормальних умовах досягає 43 МПа, а при вмісті 50 і 70 % ГДШ – 31 та 25 МПа, відповідно, та 
забезпечує марку за морозостійкістю F300. Збільшення витрати цементу до 470 кг/м3 сприяє 
як закономірному збільшенню міцності бетону на стиск, так і зменшенню ступеню його 
руйнування під впливом поперемінного заморожування і відтавання Визначено, що при вмісті 
30 % ГДШ міцність бетону після тверднення впродовж 28 діб в нормальних умовах досягає 58 
МПа, при вмісті 50 і 70 % ГДШ – 47 та 40 МПа відповідно, та забезпечує необхідну марку по 
морозостійкості F300. На показники міцності, незалежно від витрати шлаковмісного цементу, 
впливає органо-мінеральний комплекс на основі пуцоланових алюмосилікатів, а на показники 
морозостійкості - органо-мінеральний комплекс на основі суспензії мікрокремнезему.
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УДК 691.327: 666.97

НИЗКОЭНЕРГОЕМКИЕ ШЛАКОСОДЕРЖАЩИЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

/А.А. Москаленко/
Статья посвящена изучению свойств бетонов на основе низкоэнергоемких 

шлакосодержащих цементов с содержанием шлака от 30 до 70%. Показано, что на показатели 
марочной прочности, независимо от расхода шлакосодержащего цемента, влияет органо-
минеральный комплекс на основе пуццолановых алюмосиликатов, а на показатели требуемой 
морозостойкости - органо-минеральный комплекс на основе суспензии микрокремнезема.

Ключевые слова: шлакопортландцемент, гранулированный доменный шлак, 
низкоэнергоемкая технология, органо-минеральные комплексы, прочность, морозостойкость

UDC 691.327: 666.97

LOW POWER INTENSITY SLAG PORTLAND CEMENT 
WITH HIGH FROST RESISTANCE

/А.A. Mockalenko/
The paper studies the properties of concrete on the low energy-intensive cements-bases of the 

slag containing slag content of 30 to 70%. It has shown that performance on grade strength, regardless 
of fl ow slag containing cement affects organo-mineral complex based on pozzolanic aluminosilicates, 
and on the performance required frost - organo-mineral complex based on silica fume slurry.

Keywords:  slag Portland cement, blast furnace slag, low power consumption technology, 
organo-mineral complexes, strength, frost resistance. 
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ОБЖИГА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Рассматриваются процессы обжига портландцементного клинкера с целью определения 
перспектив повышения энергоэффективности процесса производства портландцеметов. Проведен 
анализ влияния примесей смеси на процесс обжига и проведены изменения минерализированного 
состава компонентов смеси с учетом потери воды в процессе обжига цементного клинкера.

Ключевые слова: портландцементный клинкер, обжиг, энергоэффективность.

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Технология производства 
цементного клинкера является энергоемкой, что существенно влияет на затраты при 
производстве портландцементов. В условиях ограничения и дороговизны топливных ресурсов 
поиск энергоэффективных методик получения цементов является актуальным. 

Анализ исследований и публикаций. Вопросу оптимизации процесса обжига и 
повышения его экономичности посвящены ряд исследований отечественных и зарубежных 
авторов. Среди них Пащенко О.О., Классен В.К., Лугинина И.Г., Барбанягрэ В.Д.,                                                       
Никифоров Ю.В., Корнеев В.И. [1-8]

Однако, проблема оптимизации процессов обжига при получении портландцемента пока 
не решена, а существующие математические модели и методы не приводят к существенной 
экономии энергетических ресурсов.

Постановка задачи. Поэтому, целью данной статьи является проведение анализа 
процессов обжига портландцементного клинкера для определения температурных параметров 
при прохождении химических реакций элементов сырьевой смеси.

Для достижения поставленной в статье цели разработан ряд задач:
1) литературный  обзор  материалов,  посвященных  процессам  обжига  

портландцементного клинкера;
2) рассмотрение процесса обжига с точки зрения физических и физико-химических 

реакций;
3) составление таблицы температурных режимов соответствующих химическим 

реакциям и процессам при обжиге;
4) рассмотрение влияния примесей на температурные показатели в процессе обжига 

портландцементного клинкера.
Обжиг  сырьевой  смеси  портландцементного  клинкера является  важным 
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технологическим процессом, который сопровождается системой физических и физико-
химических реакций. 

В результате данных процессов происходит существенное изменение минералогического 
состава, а сырьевая шихта превращается в спекшиеся зерна. Клинкер образуется путем 
взаимодействия основного и кислых оксидов, находящихся в составе сырьевой смеси. Основной 
оксид представлен оксидом кальция (СаО), а кислые оксиды представлены оксидом алюминия 
(Al2O3), кремния (SiO2), железа (Fe2O3). Процессы, происходящие в твердой фазе завершаются 
в расплавленной состоянии сырьевой смеси, при этом испаряется адсорбированная вода, и 
происходит превращение и расщепление отдельных составляющих сырьевой смеси [1].

Процесс обжига имеет определенную специфику в зависимости от способа производства 
портландцемента (сухого или) и агрегата, который при этом применяется. Различают печи с 
внешними теплообменниками и длинные вращающиеся печи. 

В первом случае,  реакция  декарбонизации,  то есть клинкерообразование, 
осуществляется в теплообменных устройствах. 

При использовании длинных вращающихся печей подготовительный процесс и 
непосредственно образование клинкера проходят совместно.

Потеря воды, а также изменение состава смеси происходит поэтапно. 
Вначале, когда температура нагрева смеси сравнительно небольшая, происходят 

изменения минерализированного состава алюмосиликатов. 
При температуре выше 100°С происходят изменения в составе глинистых минералов, 

галлуазит и монтмориллонит теряют межпакетную воду. 
При температуре от 150 до 250 °С происходит потеря воды гидроксида алюминия, 

который переходит в моногидрат, а моногидрат, в свою очередь, при температуре 300 °С 
превращается в безводный γ – А12О3, а последний, постепенно уплотняясь, превращается в 
корунд (α – А12О3). 

При температуре 200-400 °С начинается потеря воды в гидроксидах железа, моногидраты 
которых превращаются в гематит (α – Fе2О3), магнетит (FеО·Fе2О3) и вюстит (FеО). 

При температуре от 450 до 600 °С происходит основная потеря воды, что сопровождается 
повышением активности и аморфизацией глинистых минералов. Безводный остаток 
распадается полностью или частично. 

При температуре 500 °С начинается разложение карбонатов. Первым начинается 
разложение магнезита, температурный промежуток разложения от 500 до 700 °С. При 
температуре 600-700 

С начинаются химические процессы в примесях глинистых минералов и пиритных 
огарков, в частности в пирите FeS2. Химический элемент переходит в пирротин FeS. В 
результате процесса перехода выделяется элементарная сера, которая при данной температуре 
окисляется до SО2. 

Также, при данной температуре происходит диссоциация кальцита. Ускорению процесса 
диссоциации карбонатов способствует применение фторидов и хлоридов. Они образуют 
на поверхности кальцита эвтектики, которые легко плавятся, что способствует снижению 
температуры диссоциации. 

В температурном промежутке от 600 до 900 °С начинается разложение доломита. До                
2 масс. % воды остается в глинистом минерале до достижения температуры 800-900 °С. 

Скорость дегидратации глинистых минералов при обжиге клинкера существенной роли 
не играет. 
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При температуре более 900 °С начинаются процессы изменения более термостойких 
элементов, чем глинистые минералы. В интервале 940-980 °С происходит процесс выделения 
воды из алюмосиликатов, в частности слюды.

При температуре свыше 1100 °С начинается распад термостойкого биотита. Одна из 
самых высоких температур плавления у полевых шпатов. Они входят в состав глины в качестве 
примесей и плавятся при температуре от 1118 °С. Лейцит и анортит CaAl2Si2О8 не плавятся в 
пределах температур, характерных для клинкерообжигающих печей [2-5].

Все клинкерные минералы, за исключением алита, образуются благодаря твердофазным 
реакциям, которые начинаются уже при температуре 550 – 600°С. Таким образом, клинкерные 
минералы образуются параллельно с дегидратацией  глинистых минералов и разложением 
карбонатов. 

Свободный оксид кальция не выделяется до температуры 900 °С, что связано с 
повышенной активность метастабильных фаз.

При температуре 600 °С появляется двухкальциевый силикат, при 850 °С связывается 
более половины SiО2. Также, образуется геленит Са2Аl2SiO7, СаАl2O4 и частично Са5Аl6O14, 
ферриты. СаFе2О4 переходит в Са2Fе2О5, а затем в Са4Аl2Fе2О10, а Са5Аl6O14– в Са3Аl2O6. 

Твердофазные реакции сопровождаются выделением промежуточных соединений, 
таких как: комплексные карбонаты и сульфаты Na2Са(СО3)2 и Na2СО3·Na2SО4. 

В дальнейшем, при температуре от  830°С они начинают процесс распада. Щелочи, 
не вступившие реакцию с сульфатами, дают щелочесодержащие соединения К2Са23Si12О60, 
Nа2Са8Аl6О18, К2Са8Аl6О18 [6,7].

На скорость протекания твердофазных реакций существенно влияют примеси, 
присутствующие в сырье. Они приводят к образованию микроэвтектик, которые резко ускоряют 
минералообразование.

Представим процессы изменения минерализированного состава смеси клинкера в виде 
табл 1.

Таблица 1 
Изменения минирализированного состава компонентов смеси и потеря воды 

в процессе обжига цементного клинкера
Температура 
обжига,°С

В каком компоненте 
происходит изменение

Изменения 
минерализированного состава Потеря воды

1 2 3 4
выше 100 Глинистые минералы 

галлуазит и 
монтмориллонит

Потеря 
межпакетной 

воды
от 150 до 250 Гидроксид алюминия Переход в моногидрат Потеря воды
свыше 250 Моногидрат алюминия Переход в безводный γ – А12О3

свыше 300 Безводный γ – А12О3 Переход в корунд (α – А12О3)

200-400 Моногидраты гидроксиды 
железа

Превращение в гематит (α – Fе2О3), 
магнетит (FеО·Fе2О3) и вюстит (FеО) Потеря воды

450 до 600 Глинистые минералы Аморфизация Основная 
потеря воды

500-700 Магнезит Процесс разложения
Появление ферритов
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Конец таблицы 1
1 2 3 4

600-700 Пирит FeS2
Переход в пирротин FeS с выделением 

элементарной серы

600 Появление двухкальциевого 
силиката

700 Элементарная сера Окисление до SО2

700-900 Кальцит Процесс диссоциации
600-900 Доломит Процесс разложения

800-900 Глинистый минерал Связывается SiО2

Испарение 
остаточной 

воды до 2 масс. 
%

940-960 Алюмосиликат Выделение 
воды

1100 Биотит Процесс распада. Образуется геленит 
Са2Аl2SiO7

1118

Альбит NaAlSi3О8

Геленит Са2Аl2SiO7

Процесс плавления (конгруэнтно)
Выделяется значительное количество 

СаАl2O4 и частично Са5Аl6O14
Распадается геленит Са2Аl2SiO7

1170 Ортоклаз KAlSi3О8 Процесс плавления (инконгруэнтно)

Представим влияние примесей клинкерообразующего сырья на процесс обжига – табл.2.

Таблица 2 
Влияние примесей исходного сырья на процесс обжига портландцементного клинкера

Температура, °С Примеси или образовавшиеся соединения в системах соединений

Твердофазное спекание
700 Водяной пар как катализатор химических реакций
800 Образование Са3SiО5  до 15 масс. %
1000 Образование Са2SiО4, Са3Аl2O6, Са4Аl2Fе2О10, небольшое количество 

К2Са23Si12О60, Nа2Са8Аl6О18 и свободныйСаО. Иногда наряду с этими 
минералами присутствуют Са5Аl6O14 и Са2Fе2О5.

Жидкофазное спекание

снижение Т с 1900 
до 1455

В системе СаО – SiO2 в области, ограниченной Са2SiО4– Са3SiО5, после 
добавления А12O3

снижение Т с 1388 
до 1280

Система СаО – А12О3– SiO2– Fе2О3 после добавления оксидов MgO, К2O, 
Nа2O
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Исследованиями установлено, что с уменьшением флюсующего действия оксиды можно 
расположить в следующий ряд:Fe2O3 → Al2O3 → MgO.

В реальных смесях в период спекания расплав сначала образуется вследствие 
появления легкоплавких эвтектик между алюминатами, алюмоферритами и второстепенными 
составляющими. До 1400°С алюминаты и ферриты расплавляются полностью. Образовавшийся 
алюмоферритный расплав растворяет некоторое количество Са2SiО4 и свободной извести. 
Количество образовавшегося расплава зависит от содержания в смеси А12O3, Fе2O3, МgО и 
щелочей, соотношение между А12О3 и Fе2О3 (поскольку это соотношения определяет, какие 
соединения выделяются: Са3Аl2O6, Са4Аl2Fе2О10 или Са2Fе2О5), а также от температуры расплава. 
В связи с тем что в промышленных печах температура спекания, как правило, не превышает 
1450°С, исследования влияния более высокой температуры на процесс имеет решающее 
значение только при получении плавленых цементов [69].

Количество жидкой фазы клинкерного портлендцемента при расплаве зависит от 
минерального состава исходной сырьевой смеси и может составлять от 15 до 30 масс. %. При 
подготовке смеси к обжигу перпективное значение процента жидкой фазы в массе расплава 
можно рассчитать используя формулу для анализа системы СаО – А12О3– SiO2– Fе2О3. Если 
температура при обжиге достигал менее 1400 °С, используюся различные формулы. При 
температура свыше 1400 °С, когда в расплав переходит все количество содержащегося в 
клинкере А12О3 и Fе2О3– по одной формуле. Процесс зависит от количества глиноземной 
составляющей в клинкере. Количество расплава активно прирастает при температуре до                 
1338 °С, а затем происходит более медленно, прирастая не более, чем на 1-2 масс. %.

Выводы и направления дальнейших исследований
Проведя анализ, можно сделать ряд выводов. 
Применение щелочных элементов для увеличения количества жидкой фазы в расплаве 

при проведении процесса обжига клинкерной смеси допустимо в количсетве до 0,2 – 0,3 масс. 
%. В этом случае щелочные элементы положительно влияют на процесс алитообразования. 
Если в смеси присутвует более 0,3 масс. % щелочных элементов, процесс алитообразования 
тормозится и повышается вязкость раствора. Отрицательное влияние Na2O и К2O может быть 
компенсировано повышением содержания MgO, а также сульфатов. 

Вторым важным технологическим фактором, влияющим на процесс алитообразования, 
является поверхностное натяжение расплава σ, которое определяет химическое взаимодействие 
на границе жидкость – кристалл. С ростом электроотрицательности поверхностное натяжение 
s–элементов повышается, а p–элементов падает. С увеличением кислотности d–элементов 
наблюдается тенденция к уменьшению поверхностного натяжения.

Повышение температуры расплава также ведет к уменьшению σ. Чем выше 
поверхностное натяжение расплава, тем лучше он проникает в твердые частицы и оказывает 
диспергирующее влияние. Следовательно, увеличение поверхностного натяжения приводит к 
повышению реакционной способности. 
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УДК 691.542
ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИПАЛУ 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ
/ Шабанова Г.М., Вяткін К.І./

Розглядаються процеси випалу портландцементного клінкеру з метою визначення 
перспектив підвищення енергоефективності процесу виробництва портландцементів. 
Проведено аналіз впливу домішок  суміші на процес випалу та проведено зміну мінералізованого 
складу компонентів суміші з урахуванням втрат води в процесі випалу цементного клінкеру.

Ключові слова: портландцемент ний клінкер, випал, енергоефективність.

UDC 691.542
CHEMICAL REACTIONS AND TECHNOLOGICAL PROCESS OF BURNING OF 

PORTLAND CEMENT CLINKER
/ Shabanova G.M., Vyatkin K.I./

The article deals with the processes of Portland cement clinker burning in order to determine 
the prospects of increasing the energy effi ciency of the production process of Portland cement. The 
article analyzes the infl uence of impurities in the process of burning the mixture and made changes 
minerals composition of the mixture components with the loss of water in the process of cement 
clinker burning. 

Key words: cement clinker, burning, energy effi ciency.
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ВИСОКОМІЦНІ ЛЕГКІ КЕРАМЗИТОБЕТОНИ, МОДИФІКОВАНІ 
ПОЛІКАРБОКСИЛАТНИМИ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРАМИ

В статті наведені результати дослідження щодо підвищення міцності керамзитобетону за 
рахунок ефективного використання полікарбоксилатних суперпластифікаторів. 

Ключові слова: міцність при стиску, полікарбоксилатний суперпластифікатор, високоміцний 
легкий керамзитобетон.

ВСТУП
Останнім часом одним з перспективних напрямків технічного прогресу в будівництві 

є зниження матеріалоємності та зменшення маси будівельних конструкцій без втрати несучої 
здатності та інших експлуатаційних властивостей. Це особливо актуально для високоповерхового 
будівництва і мостобудування, а також для зведення спеціальних об’єктів. Рішенням цієї 
проблеми є використання високоміцних легких бетонів, особливо керамзитобетонів [1-4]. 

Обов’язковою умовою при виготовлені високоміцних бетонів є застосування 
пластифікаторів в якості хімічних добавок. У недалекому минулому особливою популярністю 
користувались пластифікатори, що працюють за принципом електростатичного відштовхування. 
В останні роки все більшого застосування знаходять ефіри полікарбоксилатів, які мають інший 
механізм дії. В даному випадку мова йде про просторову (стеричну) стабілізацію. В порівнянні 
з іншими реагентами, навіть мінімальна доза продукту на основі ефіру полікарбоксилату 
забезпечує  розріджувальну дію і збільшує строки легкоукладальності бетонної суміші [5].

СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема застосування легких бетонів є дуже актуальною, оскільки дозволяє 

реалізувати багато завдань будівельної галузі, але і одночасно вирішувати екологічні та 
ресурсозберігаючі проблеми. 

Основна мета статті полягає в оптимізації складів високоміцних легких бетонних сумішей 
на основі портландцементу, модифікованого полікарбоксилатним суперпластифікатором та 
отримання на їх основі високоміцних легких бетонів, що відрізняються високими фізико-
механічними показниками.

АНАЛІЗ І ОГЛЯД ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ ЛЕГКИХ БЕТОНІВ
В США та країнах Європи використання високоміцних легких бетонів має досить 

широку практику. В Норвегії тільки за період від 1989 по 1997 рр. використано приблизно 
200 тис. м3 легких бетонів класів від LС 45/50 до LС 60/66. Високоміцний керамзитобетон був 
впроваджений при спорудженні будівель аеропортів в Нью-Йорку і в Міннеаполісі. У першому 
випадку для покриття приміщення розмірами 90х60 м була застосована оболонка товщиною              
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15 см з керамзитобетону міцністю 41 МПа і середньою густиною 1850 кг/м3. У другому випадку 
для складчастої покрівлі (товщиною 13 см) був використаний легкий бетон міцністю 21 МПа і 
середньою густиною 1440 кг/м3.

Високоміцний керамзитобетон був успішно застосований також при будівництві 
готелів. Для 22-поверхової будівлі готелю в Денвері всі несучі конструкції були виконані з 
керамзитозалізобетону. Міцність керамзитобетону для колон становила 41 МПа, а для плит 
перекриття – 31 МПа при середній густині 1540 кг/м3. Це дозволило зменшити загальну масу 
будівлі  порівнянно з варіантом споруди з важкого бетону на 6,8 тис. тон. Значне зниження маси 
конструкцій при використанні високоміцного керамзитобетону видно на прикладі будівництва 
18-поверхової будівлі готелю в Далласі. Завдяки зменшенню маси бетону вдалося відмовитися 
від великої кількості опор і перейти до конструкцій з консолями. Це знизило вартість 1 м2 
площі на 14%.

Так, наприклад, високоміцний керамзитобетон застосовувався в США при будівництві 
65-поверхового будинку «Марина Сіті» (м. Чикаго), де всі перекриття були виконані з легкого 
бетону середньою густиною 1660 кг/м3 і міцністю 32 МПа. З легкого бетону також були зведені 
58-поверховий і два 40-поверхових житлових будинки в Чикаго і один 30-поверховий житловий 
будинок в Детройті. Для будівництва шкільної будівлі в штаті  Іллінойс були застосовані 
попередньо напружені пустотні плити перекриття прольотом 12,2 м з консоллю 2,95 м. Ширина 
плит перекриття – 2,44 м, товщина – 50,8 см. Для виробництва таких плит використовували 
легкий бетон міцністю 35 МПа. 

Серед унікальних споруд слід виділити зведення купола залу зібрань Іллінойського 
університету, який має прольот 120 м, де також був використаний керамзитобетон міцністю             
33 МПа і середньою густиною 1700 кг/м3.

При будівництві в Лондоні 13-поверхового будинку «Філдхейм» всі конструкції були 
виконані з високоміцного легкого бетону на заповнювачі «Лека» фракції 10-20 мм середньою 
насипною густиною 300 кг/м3. Легкий бетон на цьому заповнювачі, кварцовому піску і 
звичайному портландцементі мав склад 1 : 2 : 3, що забезпечувало при середній густині                 
1440 кг/м3міцність при стиску на 28 добу — 26 МПа [6-8].

Попередньо  напружені легкобетонні конструкції широко застосовуються при  будівництві 
висотних будівель: США, Х’юстон висотою 220 м; Австралія, Сідней висотою 180 м; Англія, 
Лондон висотою 142 м, а також в мостобудуванні: в Японії побудовано близько 100 мостів з 
прольотом 70 м, США — з прольотом до 105 м, у Голландії — з прольотом до  112 м.

Всі ці приклади дозволили розширити нормативні вимоги в EN 206 до класу міцності 
легких бетонів від LC8/9 до LC 80/88.  В  Україні  відсутня  номенклатура  високоміцних  
легких бетонів та нормативна база для отримання високоміцних легких бетонів класів вище  
LC 40/44 [9,10].

СИРОВИНІ МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Як вихідні сировинні матеріали в дослідженнях використовували портландцемент               

ПЦ І-500 Н, керамзитовий гравій фракції 5…10 мм ТОВ «Хмельницький завод керамзитового 
гравію» середньою густиною 630 кг/м3 і міцністю при стиску в циліндрі 4,26 МПа, що 
відповідає марці П150, пісок Дніпровський кварцовий, (Мк=1,21), полікарбоксилатний 
суперпластифікатор торгової марки SikaPlast 555W.

За результатами ІЧ-спектроскопії, що виконана на спектрографі Tensor-37 фірми 
Bruker, добавка на основі полікарбоксилату (рис. 1)  SikaPlast 555W отримана на основі 
поліетиленгліколю з молекулярною масою 1000, що в своєму складі має поліакриламід.
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Дослідження проводили з використанням комплексу фізико-механічних методів 
досліджень згідно діючих нормативних документів. Суперпластифікатор вводили у кількості 
1,5% від маси цементу відповідно. Випробування зразків кубів розмірами 10×10×10 см для 
визначення міцністних властивостей легких бетонів проводили за стандартною методикою і в 
стандартних умовах у віці 3,7 та 28 діб відповідно до діючих норм ДСТУ.

Рисунок1. Інфрачервоний спектр полікарбоксилатного суперпластифікатора  
SikaPlast 555W

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Оптимізація складу керамзитобетону була проведена із застосуванням двофакторного 

трирівневого методу планування експерименту, в якому як змінні фактори вибрані вміст 
цементу (0,23…0,43 т) у складі 1 м3 керамзитобетону (Х2) та величина водоцементного 
відношення (0,35…0,45) (Х1) (табл. 1). Як функцію відгуку було прийнято міцність при стиску 
зразків керамзитобетону у віці 3, 7 та 28 діб. 

Контрольний склад керамзитобетону було отримано на основі портландцементу                      
ПЦ І-500 Н з витратою 330 кг, керамзитового гравію фракції 5…10 мм ТОВ «Хмельницький 
завод керамзитового гравію» з середньою густиною 630 кг/м3  в кількості 410 кг та пісок 
Дніпровський кварцовий (Мк=1,21) в кількості 940 кг.

Таблиця 1
Інтервали варіювання і значення змінних факторів при оптимізації складів 

керамзитобетону

Фактори, вид Рівні варіювання Інтервал 
варіюваннянатуральний кодований верхній середній нижній

В/Ц Х1 0,45 0,4 0,35 0,05

витрата цементу, т Х2 0,43 0,33 0,23 0,1
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За результатами  експериментальних досліджень отримані квадратичні рівняння регресії 
міцності при стиску зразків у віці 3, 7 та 28 діб для контрольного складу керамзитобетону, які 
з врахуванням коефіцієнтів регресії мають наступний вигляд:

fck
контр(3) = 22,756-1,667·х1+4,1·х2+0,367·х1

2-4,633·х2
2-1,05·х1·х2;                             (1)

fck
контр(7) = 24,944-1,717·х1+3,033·х2-0,017·х1

2-3,967·х2
2-0,225·х1·х2;                        (2)

fck
контр(28) = 33,178-2,85·х1+6,267·х2+0,683·х1

2-2,767·х2
2-0,85·х1·х2;                         (3)

Розглядаючи діаграми зміни міцності при стиску контрольних зразків керамзитобетону 
(рис.2) можна відзначити, що на ранніх етапах твердіння міцність залежить від величини 
водоцементного відношення, а на пізніх етапах твердіння на міцність більше впливає витрата 
цементу.

а)                                                                          б)

    
в)

Рисунок 2. Діаграми зміни міцності при стиску контрольних зразків керамзитобетону 
після твердіння: 3 (а), 7 (б), 28 (в) діб
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Для зразків керамзитобетону, що модифіковані полікарбоксилатним 
суперпластифікатором (1,5%), квадратичні рівняння регресії міцності при стиску у віці 3, 7 та 
28 діб мають вигляд:

fck(3) = 24,844-1,85·х1+5,483·х2-2,05·х1
2+0,55·х2

2+1,175·х1·х2;                                   (5)

fck(7) = 27,844-1,433·х1+4,833·х2-2,167·х1
2+0,133·х2

2+1,425·х1·х2;                             (6)

fck(28) = 37,167-2,483·х1+7,667·х2-2,75·х1
2-1,2·х2

2-1,525·х1·х2;                                   (7)

Аналіз отриманих даних щодо діаграм зміни міцності при стиску  зразків на основі 
керамзитобетонів, модифікованих полікарбоксилатним суперпластифікатором (рис.3), 
показує, що збільшується зона міцності керамзитобетону від 40 до 45 МПа, порівняно з зоною 
контрольних зразків (рис.2.). Також можна відмітити збереження тенденцій впливу, тобто на 
ранніх етапах твердіння міцність залежить від величини водоцементного відношення, а на 
пізніх етапах твердіння на міцність більше впливає витрата цементу. 

З точки зору економії та здешевлення кращим за кінетикою набору міцності (3,7 та 28 діб) 
є склад керамзитобетону з середньою густиною 1822 кг/м3, що містить 330 кг портландцементу 
(при В/Ц=0,4), модифікований полікарбоксилатним суперпластифікатором в кількості 1,5% від 
маси цементу. Міцність зразків керамзитобетонів  на 3 добу твердіння становить 23,3 МПа, на 
7 добу — 28,1 МПа та на 28 добу — 37,4 МПа.

Рухомість  керамзитобетонних сумішей при В/Ц=0,4 складає 4…6  см.  В той 
же час міцність зразків без полікарбоксилатного  суперпластифікатора при рухомості 
керамзитобетонної суміші 4 см становить на 3 добу — 17,8 МПа, на 7 добу — 22,6 МПа                                                         
і на 28 добу — 30,8 МПа. 

Якщо порівнювати результати міцності при стиску досліджувальних складів бетонів 
(рис.3), то можна відмітити, що приріст міцності складає до 25% в разі використання 
суперпластифікатора і залежить від витрати цементу і водоцементного відношення. 

а)                                                                           б)
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в)

Рисунок 3. Діаграми зміни міцності при стиску зразків керамзитобетону, 
модифікованого полікарбоксилатним суперпластифікатором (1,5 мас%), після твердіння: 

3 (а), 7 (б), 28 (в) діб

Для порівняння оцінки ефективності керамзитобетонів як модифікованих так і не 
модифікованих полікарбоксилатною добавкою, було використано коефіцієнт конструктивної 
якості (Кк.я), який характеризується відношенням границі міцності при стиску до відносної 
густини. Чим вище значення коефіцієнта конструктивної якості, тим ефективнішим є 
конструкційний матеріал. Для немодифікованого керамзитобетону коефіцієнт конструктивної 
якості склав 16,79 МПа, а для модифікованого — 20,39 МПа. 

Враховуючи кінетику нарощування міцності у часі можна зробити висновок про 
доцільність введення комплексної органо-кремнеземистої добавки [11,12,13], яка дозволить за 
рахунок зміцнення цементної матриці підвищити міцність легких бетонів до 50..60 МПа.

ВИСНОВКИ
При виготовленні високоміцних керамзитобетонів використання полікарбоксилатного 

суперпластифікатора дало можливість знизити водоцементне відношення до 0,35 при 
збереженні рухомості керамзитобетонної суміші на рівні 1…2 см, що забезпечує виготовлення 
керамзитобетону міцністю до 45 МПа. Введення полікарбоксилатного суперпластифікатора 
збільшує коефіцієнт конструктивної якості (Кк.я) до 20%. Для подальшого збільшення міцності 
керамзитобетонів необхідно використання комплексної органо-кремнеземистої добавки, 
оскільки міцністні показники високоміцних легких бетонів визначаються саме цементною 
матрицею, а не заповнювачем.
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В статье приведены результаты исследования увеличения прочности керамзитобетона 
за счет эффективного использования поликарбоксилатных суперпластификаторов.
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОЦЕСІВ  КОРОЗІЇ  ТА  ЗАХИСТУ  БЕТОНУ 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ  КОЛЕКТОРІВ

У статті розглянуто особливості корозії та руйнування структури бетону в агресивних 
середовищах, що присутні в каналізаційних колекторах та водоочисних системах.  Представлено 
дослідження стійкості геоцементів у концентрованих модельних розчинах корозійних середовищ. 
Також доведено можливість використання геоцементів в якості в’яжучої речовини для відновлення 
та захисту бетону каналізаційних та водоочисних систем. 

Ключові слова: геоцемент, геополімер, захист бетону, корозія бетону, каналізаційні колектори, 
водоочисні системи

ВСТУП
У сучасних  містах одним з найважливіших технічних завдань є збереження 

працездатності підземних комунікацій інженерних систем. Як відомо мережі підведення води 
і відведення каналізації потребують постійного моніторингу та відновлюваних робіт. Навіть 
незначна аварія в інженерних мережах може призвести до катастрофічних наслідків. Для 
продовження терміну служби міських каналізаційних мереж необхідно виконати цілий ряд 
заходів, а саме: забезпечити стійкість колекторів, виконати ізоляційні роботи для запобігання 
потрапляння стічних вод у грунт чи грунтові води, захистити бетон від руйнування тощо. 
Більшість споруд інфраструктури систем водовідведення – це бетонні та залізобетонні 
конструкції. До них відносяться каналізаційні насосні станції, оглядові колодязі, відстійники 
та каналізаційні колектори.

Бетонні та залізобетонні конструкції, виготовлені із дотриманням всіх технічних 
вимог, можуть тривалий час протистояти негативним впливам зовнішнього середовища. Під 
час експлуатації вони поступово змінюють свої фізико-механічні та структурні властивості 
внаслідок фізико-хімічних процесів взаємодії цементного каменю та арматури з зовнішнім 
середовищем. Хімічні та фізико-хімічні процеси, які проходять на поверхні бетону при контакті 
з  агресивним середовищем призводить до порушення його функціональних властивостей. 
Тому існує актуальна проблема відновлення, реконструкції та вторинного захисту бетону, що 
експлуатується в агресивних середовищах.

Основна частина
Останні дослідження довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій в 
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середовищах каналізаційних та водоочисних систем, присвячені праці багатьох вчених: J. 
Hennerkes, і інші [1], Lohse M.[2], В.С. Асянова та інші [3], Д.Ф Гончаренко [4], Stark J., Wicht 
B.  [5] та інших. Узагальнення результатів цих досліджень показали, що руйнування структури 
бетону в каналізаційних системах в більшості випадків зводиться до дії кислотної та сульфатної 
корозії. У побутових стічних водах сульфати утворюються з харчових продуктів, вміщуючих у 
собі білок (молочні продукти, м’ясопродукти і інші), а також при використанні миючих засобів, 
що вміщують у собі сульфатні групи. Раніше при розрахунках приймали цифру 350г сірки у рік 
на одну особу, що обумовлювалась вмістом у харчових продуктах, зараз ця цифра приблизно 
складає 1250г сірки у рік на одну особу. Промислові стічні води часто містять у рази більшу 
кількість сульфатів[1].

Рисунок 1. Схематичне зображення механізму корозії бетону каналізаційних колекторів

Амінокислоти та білки в живих організмах в процесі обміну дають сечовину, яка під 
впливом бактерій в стічній воді піддається гідролізу з утворенням амонійних солей. При 
наявності великої кількості сульфатних груп в стічних водах, утворюються солі сульфату 
амонію, який з огляду літератури є найагресивнішим сульфатним середовищем для цементного 
каменю[5]. Солі амонію також здатні до розкладання з виділенням аміаку, який за наявності 
сульфат іонів утворює на стінках вище рівня води – сульфат амонію. 
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Сульфат-редукуючі мікроорганізми та  бактерії роду Desulfotomaculum та Desulfovibrio, 
що знаходяться  в анаеробному (безкисневому) середовищі, відновлюють сульфати до 
сульфідів, включаючи сірководень H2S. Органічні полісульфіди метил-меркаптан (H2S2 CH3 
SH) та диметилсульфід  (CH3-S-S-CH3) виділяються при біологічному розщепленні білків[2].

Сульфідні леткі сполуки виділяються з стічних вод і осідають на вологих бетонних 
стінках колектору, вище рівня води. При дії кисню з  повітря, а також за участі мікроорганізмів, 
ці леткі сполуки окислюються до сірки S. Елементарна сірка S являється субстратом для різних 
мікроорганізмів роду Thiobacillus, які перетворюють сірку в сірчану кислоту(самоокислення). 
З понад 60-ти видів мікроорганізмів найінтенсивніше виробляють кислоту  (H2SO4) бактерії 
Tiobacillus thiooxidans. Tiobacillus thiooxidans – це остання ланка у ланцюгу бактерій Thiobacillen, 
утворення цих бактерій на свіжій бетонній поверхні при pH>12 майже не можливе. Тільки 
карбонізація бетону, у результаті якої відбувається зниження  pH поверхні нижче 9, призводить 
до можливості їхнього існування. Карбонізація бетону посилюється при високому (до 1% 
об’єму) вмісті CO2 в атмосфері каналізаційної системи [6].

Отже, можна зробити висновок, що руйнація бетону у каналізаційних та водоочисних 
колекторах зводиться до двох основних видів: сульфатної корозії з різними катіонами та дії 
кислотної корозії сірчаної кислоти. На рис.2 показано фотографії каналізаційних колекторів, 
що експлуатуються. Як видно з фото, найбільші руйнування бетону можна виявити у зоні зміни 
рівня стічних вод, стиків конструкцій та в найвищій аеробній зоні окислення. Це пояснюється 
тим, що у зоні зміни рівня стічних вод  часто змінюється вид корозії з кислотної на сульфатну 
та навпаки, що руйнує бетон значно швидше. Варто зазначити про ерозійний вплив потоку 
стічних вод на бетон, що додає руйнацій у зоні зміни рівня води та у зоні стиків чи виступів. 
Щодо руйнації у верхній зоні колектору, то вона пояснюється сприятливими умовами для 
життєдіяльності сульфато-окислюючих мікроорганізмів, підвищеною температурою та 
пониженим pH. 

Рисунок 2. Фотографії пошкоджень каналізаційних колекторів 
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Тому актуальним питанням сучасного будівельного матеріалознавства є забезпечення 
надійної експлуатації та високої довговічності бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій 
для каналізаційних колекторів за рахунок захисту бетону від дії зовнішнього агресивного 
середовища захисними покриттями. В якості засобів захисту рекомендується використовувати 
композиції захисних покриттів на органічній та неорганічній основі. Але покриття на основі 
органічних в’яжучих мають ряд недоліків: низьку довговічність, з часом втрата адгезії до 
бетонної поверхні, при сильній агресивній дії є недостатньо стійкими.  Дослідження вчених 
НДІВМ показали, що найбільш доцільно при відновленні та захисті бетонних конструкцій, 
пошкоджених в результаті впливу зовнішнього середовища, використовувати композиції на 
основі геоцементів [7-9].

Тому метою даної роботи було дослідження корозійної стійкості геоцементів та 
можливість їх використання для захисту бетону каналізаційних чи водоочисних систем, з 
умовою тверднення геоцементного каменю за нормальних температур.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження впливу температури та співвідношення основних оксидів на 

структуроутворення та властивості геоцементу [10-11] показали, що для отримання 
геоцементного каменю при низьких температурах оптимальною структурною формулою є 
–  (0.8Na2O+0.2K2O)•Al2O3•4,5SiO2•15÷17H2O. Для отримання геоцементу та забезпечення 
співвідношення оксидів використовували: метакаолін, мікрокремнезем та рідинне натрієве та 
калієве скло. Оптимізацію складу геоцементу та його модифікацію здійснювали за допомогою 
трьохфакторного трирівневого методу планування експерименту. У роботі [12] була доведено 
можливість отримання водостійкого геоцементного каменю з високими фізико-механічними 
характеристиками за умов нормальних температур, за допомогою введення кальцій                    
вміщуючих модифікаторів.

Модифікацію геоцементу виконували за допомогою кальцій-вміщуючої добавки, суміші 
доменного гранульованого шлаку та портландиту, фактор X – Ca2+-модифікатор (2÷6% в 
перерахунку на CaО). Фактор Y – силікатний модуль рідинного скла (2÷2,8), для зміни модуля 
використовували лужні сполуки KOH та NaOH, а для забезпечення незмінності структурної 
формули – мікрокремнезем. Третій фактор Z – кількість води у  структурній формулі геоцементу, 
відповідно (15÷17моль).  В якості функцій відклику були обрані міцність при стиску та згину, 
середня густина і показники стійкості геоцементу в корозійних середовищах. В якості корозійних 
середовищ було обрано 10% розчини сульфату амонію (NH4)2SO4 та сірчаної кислоти H2SO4.

Твердіння зразків геоцементного піщаного розчину (геоцемент:пісок 1:3) 
розмірами 20х20х20 мм та 10х10х60 мм відбувалось 28 діб у вологих умовах W=95±5% 
та при температурі 20±2 оС. Після твердіння зразки геоцементного каменю розмірами                                                                       
20х20х20 мм випробовували на міцність при стиску та визначали середню густину каменю. 
Частину зразків розміром 10х10х60мм випробовували на міцність при згині, а іншу частину 
зважували, визначали їх розміри та поміщали у ванни з водою та агресивними середовищами 
таким чином, щоб забезпечити рівномірний доступ води до зразків з усіх сторін при 
співвідношенні обсягу агресивного розчину в кубічних сантиметрах до 1 см2 поверхні зразка 
не менше 5:1. Витримування зразків у агресивних середовищах проводили протягом 90 діб                                                                                                  
та температурі 20±2оС. Необхідна кількість зразків для оцінки показника корозійної стійкості 
кожного складу геоцементу було більше рівне 3. 

Матриця планування експерименту і результати її реалізації у вигляді функцій відгуку 
наведені в Таблиці.1 і на Рис.3.
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Таблиця 1
Матриця планування експерименту і результати її реалізації

№

Матриця планування експерименту Результати експерименту

В  кодах В натуральних 
величинах Rзг, 

МПа
Rст, 
МПа

ρ,
г/см3

Кст, 10%  
(NH4)2SO4

Кст, 10% 
(H2SO4)X Y Z Ca2+, % Мс

H2O, 
моль

1 0.00 1.00 0.00 2.00 2.80 15.00 10.29 34.20 2.40 0.97 0.96
2 0.33 0.33 0.33 3.33 2.27 15.67 11.24 39.80 2.38 0.97 0.98
3 1.00 0.00 0.00 6.00 2.00 15.00 14.58 54.50 2.49 0.92 0.97
4 0.50 0.50 0.00 4.00 2.40 15.00 12.17 43.60 2.43 1.00 0.99
5 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 17.00 8.51 27.90 2.23 0.92 0.90
6 0.50 0.00 0.50 4.00 2.00 16.00 12.82 45.50 2.35 1.02 1.02
7 0.00 0.50 0.50 2.00 2.40 16.00 9.32 32.60 2.29 0.95 0.94

Корозійну стійкість геоцементів визначали за зміною міцності при стиску зразків 
після витримування у агресивних середовищах по відношенню до міцності зразків у воді, і 
оцінювали за коефіцієнтом корозійної стійкості, який вираховували за формулою:

     

,        (1)

де:    - умовний коефіцієнт корозійної стійкості;

        - міцність зразків при згину у воді, МПа;

         - міцність зразків при згину після витримування в агресивних середовищах
                   протягом 90 діб., МПа.

Геоцементна суміш без модифікаторів на ранніх стадіях тверднення представлена N-A-
S-H і K-A-S-H гелем, а також активними аніонними групами у вигляді тетраедрів  [AlO4]

5- 
і [SiO4]

4-.  Тетраедри  [AlO4]
5- та [SiO4]

4- в присутності лужного розчину утворюють більш 
складні системи з спільною вершиною – атому оксигену та при конденсації компенсують 
свою валентність з переходом в стан з мінімальним запасом вільної енергії [12, 13]. Кінцевими 
продуктами новоутворень являються цеолітоподібні лужні гідроалюмосилікати натрію та 
калію та суміжні новоутворення типу – N(K)A-S-H. При введені низько-основносних силікатів 
та присутності активних груп [AlO4]

5- і [SiO4]
4-  у лужному середовищі утворюються суміжні 

гідратних фаз типу C-N-A-S-H та C-K-A-S-H [13-14].
Аналіз даних Таблиці.1 і Рис.3 показує, що найбільший вплив на міцнісні 

характеристики геоцементного каменю має кальцій-вміщуючий модифікатор, а кількість 
молекул води та силікатний модуль незначною мірою впливають на ці характеристики. Це 
пояснюється взаємодією кальцієвих сполук з високолужною геоцементною композицією, що 
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створює центри кристалізації геоцементною матриці, що призводить до швидкого утворення 
високо кристалічних гібридних структур типу C-N(K)-A-S-H та інтенсифікує утворення 
цеолітоподібних фаз.

a) b) 

 
c) 

 
d) 

Рисунок 3. Ізопараметричні діаграми зміни міцності при стиску (a) та при згині (б) 
геоцементного каменю та коефіцієнту його корозійної стійкості при витримуванні 90 діб у 
10% розчинах  (в) - (NH4)2SO4, (г) - H2SO4

На стійкість геоцементного каменю в 10% розчині сульфату амонію та сірчаної 
кислоти найбільше впливає  Ca2+модифікатор. Але при перевищені кількості кальцій-
вміщуючого модифікатору в геоцементі, більше 5% в перерахунку на CaО, корозійна стійкість 
геоцементного каменю різко падає, що дозволяє зробити висновок про утворення в більшій 
кількості гідросилікатів, які мають значно нижчу корозійну стійкість порівняно з лужними 
алюмосилікатами.
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Rс =0.921x+0.971y+0.921z+0.221xy+0.402xz+0.019yz-1.021xyz (2)
Rзг =0.907x+0.733y+1.283z-0.716xy-1.556xz+0.092yz+2.454xyz (3)
Kс

(NH4)2SO4 =0.056x+0.044y+.0711z-0.045xy-0.089xz+0.005yz+0.1645xyz (4)
Kс 

H2SO4 =0.971x+0.961y+0.901z+0.099xy+0.341xz+0.039yz-0.449xyz (5)
В результаті обробки даних дослідження отримані рівняння регресії (2-5), що описують 

математичні моделі впливу складу геоцементу на міцнісні характеристики геоцементного 
каменю (2,3)  та його стійкості в 10% розчини сульфату амонію (NH4)2SO4 та сірчаної кислоти 
H2SO4 (4,5) відповідно.

Проаналізувавши рівняння регресії, потрібно зазначити, що найбільший вплив 
на корозійну стійкість геоцементного каменю має «Ca2+модифікатор» (Х). Також 
варто зазначити, що при найвищих показниках стійкості геоцементного каменю вплив 
силікатного модулю рідинного скла та кількості води у структурній формулі  посилюється. 
Для забезпечення найвищої корозійної стійкості геоцементу, структурної формули –                                                                                                       
(0.8Na2O+0.2K2O)•Al2O3•4,5SiO2•16H2O, необхідне використання рідинного скла з модулем 2,0 
та модифікація Cа-вміщуючою добавкою у кількості 3,5÷4,2% в перерахунку на CaО.

ВИСНОВОК
У даній роботі проаналізовано особливості механізму корозії бетону каналізаційних 

та водоочисних систем. Проведено дослідження стійкості геоцементного каменю в 10% 
розчинах сульфату амонію (NH4)2SO4 та сірчаної кислоти H2SO4. Визначено оптимальний 
склад та кількість кальцій-вміщуючого модифікатору геоцементу для забезпечення високих 
фізико-механічних характеристик та корозійної стійкості геоцементного каменю. Доведено 
можливість використання геоцементів у якості в’яжучої речовини для захисту та відновлення 
бетону каналізаційних колекторів за умов тверднення при нормальних температурах.
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УДК 691.5:667.6
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ И ЗАЩИТЫ БЕТОНА 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
/ Киричок В.И. /

В статье рассмотрены особенности коррозии и разрушения структуры бетона в 
агрессивных средах, присутствующих в канализационных коллекторах и водоочистных 
системах. Представлено исследование устойчивости геоцементов в концентрированных 
модельных растворах коррозионных сред. Также доказана возможность использования 
геоцементов в качестве вяжущего для восстановления и защиты бетона канализационных и 
водоочистных систем.

Ключевые слова: геоцемент, геополимер, защита бетона, коррозия бетона, канализаци-
онные коллекторы, водоочистные системы

UDC 691.5:667.6
FEATURES CORROSION PROCESSES AND PROTECTION OF 

CONCRETE SEWER COLLECTORS
/ Kyrychok V. /

The article describes the features of corrosion and destruction of concrete in aggressive 
environments present in the sewers and water treatment systems. Presented study stability of 
geocements in concentrated model solutions corrosive environments. Also it was proved the possibility 
of using geocements as a binder for the restoration and protection of concrete in sewage and water 
treatment systems.

Keywords: geocement, geopolymer, protection of concrete, corrosion of concrete, sewers 
system, water treatment system
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ СКЛАДУ ПІНОПЕРЛІТОБЕТОНІВ

Досліджено вплив на міцністні характеристики  пінобетону і піноперлітобетону типу введення 
в’яжучого. Розглянуто кількісний  вплив піноутворювача на фізико-механічні характеристики легких 
бетонів на основі спіненої маси. 

Ключові слова:  піноперлітобетон, пінобетон, міцність, середня густина,  перліт.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з напрямків розвитку будівництва є забезпечення високої ефективності, якості 

та довговічності будівель і споруд у різних галузях будівництва, й зниження матеріалоємності 
при виробництві конструкцій і проведення будівельних робіт. Напрямком вирішення даної 
проблеми є впровадження ефективних легких бетонів і конструкцій на їх основі.

Зараз достатньо широко використовують легкі матеріали і бетони на основі легких 
заповнювачів, ніздрюваті бетони (газо- і пінобетони), легкі матеріали на основі спінених 
полімерних мас. Такі матеріали поряд з високими експлуатаційними властивостями мають 
певні недоліки, які знижують їх ефективність. Так, легкі бетони на основі легких заповнювачів 
характеризуються високою середньою густиною і коефіцієнтом теплопровідності, матеріали 
і конструкції на основі спінених пластмас характеризуються горючістю, переважна частина 
виробництва ніздрюватих бетонів також припадає на матеріали з підвищеною середньою 
густиною.  Одже є актуальним є питання  підвищення ефективності легких бетонів.

Особливу цікавість викликають системи, що поряд з високими теплотехнічним 
властивостями мають і підвищену міцність, морозостійкість, низьку паропроникність. 
Відомо, що поризация легких бетонів на пористих заповнювачах, дозволяє знизити густину і 
покращити теплотехнічні властивості. В структурі такого матеріалу окрім, природних комірок, 
знаходяться і штучні, що покращує властивості теплопровідності матеріалу. 

Отже перспективним є поєднання в єдину систему ніздрюватої структури і пористих 
заповнювачів з направленим формуванням структури і властивостей в системі «поризована 
матриця – легкий заповнювач». Для отримання ефективного поліфункційного матеріалу, 
найкращим є використання дрібного пористого заповнювача у вигляді гранул-сфер з тонкими 
оболонками і великим ступенем розрідженості всередині [1]. Перспективними для таких систем 
виступають спучений перліт і неавтаклавний пінобетон. Останній дозволяє використовувати 
бетони на його основі не тільки в крупнопанельному будівництві, а й безпосередньо на 
будівельних майданчиках. 
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛИКАЦІЙ
Як  засвідчує  світова  практика,  найбільш  перспективним конструкційно-

теплоізоляційним матеріалом для вирішення зазначених проблем є ніздрюватий бетон, який 
є одним з найбільш екологічно чистих матеріалів. В порівнянні зі звичайною силікатною 
цеглою, стіна з ніздрюватого бетону практично в 4 рази легша, а її термічний опір вищий 
більш як у 8 разів, а ефективність за термічним опором еквівалентна 55 цеглинам. Ніздрюватий 
бетон знижує рівень шумів в 10 разів в порівнянні зі звичайним бетоном. Цей матеріал має 
властивість урівнювати коливання температури і вологості, що забезпечує достатньо високу 
морозостійкість, його як деревину можна пиляти, стругати, свердлити, в нього легко забиваються 
цвяхи, він не горить, не гниє, не старіє, не виділяє токсичних речовин [2]. За коефіцієнтом 
екологічності (комфортності) будівлі з ніздрюватого бетону серед усіх будівельних матеріалів 
знаходяться на другому місці після будівель з деревини [3, 4]. Однак технологічний рівень 
сучасних ніздрюватих бетонів має певні проблеми. Це стосується як технологічного процесу 
виготовлення матеріалу, так і його властивостей. Зокрема, технологічний процес виготовлення 
ніздрюватобетонних виробів відрізняється підвищеною складністю та енергоємністю, внаслідок 
чого матеріал поступається за вартістю деяким іншим теплоізоляторам, зокрема пінопластам 
(хоч і значно переважає їх за міцністю, вогнестійкістю тощо). Аналіз останніх тенденцій в 
області вирішення зазначених проблем дозволяє зробити висновок, що перспективними 
напрямами прогресу в технології ніздрюватих бетонів є вдосконалення технологічного 
обладнання, оптимізація пористої структури ніздрюватих бетонів, а також модифікування 
матриці матеріалу в напрямку покращання міцності та інших функціональних властивостей.

Оптимізація пористої структури ніздрюватих бетонів пов’язується з застосуванням 
піноутворюючих агентів нового покоління, що характеризуються високою кратністю та 
стабільністю піни у часі поруч з мінімальним негативним впливом на гідратацію в’яжучого 
[5]; дисперсним армуванням суміші волокнистими наповнювачами [6-8]; застосуванням  
добавок, що покращують геометрію пор; введенням до складу ніздрюватих бетонів 
пористих заповнювачів, що дозволяють знизити середню густину при економії в’яжучого та 
пороутворювачів [9, 10].

Особливу цікавість викликають легко бетонні системи, що поряд з високими 
теплотехнічним властивостями мають і підвищену міцність, морозостійкість, низьку 
паропроникність. Відомо, що поризация легких бетонів на пористих заповнювачах, дозволяє 
знизити густину і покращити теплотехнічні властивості. Поряд з тим,  введення в газобетон,  
золи винесення, що утворюється при високотемпературному спалюванні вугілля, дозволяє 
отримати матеріал з  підвищеною міцність при низькій густині (щільності) газобетону. 
Скловидний заповнювач (зола-винисення) системи має дрібнодисперсний склад, що сприяє 
кращій взаємодії інертних компонентів і допомогає структурі газобетону формуватись 
рівномірно. В структурі такого матеріалу окрім, природних комірок, знаходяться і штучні, що 
покращує властивості теплопровідності матеріалу. 

Розроблені в ДНДІВМ, Петропавловським О.Н., Чистяковим В.В., Гелеверою А.Г., 
Ковальчуком О.Ю., наукові основи управління структурою і властивостями пористих бетонів і 
композиційних матеріалів з використанням лужних в’яжучих систем дозволяють прогнозувати 
можливість розробки теплоізоляційних та теплоізоляційно-конструкційних пінобетонів 
неавтаклавного тверднення середньою густиною менше 600 кг/м3. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Для розроблення рецептурних рішень ефективних легких бетонів необхідно дослідити 

вплив методу введення в’яжучого (в вигляді розчину і за методом сухої мінералізації) на 
міцнісні властивості. Для направленого формування структури і властивостей в системі 
«поризована матриця – легкий заповнювач» розглянуто вплив перліту на поризовану матрицю 
і деякі фізико-механічні властивостів піноперлітобетонів.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Сировинні матеріали, що використовували для виробництва пінобетонів і 

піноперлітобетонів відповідають вимогам держаних стандартів або технічним умовам. В 
якості в’яжучого використовували портландцемент ПЦ І-500 згідно з ДСТУ Б В.2.7-46:2010,                                    
з  Sуд=300м2/кг за Блейном, залишок на ситі № 008 - не більш 15 мас.%; піноутворювач густина 
1150 м3, стійкість піни 800 секунд, кратність піни 4% 7,5 рази, рН 7-10; спучений перлітовий 
пісок згідно з ДСТУ Б В.2.7-157:2011 , фракція 0-5 мм.

Властивості пінобетонів досліджували на трьох системах: пінобетон без наповнювачів, 
пінобетон з заповнювачами у вигляді кварцового піску й спученого перліту.

Отримання пінобетонної суміші передбачає два способи введення в’яжучого: 
- у вигляді розчину;  
- у сухому стані.
При введенні  в’яжучого в вигляді розчину спочатку виконували спінювання 

піноутворювача протягом 5 хв. в який додавали цементний розчин (в’яжуче – вода в 
співвідношенні 0,3).  При введенні в’яжучого в сухому вигляді спочатку спінювали 
піноутворювач протягом 5 хв., потім  вводили в’яжуче. Введення в’яжучого необхідно 
виконувати поступово, однаковими порціями, з ретельним перемішуванням кожного разу. 
Якщо в’яжуче ввести все одразу спостерігається осідання піни, що пов’язано з різницею                                                                                                    
середньої густини піни (40 кг/м3)  і цементу (1800-1900 кг/м3). Для отримання пінобетонів з 
заповнювачами, у вигляді кварцового піску або спученого перліту, останні вводять разом з 
в’яжучим. 

Порівння міцності на стиск легких не автоклавних пінобетонів показує що найбільшою 
міцністю характеризується пінобетон з заповнювачем в вигляді піску. Так міцність системи 
в віці 28 діб знаходиться в межах 0,8-2,7 МПа при цьому 0,8-2,7 МПа при цьому найбільша 
міцність спостерігається в системах, де в’яжуче вводили методом сухої мінералізації. Також 
спостерігається більша міцність в системах,  що містять менше піноутворювача. Причому 
густина таких систем незалежно від способу введення знаходиться в межах 850-1000 кг/м3. 

Порівння фізико-механічних властивостей пінобетону і піноперлітобетону вказує на те, 
що введеня в’яжучого в вигляді розчину сприяє отриманню матеріалів з більшою міцністю, 
хоча різниця в міцністних показниках не велика (0,1 МПа).

Було виявлено, що спосіб введення в’яжучого впливає на порову структуру, середню 
густину і якість поверхні; вплив на міцністні властивості мінімальний. 

Так при додаванні цементу в вигляді розчину спостерігається нерівномірність 
розміщення пор в структурі матеріалу, збільшується кількість відкритих пор і, як результат, 
спостерігається збільшення середньої густини матеріалу. Суха мінералізація покращується 
рівномірність порової структури, що призводить до  зменшення середньої густини (рис. 3) , 
також зменшується кількість відкритих пор.
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Рисунок 1. Міцність на стиск пінобетонів з введенням в’яжучого 

у вигляді розчину(в’яжуче-вода) 

Рисунок 2. Міцність на стиск пінобетонів з введенням в’яжучого
 в сухому вигляді (суха мінералізація)
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                     (а)                                                                (б)

Рисунок 3. Середня густина пінобетону, 
(а) мокрий спосіб, (б) суха мінералізація

В системі з заповнювачем у вигляді кварцового піску спостерігається відсутність впливу 
типу введення в’яжучого.

ВИСНОВОК
Результати фізико-механічних випробувань показали,  що  введення перлітового піску 

дозволяє знизити густину пінобетонів 7-15% однак для подальшого використання необхідно 
підвищити міцність пінобетонної матриці і відповідно корегувати рецептури. Встановлено 
що порядок введення в’яжучого в піноперлітобетон не сильно впливає на міцність матеріалу, 
зменшується відкрита пористість і матеріал має більш рівномірну порову структуру.
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УДК 691.327
ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА СОСТАВА ПЕНОПЕРЛИТОБЕТОНОВ

/Михайлов О.В., Петрикова Е.М./
Исследовано влияние на прочностные характеристики пенобетона и пено перлитобетона 

типа введения вяжущего. Рассмотрены количественное влияние пенообразователя на физико-
механические характеристики легких бетонов на основе вспененной массы.

Ключевые слова: пеноперлитобетон, пенобетон, прочность, средняя плотность, перлит.

UDC  691.327
FEATURES SELECTION OF THE COMPOSITION OF FOAM PERLITE CONCRETE 

/ Mikhailov O.V., Petrikova E.M. / 
The  effect  on the strength characteristics of foam and foam perlite concrete type of 

administration binder. We consider the quantitative impact of foaming agent on physical and 
mechanical properties of lightweight concrete based on the weight of the foam.

Keywords:  foam  perlite  concrete,  foam concrete, strength, medium density, perlite.
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ЗАСТОСУВАННЯ  МОДИФІКОВАНИХ  БЕТОНІВ
НА  ЛЕГКИХ  ЗАПОВНЮВАЧАХ  ДЛЯ  КОНСТРУКЦІЙ 

ТОНКОСТІННИХ  ГІДРОТЕХНІЧНИХ  І  ТРАНСПОРТНИХ  СПОРУД

Для окремих конструкцій гідротехнічних і транспортних споруд ефективним є застосування 
легких бетонів. Показано, що для залізобетонного суднобудування перспективним матеріалом є 
модифікований керамзитобетон. Розроблено склади керамзитобетонів для плавучих доків, будинків 
і готелів. Матеріал має високу міцність, довговічність та покращені теплотехнічні властивості. 
Також запропоновано легкі бетони на основі місцевого карбонатного заповнювача.  

Ключові слова: суднобудівний керамзитобетон, модифікатори, фібра, довговічність, 
водонепроникність, теплопровідність.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найбільш  поширеним типом конструкцій в гідротехнічному і транспортному 

будівництві є конструкції з бетону і залізобетону. Важливо відмітити, що раніш  застосовувалися 
переважно масивні конструкції, а в сучасному будівництві зростає частка тонкостінних 
елементів. Так, стінки каналів і водопропускних споруд виготовляються товщиною                                                                              
від 8 до 12 см. Тонкостінними є всі конструкції плавучих залізобетонних споруд і більшість 
конструкції водопропускних споруд.

Бетони тонкостінних конструкцій гідротехнічних, плавучих і транспортних споруд 
експлуатуються у важких умовах: піддаються зволоженню і висушування, зміні температури 
від –30 до +50 °С, тиску води і льоду, дії солей, водоростей і живих організмів. Таким чином, 
вони зазнають дію всіх трьох видів корозії по В.М. Москвіну, а також морозні, динамічні 
та біологічні впливи. Найбільш поширеним матеріалом для подібних конструкцій є важкий 
бетон на гранітному щебені та кварцовому піску. Проте для цілого ряду споруд, у тому числі 
тонкостінних, ефективнішим можна вважати застосування бетонів на легких заповнювачах, 
зокрема на місцевих. В Україні в якості таких заповнювачів частіше всього застосовуються 
керамзит і вапняковий щебінь.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 
Залізобетон використовується у суднобудуванні переважно для стоянкових плавучих 

споруд: доків, причалів, готелів та будинків різного призначення, нафтогазових платформ 
[1,2]. Для залізобетонних плавучих споруд використання керамзитобетону дозволяє знизити 
вагу судна і за рахунок цього підвищити його вантажопідйомність. Також застосування 
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легких бетонів дозволяє значно поліпшити комфортність перебування людей у приміщеннях 
залізобетонного судна і умови роботи технологічного обладнання.

Багаторічний досвід застосування суднобудівного керамзитобетону довів його 
високу ефективність. Першим керамзитобетонним судном вважається побудований у 
1919 році танкер «Сельма» з товщиною корпусу від 4 до 5 дюймів (10.2-12.3 см) при 
товщині захисного шару приблизно 16 мм [3,4]. У техніко-економічному обґрунтуванні при 
будівництві даного судна було вказано, що воно буде практичним,  що бетон матиме міцність                                                                                    
при  стиску 5000 фунтів на квадратний дюйм (351 кг/см2)  і об’ємну вагу не більше 110 
фунтів на кубічний фут (1762 кг/м3). В результаті у віці 28 діб середня міцність бетону на 
пористому керамічному заповнювачі становила 5591 фунт на квадратний дюйм (393 кг/см2), 
що перевершило очікування [5]. Після аварії у 1922 році танкер був частково затоплений, 
проте його корпус задовільно зберігся. Обстеження показали, що за 90 років міцність бетону  в 
окремих конструкціях зросла вдвічі. 

Найбільш масовими залізобетонні судна стають у період другої світової війни, за час 
якої було побудовано 104 подібних судна [6]. Технологія їх будівництва була докладно описана 
в журналі «Popular science» за 1943 рік [7]. Одна з ілюстрацій цього журналу показана на рис.1. 
Суттєвою перевагою суден з керамзитобетонів тоді також вважалась швидкість будівництва: за 
шість з половиною тижнів зводився корпус судна з тоннажем до 3500 тонн.

Рисунок 1. Технологія будівництва залізобетонних суден 
у період 2-ї світової війни.  За даними журналу «Popular science» [7].
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У 1999 році спеціалістами з США були проведені обстеження корпусів чотирьох 
керамзитобетонних суден у віці від 55 до 80 років. Вони показали високу довговічність 
матеріалу в агресивному морському середовищі, а більшість виявлених дефектів конструкцій 
була пов’язана з порушенням захисного шару [8]. Крім довговічності спеціалісти вказують на 
гарну ремонтопридатність конструкцій з керамзитобетону і збереженість сухих вантажів [6]. 
Останній факт обумовлений набагато меншим ступенем конденсації вологи на корпусі судна з 
легкого бетону в порівнянні з металевим.

В Україні теж є позитивний досвід будівництва керамзитобетонних плавучих споруд. 
У 60-ті і 70-ті роки минулого сторіччя на заводі залізобетонного суднобудування «Паллада» 
були побудовані кілька керамзитобетонних плавучих доків [9]. Обстеження даних плавучих 
споруд показали довговічність конструкцій з керамзитобетону при експлуатації в різних, 
зокрема суворих умовах [3]. Більшість цих доків експлуатується і сьогодні [10]. Тобто у 
керамзитобетону вигідно поєднуються велика міцність при малій об’ємній масі, що обумовлює 
високу конструктивну ефективність і довговічність при низькій теплопровідності. У сучасному 
цивільному будівництві керамзитобетон погано витримує конкуренції з газосилікатами та 
іншими ніздрюватими бетонами, проте в галузі залізобетонного суднобудування цей вид 
бетону залишається безальтернативним.

Розвиток технологій дозволяє значно збільшити довговічність і механічні властивості 
легких суднобудівних бетонів завдяки застосуванню нових модифікаторів і дисперсного 
армування [11]. Тому актуальними є дослідження властивостей модифікованих суднобудівних 
керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, а також технологій їх застосування в сучасному 
суднобудуванні.

Метою дослідження є підвищення експлуатаційних властивостей і довговічності 
бетонів на легких заповнювачах для конструкцій тонкостінних гідротехнічних (зокрема 
плавучих) і транспортних споруд за рахунок застосування модифікаторів, дисперсного 
армування, гідрофобної обробки пористого заповнювача і оптимізації складу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Нашим авторським колективом були проведені дослідження властивостей суднобудівних 

керамзитобетонів, в яких поєднано вивчення можливості застосуванням сучасних 
модифікаторів – суперпластифікатору С-3 і кольматуючої добавки Пенетон А (Адмикс), а також  
дисперсного армування, з технологічним прийомом гідрофобізації легкого заповнювача [12]. 
За оптимальним планом був проведений 5-ти факторний експеримент. Варіювалися наступні 
фактори складу: кількість сульфатостійкого портландцементу, 500±100 кг/м3; концентрація 
кремнійорганічного гідрофобізатору при обробці керамзитового гравію (рідина 136-157м, 
також відома як ГКЖ-94м), 0.8±0.8%; кількість кольматуючої добавки Пенетрон A (Пенетрон 
Адмікс), 1±1%;  кількість суперпластифікатору С-3, 0.7±0.2%; кількість поліпропіленової 
фібри Baucon (діаметр волокон 18.7 мкм, довжина – 12 мм), 0.6±0.6 кг/м3. Використовувався 
керамзитовий гравій з крупністю від 2.5 до 10 мм з насипною щільністю 570 кг/м3 і міцністю 
в циліндрі 3.1 МПа (марка П125). Гідрофобізація гравію проводилася методом занурення в 
емульсію кремнійорганічної рідини відповідної концентрації [13]. 

Аналіз комплексу експериментально-статистичних моделей, що описують важливі 
властивості матеріалу, дав можливість отримати склади суднобудівних керамзитобетонів з 
високим рівнем міцності (35..45 МПа), водонепроникності (W6..W10) і морозостійкості (до 
F600). Розроблені модифіковані керамзитобетони відповідають вимогам Морського регістру 
і можуть бути використані для будівництва стоянкових суден, що експлуатуються в різних 
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кліматичних умовах. Ці матеріали відрізняються підвищеною довговічністю в типових для 
плавучих споруд умовах експлуатації. Результати досліджень впроваджено на практиці – 
розроблено і затверджено «Регламент з технології приготування модифікованих суднобудівних 
керамзитобетонів для виготовлення тонкостінних плавучих споруд та плавучих доків».

Найбільш перспективним об’єктом для застосування суднобудівного керамзитобетону 
можна вважати плавучі житлові та громадські споруди (дома, готелі, ресторани тощо), а 
також вежі та внутрішні перегородки плавучих доків. Більшість доків сьогодні будуються 
по композитній схемі (рис.2), тобто на залізобетонному понтоні монтуються металеві вежі. 
Вежі піддаються напірному впливу води не постійно, а при  зануренні дока для встановлення 
або зняття судна на стапель-палубу. При цьому саме у вежах знаходяться приміщення для 
персоналу доку і значна частка технологічного обладнання. Тому матеріал конструкцій веж 
має бути водонепроникним і одночасно з тим – забезпечувати комфортні умови. Суднобудівний 
керамзитобетон повністю відповідає вказаним вимогам і може ефективно застосовуватися 
замість сталі в композитних доках.

Як зазначалося вище, для окремих транспортних споруд ефективним можна вважати 
застосування легких бетонів. Матеріали на основі керамічних заповнювачах з успіхом 
використовуються у дорожньому будівництві для покриттів і несучих конструкцій [14]. 
Також є позитивний досвід застосування бетонів на місцевих заповнювачах, наприклад на 
карбонатному (вапняковому) щебені та піску. Подібні бетони мають достатню конструкційну 
міцність при високій довговічності та порівняно низькій вартості [15]. Бетони на карбонатних 
заповнювачах досить широко застосовувалися 50-70ті роки минулого століття, але в сучасному 
транспортному і гідротехнічному будівництві використовуються рідко. При цьому з розвитком 
будівельних технологій відкривається перспектива отримання енергоефективних і довговічних 
бетонів на місцевих легких заповнювачах, що забезпечують необхідну конструктивну міцність.      

Рисунок 2. Загальна компоновка композитного доку вантажопідйомністю 27000 тон 
виробництва ХДЗ «Паллада»
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Частка карбонатних порід (вапняк, мармур, доломіт), що переробляються на 
щебінь, становить близько 60% [16]. У багатьох дослідженнях показані високі механічні 
властивості бетонів на карбонатних заповнювачах, що, зокрема, можна пояснити процесами 
самовакуумування зерен заповнювача [17]. Пористі зерна відіграють роль насосів, які 
забирають воду з цементного тіста, в результаті чого бетон ущільнюється. При подальшому 
твердінні бетону волога, що акумульована зернами заповнювача, знову віддається з заповнювача 
і покращує процес гідратації цементу. Завдяки самовакуумуванню бетон на пористому 
заповнювачі також менш схильний до седиментаційних процесів. Є досвід отримання бетонів 
марок до 600 включно на основі вапнякових заповнювачів [18], а міцність композиту для таких 
матеріалів може перевищувати міцність крупного заповнювача. У роботу [19] при використанні 
низькоміцних вапняків отримані бетони з міцністю при стиску від 25 до 45 МПа і водостійкістю 
в межах 0.98-1.0 при витраті цементу від 250 до 450 кг/м3. 

Нашим авторським колективом проведені дослідження можливості застосування 
місцевого вапнякового щебеню (Одеська область) для бетонів транспортних споруд [20]. 
Економічна доцільність досліджень пояснюється відносною дешевизною і близькістю доставці 
такого і аналогічного заповнювача. Встановлено, що заміна гранітного щебеню (насипна 
щільність 1360 кг/м3) на пористий вапняковий щебінь (насипна щільність 1180 кг/м3, марка 
600) дещо підвищує міцність бетону на розтяг при згині, а для конструкцій тонкостінних споруд 
цей показник є одним з основних. Факт, що міцність бетонів на карбонатному заповнювачі 
більша при роботі на згин і розтягування описано в науковій літературі. Міцність при стиску 
матеріалів на пористому заповнювачі на 5-13% нижча за міцність бетонів аналогічних 
складів на гранітному заповнювачі, що частково можна пояснити різницею у В/Ц сумішей,                                         
яке змінювалося для збереження рухомості. 

Також встановлено, що під дією 400 циклів заморожування і відтавання втрати маси 
бетонів на пористому заповнювачі майже не відбувається, а зниження міцності становить 
до 15%. Аналогічні за складом бетони на гранітному щебені в умовах заморожування і 
відтавання втрачають масу швидше, а міцність дещо повільніше. Ці дані аналогічні зробленим 
у [21] висновкам щодо можливості підвищення морозостійкість бетону за рахунок введення 
пористого карбонатного заповнювача. У роботі [22] також вказувалося, що самовакуумування 
підвищує хімічну стійкість бетонів, завдяки чому для конструкцій, підданих агресивному 
впливу, рекомендується застосовувати заповнювачі з великим капілярним водопоглинанням. 
Проте деяким недоліком бетонів на вапняковому щебені є їх нижча зносостійкість в порівнянні 
з «класичними» важкими бетонами. Так, в проведених дослідженнях стиранність таких бетонів 
була на 8-17% вища за стиранність аналогів на гранітному щебені. 

ВИСНОВКИ
Отримано суднобудівний модифікований керамзитобетон з високим рівнем міцності, 

водонепроникності і морозостійкості, що забезпечує підвищення довговічності матеріалу. 
Розроблені керамзитобетони відповідають вимогам Морського регістру і можуть бути 
використані для будівництва стоянкових суден, що експлуатуються в різних кліматичних умовах. 
За рахунок заміни важкого суднобудівного бетону на легкий підвищується вантажопідйомність 
судна і збільшуються комфортність перебування людей. 

Бетони на вапняковому щебені мають перспективу ефективного використання в 
тонкостінних конструкціях гідротехнічних і транспортних споруд. Проте залишається 
актуальним питання вивчення впливу гранулометрії пористих заповнювачів на властивості 
бетону. Також викликає науковий інтерес дослідження можливості підвищення ефективності 
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застосування вапняків в бетонах за рахунок підбору раціональної концентрації карбонатного 
щебеню в суміші та за рахунок використання гідрофобізаторів або інших поверхнево-активних 
модифікаторів, що знижують водопоглинання пористого заповнювачів.
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УДК 666.982:691.327
ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕТОНОВ НА ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ 

ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ТОНКОСТЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

/Мишутин А.В., Кровяков С.А., Богуцкий В.Л. /
Для ряда конструкций гидротехнических и транспортных сооружений эффективно 

применение легких бетонов. Показано, что для железобетонного судостроения 
перспективным материалом является модифицированный керамзитобетон. Разработаны 
составы керамзитобетонов для плавучих доков, домов и гостиниц. Материал обладает 
высокой прочностью, долговечность и улучшенными теплотехническими свойствами. Также 
предложены легкие бетоны на основе местного карбонатного заполнителя.

Ключевые слова: судостроительный керамзитобетон, модификаторы, фибра, 
долговечность, водонепроницаемость, теплопроводность.

UDC 666.982:691.327
USE OF MODIFIED CONCRETE LIGHTWEIGHT AGGREGATE FOR THE THIN-

WALLED CONSTRUCTIONS HYDRO-TECHNICAL AND TRANSPORT STRUCTURES 
/ Mishutin A.V., Kroviakov S.A., Bogutskiy V.L./

Light concrete is often used in hydro-technical and transport construction. There are promising 
expanded clay concrete for reinforced concrete shipbuilding. It was obtained durable expanded clay 
concrete for the fl oating docks, houses and hotels. The material has a high strength, durability and 
advanced thermal properties. Concrete with limestone have a high frost resistance and tensile strength.

Keywords: shipbuilding lightweight concrete, modifi ers, fi ber, durability, water resistance, 
thermal conductivity.
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ВПЛИВ ТЕРМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕКСТУРНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН

Проведено дослідження теплофізичних і механічних властивостей базальтових волокон 
великого діаметру, виготовлених з гірських порід р різних родовищ України. Показано, що існує певна 
залежність теплофізичних властивостей базальтового волокна від температури і часу термообробки. 
Вивчена залежність текстурних характеристик базальтового волокна від часу усереднення розплаву 
і його температури, термічної передісторії і структурних характеристик вихідних матеріалів. 
Відмічено, що найбільш оптимальні показники порової системи отримуються при максимальному 
усередненні властивостей розплаву з наступною стабілізацією базальтового волокна. 

Ключові слова. діаметр волокна;  час термообробки;  температура обробки; порова система, 
текстурні характеристики.

Розвиток будівельного виробництва, підвищення вимог до конструктивних і 
теплофізичних характеристик споруд вимагає створення матеріалів, які по своїм властивостям 
повинні значно перевищувати існуючи. 

В зв›язку з цим виникла необхідність створення теплозвукоізоляційних матеріалів, 
які мають невелику середню густину, високі міцності характеристики і здатні витримувати 
температурні навантаження, вплив агресивного середовища.

Одним з матеріалів, які задовольняють зазначені вище вимоги є бетони на основі 
безперервного базальтового волокна. Крім високих технічних показників слід врахувати більш 
низьку їх вартість, в порівнянні з іншими   аналогічними видами матеріалів.

Важливістю ознакою таких матеріалів є також одно стадійність і екологічна частота 
технологічного процесу отримання базальтового волокна. Сировинна база широко 
розповсюджена і по запасам практично не обмежена.

Використання базальтового волокна для теплозвукоізоляційних матеріалів різного 
класу і призначення (в тому числі і легких) має велику актуальність в зв’язку з постійним 
зростанням вимог до сучасних конструкцій, що робить його одним з перспективних матеріалів 
ХХІ сторіччя.

Структура матеріалів  з використанням базальтових волокон близька до структури 
існуючих матеріалів різного призначення. Однак використання базальтових волокон  в якості 
саме конструктивного, а не армуючого матеріалу має незаперечні переваги перед традиційними 
технологічними способами отримання виробів. 

Міцність базальтових волокон сягає 18000-25000 кг/см²; матеріали на їх основі можуть 
переносити значно більші пружні деформації, тому що у базальтовому волокні відсутні 
пластичні деформації при розтяганні, а по пружності воно переважає сталь.
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Головною відміною виробів на основі і з використанням базальтових волокон є їх 
висока міцність при всіх видах напруженого стану і здатність переносити великі деформації. 
Наприклад, при використанні базальтових волокон в якості арматури,  відносна деформація 
його, без утворення  тріщин, може сягати 0,7....0,9% , що значно перевищує аналогічний 
показник для звичайного бетону.

Виходячи з цього  можна вважати, що базальтові волокна різного виду, призначення і 
структури є одним з перспективних матеріалів ХХІ сторіччя. Цей висновок підтверджується 
неухильним збільшенням наукових розробок в цій галузі і зростанням їх виробництва, особливо 
високотехнологічних виробів. [1, 2, 3, 4]

Для досліджень були використанні базальтові волокна типу ВРВ і СТВ з базальтів 
родовищ Усачковського, Тальне, Якова Долина. Хімічний склад досліджуваних волокон 
наведений в табл.1.

Таблиця 1 
Хімічний склад базальтового волокна 

№ Найменування волокна
Хімічний склад, %

SiO2 TiO2 Fe2O3 Аl2O3 СаO МgО R2O

1 ВРВ Родовище Усачковське 48,7 0,8 13,5 15,9 12,9 5,4 3,5
2 ВРВ  Родовище Тальне 47,6 1,5 16,6 17,5 9,5 5,1 4,6
3 ВРВ Родовище Ромни 49,0 0,6 11,7 17,5 10,4 5,3 4,7
4 ВРВ  Родовище Янова Долина 50,6 0,9 14,8 16,0 9,8 5,1 3,2

За допомогою селективного вилуговування були отримані базальтові волокна, хімічний 
склад, структура і текстурні характеристики яких, були вихідними для подальших досліджень.

Найбільш цікаві результати отриманні при селективному вилуговуванню волокон, 
з базальту Усачківського і Роменського родовищ. В результаті проведеного вилуговування 
волокно знебарвлюється, втрачає в масі, але повністю зберігає свою форму. З суцільного 
монолітного волокна отримується пориста структура, матеріал якої практично повністю 
складається з SiO2 і Аl2O3 . 

Методи отримання пористих кремнеземних волокон і визначення їх текстурних 
характеристик є предметом досліджень багатьох вчених  [5, 6] та інш. Під текстурними 
характеристиками мається на увазі: об’єм сорбційних пор (V),  загальних об’єм пор(Vо),   питома 
поверхня сорбційних пор (S); середній радіус сорбційних і макропор (r, rм). В цих роботах 
було також визначено вплив хімічного складу вихідних базальтових волокон, а також  умов 
кислотної і теплової обробки волокон з штучних і природних базальтів на текстуру отриманих 
з них волокон. Ці дослідження показали, що текстура кремнеземних волокон залежить від 
умов їх обробки, причому її можливо регулювати, одним чи декількома з наведених факторів в 
досить широких межах. Однак аналіз результатів цих досліджень дозволяє зробити висновок 
про значне зниження фізико-механічних характеристик отриманих волокон, що не дозволяє 
подальше використання їх для виробництва теплозвукоізоляційних матеріалів. 

В літературних джерелах [1, 2, 3] наведені досить вичерпні дані по фізико-механічних 
характеристиках базальтових волокон в різних агресивних середовищах. В них наведені 
результати досліджень по корозійній стійкості базальтових волокон в лужному, кислотному 
середовищі, а також показано зміну їх властивостей з часом в повітрі та  воді. Аналізуючи 
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наведені результати досліджень необхідно відмітити певну закономірність в властивостях 
вихідних матеріалів і в умовах проведення дослідів. В абсолютній більшості   випадків 
для проведення експериментів використовувались базальтові волокна, які отримувались 
безпосередньо після роздуву базальтового розплаву. Таким чином матеріал волокна набував 
певних структурних особливостей, які обумовлені характером їх виробництва і притаманні 
фактично для всіх видів базальтового волокна. Це обумовлено високою швидкістю охолодження 
базальтового розплаву при роздуві. На матеріал базальтового волокна, а відповідно і на його 
властивості накладається так звана «термічна пам›ять», яка в значній мірі визначає їх основні 
властивості. Таким чином при дослідженні процесу вилуговування не враховувались структурні 
особливості базальтового матеріалу і з процесу вилуговування фактично виключався вплив 
структури матеріалу на корозійну стійкість волокна.

В той же час відомо [3, 4], що під впливом деяких технологічних факторів. а також 
параметрів оточуючого середовища базальтовий матеріал може мати декілька структурних 
різновидів, а саме - склоподібний, фарфороподібний, перекристалізований, вихідний та деякі 
інші модифікації. Враховуючи, що різна структура базальтового матеріалу повинна спричиняти 
різні властивості базальтового волокна, в тому числі і різну   його різну хімічну стійкість в 
роботі проводились дослідження з метою визначення технології і методів отримання пористого 
базальтового волокна великих діаметрів  з високими теплотехнічними і фізико-механічними 
характеристиками.  Визначено, що  текстурні характеристики базальтових волокон можливо 
регулювати за допомогою технологічних факторів, ефективність впливу і направленість дії 
яких визначається певними залежностями.

В табл. 2. наведено вплив гідротермальної обробки на текстурні характеристики волокон 
з базальтів Усачківського і Роменського родовищ і родовищ Тальне і Янова Долина.

Таблиця 2
Вплив технологічних факторів на текстурні характеристики

кремнеземних волокон

№
п/п Волокно /родовище

Температура
гідротермальної
обробки, оС

V
(см2/г)

r
(A)

S
(м2/г)

1 2 3 4 5 6
1 ВРВ / Родовище Усачковське 150/250 0,21/0,16 10/7 680/440
2 ВРВ / Родовище Тальне 150/250 0,24/0,14 10/8 600360
3 ВРВ / Родовище Ромни 150/250 0,090/045 38/24 110/86
4 ВРВ / Родовище Янова Долина 150/250 0,04/0,04 61/59 58/47

Як видно з результатів досліджень, збільшення температури гідротермальної обробки 
та її тривалості приводить до зменшення об’єму сорбційних пор і питомої поверхні волокна; 
середній радіус пор кремнеземних волокна при цьому зростає, об’єм сорбційного простору 
зменшується. 

Тому питання довговічності та стійкості в агресивних середовищах пористого 
базальтового волокна, враховуючи, що товщина стінок його каркасу вкрай незначна і може 
сягати всього декілька десятків ангстрем, набуває першочергового значення і потребує 
детальних досліджень. 
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Відомо, що з зменшенням товщини прошарку матеріалу, а як наслідок, із збільшенням 
його питомої поверхні, суттєво змінюється характер взаємодії матеріалу з розчинами хімічних 
речовин. Отримані модифіковані базальтові волокна при виготовленні з них будівельних 
виробів зазнають інтенсивного впливу розчинів різних хімічних сполук. Тому  питання 
довговічності будівельних матеріалів і конструкцій отриманих на основі модифікованого 
базальтового волокна потребує детального вивчення.

ЛІТЕРАТУРА 
1. Л.Г.Асланов, О.А.Реснянский «Основні експлуатаційні властивості нових видів 

неметалевої арматури»
2.Л.В.Федорова «Кинетика начальных стадий выщелачивания свинцовосиликатных 

стекол кислыми растворами» Физика и химия стекла,  № 6 1983 г.
3.В.В.Дацкевич, А.Л.Смирнов «Базальтовые волокна, материалы и изделия»
4. А.Б.Горин, Г.Я.Куннос «Стеклофибробетон на моноволокнах»
5. М.С.Асланова и др. Изв. АН УССР Неорганические материалы,3 1967г.
6. М.С.Асланова, А.А.Мясников и др. Журнал прикладной химии XLI,1968г.

УДК 677.522
ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН
/ Пальчик П.П. /

Проведено исследование теплофизических и механических характеристик базальтовых 
волокон большого диаметра, изготовленных из горных пород различных месторождений 
Украины. Показано, что существует зависимость теплофизических свойств базальтового 
волокна от температуры и времени термообработки. Изучено влияние на текстурные 
характеристики базальтовых волокон времени усреднения и температуры расплава, его 
термической предистории и структурных особенностей исходных материалов. Отмечено, что 
наиболее оптимальные характеристики поровой системы получаются  при максимальном 
усреднении свойств расплава с последующей стабилизацией базальтового волокна. 

Ключевые слова: диаметр волокна, температура обработки, поровая система, время 
термообработки, текстурные характеристики.

UDC 677.522 
INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TEXTURE CHARACTERISTICS 

OF BASALT FIBERS
/ Palchik P.P. /

The research of  thermal physics and mechanical properties of  basalt fi ber of big diameter 
, made from different rock formations of various deposits of  Ukraine has been carried out. It was 
showed, that exists independence of thermal physics properties of  basalt fi ber from temperature and 
time of heat treatment. The infl uence of time of homogenization and temperature of melt on texture 
properties of basalt fi ber has been studied. It is noted, that most optimal characteristics of pore system 
obtaines at maximal time of homogenization of melt and following stabilization of bazalt fi ber.

Keywords: diameter of fi ber; time of heat treatment;  pore system; speed of treatment; texture 
characteristics.
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ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕТОНОВ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ДОБАВОК СИКА

История развития концерна Sika в Украине берет свое начало в далеком 1996 году с продуктов 
серии  Sikafl ex®, которые были успешно внедрены на одном из главных производителей автобусов в 
Украине – Львовском Автобусном Заводе и положила новый виток развития клеев в промышленном 
сегменте. С тех пор компания Сика Украина продолжает вносить свой инновационный вклад в 
экономическое развитие страны во многих направлениях, одним из которых является производство 
добавок в бетон и строительные смеси.

Ключевые слова: бетон, добавка, поликарбоксилат, цемент

На сегодня Sika занимает одну из лидирующих позиций в производстве материалов 
для бетона.  Уже на протяжении многих лет концерн владеет не одним десятком заводов 
по синтезированию собственных полимеров, которые являются основой для производства 
добавок – поликарбоксилатов. Добавки на основе поликарбоксилатов собрали в себе все 
положительные качества 3 предыдущих поколений добавок и позволяют максимально 
эффективно использовать потенциал цемента в бетоне.

Рисунок 1. Развитие добавок в бетоны и строительные растворы. 
4  поколения (с 1910 – наше время)
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Добавки Sika хорошо зарекомендовали себя среди профессионалов во многих проектах, 
где выдвигались высокие требования к качеству бетона, его технологичности и долговечности. 
Примером такого использования является применение добавки Sika® ViscoCrete® при 
изготовлении конструкций стадиона г. Донецке, строительстве Новоднестровской ГАЭС, 
многочисленных мостов и путепроводов.  

 В 2008 году в составе Сика Украина образовался отдел Concrete (Бетон), задачей 
которого стало развитие сегмента добавок в Украине, а, также, доступность не только для 
серьезных проектов, но и для производителей бетона в целом.  Сейчас хорошо известны серии 
добавок SikaPlastiment®, SikaPlast® и Sika®ViscoCrete®, которые являются пластификаторами 
с разной химической основой. 

В конце 2013 года в Украине, в Киеве, открылся завод по производству добавок для 
бетонов с использованием сырья широкого ряда европейских и мировых производителей – 
20 видов эфиров поликарбоксилатов собственного производства. Мощность производства 
(более 100 т в смену) и четкое логистическое сопровождение позволяет обеспечить продуктом 
наших партнеров из самых отдаленных уголков страны в течении 48 часов. Столица же, с ее 
непредсказуемым ритмом жизни и чрезвычайно жесткой конкуренцией среди производителей 
бетона и вовсе оперирует временем поставки материала 2-5 часов с момента заказа. Отгрузка 
большого количества добавки наливом позволяет экономить не только время, но и уменьшить 
влияние человеческого фактора на процесс отгрузка-транспортирование-разгрузка добавки.

   
Рисунок 2. Отгрузка больших объемов 

добавки наливом
Рисунок 3. Склад сырья

Гармоничное сочетание различных поликарбоксилатов в одной добавке, а также 
усовершенствование на химическом уровне свойств последней позволило получить 
инновационный продукт  SikaPlast®-2508,  который широко известен не только в Украине, но 
и за рубежом. С использованием этой добавки было сделано целый ряд серьезных объектов и 
конструкций, из которых наиболее известными и узнаваемыми являются: бетонные сооружения 
нового укрытия на Чернобыльской АЭС, путепроводы в аэропортах Борисполя и Донецка.

Применение высокоэффективных добавок растет с года в год. Все больше и больше 
производителей бетона стают на путь применение более дорогого, но при этом и более 
качественного сырья. Это связано, в первую очередь, с желанием заказчика получать 
качественный бетон. Сейчас строительная отрасль переживает «переломный» момент, когда 
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для клиента на первый план вместо стоимости бетона выходит эго качество, а ключевым 
фактором является соотношение «цена-качество». Многие поставщики сырья для производства 
бетона следят за тенденциями рынка и стремятся оснастить свои производства современным 
оборудованием, которое позволит получать качественные материалы. Производители бетона, 
в свою очередь, ищут пути к повышению качества своей продукции. 

Таблица 1

 Состав / характеристики Ед. изм. B25П4

Наименование компонента 
Цемент ПЦ IІ/А-Ш-400R [кг/м3] 290
Зола-унос [кг/м3] 40
В/Ц [ - ] 0,62
Вода [л/м3] 180
SikaPlastiment 1135 [%] 0,8

[кг/м3] 2,3
Характеристики бетона

Slump 0’ [см] 22
Slump 120’ [см] 17,5
R  3 Дня [MПa] 19,7

R  7 Дней [MПa] 26,5

Наличие в Украине собственного отдела инноваций и разработок (R&D Department) 
позволяет в сжатые сроки получать продукты, которые полностью удовлетворяют требованиям 
заказчика и соответствуют европейским нормам контроля качества. Сейчас номенклатура 
добавок-пластификаторов Сика состоит из более 30 наименований продуктов из ряда 
Sika®ViscoCrete®, SikaPlast®, Sikament®, SikaPlastiment®, SikaAntifreeze®. Микс химических 
свойств различных компонентов позволило получить одновременно несколько новых 
материалов, Sika®ViscoCrete®-5320,-5025,-3025, SikaPlastiment®-1135 для производства бетона 
в летний период. В разработке данных добавок были учтены тенденции рынка, которые 
демонстрируют повышение интереса к использованию цементов 2-го и 3-го типа, а также 
применение в качестве наполнителя золы-унос. Результаты по прочности, получаемые при 
производстве таких бетонов заставляют не только удивлять производителей бетона, но и 
огорчать наших конкурентов. Так, например, использование цемента ПЦ IІ/А-Ш-400R и золы-
унос в комплексе с добавкой SikaPlastiment®-1135 позволяет получить высокую прочность уже 
на 7-е сутки (Рис. 4), а при необходимости и на первые.

При наступлении первых холодов наиболее актуальным в бетонной отрасли становится 
вопрос строительства в зимних условиях. Зимний период в строительстве наступает, когда 
среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +5°С, а в течение суток имеет 
место падение температуры ниже 0°С. 
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Как известно реакции гидратации значительно замедляются уже при температуре бетона 
+5°С и набор прочности приостанавливается. В таких условиях требуются корректировки 
стандартных рецептур бетонных смесей, вносятся изменения в технологический процесс 
производства и ухода за бетоном.

Рисунок 3. Бетонирование в зимнее время

В зимнее время рекомендуется применять бездобавочные высокомарочные цементы, 
например ПЦ-І-500, в количестве минимум 300 кг/м³, содержание воды затворения должно 
исходить из параметра В/Ц, которое для «зимних» бетонов составляет 0,36-0,5. Бетонная смесь, 
при отгрузке с завода должна иметь температуру не ниже +15°С. При этом особое внимание 
уделяется температуре бетона в опалубке, которая после укладки должна быть выше +5°С до 
момента набора бетоном  «критической прочности» (10 МПа). После этого замораживание 
является безопасным, а процессы гидратации бетона возобновляются по мере возрастания 
температуры. 

Повышение темпов возведения конструкций при отрицательных температурах  
уменьшает сроки ввода строительных объектов в эксплуатацию, что очень важно для 
инвесторов. Одной из новых серий добавок для бетона является SikaAntifreeze®. Это добавки-
комплексы, которые сочетают в себе свойства пластификатора и противоморозной добавки. 
Одна из последних разработок данной серии SikaAntifreeze® N. Это продукт на основе 
поликарбоксилатов, который позволяет производить товарные зимние бетоны при температуре 
до -15°С, чего вполне достаточно для большинства заказчиков.

Производство высокоэффективных добавок нового поколения, опыт и знания R&D 
отдела, подход и умения технологов компании и ощущения потребностей и путей развития 
строительной индустрии менеджерами отдела Бетон позволяет компании Sika находить 
решение для любых задач, связанных с бетоном и с каждым годом завоевывать доверие все 
большего и большего количества потребителей. 
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УДК 69.05
ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОЯКІСНИХ БЕТОНІВ 

В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ДОБАВОК СІКА

/Панченко О.В., Івженко І.А. / 
Історія розвитку концерну Sika в Україні бере свій початок у далекому 1996 році з 

продуктів серії Sikafl ex®, які були успішно впроваджені на одному з головних виробників 
автобусів в Україні - Львівський автобусний завод і поклала новий виток розвитку клеїв в 
промисловому сегменті. З тих пір компанія Сіка Україна продовжує робити свій інноваційний 
внесок в економічний розвиток країни у багатьох напрямках, одним з яких є виробництво 
добавок в бетон і будівельні суміші.

Ключові слова: бетон, добавка, полікарбоксилат, цемент

UDC 69.05
PRODUCTION OF HIGH QUALITY CONCRETE IN THE CURRENT ECONOMIC 

SITUATION IN UKRAINE WITH NEW ADDITIVES SIKA
/ Panchenko A.V., Ivzhenko I.A. /

The history of the Sika Group in Ukraine has its origins in the distant 1996 series products 
Sikafl ex®, which have been successfully implemented in one of the main manufacturers of buses in 
Ukraine - Lviv Bus Plant and put a new round of development in the industrial adhesives segment. 
Since then, the company Sika Ukraine continues to make its innovative contribution to the economic 
development of the country in many ways, one of which is the production of additives in concrete 
mixes.

Keywords: concrete additive, polycarboxylate cement
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УДК 691.3
Попруга П.В., к.т.н., с.н.с.,
начальник інноваційно-технологічного центру,
Сурмачевський А.С., начальник центральної 
лабораторії,
Промислово-Будівельна Група «Ковальська»,
04074, м Київ, вул. Резервна, 8, 
тел.: (044) 430-42-23;
e-mail: offi ce@beton-complex.com.ua

ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ БЕТОНУ

В статті розглянуто роботу нового структурного підрозділу Інноваційно-технологічного 
центру ПБГ «Ковальська». Відзначено ряд спеціальних бетонів, які були досліджені в інноваційно-
технологічному центрі.

Ключові слова: бетон, бетонні суміші, інноваційно-технологічний центр, контроль, якість

Розвиток бетонів триває постійно і цьому процесу не має кінця. Для досягнення успіхів 
у виробництві бетону необхідно постійно поглиблювати свої знання щодо цього складного 
композиційного матеріалу. 

Інноваційно-технологічний центр – новий структурний підрозділ ПБГ «Ковальська» 
(рисунок 1), відкритий у червні 2012 року, як унікальний і єдиний в Україні експериментальний 
комплекс, де проходять повномасштабні фізичні випробування будівельної продукції.

Рисунок 1. Інноваційно-технологічний центр ПБГ «Ковальська»
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Одна з цілей ІТЦ – це розробка рецептур бетонних сумішей і розчинів різного 
призначення, у тому числі дорожніх та архітектурних бетонів, промислових підлог та виробів 
напівсухого вібропресування. А основною метою центру є підбір рецептур бетонних сумішей 
для конструкцій будь-яких рівнів складності при будь-яких умовах експлуатації.

Інноваційно-технологічний центр Групи «Ковальська» супроводжує нові види продукції 
від розробки рецептури в лабораторії до реалізації її на будівельних об›єктах.

Напрямки діяльності:
- випробування та дослідження сировинних матеріалів;
- випробування та дослідження властивостей продукції;
- розроблення рецептур нових видів продукції;
- науково-технічна діяльність.

Основна сировина, що досліджується в ІТЦ:
- інертні заповнювачі;
- в’яжучі (рис. 2);
- хімічні добавки;
- мінеральні добавки;
- пігменти (рис. 3).

Рисунок 2. В’яжучі та мінеральні добавки
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Рисунок 3. Пігменти

Методи дослідження сировинних матеріалів:
- згідно державних стандартів України;
- згідно Європейських стандартів;
- згідно розроблених методик.

Основна продукція, що досліджується в ІТЦ:
- важкий бетон;
- збірний залізобетон;
- елементи благоустрою – ФЕМ.

Основні досліджувані властивості продукції:
- реологічні властивості бетонних сумішей;
- міцність бетону (рис. 4);
- морозостійкість;
- водонепроникність;
- деформаційні характеристики;
- висолоутворення.
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Рисунок 4. Автоматичний випробувальний комплекс MMC MULTITEST

Розроблення рецептур нових видів продукції:
- бетонні суміші для вертикальних конструкцій;
- бетонні суміші для масивних конструкцій;
- бетонні суміші для промислових підлог;
- високоміцні бетонні суміші;
- самоущільнюючі бетони (СУБ);
- бетонні суміші для дорожнього будівництва;
- ремонтні бетонні суміші;
- бетонні суміші для фігурних елементів мостіння.

Бетонні суміші для вертикальних монолітних залізобетонні конструкцій дозволяють 
отримувати конструкції з високою категорією поверхні. При використанні даного бетону разом 
з дотриманням технології укладання, якості опалубки та змазки досягаються високоякісні 
архітектурні поверхні, котрі використовуються одразу під фарбування або взагалі не потребують 
подальшої обробки (рисунок 5,6).

При бетонуванні фундаментних плит та ростверків об’ємом більше 500 м. куб. існує 
ризик виникнення тріщин в конструкціях за рахунок високої екзотермії бетону під час 
гідратації. Тому ПБГ «Ковальська» пропонує замовникам бетонні суміші спеціального складу 
з пониженим тепловиділенням для масивних конструкцій.

Для бетонування масивних залізобетонних конструкцій застосовується система 
моніторингу Con Reg System (рисунок 7). Con Reg System дає можливість отримувати 
інформацію про температуру  та міцність на стиск бетону відразу після закінчення бетонування 
конструкцій, безпосередньо в процесі тверднення бетону.
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Рисунок 5. Вертикальна залізобетонна 

монолітна конструкція
Рисунок 6. Вертикальна залізобетонна 

монолітна конструкція
 

Моніторинг ConReg System дозволяє регулювати правильний режим тверднення 
бетону конструкцій. Дана система, наприклад, використана при будівництві  ЖК «Зарічний», 
реконструкції ТРЦ «ЦУМ» та інших об’єктів (рисунок 8).

 Рисунок 7. Система моніторингу ConReg System
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Рисунок 8. Бетонування фундаментної плити об’єкту ТРЦ «ЦУМ»

Широкого розповсюдження та попиту набули бетони для влаштування підлог. На 
вибір пропонуються бетонні суміші під шліфовку, топінг (покращення фізико-механічних 
характеристик і надання естетичного вигляду), для чорнових підлог (рис. 9, 10).

   
Рисунок 9. Промислова підлога «топінг» 

підземного паркінгу
Рисунок 10. Приклади шліфованих 

промислових підлог

Сьогодні у будівництві все більше тенденцій до зменшення перерізів залізобетонних 
конструкцій та збільшення корисної площі будівель, а також використання високоміцних 
бетонів при зведені колон з високою несучою здатністю. Для втілення цих ідей ІТЦ ПБГ 
«Ковальська» розроблено високоміцні товарні бетони класів В60-В90 (рис. 11).
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Також продовжується робота над впровадженням у виробництво бетонів класу В100.
При застосуванні самоущільнюючогося бетону СУБ немає необхідності у використанні 

віброущільнення, а лицева поверхня досягає категорії поверхні КП1.
СУБ використовується для:
- тонкостінних конструкцій;
- густоармованих конструкцій;
- вертикальних конструкцій (рисунок 12).

                           
Рисунок 11. Залізобетонний монолітний 

каркас із бетону класу В60
Рисунок 12. Вертикальна конструкція із 

самоущільнюючогося бетону

ПБГ «Ковальська» пропонує суміші бетонні та бетони згідно  з ДСТУ Б В.2.7-176                 
(EN 206-1).

Приклад умовної познаки таких бетонів: 
«ДСТУ Б В.2.7-176 (EN 206-1) –C25/30 – S4 – XF2, XC2 – Dmax10-20», 
де:

EN 206-1 – посилання на Європейську норму
С25/30 – клас міцності на стиск
S4 – марка бетонної суміші за осадкою конуса
XF2, XC2 – клас впливу навколишнього середовища (експозиційний клас)
Dmax10-20 – максимальний розмір заповнювача.

Технологічний супровід продукції на заводах та об’єктах будівництва проводиться 
спеціалістами ІТЦ за такими напрямками:

- гранітний заповнювач на кар›єрах;
- збірний залізобетон на заводах ЗБК;
- фігурні елементи мостіння на заводі;
- нові види бетону на БЗВ заводів та об›єктах;
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- бетонування вертикальних конструкцій на об›єктах;
- бетонування масивних конструкцій на об›єктах
- проведення ремонтних робіт залізобетонних конструкцій на об’єктах.

Рисунок 13. Приклад використання експозиційних класів на конкретних конструкціях

Інноваційно-технологічний центр співпрацює з провідними науково-дослідними та 
академічними інститутами та університетами:

- КНУБА;
- НДІБК;
- НДІБМВ;
- НТУ та ін.
Бетон майбутнього буде наукомістким проектом. Однією з найбільш важливих гарантій 

майбутнього бетону є дослідний та інженерний персонал.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ  ВОДЫ 

В “обозримом” строительстве  роль модифицированной воды – одна из самых скандальных и 
мало изученных тем. Проследим, как распределяется и используется вода в бетонной смеси и каково ее 
влияние на качество смеси, конструкций инженерных систем  при различной модификации. Предложен 
метод и способ предупреждения и редуцирования образования накипи в инженерных сетях.

Ключевые слова: строительство, обработка воды, активация. 

Вода является наиболее важным фактором, определяющим как технологические 
свойства бетонной смеси, так и одним из обязательных её компонентов. Поэтому вполне 
объяснимо стремление модифицировать многие химические процессы, происходящие в 
присутствии воды, в том числе и образование цементного камня, а так же редуцированию 
образования накипи в инженерных сетях,  изменяя некоторые её свойства.

В 1970-1980 годах вопросом влияния магнитной обработки воды, используемой для 
затворения, на процессы твердения цементного и  гипсового камня и занимались многие 
ученые. Проводимые на протяжении долгих лет теоретические и экспериментальные 
исследования во многом являются противоречивыми и не дают окончательной физической 
картины сопутствующих явлений. Это связано с отсутствием возможности регуляции и 
постоянного контроля параметров, характеризующих объекты исследования, а также с 
нестабильностью условий экспериментов. Несмотря на это, на протяжении прошлого века 
данная технология в принудительном порядке использовалась без отчетливого и однозначного 
технико-экономического обоснования. На большинстве заводов наблюдался в той или иной 
степени ощутимый экономический эффект. 

Однако официально опубликованные результаты, предоставленные заводами-
производителями, не были  однозначными. Таким образом, вопрос численной оценки 
эффективности использования данной технологии до сих пор остается открытым. 

Раскрытием сущности воздействия магнитного поля на воду и водные растворы 
занимались многие  ученые, выдвинувшие множество гипотез, которые условно можно 
разделить на три группы. 

1. Гипотезы, предполагающие влияние магнитных полей только на структуру воды. 
Авторы этой группы гипотез сходятся в том, что магнитное поле неким образом влияет 

на водородные связи. Но механизм этого влияния трактуется по-разному. 
Так, В.И. Миненко предполагал, что наложение внешнего магнитного поля вызывает 

«ларморову прецессию электронных орбит и ядер и поляризацию электронных облаков в 
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молекулах воды, благодаря чему последние приобретают индуцированный магнитный момент, 
направленный антипараллельно внешнему полю. Вследствие этого энергия водородных 
связей изменяется, происходит их изгибание, а затем и разрыв, что влечет за собой изменение 
взаимного расположения молекул, а следовательно, и структуры воды» [1]. 

По мнению В.И. Классена [2], магнитная обработка воды приводит не к разрыву 
водородных связей, а только к их ослаблению. Н.С. Будько, И.П. Выродов считают, что 
магнитное поле воздействует лишь на дальний порядок молекул воды. 

Ряд авторов связывают влияние магнитного поля с индуцированием электрического тока 
в воде, при этом такой ток усиливает гидролиз воды, изменяя соотношение между водородными 
и гидроксильными ионами. 

2. Гипотезы, предполагающие влияние магнитного поля на ионы, находящиеся в 
воде. Эта группа гипотез объединяет наибольшее количество предположений относительно 
механизма этого явления. 

Большинство сторонников данных гипотез подчеркивают роль влияния магнитных 
полей на гидратацию ионов. В основе «ионных» гипотез лежит действие магнитных полей на 
перемещающиеся в них ионы. 

Возникающая при этом сила Лоренца определяется уравнением:   

     F = K·q·u·H·sinα ,     (1)

где, q – заряд иона; 
Н – напряженность магнитного поля; 
u – скорость перемещения ионов; 
α – угол между направлением поля и движением иона; 
К – коэффициент пропорциональности. 
Причем положительно и отрицательно заряженные ионы под действием сил Лоренца 

отклоняются в  противоположные стороны. 
3. Гипотезы, в основе которых лежит действие магнитных полей на коллоидные 

частицы, обладающие довольно большой магнитной восприимчивостью (паро- и 
ферромагнитные). 

Сторонники этой группы гипотез предполагают, что взаимодействовать с магнитными 
полями в условиях магнитной обработки могут только паро- и ферромагнитные частицы 
субмикроскопических размеров, всегда присутствующие в воде. В подтверждение данной 
гипотезы приводятся многочисленные данные, где присутствие железа усиливает влияние 
магнитного поля на воду.  При удалении из воды солей железа эффект омагничивания в 
отдельных случаях не наблюдается. 

Одни исследователи объясняют воздействие магнитной обработки слипанием 
мельчайших намагниченных частиц в агрегаты, которые являются центрами возникновения 
кристаллов. Другие отмечают возможность изменения поверхностных свойств коллоидных 
ферромагнитных частиц при намагничивании. 

Однако  с позиции  этой  гипотезы нельзя объяснить многие физико-химические 
эффекты, вызываемые магнитной обработкой. 

Приведенные  выше  гипотезы  далеко не исчерпывают   всего  многообразия  
предположений  и  взглядов на  сущность явлений,  происходящих при  магнитной 
обработке воды. Все они в какой-то степени достоверны, поскольку основаны на результатах 
экспериментов. Однако на настоящий момент пока не установлено окончательно, какой из 
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перечисленных процессов ответственен за конечный результат. 
Все магнитные преобразователи можно разделить на две группы: с постоянными 

магнитами и с электромагнитами. 
Аппараты с постоянными магнитами имеют определенные преимущества и недостатки. 

К преимуществам относятся: 
• сравнительная простота конструкции; 
• отсутствие необходимости в техническом обслуживании; 
• отсутствие необходимости в электропроводке; 
• нетрудоемкая установка; 
• возможность применения во взрывоопасных местах. 
Основным недостатком таких аппаратов является невозможность оперативного 

регулирования  напряженности магнитного поля. 
Постоянные магниты изготавливают из специальных материалов, характеризующихся 

высокой коэрцитивной силой (значение напряженности магнитного поля, необходимое для 
полного размагничивания магнита) и остаточной магнитной индукцией. 

Основными  достоинствами аппаратов с электромагнитами преобразователей являются: 
• простота установки; 
• возможность изменять мощность прибора в зависимости от  расхода воды, 

позволяющие более качественно и гибко обрабатывать воду;  
• существенное снижение количества электроэнергии, потребляемой преобразователем.  
Основные недостатки данных приборов: 
• постоянное потребление электроэнергии;  
• обязательное условие нахождения источника переменного тока рядом с местом работы 

аппарата.  

Применение магнитной обработки воды в производстве бетона 
В разные годы исследования в этой области в лабораторных и промышленных условиях 

проводили: Г.К. Ярошинский, Ю.Г. Хохлова, С.Г. Покай, И.Л. Повх, В.Б. Совпель, Н.А. Бычин, 
А.И, Бережной, П.Я. Зельцер, О.П. Мчедлов-Петросян, В.Е. Зеленков, К.К, Кульсартов и 
многие другие. 

Развернутое исследование влияния омагничивания воды затворения на плотность 
и морозостойкость гидротехнического бетона проведено Ю.И. Шипиловым (Одесская 
государственная академия строительства и архитектуры), который установил, что в этом случае 
уменьшается водоцементное отношение бетона, улучшается его структура (уменьшается 
объем контракционных и капиллярных пор), что уменьшает водопроницаемость бетона. Все 
это значительно повышает морозостойкость бетона (более чем на 100 циклов замораживания-
оттаивания). 

Помимо производства бетона структурированная вода в строительстве также 
используется в следующих областях: сети горячего и холодного водоснабжения; установки 
для кондиционирования воздуха; центральное отопление; удаление накипи из трубопроводов; 
градирни и т.д.

Известно много убедительных примеров эффективного применения активации 
водных систем в различных отраслях. Главной причиной разнообразия областей применения 
активированной воды является ее важная роль и беспрецедентно широкая доступность и 
распространенность в промышленных и биологических процессах. 
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Основные работы в направлении применения активированной воды в производстве 
керамики проведены Л.П. Черняком, И.П. Нестеренко, С.П. Ничипоренко, Н.Н. Круглицким и 
Р.М. Зайонцом, в которых показано, что при применении структурированной воды формируются  
более совершенные псевдоконденсационные и кристаллизационные структуры дисперсий. 

Указанные эффекты приводят к существенному изменению свойств образцов после 
сушки и обжига. В случае применения активированной воды значительно возрастают прочность 
образцов и их объемная масса; водопоглощение при этом понижается.

Четко прослеживается полиэкстремальная зависимость от  напряженности магнитного 
поля. Уменьшается пористость образцов на 23%. 

Применение магнитной обработки воды в строительстве. В СССР стали применять 
омагниченную  воду для бетона в 1962 году,  в этом направлении  проводились значительные 
(хотя и достаточно систематические) исследования, позволившие выявить перспективность 
метода. 

Основываясь на результатах, полученных экспериментальным путем такими учеными  
как В.А. Улазовский, С.А. Ананьина,  можно сказать следующее. 

Опытами установлено, что затворение цемента активированной воды приводит к 
значительному повышению прочности камня. 

Зависимость прочности от времени активации воды имеет экстремальный характер. 
Увеличение прочности зависит также и от времени активации и от напряженности поля при 
использовании структурированной воды. 

При затворении обычной водой имеется значительный индукционный период 
выкристаллизовывания цемента; в случае же затворения структурированной водой 
пластическая прочность начинает активно расти почти сразу же после затворения. При этом 
отмечено более быстрое диспергирование частиц до микронных размеров. 

При использовании установок активации цементного теста, цемент  гидратируется 
в значительно большей степени, чем при использовании обычной воды, что способствует 
получению более твердой структуры камня. 

 
Рисунок 1. Влияние прочности цементных образцов идентичного состава 

от времени обработки активации воды
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Активация компонентов формовочной смеси путём воздействия на них в период 
подготовки и в процессе изготовления способствует интенсификации пластичности и 
повышению плотности материала. При использовании структурированной воды для затворения 
бетона прочность его возрастает на 10-15% (рис. 1), расход цемента уменьшается, а подвижность 
бетонной массы возрастает. Отсюда следует и улучшение прочностных характеристик смеси.

Применение активированной воды в промышленности 
Вода, используемая в разных отраслях промышленности,  содержит в растворенном 

состоянии определенное количество минералов, солей и других примесей. Исходя из количества 
отдельных элементов и их доли в общем объеме растворенных в воде веществ можно судить 
о так называемой твердости воды. Содержащиеся в воде минералы и соли, с одной стороны, 
важны для человеческого организма, организмов животных, а также для растений, но, с другой 
стороны, они своим выделением из воды создают нам немалые проблемы, образуя твердые 
накипи в водопроводах, в теплосетях, в прачечных, в холодильных установках и т.д.. Наиболее 
интенсивное образование накипи происходит главным образом при нагревании твердой воды, 
что приводит к уменьшению диаметра трубопровода, ухудшению поступления тепла, что 
в свою очередь ведет к увеличению энергетических затрат и к сокращению срока службы 
покрытых накипью систем.

Существует множество методов и способов предупреждения и редуцирования 
образования накипей. По способу воздействия на обрабатываемую воду можно разделить на: 
химический, электростатический,  магнитный

На магнитном принципе с использованием современной микрокомпьютерной техники 
работают приборы улучшающие состояние после периода эксплуатаций, на рисунке 2 
изображено состояние трубопровода до обработки воды прибором и его состояние через 6 
недель от начала обработки.

а) б) 

Рисунок 2. Состояние трубопровода:
а) перед обработкой воды прибором;  б) через 6 недель после начала обработки

В настоящее время приборы для обработки воды производятся в пяти модификациях:
• нерегулируемые приборы;
• приборы с двухуровневым регулированием;
• приборы с ручным регулированием;
• приборы с ручным регулированием в комбинации с двухуровневым 

регулированием;
• приборы с автоматическим регулированием.
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Конструкционно приборы решены на базе микро-ЭВМ, которая на основе 
соответствующего  алгоритма  и  данных в  памяти  генерирует  выходной  
высоконепериодический сигнал. После усиления в конечной ступени он подводится к 
катушке, установленной на трубопроводе с обрабатываемой водой, где создает импульсное 
динамическое электромагнитное поле. Это поле воздействует на протекаемую через 
трубопровод воду, что приводит к нарушению связей между веществами, образующими 
накипь, и молекулами воды. Такая вода не только теряет на определенное время (в зависимости 
от условий на время до 72 часов) способность создавать твердые накипи, но и растворяет 
ранее образованный водный камень. Кроме выходного непериодического сигнала (аналогово 
трудно достижимого), важного для максимальной эффективности воздействия, цифровое 
решение приборов обеспечивает нам также высокую долговременную (срок службы 20 лет) и 
температурную стабильность (стандартные рабочие температуры от 0оС до 40°С) параметров 
созданного магнитного поля, а также простую и точную обработку сигналов с расходомеров 
и простое информационное подключение к управляющему компьютеру. Приборы снабжены 
независимой схемой автоматического контроля наличия выходного сигнала и последующей 
реактивации микрокомпьютера, благодаря чему приборы устойчивы к колебаниям питающего 
напряжения, внешним помехам и др. Приборы выпускаются в пластмассовых корпусах, 
причем непосредственно электроника залита специальным материалом, предохраняющим от 
нежелательного воздействия внешней среды - влажности, микроорганизмов и т.д.

Основные преимущества:
• простой монтаж приборов;
• снижение потребления моющих средств, уничтожение бактерий в воде;
• положительное воздействие обработанной воды на людей.
Нерегулируемые приборы предназначены для небольших диаметров труб (от 3/8″ до 

2,5″) в системах, в которых расход воды не изменяется в большом диапазоне (диапазон расхода 
от 0,1 -14 мз/час).

Приборы с двухуровневой регулировкой предназначены для использования в системах 
с регулярным и сравнительно большим изменением расхода воды 1й диапазон расхода  от 0,6 
до 14,0 м3/час и  2-й диапазон расхода   от 0,15 до 4,0 м3/час), причем регулярность изменения 
зависит или от времени (например, день - ночь, начало - конец рабочего дня и т.д.). Приборы 
этой серии отличаются наличием двухуровневой регулировки при помощи переключения 
вспомогательного контакта, выведенного на корпус прибора.

Приборы с ручной регулировкой дают возможность с помощью ручного переключателя 
изменять в широком диапазоне параметры выходного сигнала и тем самым оптимизировать 
действие прибора для широкого диапазона расхода с учетом особенностей обрабатываемой 
воды (диапазон расхода 0,2-1500 м3/час). 

Оптимизация может быть достигнута или после длительного наблюдения за результатами 
воздействия прибора в зависимости от установленного уровня или же измерением параметров воды 
до и после обработки для различной установки уровня (например, электропроводности, рН и т.д.).

Область применения данных приборов: более крупные системы с принудительной 
циркуляцией, водяное и горячее водяное отопления, паровые котлы (предварительная 
обработка воды), циркуляция горячей технической воды, большие бассейны, технологическое 
оборудование.

Приборы с двухуровневой регулировкой и ручной настройкой предназначены 
для более крупных систем, в которых величина расхода регулярно меняется в пределах 
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двух достаточно отличных друг от друга величин, причем эти изменения кратковременные. 
Периодичность или же зависимость этих изменений может аналогично приборам  задаваться 
временем, включением другого устройства или системой управления. На переключателе для 
1-ого диапазона расходов устанавливается нужный уровень, соответствующий разомкнутому 
вспомогательному контакту, на переключателе для 2-ого диапазона устанавливается уровень, 
соответствующий 2-ому диапазону расходов (при замкнутом вспомогательном контакте).

Приборы с автоматической регулировкой предназначены для систем с большими 
и нерегулярными изменениями расхода. Для своей работы они должны иметь информацию 
о расходе воды, т.е. в системе должен быть предусмотрен расходомер, оснащенный 
электрическим выходом или с возможностью подключения нужного датчика. Эти приборы 
оснащены элементами регулировки (доступными только для сервисного обслуживания), 
позволяющими оптимизировать синхронность автоматически установленных параметров 
прибора с параметрами обрабатываемой воды в зависимости от расхода.

Назначение и принцип работы. Блок вместе с катушкой провода, намотанной на 
трубопроводе, предназначены для электромагнитной обработки воды, протекающей по 
трубопроводу. Блок генерирует импульсы тока определенной амплитуды и переменной 
длительности, которые необходимы для создания импульсного динамического 
электромагнитного поля в катушке. 

В воде, протекающей через такое электромагнитное поле, разрушаются связи между 
накипеобразующими веществами и молекулами воды. Обработанная таким электромагнитным 
полем,  вода не только теряет на определенное время (минимум на 72 часа) способность 
создавать твердые накипи, но и растворяет ранее образованный водный камень. 

Параметры импульсного электромагнитного поля выбираются в соответствии с 
расходом воды и материалом, из которого изготовлен трубопровод. Блоки могут использоваться 
с металлическими или пластмассовыми трубопроводами. 

Технические характеристики:
1. Питание осуществляется от одно фазной сети  переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц. 
2. Импульсный выход блока рассчитан на подключение катушки, состоящей из 

одиннадцати витков провода, намотанного на трубопровод. Длина проводов от блока до 
катушки должна быть по возможности меньшей и не превышать 1,5 м.

3. Клеммы блока для подключения питающей сети и катушки рассчитаны на 
подсоединение проводов сечением не более 1,5 мм2.

4. Переключение выходного сигнала для работы с металлическим или пластмассовым 
трубопроводом производится установкой джампера (перемычки) в соответствующее 
положение. Место установки джампера находится рядом с клеммами, к которым подключаются 
внешние связи.

6. Диапазон рабочих температур: от 00С до 500С. Расстояние между блоком и 
трубопроводом не должно превышать 1,5 м, чем меньше расстояние, тем выше эффективность 
электромагнитной обработки воды.

Источником всех полей, существующих в природе, являются их единичные носители, то 
есть элементарные частицы. Известно, что у них есть электрический заряд, чему соответствует 
порождаемое ими электромагнитное поле. Масса порождает гравитационное поле. Есть ещё 
один независимый параметр, то есть спин-квантовый аналог углового момента вращения, 
который порождает поле, являющееся самостоятельным физическим фактором. Итак, элементы 



Випуск 56’2015

99

вращения, а это практически всё от электрона до галактики, вращаясь, создают своё  поле [1].
Активация компонентов формовочной смеси путём воздействия на них в период 

подготовки и в процессе изготовления способствует интенсификации пластичности и 
повышению плотности материала. Отсюда следует и улучшение прочностных характеристик 
смеси. Опыты показали, что магнитная обработка воды приводит к росту прочности образцов 
цементном и гипсовом вяжущем со временем. Результаты исследования под электронным 
микроскопом показали, что в структурированной воде образуются мелкокристаллические 
структуры. При этом число мелких кристаллов значительно больше, чем в обычной воде, что 
обуславливает высокопрочностые характеристики материала. 

Использование модифицированной воды предупреждает образование твердых 
накипей в водопроводах, в теплосетях и редуцирует образование накипи в инженерных 
сетях, восстанавливать пропускную способность, что в свою очередь ведет к уменьшению 
энергетических затрат и к повышают срок службы покрытых накипью систем.
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ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ  ВОДИ

/ Присяжнюк М.И., Иким Я.С., Нетека А.Г. /
В «осяжному» будівництві роль модифікованої води - одна з найскандальніших і мало 

вивчених тем. Простежимо, як розподіляється і використовується вода у бетонній суміші і 
який її вплив на якість суміші, у конструкціях інженерних систем при різній модифікації. 
Запропоновано метод та спосіб попередження і редукування утворення накипу в інженерних 
мережах.

Ключові слова: будівництво, обробка води, активація.

UDC 61: 03-5 / 529-7 
EFFECTS OF THE USE OF MODIFIED WATER 

/ Prysyazhnyuk M.I., Ikim Y.S., Neteka A.G./ 
 In “visible” building role of the modifi ed water - one of most scandalous and insuffi ciently 

explored themes. We will trace the water is distributed and used in the concrete mix, and what is its 
impact on the quality of the mixture, constructions of the engineering systems at different modifi cation. 
A method for preventing and reducing the formation of incrustating in engineering networks.

Keywords: building, treatment of water, activating.
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УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
И РЕМОНТА БЕТОНА

В данной статье показаны основные проблемы устройства  гидроизоляции в строительстве, 
рассмотрены особенности инъекционной гидроизоляции и  новые материалы ТМ ГиСиВ производства 
компании  «Центр гидроизоляции и кровли».

Ключевые слова: герметизация, гидроизоляция, защита, разрушительный фактор

Компания  «Центр  гидроизоляции и кровли»  -  предприятие с многолетним опытом 
работы на строительном/гидроизоляционном рынке Украины. Специализируется на 
выполнении работ и продаже материалов по защите строений и сооружений промышленного 
и гражданского строительства, гидротехнических сооружений и тоннелей от влаги и воды. 
Выполняем работы по устройству и ремонту всех видов гидроизоляции на любом этапе 
строительства.   

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
 работы по гидроизоляции (инъецирование, проникающая,обмазочная, рулонная) 

– гражданское и промышленное  строительство (паркинги,  тоннели, террасы, подвалы и т.д.); 
 герметизация деформационных и межпанельных швов;
 кровельные работы с использованием ПВХ мембран и наливных мастик;
 ремонт  и восстановление бетона;
 наливные полы.
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ:
 MINOVA CarboТeсh (Германия) – полиуретановые, силикатные смолы, 

акрилатные гели, клей-герметик;
 BPA GmbH (Германия) - бентонитовые маты, рулонная гидроизоляция Silver Seal 

- защита от влаги в высотном, подземном, инженерном строительстве и тоннелестроении;                      
  «ГіСіВ» (Украина) – составы для гидроизоляции, ремонта и восстановления 

бетона и ж/бетона;
 «СИОПЛАСТ» (Украина) – добавки в бетон, герметики,  гидрофобизаторы, 

очистители  фасадов, гидроизоляционные мастики (битумные, полимерные); краски/лаки 
специального назначения.  

Долговечность сооружений напрямую зависит от степени их защищенности от 
воздействий внешней среды. Одним из наиболее разрушительных факторов является влага. 
С этой проблемой сталкивались еще строители древнего мира, и она до сих пор остается 
актуальной. Над ее решением продолжают работать во всем мире, в том числе и в Украине.

Теперь немного более конкретной  информации об инъекционной гидроизоляции и 
материалах ТМ «ГіСіВ».
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Наша  компания  была одной из  первых кто начал применять инъекционную 
гидроизоляцию (ИГ) на территории Украины. Данная технология позволяет проводить 
уникальные «операции» по защите конструкций от воды и влаги, где другие виды гидроизоляции 
бессильны. Суть  метода  инъектирования - введение специальных смол в тело бетона (швы) 
или кирпичную кладку под высоким давлением  специальным оборудованием, что  в свою  
очередь приводит  к заполнению пустот  в  монолитном  железобетоне и его  склеиванию.

Рисунок 1. Инъекционная гидроизоляция

Данный вид гидроизоляции представляет целую систему инъекционных  полиуретановых 
и органоминеральных смол и акрилатных   гелей, которые применяются в зависимости от 
сложности поставленной задачи для гидроизоляции гидротехнических, промышленных , 
подземных  и наземных сооружений, гидроизоляции деформационных и холодных швов, 
строительных конструкций, гидроизоляция бетонных  и кирпичных стен изнутри, где нарушена 
гидроизоляция снаружи, а также связывание грунтов и выполнение вуальной гидроизоляции, 
усиления существующих фундаментов и устройства свайных фундаментов, ликвидации 
протечек в зданиях и сооружениях. Эффективны для устройства гидравлических завес в 
грунтах; укрепления откосов, обочин дорог.

Некоторые преимущества инъекционной гидроизоляции (ИГ):
 устранение активных течей (ремонт можно проводить при поступлении воды);
 не требуется специальной подготовки поверхности (инъецирование проводится в 

местах течей (деформационные, холодные швы, трещины);
 после «инъекций» получаем защищенный бетонный монолит, т.к. инъецирование 

проводится на всю глубину конструкции, непосредственно по каналам поступления воды;
 противостояние трещинообразованию – инъекционные составы обладают 

достаточной эластичностью и хорошим сцеплением с любой поверхностью.
В периоды кризиса люди вынуждены экономить средства, а компаниям, в свою очередь, 

приходится искать новый подход к покупателю. Усиливается и конкуренция: кто пытается 
уменьшить цену на товар, что не всегда реально, а кому-то приходится просто уйти с рынка. 
Однако есть другой путь - создание новой, более дешевой, но не менее качественной продукции, 
чем известные марки. Именно этот путь выбрала компания «Центр гидроизоляции и кровли».
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Рисунок 2. Тоннель после ремонта с приминением материалов ТМ ГіСіВ и ИГ.

Специалисты нашей компании, совместно со специалистами научно-исследовательских 
институтов Украины, разработали и внедряют на отечественном рынке систему материалов 
ТМ «ГіСіВ».

Система ТМ «ГіСіВ» применяется для ремонта и усиления бетонных и железобетонных 
конструкций, для выполнения работ методом торкретирования; как быстротвердеющий 
высокопрочный водонепроницаемый материал для заполнения раскрытых трещин и пустот, 
примыканий и швов; для реставрации и ремонта бетонных оснований, восстановление 
разрушенных поверхностей старого бетона, для бетонирования и ремонта бетонных порогов 
и парковых дорожек; ямочного ремонта дорог и дорожек, заполнение густоармированных 
опалубок, бетонирование дорожек, балконных плит, а также как материал для изготовления 
бетонных литых изделий.

Рисунок 3. Ремонт швов и примыканий здания с использованием материалов 
ТМ ГіСіВ и ИГ
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Система материалов ТМ «ГіСіВ» также является гидроизоляционным материалом и 
применяется для обеспечения водонепроницаемости сооружений из монолитного и сборного 
бетона и железобетона, а также используется для формирования водонепроницаемых швов 
как с внешней, так и с внутренней стороны конструкций, а также для ликвидации точечных 
и локальных площадных протечек, для гидроизоляции нового и старого прочного бетона 
или бетонных блоков, для внешней и внутренней гидроизоляция подвалов, лифтовых шахт, 
фундаментов, плотин, гидротехнических сооружений и тоннелей, резервуаров для воды, 
сооружений для водоподготовки и другое.

Есть следующие вариации системы материалов ТМ «ГіСіВ» с различными 
предназначениями:

 «ГіСіВ Т» - для ремонта бетона и ж/бетона;
 «ГіСіВ ПР» - проникающая гидроизоляция;
 «ГіСіВ Ш» - ремонт швов и примыканий;
 «ГіСіВ Плаг» - пломба для остановки фильтрации воды.

 Вывод: В результате применения материалов ТМ «ГіСіВ»  и  инъекционной  
гидроизоляции Минова/Орика, разрушительная способность влаги сводится на нет, а 
конструкции дольше сохраняют свой первоначальный вид и служат в разы дольше без 
необходимости ремонта. 

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами, готовы предоставить широкий 
ассортимент материалов,  провести консультации, обследования объектов и качественно 
выполнить гидроизоляционные работы, которые защитят Ваши сооружения на долгий период.

УДК 691.5:667.6
УСПІШНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ І РЕМОНТУ БЕТОНУ

/ Семенюк М.І./
В данній статті розглянуто основні проблеми устройства гідроізоляції в будівництві, 

розглянуті особливості їнєкційної гідроізоляції та нові матеріали ТМ ГіСіВ виробництва 
компанії компании  «Центр гідроізоляції і покрівлі».

Ключові слова: герметизація, гідроізоляція, захист, руйнівний фактор.

УДК 691.5:667.6
 THE SUCCESSFUL SOLUTION OF THE PROBLEMS OF WATERPROOFING 

AND CONCRETE REPAIR
/Semenyuk M.I./

Durability of structures depends on the degree of protection from environmental infl uences. 
One of the most damaging factor is humidity. Even the builders of the ancient world faced with 
this problem, and it remains still relevant. All over the world continue to work on a solution of this 
problem, including in Ukraine.

Keywords: sealing, waterproofi ng, protection, destructive factor.
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ТЕОРОЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  ВНЕДРЕНИЯ  
СВЧ ИЗЛУЧЕНИЙ    ПРИ АКТИВАЦИИ  ЗОЛЫ-УНОС 

ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

На  основе  проведенных  аналитических исследований разработаны теоретические 
предпосылки использования СВЧ излучений для активации золы-унос. Приведены результаты 
испытаний предварительно активированной золы-унос в качестве добавки в цемент. 

Ключевые слова: СВЧ излучение в строительстве, теоретические предпосылки активации 
золы-унос.

Введение. Сегодня СВЧ-энергетика играет существенную роль в быту, во многих 
отраслях экономики, связанных с обработкой пищевых продуктов, пластмасс, сушкой 
продуктов сельского хозяйства и древесины, затвердеванием и раскалыванием горных пород. 
СВЧ – энергетика относится к числу энергосберегающих, по этому, она вносит существенный 
вклад в энергосбережение.

Поглощение микроволнового  излучения обусловлено действием двух факторов. Во-
первых, движение диполей (полярных молекул или иных обособленных групп атомов) 
приобретает определенную ориентацию, связанную с характером наложенного поля. Когда 
интенсивность излучения уменьшается, ориентация, возникшая исчезает и хаотичность 
крутящего (и колебательного) движения молекул восстанавливается, при этом выделяется 
тепловая энергия. При частоте 2,45 ГГц ориентация диполей молекул и их разупорядочения 
может происходить несколько миллиардов раз в 1 секунду, что и приводит к быстрому 
разогреву образца. Второй фактор, особенно важен для тепловыделения в водных растворах,   
он обусловлен направленной миграцией присутствующих в растворе ионов под действием 
внешнего поля. Такая миграция ионов - это фактически протекающий через раствор 
электрический ток силой I. Прохождение тока через проводник с сопротивлением R приводит 
к выделению теплоты, пропорциональной IR2. Так как сопротивление R растет с ростом 
температуры, а сила тока, переносится ионами и с ростом их концентрации, то оба эти фактора 
заметно влияют на тангенс потерь микроволнового излучения в растворах [1]. 

Поскольку, диэлектрический нагрев - это метод нагрева диэлектрических материалов 
переменным во времени электрическим полем, то если электрическое поле изменяется со 
сверхвысокой частотой (СВЧ) в диапазоне 0,4 - 10 ГГц, то это СВЧ нагрев, если с частотой в 
диапазоне 10 - 100 кГц, то - нагрев  токами высокой частоты (ТВЧ). Глубина проникновения 
электромагнитного поля в диэлектрическую среду определяется частотой, чем выше частота, 
тем меньше глубина проникновения и наоборот. 
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Быстрое внедрение СВЧ в практику научных исследований и технику стало возможным 
благодаря разработке недорогих и надежных СВЧ генераторов [2]. В последние годы 
наблюдается значительное возрастание интереса к практическому использованию СВЧ энергии 
в промышленных целях [3].  

Отличительной особенностью диэлектрического нагрева от двух других, физически 
возможных способов нагрева - кондуктивного (от греющей стенки) или конвективного 
(горячим потоком теплоносителя, воздухом например) является объемность тепловыделения в 
нагреваемой диэлектрической среде.  

К особенностям нагрева диэлектриков в диапазонах УВЧ и СВЧ    следует отнести:
на СВЧ при рациональном подборе частоты колебаний и параметров камер, 

где происходит преобразование СВЧ энергии в тепловую, можно получить относительно 
равномерное выделение тепла по объему тела; 

эффективность преобразования энергии электрического поля  в  тепло возрастает 
прямо пропорционально частоте колебаний и квадрату напряженности электрического поля;

практически к любому участку нагреваемого тела просто передается   СВЧ энергия;
СВЧ нагрев обеспечивает возможность практически мгновенного выключения 

теплового воздействия на обрабатываемый материал;
СВЧ нагрев имеет высокий КПД преобразования СВЧ энергии в   тепловую энергию, 

теоретическое значение этого КПД близко к 100%;
тепловые потери в подводящих трактах обычно невелики, и стенки  волноводов и 

рабочих камер остаются практически холодными;
СВЧ излучение обеспечивает возможность осуществления равномерного, 

избирательного, сверхчистого, саморегулирующегося нагрева.
Предварительные аналитические исследования,  проведенные нами показывают, 

что при использовании СВЧ – излучения в области химии, строительных материалов особо 
важную роль наряду с объемным внутренним разогревом материала играет так называемый 
«нетермический» эффект СВЧ – излучения.  

Цель работы. Исследование эффективности использования СВЧ-излучения при 
активации золы-унос. 

Аналитические исследования. Нетермическое воздействие СВЧ – излучения в области 
цементных бетонов и других строительных материалов является недостаточно изученным, 
хотя имеется достаточно много примеров достаточно эффективного влияния нетермического 
эффекта микроволнового излучения  на различные химические процессы. 

Этот эффект проявляется при взаимодействии кислот и спиртов  в отсутствии 
катализаторов - воздействие микроволнового излучения приводит к получению сложных 
эфиров с более высоким выходом за меньшее время по сравнению с термическими реакциями 
[4]. Обработка непредельных каучуков микроволновым СВЧ-излучением приводит к 
повышению прочностных показателей резин на основе этиленпропилендиенового каучука на 
20-30%, хлоропренового – на 70-100%, ускорению вулканизации на 10-15% [5]. Применение 
микроволновых технологий  позволяет сократить продолжительность деполимеризации 
(в 15 раз) и уменьшить энергозатраты при вторичной переработке (рециклинге) бывших в 
употреблении пластмасс (пластиковых бутылок из полиэтилентерефталата)[6].

Микроволновая обработка полем СВЧ глинистых композиций положительно отражается 
на прочностных свойствах обожженных изделий [7-8]. В работе [9] показано, что СВЧ нагрев 
образцов СаСО3 в высокочастотном электромагнитном поле инициирует процесс диссоциации 
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во всем объёме образца, при этом температура  в центре образца на 50-60oC выше, чем на 
поверхности. При СВЧ нагреве энергетические затраты на производство  1 кг продукции в 1,4 
раза ниже в сравнении с затратами по традиционной технологии, а СаО имеет значительно 
большую реакционную способность.

Активацию адгезионных способностей наполнителей в цементных бетонах можно 
осуществлять воздействием на них ионизирующим излучений, электрическими и магнитными 
полями за счет увеличения их свободной энергии [10].

В работах [11, 12 ] показано, что под действием ультрафиолетового облучения (УФ) 
происходит изменение поверхности кремнезема, в результате чего образуются свободные 
валентности, играющие роль активных центров адсорбции. А в работе  [13] показано, что              
УФ - обработка в течение 3-20 минут наполнителей фракции 0,14-0,315 мм кварцевой лампой  
позволяет сократить расход цемента в бетоне до 20%.

Таким образом, СВЧ обработка компонентом бетонов, других строительных 
материалов представляет большой научный и практический интерес.  

Результаты экспериментальных исследований. Активация золы-унос Ладыжинской  
ТЭЦ проводилась нами с помощью микроволновой печи Daewoo KOG-6C27, мощностью 
800 Вт. Оптимальная продолжительность СВЧ обработки составляла 26-30 минут, расчетная 
удельная мощность составляла 400-500 Вт/кг. 

После  СВЧ  обработки проводились сравнительная оценка дисперсности 
активированой и неактивированой золы-унос путем оценки остатка на сите 008. Остаток на 
сите неактивированной и активированной золы соответственно составлял 21 и 15%. Насыпная 
плотность золы-унос, согласно ДСТУ Б В.2.7-264:2011, составила для активированной и 
неактивированной соответствено 1170 кг/м3  и  1205 кг/м3. 

Активированую золу-унос  было рассмотренно как «условный цемент» и испытано 
по аналогии цемента. На рис. 1 и рис. 2 приведены сравнительные испытания водно-зольной 
смеси при В/Т=0,6 по аналогии  испытания сроков схватывания цемента с активированной и 
не активированой золой-унос Ладыжинской ТЭЦ.

 
Рисунок 1. Динамика погружения иглы в водно-зольный раствор, 

зола активированная, аналогия схватывания цемента по прибору Вика
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Рисунок 2. Динамика погружения иглы в водно-зольный раствор, 

зола неактивированная, аналогия схватывания цемента по прибору Вика.

Как видно из рис. 1 и рис. 2 динамика структурной прочности (аналог начала строка 
схватывания цемента) водо-зольной смеси с активированной золой  наступает через 4 часа, 
тогда как этот показатель для неактивированной золы-вынос наступает через 5 часов 12 мин. 
Конец условного «схватывания» водно-зольной суспензии с активированной золы  наступает 
через 5 ч 12 мин., а с неактивироованной - через 6 часов 50 мин.

После микроволновой обработки дисперсность золы–унос увеличивается, она  
характеризуются значительно меньшими размерами частиц, следовательно, для них характерны 
высокие значения избыточной свободной энергии и они склонны к процессам когерентного 
срастания и агрегации первичных кристаллитов, что и обеспечивает прирост прочности за 
счет фактора облучения золы-унос. 

Поскольку активированная зола-унос приобретает значительно раньше «структурную» 
прочность по сравнению с неактивированной золой, следовательно, активированная зола 
должна обеспечить большую прочность, как добавка в цементных смесях. В таблице приведены 
составы цементно-песчаной смеси с добавкой активированной и неактивированной  золы-
унос.  

Таблиця 1
Влияние СВЧ облучения золы-вынос на прочность цементнозольнопесчаных                      

растворов через 14 суток

Серия образцов,  № 1 2 3 4 5 6
Содержание золы-вынос в смеси, % 100 95 90 80 60 40
Содержание цемента в смеси, % 0 5 10 20 40 60
Прочность с неактивированой золой-унос, МПа 0,33 0,46 0,56 0,86 2,22 4,1
Прочность с активированой золой-унос, МПа 0,49 0,68 0,85 1,82 4,48 5,42
Прирост прочности, % 48 47 51 111 101 32
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Сравнительные испытания зольно-цементной смеси  проводились, с добавкой 
активированной и активированной золы-унос при постоянном В/Т  отношении 
равном 0,66 в соответствии с аналогией испытаний  цементних образнов согласно                                                                                      
ДСТУ Б В.2.7-187:2009 [14]. 

 
Рисунок 3. Динамика прочности цементно-песчаного раствора с добавкой
активированной и неактивированной золы-вынос в возрасте 14 суток

Облучение  золы-унос СВЧ  излучением  приводит к  снижению насыпной плотности 
золы-унос, по сравнению с неактивированной золой. Такое явление, очевидно, связано 
с удалением остатков углерода, присутствующих, как правило, в топливных золах и 
деструктивным действием СВЧ-излучения на частички золы. 

Факт повышения дисперсности золы-унос  под действием СВЧ-излучения подтверждают 
результаты, полученные другими авторами при облучении  угля, глины, горных пород. 

Проанализировав данные таблицы 1 и рис. 3  можно определить оптимальный 
состав цементнозольнопесчаного раствора. Наибольший прирост прочности от 101 до 111% 
наблюдается в образцах № 5 и 4, то есть, при соотношении в смеси зола : цемент, %, 80:20 и 
60:40  соответственно.  

Выводы. После микроволнового воздействия частички золы-уноса  характеризуются 
меншими размерами, следовательно, для них характерны более высокие значениями 
избыточной свободной энергии и они склонны к процессам когерентного срастания и агрегации 
первичных кристаллитов, что и обеспечивает прирост прочности за счет активированной золы-
унос. Поскольку активированная зола–унос приобретает дополнительную гидравлическую 
активность, она может успешно быть использована в сочетании с другими техногеннными 
продуктами для производства низкомарочных вяжущих.

Внутренний разогрев материала за счет СВЧ-излучения при одновременном 
проявлении эффекта «нетермического» воздействия, могут найти применение при 
производстве гидравлических и воздушных вяжущих с использованием побочных продуктов 
промышленности. Большие перспективы имеет применение СВЧ-излучение для утилизации 
и переработки фосфогипсов, которые занимают большие территории и являются источником 
экологического загрязнения окружающей среды.  Для нейтрализации кислотной составляющей 
содержание извести подбирается из расчета затрат на нейтрализацию фосфогипсов и ее избытка 
для поддержания высокощелочной среды. Вступая во взаимодействие с Н3РО4, СаНРО4, 
Са(Н2РО4)2,  Н2SiF6  и НF, она образует с ними стабильные соединения Са3(Н РО4)F, 
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 Са5(НРО4)ОН,  Са3(РО4)2,  СаSiF6, и НF. Результаты исследований, проведенных в ВНТУ  
показали, что водорастворимые фосфаты и флориды переходят в нерастворимые и не 
улетучивающиеся при термообработке  соединения. Такой метод нейтрализации не требует 
дополнительных технологических переделов и экологически эффективен.

Взаимодействие СВЧ с предварительно нейтрализованным  известью фосфогипсом, 
цементом и пуцолановыми добавками  обеспечит  создание малоэнегоемкой технологии 
изготовления водостойкого вяжущего.

Наличие активированной СВЧ-излучением золы-унос, фосфогипса, извести и 
опоковидного  мергеля в условиях одного региона (Винницкая область) создает благоприятные 
условия производства энергоэффективных аналогов известным алюмосульфатошлаковым   
цементам (АСШЦ), которые были разработаны в прошлом столетии в МГСУ (МИСИ). Они 
содержат 15-35% глиноземистого цемента или шлака, 20-50% полуводного СаSO4, доменный 
или термофосфорный гранулированный молотый шлак и около 4-7% портландцемента марки 
400; прочность такого цемента 40-50 МПа. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НВЧ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

ДЛЯ АКТИВАЦІЇ ЗОЛИ-ВИНОС ДЛЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ
/Сердюк В.Р. Сідлак О.С./

На основі проведених аналітичних досліджень розроблені теоретичні передумови 
використання НВЧ випромінювань для активації золи-винос. Наведено результати випробувань 
попередньо активованої золи-винесення в якості добавки в цемент.

Ключові слова: НВЧ випромінювання в будівництві, теоретичні передумови активації 
золи-винос.

UDC 621.385.6: 662.613.11
THEORETICAL BACKGROUND OF MICROWAVE RADIATION 

INTRODUCTION ACTIVATION FLY-ASH FOR CONCRETE MIXTURES
/Serdyuk V.R.,  Sidlak A.S. /

Based on the analyzes developed theoretical prerequisites for using microwave radiation to 
activate the fl y ash-removal. Test results previously activated fl y ash as an additive to cement

Keywords: microwave radiation in the construction, theoretical background of fl y ash 
activation. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  БЕТОНОВ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ 
НА  ОСНОВЕ  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ  ЦЕМЕНТОВ,  РЯДОВЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 

И ДОБАВОК SIKA

В работе рассмотрены вопросы получения бетонов нового поколения для изготовления 
железобетонных конструкций различных сооружений и объектов на основе  рядовых сырьевых 
материалов с помощью современных добавок и технологий которые представляет компания Sika.

Ключевые слова: бетон, добавка, долговечность, заполнитель, реологические свойства, 
прочность

Концерн Sika остается одним из лидеров в сегменте рынка 
строительных материалов и специальной строительной химии, вот уже 
более 100 лет. В своей работе концерн ориентируется на исследования 
собственных научных центров в Швейцарии, Германии, США, Японии, 
Бразилии, на свой опыт использования самых разнообразных продуктов 
строительной химии и последующей эксплуатации сооружений                    
(более 50 лет) и, конечно же, на требования стандартов, действующих на 
территории Европы. 

Сегодня Sika представляет практически все известные системы 
и материалы строительной химии, кроме того, с течением времени 
ассортимент  продуктов  увеличивается  и  усовершенствуется:  

• добавки в бетоны, повышающие его водонепроницаемость и долговечность SikaPlast®,  
SikaViscocrete® и т.д.; 

• ПВХ гидрошпонки SikaWaterbar® для гидроизоляции рабочих и деформационных швов; 
• обмазочные и мигрирующие составы на минеральной и полимерной основе Sika®-101 

HD, SikaTop®-107, Sikalastic®-152, пенетрирующий SikaSeal®-210 Migrating; 
• разбухающие при контакте с водой профили и герметики SikaSwell®; 
• полимерные смолы для инъектирования - Sika® Injeсtion; 
• ПВХ, ТПО и другие мембраны для различной гидроизоляции – Sikaplan®; 
• полиуретановые покрытия Sikalastic®, полиуретановые герметики Sikafl ex®, материалы 

для промышленных полов Sikafl oor®, клеи Sikadur® и многое другое. 
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Сегодня выбор материалов и технологий настолько широк, что становится реальностью 
многолетние (более 100 лет) сроки эксплуатации ответственных объектов: мостов, тоннелей, 
различных частей зданий и сооружений.

Бетон самый массовый строительный материал, остаётся основным конструкционным 
материалом, это «хлеб» строительства. Технология бетона не стоит на месте, интенсивно 
развиваясь, разрабатываются новые цементы, добавки и технологии изготовления и укладки 
бетонных смесей и бетонов. Меняются требования к проектированию, обеспечению свойств 
бетонных смесей и бетонов с учетом влияния самых разнообразных технологических и 
климатических факторов. Кроме того, за последнее десятилетие технология бетона обогатилась 
средствами регулирования, достижения и поддержания заданных свойств бетонных смесей 
и бетонов. С их применением на основе новых  знаний исследованы принципиальные 
закономерности в бетоноведении, созданы бетоны нового поколения, получившие названия: 
высокофункциональный (High Performance Concrete – HPC), самоуплотняющийся (Self 
Compacting Concrete - SCC), реакционно-порошковый (Reactiv  Powder Concrete – RPC). 

Изготовление таких бетонов требует использования различных химических и 
минеральных добавок, таких как – суперпластификаторы и микрокремнезём. В результате 
проявляется очевидное стремление к снижению водо - цементного отношения в/ц 
(низкий показатель в/ц является основной чертой высокофункциональных бетонов) путём 
использования высококачественных суперпластификаторов. Разрабатываются и вводятся 
новые стандарты, позволяющие регламентировать использование бетонов «нового» поколения,                                      
EN 206 или EN 206-9:2010. Вводятся новые понятия и определения, например, SCC или 
самоуплотняющийся бетон. Определение: бетон, который может течь и уплотняться под его 
собственным весом, при этом стабильный и заполняющий форму, охватывающий арматуру и 
заполняющий пустоты, каналы и т.д. 

Практика изготовления самоуплотняющейся бетонной смеси (СУБС), связана не 
только с использованием гипер- и суперпластификаторов, но и тщательностью подбора 
гранулометрического состава заполнителя, а также «тонкой» фракции: количества и вида 
цемента и обычно приходится использовать тонкомолотые добавки, такие как, зола-унос, 
микрокремнезём или тонкомолотые минеральные порошки. Но в Украине подобные проблемы 
решаются использованием «рядовых» общестроительных цементов с минеральными 
добавками типа ПЦ-II/Б-Ш или шлакопортландцементов типа ШПЦ-III/А, Б, С. 

Достаточно перспективными представляются шлаковые цементы, разнообразие 
которых обусловлено высоким содержанием гранулированного шлака, количество 
которого варьируется от 8% до 52%, в зависимости от марки цемента, в соответствии с                                                                         
ДСТУ Б В.2.7-46 и EN 197-1. Преимущества таких цементов хорошо известны, равно как 
и те свойства, которые ограничивают их использование. При этом практически всегда 
остается открытым и требующим экспериментального подтверждения вопрос применения 
таких цементов в пластифицированных бетонах из-за проблемы совместимости цемента и 
модифицирующей химической добавкой, а также выделение теплоты в процессе твердения 
бетона, оценка долговечности бетона в конструкции.

Опыт использования данных цементов в строительстве связан, в основном, с главными 
«недостатками» и различиями по сравнению с использованием цементов без минеральных 
добавок:

- повышенной водопотребностью шлакопортладцемента и как следствие сложностью 
получить низкие водоцементные отношения в бетонах;
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- замедлением гидратации и твердения, низкой прочностью в раннем возрасте, а это 
значит, увеличение времени оборачиваемости опалубки, обеспечения ухода за твердеющим 
бетоном;

- меньшей стабильностью характеристик из-за фактического различия в свойствах 
клинкера и шлака.

Данные цементы дешевле, обладают значительно меньшей экзотермией 
(тепловыделением) при твердении, меньшей усадкой, высокой сульфатостойкостью и 
долговечностью бетона в конструкциях. Обязательным условием является использование 
эффективных пластифицирующих и регулирующих сроки схватывания цемента добавок, 
а также обеспечение благоприятных температурно-влажностных условий для бетона в 
конструкциях на протяжении всего срока, необходимого для гидратации цемента, твердения и 
набора прочности бетона в конструкциях.

Таким образом, появление новых химических добавок и приемов получения бетонов 
различного назначения и свойств раздвигают возможности их использования как рядовых, так 
и в специальных бетонов. Отечественный опыт показывает, что без проведения специальных 
исследований, широкое внедрение в практику строительства и ремонта новых материалов и 
технологий невозможно, так как имеются серьезные отличия в сырьевой и нормативной базах.

Удобоукладываемость бетонной смеси и ее сохранность во времени в значительной мере 
определяются совместимостью добавки и цемента в зависимости от содержания в нем шлака. 
Важным фактором, от которого зависит удобоукладываемость, также является количество 
шлака в цементе. Так, при повышении содержания шлака в цементе эффективность действия 
пластификатора растет по мере уменьшения клинкерной составляющей. Необходимость в 
увеличении расхода добавки при превышении содержания шлака выше определенного предела, 
связана с высокой дисперсностью молотого шлака, которая приводит к адсорбции добавки к 
его частицами и к потере эффективности ее действия в бетоне.

Так при строительстве массивных монолитных железобетонных фундаментов под 
различные сооружения и оборудование цементного завода «Альтцем» в г. Керчь в период 2012-
2013 гг, было рекомендовано использование цементов с максимально возможным количеством 
гранулированного шлака, это цементы типа ШПЦ-III или ПЦ-II/Б, при гарантированной 
марке 400 и соответствующей активности. Это было сделано потому что, большинство 
конструкций, которые надо было возвести, представляют собой массивные фундаментные 
плиты, с малым модулем поверхности, толщиной более 2 м и в процессе твердения бетона 
могли возникнуть значительные температурные градиенты, обусловленные тепловыделением 
(экзотермией) цемента. Поэтому необходимо было использовать, минимально возможное 
количество низкотермичного цемента, гарантированной активности. Эта задача решается 
применением высокоэффективных химических добавок на основе поликарбоксилатов, 
позволяющих снизить расход цемента на 25-30% и цемента с большим количеством шлака                                                                  
типа ШПЦ-III или ПЦ-II/Б. 

Для выбора эффективной добавки для изготовления бетонных смесей в условиях                             
г. Керчь, были выполнены эксперименты по выбору добавок с учетом сохранения подвижности 
и прироста прочности в различные сроки твердения. Для этого приготавливалась смесь для 
бетона класса В30, с максимально возможным количеством цемента, различными добавками 
и при температуре бетонной смеси +28°С, воздуха +32°С определялась ее сохраняемость                       
во времени.
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Рисунок 1. Изменение подвижности бетонной смеси составов бетона класса В30 
с различными добавками, при температуре бетонной смеси +28°С. 

1- на цементе Криворожского завода ПЦ-II/Б-400 без добавок;
2- с добавкой SikaPlast®-2508-1% ;
3- с добавкой SikaPlast®-520-1% ;
4- с добавкой Sika® BV 3M-0,4%.

Как видно из представленнях результатов, дольше всего сохраняет подвижнотсь бетоная 
смесь с добавкой SikaPlast®-2508 при дозировке 1% от веса цемента, этот же состав имеет 
максимальную прочность в раннем и позднем возрасте, соответсвенно даннная добавка была 
выбрана в качестве основного пластификатора на данном объекте строительства.

Опыт промышленного использования цементов с минеральными добавками типа, 
ПЦ-II/Б-Ш-400 в сочетании с высокоэффективными химическими добавками Sika позволил 
сделать выводы о высокой технической целесообразности и возможности снижения затрат 
на производство высокомарочных бетонов из подвижных или самоуплотняющихся бетонных 
смесей. 

Использование комбинации добавок SikaPlast®+SikaRatarder® +Sika®Mix Plus для 
получения высокопрочных и/или морозостойких бетонов в различных температурных 
условиях, проверено на многих объектах в Украине, например, бетонных сооружений 
«Новарка» в Чернобыле, путепроводов в аэропортах Борисполя и Донецка, сооружений 
цементного завода «Альтцем» в Керчи. Данная комбинация, при соответствующем 
подборе состава бетона, обеспечивает получение качественного бетона в массивных 
конструкциях, за счет эффективного водоредуцирования суперпластификатора SikaPlast®, 
регулируемого времени замедления начала схватывания цемента в бетоне замедлителя 
SikaRatarder® и заданного уровня воздухововлечения  (4,5±1,5% воздуха) в бетонную смесь                                                                                                                    
за счет Sika®Mix Plus.
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Рисунок 2. Кривые нарастания прочности во времени составов бетона класса В30 
с различными добавками

1- на цементе Криворожского завода ПЦ-II/Б-400 без добавок;
2- с добавкой SikaPlast®-2508-1% ;
3- с добавкой SikaPlast®-520-1% ;
4- с добавкой Sika® BV 3M-0,4%.

Использование данных добавок позволяет снизить расход цемента в бетоне, при прочих 
равных условиях, на 25-30%, что существенно снижает общее тепловыделение бетона и 
соответственно риск проявления температурных и усадочных градиентов, напряжений и 
трещин.

Кроме того, появляется возможность получения самоуплотняющихся бетонных смесей 
(СУБС), так как воздухововлекающая добавка Sika®Mix Plus является и эффективным 
стабилизатором, однако надо помнить о том, что излишнее количество вовлеченного воздуха 
в бетонную смесь, более 6%, значительно снижает прочность бетона, как в раннем, так и 
позднем возрасте.
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Рисунок 3. Нарастание прочности во времени бетона (СУБС) класса В25 с химическими 
добавками при различном количестве вовлеченного воздуха 

1 - Прочность бетона В25 на цементе ПЦ-II/Б-400  Криворожского завода с добавкой 
SikaPlast®-2508-0,8% количество вовлеченного воздуха 1,5%;
2 - Прочность бетона В25 на цементе ПЦ-II/Б-400  Криворожского завода  с добавкой 
SikaPlast®-2508-0,8% + Sika®Mix Plus  0,03,  количество вовлеченного  воздуха 4%;
3 - Прочность бетона В25 на цементе ПЦ-II/Б-400  Криворожского завода  с добавкой 
SikaPlast®-2508-0,8% + Sika®Mix Plus  0,07,  количество вовлеченного  воздуха 11%.

Рисунок 4. Новый безопасный конфайнмент, ЧАЭС
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Рисунок 5. Путепровод перед зданием «нового» терминала аэропорта в Донецке.

Рисунок 6. Армирование нижней части 
конструкции фундамента,  6 слоев сетки 
из арматуры Ø36 мм, при глубине 4 м

Рисунок  7. СУБС с расплывом конуса 
65 см.
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Опыт промышленного использования общестроительных цементов с минеральными 
добавками типа, ПЦ-II/Б-Ш-400, в сочетании с высокоэффективными химическими 
добавками Sika позволяет сделать выводы о высокой технической целесообразности и 
возможности снижения затрат на производство высокомарочных бетонов из подвижных или 
самоуплотняющихся бетонных смесей. 

Стало возможным, за счет снижения В/Ц, получать бетоны В40 и выше, на местных 
заполнителях и «рядовых» общестроительных цементах с минеральными добавками. Кроме 
того, без использования тонкодисперсных добавок, получать в промышленные объемах, 
самоуплотняющиеся бетонные смеси при невысоких расходах цементов для строительства и 
ремонта различных сооружений. 

Из-за существенного снижения цены на поликарбоксилаты и комбинированные 
добавки на их основе, стало выгодно их использование в рядовых и специальных товарных 
бетонах для монолитного строительства и получать снижение себестоимости бетона за счёт 
значительного снижения расхода цемента. При этом существует огромное количество проблем 
технологического плана (некачественные сырьевые материалы, нестабильность свойств 
выпускаемых промышленностью цементов и др.), решение которых в рамках отечественного 
производства позволит сгладить существующие различия и позволит получать бетонные смеси 
и бетоны с заданными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками.

УДК 69.05 
ОТРИМАННЯ БЕТОНІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ НА ОСНОВІ ЦЕМЕНТІВ 

ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, РЯДОВИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ І 
ДОБАВОК SIKA 

/Синякін А.Г., Панченко О.В./
У роботі розглянуті питання отримання бетонів нового покоління для виготовлення 

залізобетонних конструкцій різних споруд та об’єктів на основі рядових сировинних матеріалів 
за допомогою сучасних добавок і технологій які представляє компанія Sika. 

Ключові слова: бетон, добавка, довговічність, заповнювач, реологічні властивості, 
міцність.

UDC 69.05 
PRODUCTION OF CONCRETE NEW GENERATION BASED ON COMMON CEMENT, 

AGGREGATES AND ADDITIVES  SIKA 
 / Sinyakin A.G., Panchenko A.V. /

The paper discusses how to obtain a new generation of concretes for the manufacture of 
reinforced concrete structures of various buildings and facilities on the basis of ordinary raw materials 
by means of modern additives and technologies that represent the company Sika. 

Keywords: concrete, additive, durability, aggregate, rheological properties, strength.
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СВЕТОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПРОЗРАЧНОГО БЕТОНА

В работе исследуется светопропускная способность прозрачного бетона в зависимости от 
угла наклона и мощности источника света, диаметра оптоволокна и расстояния до источника.

Ключевые слова: прозрачный бетон, оптическое волокно, фототранзистор, светопропускная 
способность, световой поток.

Уже более 150 лет цементные бетоны занимают лидирующие позиции в строительстве. 
На сегодня ежегодное производство бетона составляет около 4,5 млрд м3. Несмотря на 
укоренившееся представление о бетоне, как об искусственном камне, состоящем из цемента, 
заполнителей и воды, этот строительный материал обладает уникальными возможностями 
и практически ежегодно открывает свои все более экзотические свойства. Еще недавно 
недостижимые свойства бетона сегодня становятся обыденностью. Примером этому служат 
высокофункциональные и самоуплотняющиеся бетоны, которые сегодня занимает уже 
достаточно большой сегмент строительного рынка в Украине. Однако, широкое применение 
бетона в качестве декоративного строительного материала сдерживалось его невзрачным 
серым цветом, придающим ему некую «мрачную торжественность» и неприглядность. 
Поэтому эстетическая составляющая сооружений из него чаще всего проигрывала и могла быть 
частично компенсирована благодаря масштабности, хитроумию и сложности форм. Частично 
эту проблему позволяло решать использование бетонов на основе цветных цементов.

Венгерскому архитектору Арону Лосконши удалось преобразить бетон изнутри. Введя в 
его состав оптические волокна, ему удалось создать новый вид бетона – светопроводящий или 
прозрачный, получивший промышленное название ЛиТраКон (Light Transmitting Concrete) [1-
2]. Параллельно расположенные оптические волокна образуют своего рода светопрозрачную 
матрицу, способную пропускать видимый свет при толщине изделия 2 м (рис.1).

В настоящее время основная направленность применения прозрачного бетона - зеленые 
технологии и художественное оформление экстерьеров и интерьеров зданий.

Однако, как показали исследования [3-5] прозрачный бетон обладает еще целым рядом 
свойств с точки зрения мониторинга безопасности (например, обнаружения повреждений, 
предупреждение пожаров), охрана окружающей среды, энергосбережение и пр.
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Рисунок 1. Внешний вид прозрачного бетона

Целью данной работы являлось исследование светопропускной способности 
прозрачного бетона в зависимости от диаметра полимерных оптических волокон ПОВ, 
расположения и мощности источника света, а также зависимости прочности от количества 
ПОВ.

Образцы прозрачного бетона изготавливались из мелкозернистого бетона на основе 
портландцемента ПЦ II/Б-Ш-400 ПАО «ХайдельбергЦемент Украина» и кварцевого песка с 
модулем крупности 1,5. Были использованы оптические волокна с диаметром 1,0 мм, 1,5 мм, 
2 мм и 2,5 мм. Для оценки прочностных характеристик применялись бетонные кубы размером 
10×10×10 см. 

Приблизительный состав бетона на три куба 10×10×10 см представлен в таблице 1.

Таблица 1 
Приблизительный состав бетона

Компонент бетона Содержание, г
Цемент ПЦ II/Б-Ш-400 1000
Песок кварцевый 2700
Вода 450

Содержание оптоволокна в составе бетона не превышало 4% от общего объема.
Светопропускную способность прозрачного бетона исследовали на образце в виде 

параллелепипеда с размерами 20×10×5 см, в котором были равномерно распределены 
оптоволокна различного диаметра (рис. 2).

Была разработана лабораторная установка (рис. 2), которая включала:
- светочувствительную матрицу, на основе фототранзисторов, включающая 7 каналов 

измерения светового потока и преобразование его в напряжение;
- мультифункциональную плату расширения ADVANTECH PCI 1711U, которая 

обеспечивает до 16-ти масштабируемых каналов аналогового входа;
- стабилизированный источник питания 5В DC;
- компьютер со слотами расширения PCI;
- специализированное программное обеспечение на базе пакета LabVIEW.
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Рисунок 2.  Анализ светопропускной способности прозрачного бетона
1 – светочувствительная матрица; 2 – образец; 3 – источник света

Измерительная система позволяет проводить сравнительный анализ оптических 
свойств прозрачного бетона по оценке светового потока через различные образцы и выводить 
измеренный сигнал в диапазоне от 0 до 5 В. 

Разработанное программное обеспечение на базе пакета LabVIEW через аналогово-
цифровой преобразователь обрабатывает полученные сигналы с выявлением возможных 
выбросов измерений по различным каналам и усреднением значений светового потока. 
Интерфейс программы представлен на рис.3.

Рисунок 3. Интерфейс программы обработки экспериментальных данных
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Испытания бетона по прочности на сжатие показали специфический характер их 
разрушения (рис.4) вдоль волокон и достаточно высокие показатели предела прочности (табл. 2).

Рисунок 4. Характер разрушения образцов бетона 
Таблица 2 

 Результаты испытаний бетонных образцов на прочность при сжатии в возрасте 14 сут

Содержание ПОВ, % Прочность на сжатие, МПа Среднее значение прочности на сжатие, МПа

0
19,05

20,1822,0
19,5

3
19,0

20,122,8
18,5

3,5
21,9

19,5719,4
17,4

4,5
18,05

18,2218.2
18,4

Как видно из таблицы 2, с увеличением содержания оптоволокна более 4% прочность 
образцов начинает снижаться. На наш взгляд это обусловлено тем, что увеличение количества 
ПОВ в бетоне приводит к естественному росту дефектов структуры и, как следствие, некоторому 
снижению прочности. Это можно объяснить тем, что содержание ПОВ до 4% обеспечивает 
надежную связь между волокнами и бетоном. При увеличении содержания волокна более 4% 
связь между ним и бетоном ухудшается.

Однако, в целом результаты по оценке прочности прозрачного бетона коррелируют с 
результатами обычного цементного бетона. Таким образом, применение оптического волокна 
делает бетон декоративным, но при этом фактически не меняет его структурные характеристики.

Для оценки светопропускной способности изменяли угол падения света на образец 
и расстояние до источника. Кроме того, оценивали вид источника света: рассеянный 
или направленный. Схема исследований представлена на рис. 5.  Результаты  оценки  
светопропускной способности прозрачного бетона приведены в табл. 3.
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Рисунок 5. Схема эксперимента

Таблица 3 
Оценка светопропускной способности прозрачного бетона

Расстояние от 
источника света до 
образца, h2, мм

Угол 
поворота 
образца, α, 

град

Светопропускная способность, %

Рассеянный источник 
света

Направленный источник 
света

1 2 3 4

100

0 17,94 34,19
30 9,88 28,57
45 9,09 25,32
60 9,48 31,01
120 17,32 68,97
135 9,39 40,00
150 9,43 31,75

200

0 16,81 22,60
30 9,62 19,70
45 9,35 24,84
60 9,78 33,90
120 17,47 41,24
135 8,99 24,69
150 9,17 19,70

300

0 15,81 16,95
30 9,62 12,31
45 9,26 13,99
60 9,20 27,40
120 8,91 23,95
135 8,75 15,56
150 9,01 13,79



БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА

124

Конец таблицы 3
1 2 3 4

400

0 15,87 19,32
30 9,57 10,28
45 9,39 8,77
60 9,32 15,94
120 8,83 12,70
135 8,71 11,20
150 9,01 10,96

Как видно из таблицы 3, с увеличением расстояния до источника света светопропускная 
способность прозрачного снижается. Изменение угла поворота образца также сказывается 
на светопропускной способности, что обусловлено характером отражающей способности 
оптоволокна и зависит от его диаметра.

В зависимости от диаметра ПОВ светопропускная способность также меняется: 
при диаметре 2-2,5 мм для рассеянного света она составила 12,16%, а для диаметра 1-1,5 
мм – 8,13%. Снижение светопропускной способности прозрачного бетона при уменьшении 
диаметра ПОВ обусловлено тем, что в волокнах меньшего диаметра свет испытывает большее 
число преломлений, а, следовательно, его интенсивность снижается (рис. 6).

Рисунок 6. Преломление света в оптоволокнах разного диаметра

Выводы. Как показали результаты испытаний образцов прозрачного бетона на 
прочность, он вполне может использоваться в качестве элементов ограждающих конструкций.

По результатам оценки светопропускной способности можно утверждать, что 
прозрачный бетон хорошо пропускает видимый свет и с его помощью можно достаточно 
эффективно регулировать уровень освещенности, придавая помещениям легкость и красоту.
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УДК 691.328
СВІТЛОПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ПРОЗОРОГО БЕТОНУ

/Сопов В.П., Кулаєнко О.О., Федоренко А.А., Рябушко А.В. /
У роботі досліджується світлопропускна здатність прозорого бетону в залежності від 

кута нахилу і потужності джерела світла, діаметра оптоволокна і відстані до джерела.
Ключові слова: прозорий бетон, оптичне волокно, фототранзистор, світлопропускна 

здатність, світловий потік.

UDС 691.328
LIGHT TRANSMISSION TRANSLUCENT CONCRETE
/Sopov V.P., Kulaenko O.A., Fedorenko A.A., Ryabushko A.V./

In this paper the transparent light transmission concrete depending on the inclination angle 
and the light source power, fi ber diameter and distance from the source.

Keywords: transparent concrete, fi ber, phototransistor, light transmission, light fl ux.
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РЕЦЕПТУРНО – МЕТОДІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТУ ДІЇ 
ПРОТИМОРОЗНИХ  ДОБАВОК ДО БЕТОНІВ ТА РОЗЧИНІВ

Запропоновано при визначення якості правильно використовувати  методику визначення 
протиморозного ефекту дії добавок , що не мають в своєму складі електролітичної основи. Вказано на 
помилки, що можуть виникати при їх впровадженні у виробництво бетонів, які будуть знаходитись  в 
умовах дії від’ємних температур. В роботі надаються дані , що отримані при застосуванні  добавок 
системи   “КОМПЛЕКС” виробництва  НВП “МІСТІМ”.

Ключові слова:бетон, бетонна суміш, протиморозні добавки, міцність, від’ємна  температура, 
мороз, випробування, методика.

НВП «МІСТІМ» розроблено та впроваджено у виробництво ряд ефективних 
протиморозних добавок системи «КОМПЛЕКС» для зимового монолітного бетонування. 
Багаторічний досвід використання таких добавок показав , що у виробників та споживачів 
товарних бетонних сумішей  існує  плутанина в трактуванні протиморозності,  як ефекту дії 
згідно  національного стандарту [1]. Перші спроби навести ясність в цьому питанні, «Обзор 
Украинского ринка противоморозных добавок» [4], в перегляді властивостей протиморозних 
добавок тільки визвало невгамований негатив у спеціалістів та споживачів такої продукції. 

Саме визначення протиморозних добавок – це речовини, які за хімічною природою 
забезпечують гідратацію та тверднення цементних бетонів та розчинів за рахунок того, що не 
дають замерзати воді зачинення, що знаходиться в бетоні, в тому числі в самих тонких шарах 
та крупних капілярах.

За існуючим  світовим досвідом  протиморозні  добавки розділяють на 3 групи:  
- перша група - добавки, що зменшують температуру замерзання рідкої фази 

бетонної суміші, що належать до числа слабких прискорювачів чи сповільнювачів тужавлення 
або тверднення цементного каменю; 

- друга група – добавки, що об’єднують сильне прискорення процесів тужавлення 
та тверднення цементного каменю зі здатністю  зменшувати температуру замерзання рідкої 
фази;

третя група , менш відома – це добавки, що впливають на екзотермічні процеси при 
гідратації цементу, і тому використовуються разом з методом «термосного тверднення» бетону 
, скорочено методом  «термосу». 

Методика випробування за стандартом [2] вимагає на стандартному складі бетону , з 
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певними властивостями вихідних складових, провести пряме замороження бетонної суміші в 
холодильниках або кліматичних камерах за температурою -15±5oС протягом 28 діб. При цьому 
суміш не тільки не повинна замерзнути, а повинна тверднути, а бетон набрати міцності, значення 
якої повинна бути не менше 30% міцності бетону без протиморозної добавки, що тверднув в 
нормальних умовах і отриманий із суміші однакової марки за легкоукладальністю - Р1. Більш 
точно методика буде описана нижче,  а зараз зупинимо увагу на цей критерій «протиморозності», 
так як він відсутній в , так званому огляді  [2], по – друге, за такою методикою добавки другої та 
третьої групи випробування не пройдуть, по – третє з приходом на будівельний ринок великої 
кількості добавок, особливо іноземних виробників , актуальним постає питання їх правильної 
класифікації, як протиморозні згідно цього критерію за механізмом дії.

 В багатьох випадках із – за не точності перекладу існує плутанина з поняттями 
«можливості використання на морозі» та «протиморозним ефектом дії». В багатьох випадках 
вводиться переклад з іноземних мов, як «антифризні» добавки або «добавки антифриз», які 
виходячи з нашої державної нормативної бази, не мають означення, тобто застосовуватись 
за такими назвами не можуть. Щоб правильно класифікувати такі добавки на Україні згідно 
нормативної бази необхідно теж провести їх стандартні випробування.

Настав час в наведені ясності методичних підходів до визначення ефективності добавок 
для бетонів в зимових умовах тверднення, а доповідь стосується рецептурно-методичним 
аспектів  оцінки «протиморозних» добавок . 

Методика проведення випробувань протиморозних добавок представлених  в Україні за 
стандартом така [ 2 ].

Проведення випробування бетону за маркою рухомості Р1(осадка конуса Абрамса 
1-4см) за стандартним складом бетонної суміші:

- портландцемент ПЦ-І-500 згідно з ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. 
Цемент загально-будівельного призначення. Технічні вимоги», витратою 350 кг/м3;

- пісок річковий Мк-1,8,  згідно з ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Будівельні матеріали. 
Пісок щільний природній для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні 
умови», витратою  740 кг/м3;

- щебінь гранітний фр. 5-10 мм та 10-20 мм згідно з ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Будівельні 
матеріали. Щебінь і гравій щільний природній для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій 
і робіт. Технічні умови» витратою 35% на 65% , що відповідно складає 420 кг  на 770 кг;

- вода, згідно вимогам ДСТУ Б В.2.7-273 «Вода для бетонів та розчинів. Технічні 
вимоги» та забезпечує легкоукладаліність за ОК = 1...4 см.

Висновок по ефективності використання протиморозних добавок в бетоні проводиться 
на основі проведених випробувань зразків, виготовлених із контрольних складів бетону з 
використанням різних протиморозних добавок.

Суть методу:
- виготовлення контрольних зразків і зразків з проти морозною добавкою;
- контрольні зразки бетону без добавок тримають в нормальних умовах протягом 

28 днів, після чого випробовують;
- зразки з протиморозною добавкою після формування поміщають в морозильну 

камеру, де їх тримають при температурі -15оС протягом  28 діб.
Результати позитивного ефекту, навмисно повторюємося, дії протиморозної добавки 

розраховуються за показником  відсотку (не менше 30 %) співвідношення показника міцності 
бетону [3], що тверднув на морозі, від показника міцності [3] контрольних зразків, що 
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зберігалися в нормальних умовах бетону без добавок. Дана методика дозволить допомогти 
потенційному споживачеві підібрати найкращу за техніко – економічними показниками 
протиморозну добавку.

За нашим досвідом першим зовнішнім критеріям «протиморозності» добавки разом 
з речовим складом – є концентраційний фактор витрати добавки  на 1 м3,  в відсотках від 
маси цементу. У відповідності до відомих до застосування добавок та їх розподілу на 
групи - найбільш ефективними за дією на сильних морозах (від -15oС та нижче) - є сильні 
електроліти. При цьому чим нижча температура тверднення бетону, тим більше повинна бути 
їх концентрація в рідкої фазі, тобто зростає витрата самої добавки. Ця витрата може доходити 
до декількох десятків кг на м. куб бетонної суміші. Відносно  цієї групи в державному 
стандарті  прописана методика випробування добавок на встановлення протиморозного 
ефекту [1]. Наприклад, відомі протиморозні добавки: нітрити натрію мають діапазон витрати  
2,0-10,0%, нітрит-нітрат хлорид кальцію - 3,0-14,0%, нітрит-нітрат кальцію - 3,0-9,0%,                                                                                      
хлорид кальцію - 2,0-6,0%, поташ - 5,0-15,0% від маси цементу .

Таким чином, добавки  з витратою в складі бетону меншому вище  вказаних відсотків, 
скоріше ми маємо добавки, що не втрачає свого ефекту дії при зберіганні бетонної суміші 
на морозі, а при використанні іноземних добавок маємо не точний переклад при використані 
терміну «протиморозний». Це дуже небезпечна річ, в зв’язку з тим, що споживач бетону з такими 
добавками очікує твердіння бетону в умовах прямої дії морозу без застосування спеціальних 
методів догляду після вкладання. Існує великий ризик замерзання бетонну  або розчину із 
можливістю втрати несучої здатності їх елементів, а саме головне, можливі деструктивні 
наслідки та аварії, руйнування то що.

Виробник добавок повинен сам вказувати механізм дії свої добавок. В системі добавок 
«КОМПЛЕКС» присутні всі три групи протиморозних  добавок, що пройшли відповідні 
випробування табл.1, 2 на забезпечення ефекту. 

Таблиця 1
Параметри складів бетонів для проведення на відповідність протиморозному ефекту

Маркування, 
розмір зразка, 

см

Бетонна суміш 
та група 
добавки

Кількість 
добавки, 

% від маси 
цементу, (л/

м3)

Склад бетонної суміші, кг/м3

В/Ц ОК,
смЦемент Пісок

Щебінь

фр.5-
10 мм

фр.10-20 
мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КС
10х10х10

Контрольний 
склад - без 
добавки

- 350 740 330 780 0,54 4

ОС1
10х10х10 К-10 група І 34 350 740 330 780 0,48 1

ОС2
10х10х10 К-2 група ІІ 3,5 350 740 330 780 0,47 2

ОС3
15х15х15 К-7 група ІІІ 2 350 740 330 780 0,39 4

ОС4*
10х10х10 К-7 група ІІІ 1 350 740 330 780 0,41 3

Примітка : * - зразки вкриті теплоізоляційним матеріалом з термічним опором 1. 
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Таблиця 2
Результати випробувань бетонів при твердненні в різних умовах зберігання зразків

Маркування, 
розмір зразка

Бетонна 
суміш 
та група 
добавки

Середня 
густина 
бетону, 
кг/м3

Міцність на стиск, МПа,
Після тверднення в нормальних 

умовах впродовж Відсоток від 
R 28 діб

Умови 
твердіння

R 3 доба R 7 доба R 28 діб

1 2 3 4 5 6 7 8

КС
10х10х10

Контрольний 
склад - без 
добавки

2411 15,5 25,5 34,0 100 нормальні
умови

ОС1
10х10х10 К-10 група І 2372 - - 13,1 38,5 -150С

ОС2
10х10х10 К-2 група ІІ 2424 - - 11,9 35,0 -150С

ОС3
15х15х15 К-7 група ІІІ 2440 - - 10,6 31,2 -150С

ОС4
10х10х10 К-7 група ІІІ 2430 - - 13,5 39,7 -150С

Так методологічною основою  використання добавок системи «КОМПЛЕКС» третьої 
групи , як протиморозні  при зимовому монолітному бетонуванні  - є науково обґрунтована ідея 
сумісного використання пластифікуючих (високопластифікуючих) властивостей поверхнево-
активних речовин, що входять до складу добавок, які суттєво зменшують водовміст бетонних 
сумішей, та самонагріву бетону під час твердіння за рахунок інтенсивного тепловиділення 
шляхом врахування та змін у часі термокінетичних характеристик гідратуючого цементу, або 
короткотермінового прогріву, що компенсує інтенсивну втрату тепла за низьких від’ємних 
температур навколишнього середовища [5, 6]. 

ВИСНОВКИ
В теперішній час будівництво потребує нових видів бетонів, в т.ч. високоміцних, 

здатних до самоущільнення і т.д. Високі функціональні властивості таких бетонів можуть 
бути забезпечені, в першу чергу, за рахунок високоефективних хімічних добавок. Оскільки 
функціональність бетонів нового покоління постійно розширюється, методичні підходи до 
перевірки ефективності, апробації і впровадження добавок мають доповнюватися. Особливо 
вимагаються в розробці нової методики випробувань для добавок третьої групи за механізмом 
дії, як «протиморзні». Це потребує, так як в стандарті не враховані термокінетичні показники 
при твердінні бетону. 
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УДК 691.3
РЕЦЕПТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА ДЕЙСТВИЯ 

ПРОТИВОМОРОЗНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
/ Чудновский С.М., Погореляк О.А., Жовнир П.В., Орловский В.В. /

Предложено при определения качества правильно использовать методику определения 
противоморозного эффекта действия добавок, не имеющих в своем составе электролитического 
основания. Указано на ошибки, которые могут возникать при их внедрении в производство 
бетонов, которые будут находиться в условиях действия отрицательных температур. В работе 
предоставляются данные, полученные при применении добавок системы “КОМПЛЕКС” 
производства НПП «МИСТИМ».

Ключевые слова: бетон, бетонная смесь, противоморозные добавки, прочность, 
отрицательная температура, мороз, испытания, методика.

UDC 691.3
PRESCRIPTION-METHODICAL ASPECTS OF THE EFFECT OF THE ANTIFREEZE 

ADDITIVES FOR CONCRETE AND MORTAR
/ Chudnovsky S.M., Pogorelyak O.A., Zhovnir P.V., Orlovsky V.V./

It is proposed in the determination of the quality of the right to use the method for determining 
the effect of the action antifreeze additives, not having in its composition of electrolytic base. 
Pointed out an error that may occur during their introduction in production of concretes that will 
be in conditions of negative temperatures. The paper provides the data obtained using additives of 
“COMPLEX” produced by NPP “Mistim.”

Keywords: concrete, concrete mix, antifreeze additives, strength, negative temperatures, frost, 
test methods.
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ВПЛИВ АЛЮМОСИЛІКАТНОГО КОМПОНЕНТА НА УСАДКУ ТА 
ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ БЕТОНУ

Анотація: наведені результати досліджень тепловиділення і усадки корозійностійких бетонів 
з додаванням алюмосилікатного компонента.

Ключові слова: тепловиділення, усадка, бетон

На сьогодні у виробництві залізобетонних конструкцій мають перевагу бетони з 
комплексом високих спеціальних фізико-механічних показників.

В роботі [1] отримані високоефективні корозійностійкі бетони з високими фізико-
механічними показниками, що дозволяє передбачити наявність у них інших спеціальних 
властивостей, в тому числі  низьких показників тепловиділення і  деформацій усадки.

Метою роботи є дослідження тепловиділення і усадки корозійностійких бетонів з  
комплексною алюмосилікатною добавкою, що представлена  сумішшю золи винесення та 
метакаоліну.

Тепловиділення бетонів визначали на бетонних зразках розміром 100х100х100 мм. 
Відразу після приготування бетонів, склади яких наведено у таблиці 1, починали дослідження 
їх тепловиділення  напівдіабатичним методом за методикою [2].

Результати зміни температури зразків бетону у часі наведені на рисунку 1.
Аналізуючи дані, наведені на рисунку 1, можна відмітити значно меншу температуру 

екзотермії бетонної суміші з комплексною алюмосилікатною добавкою (КАМД), ніж 
суміші  контрольного складу. Так, при введенні 15% КАМД до складу бетону при витраті 
суперпластифікатора 1,8% (склад №3, таблиці 1), значення тепловиділення розробленої 
бетонної суміші майже на 10% менше ніж тепловиділення контрольної. 
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Таблиця  1
Витрата компонентів (на 1м3) в складі досліджених бетонних сумішей 
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5/10 10/20

Контр. 400 160 0 0 0 0,9 269 358 269 896

№1 270 132 80 20 0 2,2 286 358 282 941

№2 270 138 80 20 0 1,8 286 358 282 941

№3 340 135 45 15 0 1,8 286 358 269 896

Рисунок  1. Тепловиділення бетонів в ранні терміни твердіння, 
кр.1 – бетон складу №1, кр.2- бетон складу №2, кр.3 – бетон складу №3, 

контр. – бетон без КАМД 

При збільшенні кількості КАМД до  27% (склади 2, 1 таблиці 1) і відповідно 
суперпластифікатора (склад 1, таблиця 1), зменшення тепловиділення відповідно складає 7 та 
15%. Аналіз цих даних показує, що найбільший вклад в зниження інтенсивності тепловиділення 
вносить витрата суперпластифікатора.

 Такий позитивний ефект щодо зменшення тепловиділення у часі дозволяє рекомендувати 
склади бетонів для експлуатації не тільки в агресивних середовищах, але й для бетонування 
масивних конструкцій.
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Отримані позитивні результати щодо низького тепловиділення розробленого складу 
бетонної суміші були доповнені  дослідженнями деформацій  усадки бетону в часі.

Деформації усадки визначали за методикою [3] на зразках розміром 40х40х160мм 
з дрібнозернистого бетону з суміші однакової рухливості. Дрібнозернисті бетони мали 
наступні склади: №1 - містив  цемент та пісок у співвіднощенні (1 : 3), В/Ц=0,41; №2 - (0,75ч. 
цементу+0,25КМАД):3ч. піску, 1,8% PCE FK 63.30, В/Ц= 0,43 (В/В=0,33); №3-1ч. цементу+3ч. 
піску, 1,8% PCE FK 63.30, В/Ц=0,33. Тривалість випробувань – 3місяці. Умови зберігання 
волого-сухі, при вологості повітря 75% і температурі 200С. Результати досліджень наведені на 
рисунку 2. 

Рисунок 2.   Деформаційні зміни дрібнозернистого бетону1- контрольний склад; 2- склад з 
добавкою  КМАД та суперпластифікатора; 3- склад з добавкою тільки суперпластифікатора

Аналізуючи отримані дані можна відмітити, що наявність запропонованої комплексної 
добавки КАМД разом з суперпластифікатором позитивно впливає на зменшення деформативних 
характеристик дослідженого бетону по відношенню до бетону контрольного складу. Склади 
дрібнозернистих бетонів з КАМД  можна віднести до мало усадкових. Це пояснюється 
особливостями структуроутворення таких композицій.  Так, раніше в [4] за допомогою 
комплексу фізико-хімічних досліджень було встановлено, що при твердінні цементного каменю 
з добавкою КАМД утворюється значна кількість гідратних сполук, яка може бути віднесена 
до ряду твердих розчинів гідроалюмосилікатного складу:  С2ASH-CAS2H, а саме  можливо 
утворення: 2СаО·Al2O3·SiO2·H2O; СаО·Al2O3·2SiO2·4H2O; СаО·Al2O3·2SiO2·2 H2O. Такі сполуки 
кристалізуються у вигляді витягнутих призм. Така їх форма дозволяє сприймати усадкові 
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деформації цементного каменя та зменшувати їх.
За результатами  проведених досліджень можна зробити наступні висновки:
1. Введення до складу цементу комплексної алюмосилікатної добавки сприяє не 

тільки зниженню на  7-15% тепловиділення отриманих бетонів, але й покращує їх деформаційні 
характеристики, що дозволяє віднести такі бетони до мало усадкових. 

2. Враховуючи характер тепловиділення та покращені деформаційні характеристики  
розроблених складів  корозійностійких бетонів, останні можна   рекомендувати для промислового 
впровадження  не тільки  в разі виготовлення збірних залізобетонних конструкцій, але й для 
монолітного будівництва.
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УДК 666.97(075.8)
ВЛИЯНИЕ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО КОМПОНЕНТА НА УСАДКУ И 

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ БЕТОНА
/ Шейнич Л.А., Приймаченко А.С., Пушкарева Е.К. /

Приведены результаты исследований тепловыделения и усадки бетонов с добавкой 
алюмосиликатного комплонента.

Ключевые слова: тепловіделение, усадка, бетон

UDC 666.97(075.8)
INFLUENCE OF SILICA-ALUMINA COMPONENT ON  SHRINKAGE 

AND HEAT EFFICIENCY  OF CONCRETE 
/ Sheinich L.O., Pryymachenko A.S., Pyshkarova K.K. /

Тhe results of heat release and shrinkage of concrete with admixture of silica-alumina 
component are presented in paper.

Keywords: heat release, shrinkage, concrete.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СУМІШЕЙ 
ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 

ЗОЛОШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ ТЕС

Розроблено сухі будівельні суміші для закріплення матеріалів, що вміщують в складі в’яжучого 
не менше 30% відходів паливо-енергетичної промисловості. Їх використання дозволить заощаджувати 
близько 30% на вартості сировинних матеріалів.

Ключові слова: золошлак, відходи ТЕС, енергоефективність, сухі будівельні суміші.

Утилізація відходів паливно-енергетичної промисловості є серйозною економічною 
та екологічною проблемою, що дотепер чекає свого кардинального вирішення. Одним з 
перспективних шляхів такого вирішення є використання промислових відходів для створення 
нових ефективних матеріалів. Підраховано, що з великої кількості придатних до повторного 
використання промислових відходів у даний час використовується тільки близько 30%. Інші 
70% не використовуються і, як наслідок, є джерелом забруднення навколишнього середовища 
і підвищеної небезпеки для населення промислових регіонів. Істотна частка відходів ТЕС 
утилізується сьогодні саме у будівельній індустрії як спеціальні добавки чи основні компоненти 
до в’яжучих, бетонних та сухих будівельних сумішей. Промислові відходи, а саме золошлаки, 
за своїм хімічним складом і технічними властивостями близькі до природної сировини, 
тому їх використовують замість первинних сировинних ресурсів. Можливість використання 
тих чи інших відходів у будівельній індустрії встановлюється на підставі їх всебічного 
дослідження та обумовлена агрегатним, фракційним, хімічним станом, фізико-механічними                         
властивостями [1].

Нераціональні витрати природних ресурсів, постійне зростання споживання 
енергетичних ресурсів, а внаслідок надлишок відходів паливно-енергетичної галузі і 
необхідність влаштування звалищ для їх зберігання, призвело до того, що питання про 
економію енергоресурсами та раціональне їх використання торкнулося всіх областей людської 
діяльності, зокрема виробництва будівельних матеріалів [2]. Проблемам у системі управляння 
відходами присвячено значну кількість досліджень [3-5]. Про позитивні результати застосування 
золшлакових відходів у виробництві сухих будівельних сумішей свідчать велика кількість 
публікацій, що висвітлюють світовий та вітчизняний досвід, а також розроблені нормативні 
документи. Завдяки багаторічним дослідженням наукового колективу НДІ в’яжучих речовин 
і матеріалів ім. В.Д. Глуховського при Національному університеті будівництва і архітектури 
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розроблені наукові основи, технологічні прийоми та нормативно-технічні документи з 
виготовлення шлако-лужних в’яжучих при використанні відходів ТЕС. Однак залишається 
відкритим питанням комплексної утилізації золошлаку ТЕС з максимальним вмістом 
останнього у складі будівельних матеріалів.

Метою дослідження є створення енерго- і ресурснозаощадливих будівельних сумішей 
для закріплення матеріалів з максимальним вмістом у складі в’яжучого відходів паливно-
енергетичної промисловості. Розробка матеріалів, що містять у своєму складі не менше 30% 
відходів паливно-енергетичної промисловості.

Задачі дослідження. Визначення фракційного складу і галузі застосування відходів ТЕС. 
Підбір оптимального складу в’яжучого з частковою заміною портландцементу золошлаком. 
Вивчення кінетики нарощування міцності цементних композицій. 

Методика і результати досліджень.  На першому етапі роботи було вивчено фракційний 
склад золо-шлакової суміші Трипільської ДРЕС. Результати розсіву наведено на рис.1.

 
Рисунок 1 . Крива розсіву золошлакової суміші Трипільської ДРЕС

Аналіз графічних залежностей показує, що сума залишків, які пройшли через сито 
з розміром отворів 0,14 та 0,315 становить 25,59 мас.%, дана фракція золошлакової суміші 
характеризується питомою поверхнею 250 м2/кг і може бути використана на заміну частини 
в’яжучої речовини у виробництві сухих будівельних сумішей різного призначення та 
дрібнозернистого бетону. Це свідчить про наявність реального шляху економії цементу та 
збереження енергетичних і природних ресурсів, а золошлак більш крупних фракцій може 
використовуватись як дрібний заповнювач (фр. 0,315…5 мм – 52,86 мас.%) та крупний 
заповнювач (фр. 5…20 мм – 21,54 мас.%).

На другому етапі роботи було вивчено можливість часткової заміни у складі в’яжучого 
портландцементу на золошлакову суміш, а також досліджено кінетику нарощування міцності 
зразків сумішей для закріплення матеріалів. Дослідження виконувались на зразках-балках 
розмірами 4х4х16 см. Матеріали, що використовувалися: портландцемент М500 виробництва 
ПАТ «Волиньцемент», золошлак Трипільської ТЕС, пісок Дніпровський річковий. Золошлак 
попередньо проходив термоактивацію при температурі 450ºС.

Дослід виконано за допомогою двофакторного трирівневого метода планування 
експерименту, в якому як змінні фактори вибрані відсоток золи у в’яжучому (X1) та відсоток 
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в’яжучого у складі композиції (X2). Рівні варіювання змінних факторів наведено у табл. 
1, план проведення експерименту у табл. 2. Результати досліджень викладені у табл. 2 і 
зображені на рис. 2.

Таблиця 1
Інтервали варіювання та значення змінних факторів

Фактори, вид Рівні варіювання Інтервал 
варіюванняНатуральний Кодований Верхній Середній Нижній

Відсоток золи у в’яжучому Х1 50 40 30 10
Відсоток в’яжучого у складі 
композиції Х2 40 35 30 5

Таблиця 2
Матриця планування експерименту та результати фізико-механічних випробувань 

зразків штучного каменю

Фактор, вид Міцність при стиску, 
МПа, у віці, діб

Міцність при згині, 
МПа, у віці, дібКодований Натуральний

Х1 Х2 Золи у 
в’яжучому, %

В’яжучого у 
складі, %

3 7 28 3 7 28

+ + 50 40 2,68 3,76 7,92 1,75 2,44 3,2
+ - 50 30 1,3 1,92 4,81 1,05 1,41 2,2
- + 30 40 4,97 6,02 12,47 2,85 3,2 2,8
- - 30 30 2,14 3,12 7,61 1,5 2,03 2,7
+ 0 50 35 1,73 2,42 5,17 1,2 1,66 2,3
- 0 30 35 3,58 4,56 9,17 2 2,5 3,6
0 + 40 40 3,18 3,88 9,92 1,8 2,53 2,6
0 - 40 30 1,74 2,96 6,26 1,25 1,8 2,5
0 0 40 35 2,55 3,27 6,93 1,495 1,93 3,1
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Рисунок 2 – Кінетика зміни міцності зразків

Аналіз  графічних залежностей свідчить про доцільність використання відходів 
паливно-енергетичної промисловості представлених золошлаковою сумішшю Трипільської 
ДРЕС для виготовлення будівельних сумішей. Введення золи на заміну портландцементу у 
кількості 30 мас.% з вмістом 40 мас.% в’яжучого у складі композиції (склад №3) дозволяє 
отримувати будівельні суміші з міцністю на стиск 4,97; 6,02 та 12,47 МПа та міцність на згин 
2,85; 3,2 та 2,8 МПа відповідно у віці 3, 7 та 28 діб, тоді як склад що містив 50 мас.% золи у 
складі в’яжучого і 30 мас.% в’яжучого у складі композиції (склад №2) має показники міцності 
на стиск 1,3; 1,92 та 4,81 МПа та міцність на згин 1,05; 1,41 та 2,2 МПа. 

Застосування золи дозволяє знизити вартість будівельних сумішей бетону на 30% за 
рахунок зниження витрат портландцементу. 

Висновки. Комплексно вирішується питання утилізації золо-шлакових відходів, 
збереження природних ресурсів та покращення екологічної ситуації, за рахунок зниження 
витрат портландцементного клінкеру та часткової заміни його на відходи енерго-паливної 
промисловості. Економічна доцільність використання золошлакової складової у складі 
в’яжучого складає 30%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЭС 
/Павлюк В.В., Старостина А.В./ 

Разработаны сухие строительные смеси для крепления материалов, которые содержат 
в составе вяжущего не менее 30% отходов топливно-энергетической промышленности. Их 
использование позволит экономить около 30% на стоимости сырьевых материалов.

Ключевые слова: золошлак, отходы ТЭС, энергоэффективность, сухие строительные 
смеси.

UDC 691.32
RESEARCH OF ENERGY EFFICIENT MIXES FOR FIXING MATERIALS 

BASED ON ASH AND SLAG WASTE OF TPP 
/Pavlyuk V.V., Starostinа H.V./

A dry building mix for fi xing materials were developed, which contain as part of binder at  
least 30% of the waste energy industry. Use of such materials makes it possible to save to 30% cost 
of the raw materials.

Keywords: ash, waste of TPP, energy effi ciency, dry building mixes.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ТА КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 
НАНОМОДИФІКОВАНИХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ

У статті досліджено вплив комплексної добавки, що включає дисперсію вуглецевих нанотрубок в 
пластифікаторі та алюмосилікати шаруватої будови, на експлуатаційні властивості гідроізоляційних 
розчинів, отриманих з використанням шлакомісткого цементу ПЦ-ІІ-А/Ш 400 та фракціонованого 
піску крупністю < 0,63 мм. 

Ключові слова: шлакомісткий портландцемент, бентонітова глина, неочищені вуглецеві 
нанотрубки, пластифікатор, тріщиностійкість, корозійна стійкість, капілярне водопоглинання. 

ВСТУП 
Бетонні конструкції, що піддаються дії ґрунтових вод і не мають достатнього рівня 

захисту, з часом, зазнають руйнування внаслідок дії  агресивних середовищ, що викликають 
зменшення щільності цементного каменю або виникнення внутрішніх напружень, які 
призводять до руйнування конструкції або зниження її несучої здатності [1,2]. З метою 
уникнення руйнівної дії води на існуючі конструкції використовують матеріали для вторинної 
гідроізоляції, досить розповсюдженими з яких є жорсткі штукатурні гідроізоляційні розчини 
на основі портландцементу [3]. 

Найбільш перспективний підхід до проектування складу матеріалу, зокрема 
гідроізоляційного, є комплексний підхід, що включає оптимізацію складу матеріалу на 
всіх рівнях структури. Для впорядкування мікроструктури гідроізоляційного розчину 
використовують фракціонований кварцовий пісок, що забезпечує максимально щільну упаковку 
зерен в матеріалі, а для модифікації структури на мезорівні використовують різні хімічні та 
мінеральні добавки, що надають в’яжучій речовині спеціальних гідроізоляційних властивостей. 
Новим напрямом модифікації матеріалу є оптимізація нанорівня гідроізоляційного розчину, 
що в даному випадку полягає у введенні до складу портландцементу вуглецевих нанотрубок, 
присутність яких сприяє зміні морфології кристалічних новоутворень та викликає підвищення 
щільності штучного каменю, а отже і водонепроникності [4,5].

Враховуючи вимоги сьогодення, гідроізоляційні матеріали повинні відрізнятися не 
тільки такими характеристиками, як водонепроникність та водостійкість, але і  міцність, 
деформативність, хімічна стійкість, тощо [6,7]. Тому було запропоновано крім гідроізоляційних, 
також дослідити спектр інших спеціальних властивостей, а саме тріщиностійкість та корозійну 
стійкість матеріалу.
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МЕТА РОБОТИ 
Метою  даної  роботи  є встановлення впливу комплексної добавки, що включає 

дисперсію вуглецевих нанотрубок в пластифікаторі та бентонітову глину, на експлуатаційні 
властивості штукатурних гідроізоляційних розчинів на основі цементу, що містить шлак, та 
фракціонованого піску крупністю < 0,63 мм. 

СИРОВИННІ МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Як сировинні матеріали в дослідженнях використовували портландцемент марки  

ПЦ-ІІ/А-Ш 400, розчин пластифікатора меламінформальдегідного типу Muraplast FK-
98 (TM «MC-Bauchemie»), річковий фракціонований кварцовий пісок (крупністю                                                                       
<0,63 мм), бентонітову глину Дашуківського родовища, розмелену до питомої поверхні 
понад 10 000 см2/г, та неочищені багатошарові вуглецеві нанотрубки, що вкриті аерогелем                                                                                        
кремнію, з міжплощинними відстанями 0,34…0,36 нм і розміром частинок 60…200 нм.

Вуглецеві нанотрубки вводили у кількості 0,01% від маси цементу у вигляді водної 
дисперсії суперпластифікатора. Дисперсію готували в гомогенізаторі кавітаційного принципу 
дії, що забезпечує рівномірний розподіл наночастинок в пластифікаторі. Кількість нанотрубок 
становила 1% від маси пластифікатора. Вміст наномодифікуючої дисперсії у водному розчині 
становив 1% від маси цементу. 

Капілярне водопоглинання покриттів, нанесених на заздалегідь підготовлену бетонну 
основу, визначали за допомогою трубки Карстена протягом 24 год. за ДСТУ Б В.2.7-126:2011. 

Тріщиностійкість цементного каменю визначали за методикою, розробленою Р. Левміт 
та ін., що включає формування зразків-кілець з цементного тіста внутрішнім діаметром                      
90 мм і зовнішнім 127 мм при висоті 40 мм. Усередині кільця заформовується сталеве осердя, 
що запобігає вільній усадці цементного каменю при його висиханні. Цемент в кільці твердіє 
в умовах 100% вологості середовища протягом 20 ± 2 год. Після цього з цементного кільця 
знімають зовнішню частину форми і його разом з осердям поміщають в повітряне середовище 
з відносною вологістю 50 ± 5%. Випаровування в цих умовах води з кільця супроводжується 
деформаціями усадки, які викликають через певний термін утворення тріщин. 

Тріщиностійкість гідроізоляційного розчину визначали за стандартною методикою, 
наведеною в ДСТУ  Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні 
умови», згідно з якою виготовляють зразки, які отримують нанесенням розчинової суміші 
на основу (з водопоглинанням не більше 3 %) шаром перемінного перерізу від 0 до 30 мм, 
довжиною 150 мм і шириною 80 мм. Вважається, що розчин є тріщиностійким в разі відсутності 
тріщин на зразках з максимально рекомендованою товщиною після їх твердіння протягом                              
24 год у повітряно-сухих умовах.

Корозійну стійкість досліджували за методикою [8] шляхом вивчення зміни міцності 
зразків балочок 4х4х16 см в агресивних середовищах, представлених 1%-м розчином сульфату 
магнію (МgSO4), 5%-м розчином сульфату натрію (Nа2SО4) та 5%-м розчином сульфату амонію 
((NH4)2SO4). Зразки витримували 24 години за нормальних умов, а потім після розпалубки 
- у технічній воді. Після 14 діб зберігання зразки було занурено в агресивні середовища. 
Випробування зразків, які знаходилися в агресивних середовищах, проводили через 126 
діб. Корозійну стійкість визначали за показниками коефіцієнтів стійкості Кс1 та Кс2, що 
дорівнюють відношенню границі міцності зразків після витримування в агресивному розчині 
(Rагр) до границі міцності контрольних зразків, які випробували в момент занурення основних 
зразків у розчин (Rо). Величина Кс1 розраховується як відношення границі міцності при стиску 
зразків після витримування в агресивному розчині до границі міцності при стиску зразків, які 
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випробували в момент занурення основних зразків у розчин; величина Кс2 розраховується як 
відношення границі міцності при згині зразків після витримування в агресивному розчині до 
границі міцності при згині зразків, які випробували в момент занурення основних зразків у 
розчин. Згідно з даною методикою, зразки є корозійностійкими, якщо після випробування у 
віці 126 діб коефіцієнт стійкості становить Кс1≥0,8.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Попередніми дослідженнями [9,10] було встановлено високу кінетику набору 

міцності цементного каменю та цементо-піщаного розчину на основі цементів  ПЦ-І 500 та                                      
ПЦ-ІІ-А/Ш 400 при їх модифікації дисперсією вуглецевих нанотрубок в пластифікаторах, 
при чому більш високими показниками характеризуються зразки, отримані з використанням 
шлакомісткого цементу та дисперсії нанотрубок на основі меламінформальдегідного 
пластифікатора Muraplast FK-98. Також розроблено та оптимізовано склад ефективного 
штукатурного гідроізоляційного розчину, що складається з фракціонованого кварцового пісоку 
крупністю < 0,63 мм та в’яжучої речовини, представленої шлакомістким портландцементом 
ПЦ-ІІ-А/Ш 400, модифікованим комплексною добавкою, що включає дисперсію неочищених 
багатошарових вуглецевих нанотрубок в пластифікаторі меламінформальдегідного типу 
Muraplast FK-98 та тонкодисперсну бентонітову глину в кількості 7,5% від маси в’яжучої 
речовини. 

Визначальною властивістю штукатурних гідроізоляційних розчинів є їх здатність 
стримувати фільтрацію води крізь товщу матеріалу. З метою дослідження ефективності 
розробленого складу розчину, було досліджено капілярне водопоглинання гідроізоляційних 
покриттів нанесених на заздалегідь підготовлену бетонну основу. Результати дослідження 
наведені на рис.1, а.

а) б)

Рисунок 1.  Оцінка капілярного водопоглинання покриттів (а) та тріщиностійкості 
цементного каменю (б), отриманих на основі шлакомісткого цементу без добавок (1) 

та з добавками: пластифікатора Muraplast FK-98 (2); дисперсії нанотрубок в пластифікаторі 
Muraplast FK-98 (3); з комплексною добавкою, що включає дисперсію вуглецевих 
нанотрубок в пластифікаторі Muraplast FK-98 та 7,5% бентонітової глини (4)

Встановлено, що найнижчим значенням капілярного водопоглинання  характеризується 
гідроізоляційний розчин, що складається з фракціонованого піску крупністю < 0,63 мм та 
в’яжучої речовини, що представлена шлакомістким портландцементом, модифікованим 
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комплексною добавкою бентонітової глини в кількості 7,5% та дисперсії нанотрубок в 
пластифікаторі Muraplast FK-98. Введення до складу покриття наномодифікатора сприяє 
зниженню величини капілярного поглинання у 2,5 рази, порівняно з покриттям аналогічного 
складу, але без нанотрубок.

Однак, для оцінки довговічності наномодифікованого гідроізоляційного розчину 
необхідно дослідити його основні експлуатаційні характеристики – тріщиностійкість та 
стійкість до впливу сульфатних корозійних середовищ.

З метою оцінки ефективності використання шлакомістких цементів для отримання 
гідроізоляційних матеріалів було досліджено тріщиностійкість цементного каменю за 
вищенаведеною методикою. Результати дослідження наведені на рис. 1, б.

) ) 

                                        )  

 

Рисунок 2. Оцінка корозійної стійкості шлакомісткого цементного розчину без добавок (1) 
та з добавками: пластифікатора Muraplast FK-98 (2); дисперсії нанотрубок в пластифікаторі 

Muraplast FK-98 (3); з комплексною добавкою, що включає дисперсію вуглецевих нанотрубок 
в пластифікаторі Muraplast FK-98 та 7,5% бентонітової глини (4); що тверділи в різних 
корозійних середовищах: а) 1% розчин сульфату магнію МgSO4; б) 5% розчин сульфату 

натрію Nа2SО4; в) 5% розчин сульфату амонію (NH4)2SO4

Аналізуючи   отримані  данні  можна  зауважити,  що  тріщиностійкість  цементного    каменю 
майже не залежить від наявності пластифікуючої добавки, однак присутність в складі цементних 
композицій дисперсії вуглецевих нанотрубок позитивно впливає на його тріщиностійкість. 
Зразки, виготовлені з додаванням дисперсії нанотрубок на основі пластифікатора Muraplast 
FK-98, характеризуються більш високою тріщиностійкістю цементного каменю, оскільки 
тріщина в них виникає в середньому на 2,5 год пізніше, ніж у зразках аналогічного складу без 
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нанотрубок. Присутність в складі в’яжучої речовини бентонітової  глини майже не впливає на 
тріщиностійкість цементного каменю  (рис. 1, б, склад №4).

При  дослідженні  тріщиностійкості  гідроізоляційних розчинів складу Ц:П 
= 1:1,5 на основі в’яжучих речовин аналогічних складів, було встановлено, що всі 
зразки є тріщиностійкими, оскільки після твердіння в повітряно-сухих умовах на них                                                                                    
відсутні тріщини, що пояснюється присутністю дрібного заповнювача.

З метою оцінки впливу добавки вуглецевих нанотрубок на корозійну стійкість 
гідроізоляційного розчину, було досліджено зміну міцності зразків балочок 4х4х16 см при 
твердінні в агресивних середовищах, представлених 1%-м розчином сульфату магнію (МgSO4), 
5%-м розчином сульфату натрію (Nа2SО4) та 5%-м розчином сульфату амонію ((NH4)2SO4). 
Результати дослідження коефіцієнта корозійної стійкості, що розрахований як відношення 
міцності зразків після та без витримування в агресивних середовищах, наведені на рис. 2.

Найбільш високою стійкістю до дії агресивних середовищ характеризуються зразки, 
отримані на основі в’яжучої композиції, представленої шлакомістким цементом, модифікованим 
комплексною добавкою, що включає дисперсію вуглецевих нанотрубок в пластифікаторі 
Muraplast FK-98 та бентонітову глину (рис. 2, склад №4). Підвищення корозійної стійкості 
зразків пояснюється зменшенням проникнення агресивних сульфатних іонів до внутрішньої 
частини за рахунок зниження фільтрації води крізь товщу матеріалу.

Слід  зауважити,  що  наномодифікований  гідроізоляційний  розчин  оптимального   
складу, випробуваний згідно з цією методикою, не є абсолютно корозійностійким по 
відношенню до розчину сульфату амонію (Кс1<0,8), однак стійкий до розчинів сульфату 
магнію і натрію (Кс1>0,8). За рахунок високого підвищення коефіцієнта корозійної стійкості 
досягається значне підвищення терміну експлуатації штукатурних гідроізоляційних розчинів 
та захищених ними конструкцій.

ВИСНОВКИ
1. Досліджено капілярне водопоглинання гідроізоляційних покриттів, нанесених на 

заздалегідь підготовлену бетонну основу, та показано позитивний вплив добавки бентонітової 
глини та дисперсії вуглецевих нанотрубок в пластифікаторі меламінформальдегідного типу на 
гідроізоляційні властивості покриття.

2. Показано  позитивний  вплив присутності нанодобавки на тріщиностійкість цементного 
каменю: при введенні до складу в’яжучої речовини вуглецевих нанотрубок, початок процесу 
тріщиноутворення спостерігається на 2,5 год пізніше, ніж для зразків аналогічного складу, але 
без нанотрубок.

3. Присутність нанотрубок в складі штукатурного гідроізоляційного розчину підвищує 
його стійкість до дії агресиних середовищ, а саме до 1% розчину сульфату магнію (МgSO4), 5% 
розчину сульфату натрію (Nа2SО4) та 5% розчину сульфату амонію ((NH4)2SO4). Спостерігається 
підвищення коефіцієнтів корозійної стійкості Кс1 на 10…23% та Кс2 на 5…15%, порівняно з 
розчином аналогічного складу, але без наномодифікатора.

4. Оптимізований склад штукатурного гідроізоляційного розчину характеризується 
високими експлуатаційними характеристиками, що дозволяє використовувати його для 
отримання довговічних гідроізоляційних покриттів для захисту бетонних фундаментів, 
підвалів, гаражів, басейнів, тощо.

ЛІТЕРАТУРА
1. Москвин В.М. Коррозия бетона и железобетона, методы их защити. – М. Стройиздат, 

1984. – 168 с. 



БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА

146

2. Алексеев С.Н., Иванов Ф.М., Модры  С., Шисель И. Долговечность бетона в 
агрессивных середах. – М.: Стройиздат, 1990. – 335 с.

3. Долгий Э.М. Принципы устройства и подбора материалов для комплексной системы 
гидроизоляции и ремонта гидротехнических и специальных сооружений и конструкций / Э.М. 
Долгий, Ю.А. Галаган // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. Сухие 
строительные смеси. – 2008. – №2 – С.22-25.

4. Shah S.P., Konsta-Gdoutos M.S., Metaxa Z.S., Mondal P. Nanoscale Modifi cation of 
Cementious Materials. Proceedings of the Third International Symposium on Nanotechnology in 
construction. Springer. 2009. pp. 125–130.

5. Konsta-Gdoutos M.S., Metaxa Z.S., Shah S.P. Nanoimaging of highly dispersed carbon 
nanotube reinforced cement based materials. Seventh International RILEM Symposium on Fibre 
Reinforced Concrete: Design and Applications, Chennai, India, 2008, pp.125–131.

6. Шилин А.А., Зайцев М.В., Золотарев И.А., Ляпидевская О.Б. Гидроизоляция 
подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте. Тверь, изд-во «Русская 
торговая марка». 2003. – 396 с.

7. Фадеев А.Б. Гидроизоляция  подземных частей зданий  и  сооружений: учебное пособие 
для студентов строительных специальностей / СПб. гос. архит.-строит. ун-т.–СПб., 2007.– 53с. 

8. Лещинский М.Ю. Испытание бетона / Лещинский М.Ю. – М.: Стройиздат, 1980. – 360 с.
9. К.К. Пушкарьова, М.В. Суханевич, А.С. Марціх. Вплив вуглецевих нанотрубок на 

морфологію новоутворень шлакомісткого цементу. / Вісник ОДАБА, Одеса, 2010. – Вип. 60. – 
С.237-242

10. К.К. Пушкарьова, М.В. Суханевич, А.С. Марціх. Портландцементні розчини, 
модифіковані вуглецевими нанотрубками,   як основа для створення гідроізоляційних покриттів. 
/Зб. наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» №50 – 2013. Київ – с. 31-37.  

УДК 691.175:666.96+541.1 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАСТВОРОВ 
/Пушкарева К.К., Суханевич Н.В., Марцих А.С./

В  статье  исследовано влияние комплексной добавки, включающей дисперсию 
углеродных нанотрубок в пластификаторе и алюмосиликаты слоистого строения на 
эксплуатационные свойства гидроизоляционных растворов. 

Ключевые слова: портландцемент, бентонитовая глина, неочищенные углеродные 
нанотрубки, пластификатор, трещиностойкость, коррозионная стойкость, капиллярное 
водопоглощение.

UDC 691.175:666.96+541.1 
INVESTIGATION OF FRACTURE AND THE CORROSION RESISTANCE OF 

NANOMODIFIED WATERPROOFING SOLUTIONS 
/ Pushkarova K. K., Sukhanevych M. V., Martsikh A. S./

The article investigates the infl uence of complex additive, including dispersion of carbon 
nanotubes in plasticizer and aluminosilicates layered structure on the performance properties of wa-
terproofi ng solutions. 

Keywords: portlandcement, bentonite clay, unrefi ned carbon nanotubes, plasticizer, crack re-
sistance, corrosion resistance, capillary water absorption.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МОДИФІКУЮЧИХ ДОБАВОК 
В СЕРЕДОВИЩІ ЛУЖНОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 

В роботі досліджено вплив хімічних добавок з різною природою основної діючої речовини, 
мінеральних добавок та наповнювачів на необхідні робочі та експлуатаційні властивості анкерних 
розчинів, отриманих за технологією сухих будівельних сумішей.

Ключові слова: лужний портландцемент, сухі будівельні суміші для анкерування, напівводний 
гіпс, водоредукуючі добавки, крива Фуллера

ВСТУП
Різноманітність продукції на ринку сухих будівельних сумішей модифікованих (СБСМ) 

обумовлена широкою номенклатурою хімічних добавок. Багатокомпонентна модифікація 
добавками різної функціональності дозволяє забезпечити широкий комплекс заданих 
властивостей сумішей та розчинів. Група розчинів для анкерування може розглядатися як 
приклад, що в найбільш повній мірі висвітлює потребу в добавках, за участю яких формуються 
реологічні, фізико-механічні, в тому числі спеціальні, властивості матеріалу, відповідно до 
потреб експлуатації. Згідно з вимогами, наведеними документами України [1, 2] і європейських 
країн, що є членами CEN [3], ці матеріали характеризуються:

– коротким терміном придатності – не менше 4 хв;
– інтенсивним набором міцності (міцність на розтяг при вигині / міцність на стиск – не 

менше 2,0/10,0 МПа через 6 год, не менше 2,5/20 МПа через 24 год);
– високими адгезивними властивостями (міцність зчеплення з сталевою / бетонною 

основами – не менше 0,5 / 0,8 МПа, міцність на виривання анкера – не менше 100 МПа та опір 
вириванню анкеру – не більше 0,6 мм зсуву при навантаженні 75 кН);

– стабільними фізико-механічними властивостями при впливі різних експлуатаційних 
факторів – водного середовища, негативних температур (морозостійкість – не менше 50 
циклів), деформаційних навантажень;

– безусадочними та трищіностійкими.
Для формування необхідних робочих та експлуатаційних характеристик анкерних 

розчинів використовують хімічні добавки, в тому числі водоредукуючої дії. Позитивний 
вплив таких добавок на формування фізико-механічних властивостей лужного цементного 
каменю обумовлено декількома факторами [4]. По-перше, зменшення витрати води визначає 
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підвищення концентрації лужного компоненту, що є суттєвим фактором саме для лужних 
цементів. По-друге, зменшення кількості води замішування призводить до створення більш 
щільної структури штучного каменю завдяки зменшенню пористості від випаровування певної 
кількості зайвої незв’язаної води. Крім того, «обмежені» умови є сприятливими для протікання 
гідратації фомування щільної структури штучного каменю. 

Для покращення адгезії розчину, а також ряду інших технологічних та експлуатаційних 
властивостей (водоутримання, міцність на стиск, деформативність тощо) використовують 
редисперговані полімерні порошки (РПП) 

Проблема полягає в тому, що використання модифікаторів в системах, що вміщують 
сполуки лужних металів, має певні особливості: існують обмеження вибору хімічних добавок  
через нестабільність їх структури в високолужному середовищі (рН > 13) та при використанні 
розчинних силікатів натрію в ролі лужних компонентів цементу [5, 6].

Ще одним фактором впливу на властивості розчинів є вміст та природа наповнювачів 
(частки мінеральної речовини з розміром менше 0,16 мм). Відомим є позитивний вплив 
комплексного наповнювача, що містить крейду і золу-винесення, на консистенцію та 
седиментацію розчинової суміші, а також на показники міцності та деформативності                    
розчину [7].

В якості основи анкерних СБСМ при великій різноманітності складів і властивостей 
лужних цементів [8, 9] перспективним є використання лужного портландцементу (ЛПЦ) 
системи «портландцементний клінкер – силікат натрію (СН)», що  обумовлено ефектом 
значного підвищення ступеня гідратації портландцементного клінкеру при зниженні основності 
гідросилікатів кальцію з одночасним позитивним впливом кремнегелю. СН виконує функцію 
не тільки активізатора, але також структуроутворюючого компонента з формуванням гідратів в 
системі [Na2O – Al2O3 – SiO2 – H2O] – [Na2O – СаО – Al2O3 – SiO2 – H2O]  – [СаO – SiO2 – H2O], що 
обумовлює ущільнення і зміцнення структури цементного каменю і відповідно – активізації 
формування його ранньої міцності .

Однак проблемою, що ускладнює використання ЛПЦ, є занадто швидке тужавлення. 
Це потребує введення до складу в’яжучої системи добавки зі сповільнюючим ефектом 
дії. Двоводний гіпс (CaSO4·2H2O), який використовують як сповільнювач тужавлення в 
портландцементах загальнобудівельного призначення, при лужній активізації вилучається 
з процесу структуроутворення в початковий період гідратації в результаті обмінних 
реакції зі сполуками лужних металів з формуванням сульфат-вміщующих фаз – арканіту 
(K2SO4), сингеніту (K2Ca(SO4)2

.2H2O), мірабіліту (Na2SO4
.10H2O), а також карбонату та 

гідросилікатів кальцію [10]. За цієї причини в наведених дослідженнях для забезпечення 
сповільнення тужавлення та покращення фізико-механічних властивостей використано 
добавку напівводного гіпсу (CaSO4·0,5H2O), ефективність дії якого в складі лужного цементу                                                                
показана в роботах [11, 12].

Метою роботи є дослідження впливу хімічних добавок різної функціональності з певною 
природою основної діючої речовини на формування властивостей розчинів, які отримані  на 
основі лужного портландцементу (на прикладі анкерних).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В дослідженнях в якості компонентів лужного портландцементу використано такі 

сировинні матеріали:
– мелений портландцементний клінкер, питома поверхня Sпит = 450 м2/кг                                                              

(за приладом Блейна);
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– метасилікат натрію п’ятиводний Na2SiO3·5H2O (МС) в якості лужного компоненту;
–  напівводний гіпс CaSO4·0,5H2O, істинна густина 2,7 г/см³
Для управління робочими властивостями анкерного розчину використовували наступні 

пластифікуючі (водоредукуючі) добавки:
– «JК-04PP» на основі полікарбоксилатних ефірів (тип «ПК») виробництва «JIANKAI» 

(Китай);
– «Vinavil fl uxe» на основі поліакрилатних ефірів (тип «ПА») виробництва                                        

«Vinavil S.p.A» групи «Маpei» (Італія); 
– «Melfl ux PP100F» на основі поліетиленгліколю (тип «ПЕГ-М») виробництва                        

«BASF Constraction Polymers» (Німеччина);
– «Vinavil E 06 PA» – сополімер етилену та вінілацетату виробництва «Vinavil S.p.A» 

групи «Маpei» (Італія);
В якості заповнювачів анкерного розчину використано:
– пісок кварцовий з модулем крупності Мк = 1,4, а також фракції 0,63 – 1,25 мм, отриманий 

його розсіюванням; 
– гранітний відсів фракції 1,25 – 2,5 мм.

В ролі наповнювачів розчину (<0,16 мм) використано:
– золу-винесення (гідровидалення) кам’яновугільну, істинна густина – 2,21 г/см3, 

насипна густина – 870 кг/м3; вміст фракцій: <0,01 мм – 31,6 %, <0,02 мм – 50,5 %, 0,06 мм – 
77,5 %;

– тонкомелений кварцовий  пісок;
– тонкомелений карбонат кальцію «Turkcarb 40K» (25 мкм) виробництва «Micron’s» 

(Туреччина).

Хімічний склад сировинних матеріалів наведено в таблиці 1.
Лужний портландцемент отримували шляхом змішування мелених клінкеру і сульфату 

кальцію з лужним компонентом (МС) у лабораторному лопатевому змішувачі «HOBBORT». 
Дозування сульфату кальцію напівводного і МС прийнято у відсотках від маси клінкеру.
При помелі клінкеру використано добавку етилгідросилоксанового полімеру для інтенсифікації 
помелу, запобіганню сорбції вологи з повітря і збереження властивостей цементу.

Таблиця 1
Хімічний склад сировинних матеріалів

Найменування
Вміст оксидів, мас. %

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3   +FeO MgO CaO Na2O+K2O SO3

Клінкер 
портландцементний 22,61 – 5,29 3,93 0,84 66,15 1,13 0,50

Зола-винесення 54,00 – 23,75 13,80 1,91 4,98 0,25 0,53
Молотий пісок 99,00 – 0,30 0,05 – – – –
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Консистенція розчинової суміші, яка є важливою технологічною характеристикою, 
не регламентована нормативними документами і визначалася кількістю води замішування в 
межах, що забезпечувала відповідні регламентовані експлуатаційні властивості розчинів. 

Розтічність (консистенція) з кільця Віка розчинової суміші знаходилася в середньому 
в межах 135…215 мм. Такий діапазон визначається відповідним використанням розчинової 
суміші на вертикальних (розтічність 150±15 мм)  або горизонтальних поверхнях (розтічність 
200±15 мм). 

Розтічність, міцність на розтяг при вигині, міцність на стиск анкерних розчинів на 
основі ЛПЦ визначали згідно з чинними в Україні нормативним документами, адаптованими 
до стандартів ЕN. Фазовий склад продуктів гідратації досліджували за допомогою 
рентгенофазового аналізу.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ АНАЛІЗ
В дослідженнях визначали:
1. Вплив фазового складу ЛПЦ системи «портландцементний клінкер – МС – напівводний 

гіпс» на його властивості;
2. Вплив хімічної природи добавок водоредукуючої дії на міцність розчину при заданій 

консистенції розчинової суміші;
3. Вплив природи наповнювача на характеристики анкерного розчину.

Склад анкерної СБСМ (ЛПЦ – 40 %, суміш наповнювача і заповнювача                                                                     
(Н+З) – 60 %) обрано згідно з типовими базовими складами розчинів відповідного 
функціонального призначення [7, 13].

Попередніми дослідженнями [14] визначено склад ЛПЦ системи «портландцементний 
клінкер – МС – напівводний гіпс» : портландцементний клінкер – 100 %, МС (Na2SiO3·5H2O) 
– 2,5 % від маси клінкера, напівводний гіпс (CaSO4·0,5H2O) – 9 % від маси клінкеру. Загальні 
характеристики цементу: т.н.г. – 26 %, початок тужавлення – 30 хв, міцність на стиск – 32 МПа 
(на 2 добу), 39 МПа (на 7 добу) та 49 МПа (на 28 добу). Формування наведених властивостей 
цементу є результатом фізико-хімічних процесів структуроутворення в яких задіяні фази 
портландцементного клінкеру в присутності МС та напівводного гіпсу.

Визначено продукти гідратації ЛПЦ системи «портландцементний клінкер – МС – 
напівводний гіпс» (рис.1). 

Рисунок 1. Рентгенограми продуктів гідратації ЛПЦ на 28 добу тверднення 

Умовні позначення: СSI – гідросилікати кальцію CSH(I), К – ксонотліт (6СaO·6SiO2·H2O),   
R – ріверсайдіт (5СaO·6SiO2·3H2O), GR – гіроліт (2СaO·3SiO2·2,5H2O), HN – гідронефелін (NaO·   
Al 2O3·2SiO2·2H2O), G – гіпс двоводний (CaSO4·2H2O), E – етрингіт (3СaO·Al 2O3·3СaSO4·32H2O)
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При гідратації ЛПЦ такої системи  відсутній портландит, що є характерною його 
особливістю у порівнянні з клінкерним цементом. Поряд з цим в системі відбувається 
формування гідросилікатів (ГСК) пониженої основності типу CSH(І) (d = 0,98; 0,307; 0,28; 
0,2; 0,183; 0,196  нм), ксонотліту (6СaO·6SiO2·H2O) (d = 0,307; 0,285; 0,27; 0,236; 0,222; 0,204; 
0,198; 0,185; 0,174; 0,160 нм), ріверсайдіту (5СaO·6SiO2·3H2O) (d = 0,552; 0,299; 0,28; 0,194 
нм), гіроліту (2СaO·3SiO2·2,5H2O) (d = 0,424; 0,384; 0,336; 0,265; 0,209; 0,188 нм) і лужного 
гідроалюмосилікату (цеолітоподібної фази у вигляді гідронефеліну NaO·Al2O3·2SiO2·2H2O                    
(d = 0,76; 0,46; 0,293; 0,284;  0,279; 0,260 нм), що визначає підвищення міцнісних характеристик 
цементного каменю і корелює з результатами досліджень [15, 16]. Зменшення основності 
ГСК супроводжується змінами їх морфології з пластинчато-призматичної на ниткоподібну-
волокнисту форму, що визначає збільшення міцності на розтяг при вигині та, відповідно, до 
покращення деформативних характеристик розчину – до зменшення модуля пружності і до 
зростання  коефіцієнту Пуасона. 

При гідратації ЛПЦ напівводний гіпс на відміну від двоводного не приймає участь 
в обмінних реакціях з лужним компонентом, а взаємодіє з трикальцієвим алюмінатом з 
утворенням етрингіту 3СaO·Al2O3·3СaSO4·32H2O (d = 0,973; 0,56; 0,388; 0,256; 0,221 нм), котрий 
утворює оболонку навколо зерен С3А, що і відбивається на подовженні початку тужавлення. 
Поряд з цим відбувається перехід напівводного гіпсу в двоводний (CaSO4·2H2O), присутність 
якого фіксується по рефлексам d = 0,77; 0,43; 0,307; 0,207  нм. Такі особливості гідратації ЛПЦ 
з добавкою напівводного гіпсу визначається послідовністю розвитку процесів гідратації, що 
доповнює висновки роботи [17].  

Отримані результати свідчать, що ЛПЦ в системі «портландцементний клінкер – 
МС – напівводний гіпс» завдяки фазовому складу і морфології гідратних новоутворень 
характеризується прийнятними строками тужавлення, швидким набором і підвищеними 
показниками міцності, підвищеними пружно-пластичними властивостями, ущільненням 
мікроструктури, що визначає ефективність використання такого цементу в анкерних сухих 
будівельних сумішах.

Досліджено вплив природи основної діючої речовини водоредукуючих добавок на 
міцнісні характеристики розчину в різні терміни тверднення при заданій консистенції. В якості 
хімічних добавок використано поверхнево-активні речовини (ПАР) найбільш ефективних 
класів за результатами попередніх досліджень [14]: на основі складних поліефірів (типи «ПА» 
и «ПК») та модифікованого поліетиленгліколю (тип «ПЕГ-М»). 

В якості заповнювача [З] використано просіяний кварцовий пісок з максимальною 
крупністю зерна 0,63 мм, в ролі наповнювача (Н) – золу-винесення. Оптимальне співвідношення 
між заповнювачем і наповнювачем підібрано шляхом наближення загальної гранулометричної 
кривої Н+З до ідеальної гранулометричної кривої Фуллера, яка забезпечує найменшу 
міжзернову пустотність при мінімальній сумарній поверхні зерен (18). При вмісті заповнювача 
45 % і наповнювача – 55 % маси Н+З забезпечується максимальне наближення кривої суміші 
до кривої Фуллера (рис.2).

Витрата хімічних добавок – 0,5 % від маси ЛПЦ. Водоредукучий ефект дії ПАР оцінено 
за зміною показників міцності  розчину при зменшенні В/Ц до значень, які забезпечують 
розтічність розчинової суміші в межах (200±15) мм і (150±15) мм. Результати досліджень 
наведено на рис.3, 4.
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Рисунок 2. Гранулометричні склади кривої Фуллера та кривої Н+З
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Рисунок 3. Залежність розтічності розчинової суміші від типу добавок при зміні В/Ц

При зменшенні В/Ц з 0,65 до 0,47 розтічність розчинової суміші зменшується з 250 мм 
до 210 мм при використанні добавки типу «ПК», з 200 до 180 мм з добавкою типу «ПЕГ-М» 
і з 215 мм до 150 мм з добавкою типу «ПА». Подальше зменшення В/Ц до 0,45 забезпечує 
розтічність 160 мм (тип «ПК»), 150 мм (тип «ПЕГ-М») і 130 мм (тип «ПА») (рис.4).
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Рисунок 4. Залежність міцності розчину від типу добавок при зменшенні В/Ц

При цьому найкращий вплив на міцність розчину здійснює добавка типу «ПЕГ-М», що 
забезпечує збільшення міцності на розтяг при вигині/на стиск з  1,0/3,9 МПа до 2,2/6,7 МПа на 
1 добу (рис.3 а, б) і з 7,5/38,6 МПа до 9,0/45,4 МПа на 28 добу (рис.3 в, г) при В/Ц=0,47. 

Подальше зменшення В/Ц до 0,45 забезпечує показники міцності 2,5/7,0 МПа на 1 добу 
(рис.4 а, б) і 9,4/49,3 МПа на 28 добу (рис.4 в, г).

Добавка типу «ПК» є наступною в ряду ефективності за водоредукуючим ефектом дії і 
забезпечує збільшення міцності на розтяг при вигині/на стиск з 0,9/3,5 МПа до 1,6/5,7 МПа на 
1 добу (рис.4 а, б) і з 6,8/35,2 МПа до 8,6/42,5 МПа на 28 добу (рис.4 в, г) при В/Ц=0,47. 

При зменшенні В/Ц до 0,45 міцність розчину становить 1,9/6,0 МПа на 1 добу (рис.4 а, б) 
і 8,9/45,1 МПа на 28 добу (рис.4 в, г).

Найменший приріст міцності спостерігається при використанні добавки типу «ПА»: з 
0,6/3,3 МПа (рис.4 а, б) до 1,5/5,1 МПа на 1 добу і з 6,5/32,6 МПа до 8,4/41,3 МПа на 28 добу 
(при В/Ц=0,45).

Таким чином, найбільшим водоредукуючим ефектом дії за критеріями збільшення 
показників міцності при зменшенні В/Ц є добавка «Melfl ux PP100F»  на основі модифікованого 
поліетиленгліколю (тип «ПЕГ-М»). Використання цієї добавки забезпечує міцність на розтяг 
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при вигині / на стиск розчину  2,5/9,4 МПа на 1 добу і  9,4/49,3 МПа на 28 добу при розтічності 
розчинової суміші 150 мм (В/Ц=0,45) – нижня межа з діапазону зміни консистенції. 

Досліджено вплив природи наповнювача на показники міцності розчину оптимізованої 
мезоструктури.

Вибір системи заповнювачів і наповнювачів суттєво впливає на робочі і експлуатаційні 
властивості розчинів, оскільки формує щільність штучного каменю. Для підвищення міцності 
розчину розрахована оптимальна гранулометрія суміші наповнювача та заповнювача (Н+З). 

Для визначення оптимального гранулометричного складу суміші Н+З на властивості 
розчину апробовані суміші при різній максимальній крупності заповнювача, отримані 
змішуванням наповнювача, кварцового піску з максимальною крупністю 0,63 мм, піску 
фракції 0,63 – 1,25 мм, відсіяного з кварцового піску та гранітного відсіву фракції                                                           
1,25 – 2,5 мм. Оптимальне співвідношення між заповнювачами і наповнювачем кожної 
суміші підібрано шляхом наближення загальної гранулометричної кривої Н+З до ідеальної 
гранулометричної кривої Фуллера при відповідному граничному розмірі зерна. Розраховано, 
що оптимальний склад суміші Н+З при максимальній крупності заповнювача 0,63 мм 
становить (від маси суміші Н+З) – 55 % зола-винесення, 45 % пісок з максимальним розміром                        
зерна 0,63 мм; при максимальній крупності заповнювача 2,5 мм оптимальний склад Н+З: 
зола-винесення – 25 %, пісок з максимальним розміром зерна 0,63 мм – 20 %, пісок фракції                      
0,63 – 1,25 мм – 30 %, гранітний відсів фракції 1,25 – 2,5 мм – 25 %.

В якості наповнювача використано золу-винесення, хімічна добавка «Melfl ux PP100F» 
(тип «ПЕГ-М») прийнята як найбільш ефективна. Вміст добавки становив 0,5 % маси цементу.

З метою підвищення міцності анкерного розчину, крім оптимізації гранулометрії суміші 
Н+З і зміни максимальної крупності заповнювача, збільшено вміст цементу з 33 до 40 % маси 
сухої суміші.

Для порівняння результатів забезпечували однакову розтічність розчинових сумішей 
(150 мм) шляхом зміни В/Ц.

Виявлено, що збільшення максимальної крупності заповнювача в суміші Н+З 
оптимізованого гранулометричного складу з 0,63 мм до 2,5 мм при однаковій консистенції 
розчинової суміші призводить до збільшення міцності на розтяг при вигині з 4,6 МПа до 5,6 
МПа (на 22 %) на 1 добу і з 13,1 МПа до 14,3 МПа (на 9,2 %) на 28 добу. Міцність на стиск при 
цьому відповідно збільшується з 16,4 МПа до 21,7 МПа (на 32 %) на 1 добу і з 70,4 МПа до 
79,6 МПа (на 13 %) на 28 добу.

Використання в якості наповнювачів золи-винесення та карбонату кальцію забезпечує 
майже однакові показники міцності як на 1 добу, так і на 28 добу (рис.5). Однак використання 
молотого піску призводить до збільшення міцності на розтяг при вигині до 6,6 МПа на 1 добу 
і 15,0 МПа на 28 добу, міцності на стиск – до 30,6 МПа на 1 добу і до 86,5 МПа на 28 добу. Ці 
значення міцності задовольняють нормативним вимогам. 

Більший позитивний вплив молотого піску на показники міцності розчину у порівнянні 
з карбонатом кальцію та золою-винесення пояснюються як морфологією, так і більшим 
ступенем неперервності фракційного складу. Крім того, більші показники міцності обумовлені 
врівноваженням електроповерхневих властивостей гідратних новоутворень з поверхневим 
зарядом молотого піску в присутності хімічної добавки [19].

Адгезія до бетону розроблюваного складу складає 0,4 МПа, що менше регламентованого 
національною нормою значення. Для покращення адгезивних властивостей розчину до його 
складу у кількості 0,25 і 0,5 % маси сухої суміші введено РПП «Vinavil E 06 PA», який є 
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сополімером етилену та вінілацетату (рис.6а). Виконані раніше дослідження (20) показали 
можливість підвищення адгезії практично вдвічі для розчину на основі шлаколужного цементу, 
але з часом (28 доба). Введення РПП до складу досліджуваного розчину на основі лужного 
портландцементу супроводжувалося практично ідентичним результатом, при цьому на 28 
добу міцність розчинів з РПП залишалась на тому ж рівні, що і міцність розчину без РПП                        
(86,5 МПа).
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Рисунок 5. Залежність показників міцності розчину оптимізованої мезоструктури від 
природи наповнювача

Отриманий ефект дії РПП можна пояснити деструкцією його молекули внаслідок лужного 
гідролізу вінілацетату, який як складний ефір розкладається на вініловий спирт та натрієву сіль 
карбонової кислоти – ацетат натрію за схемою (руйнування зв’язку С=О на рис. 6а): 

CH3–COO-CH=CH2+NaOH → CН3–COONa+CH2=CH–OH   (1).

 Утворені продукти виконують роль ПАР, які сповільнюють гідратацію цементу та, 
відповідно, зменшують швидкість набору міцності розчину в ранні терміни тверднення.

a) ) 

) 

m56

2n22 CHCHCHCHCHCH  

Рисунок 6. Структурні формули полімерів на основі етилен-вінілацетату (а), вінілового 
ефіру версатикової кислоти (б) та бутадієн-стиролу (в)
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Звідси,  перспективними  для покращення адгезійних властивостей розчину 
та  запобігання сповільнюючого ефекту дії РПП можна вважати сополімери, які або 
характеризуються підвищеною стійкістю в високолужному середовищі або взагалі не схильні 
до лужного гідролізу. 

Наприклад, перспективними в цьому аспекті є сополімери на основі вінілового ефіру 
версатикової кислоти (VeoVa) (рис. 6б). Вони характеризуються високою лугостійкістю завдяки 
версатату R1R2CCH3COO, який завдяки своїй розгалуженій структурі створює стеричний ефект 
не зазнає гідролізу сам і захищає від гідролізу сополімери, що входять до складу РПП при 
тому, що зв’язок С=О руйнується (21). 

До найбільш перспективної групи РПП, які здатні зберігати стабільність структури 
в високолужному середовищі, слід віднести ті, що не містять складноефірних звязків, 
наприклад, бутадієн-стирол (рис. 6в). Позитивний вплив бутадієн-стирольних дисперсій 
(латексів) в лужних цементних системах раніше вже показано в роботах (22, 23). До цієї ж 
групи полімерних порошків слід віднести також стирольні (гомополімер стиролу C8H8), 
вінілхлоридні (гомополімер вінілхлориду C2H3Cl), полівініловий спирт (C2H4O)n.

ВИСНОВКИ
1. Отримані експериментальні результати обумовлюють доцільність використання в 

розчинах лужного портландцементу в системі «портландцементний клінкер – метасилікат 
натрію – напівводний гіпс», який завдяки фазовому складу та морфології гідратних 
новоутворень характеризується інтенсивним набором міцності (міцність на стиск на другу добу 
– 30 МПа), підвищеними пружно-пластичними властивостями, ущільненням мікроструктури, 
що потребують розчини для анкерування.

2. Використання добавки поліетиленгліколя забезпечує найбільший водоредукуючий 
ефектом дії в лужному середовищі у порівнянні з добавками поліакрилатного та 
полікарбоксилатного типів, що супроводжується покращенням міцності на розтяг при вигині 
розчину на 150 % на 1 добу і на 80 % на 28 добу при зменшенні В/Ц з 0,65 до 0,45.

3. Використання в якості наповнювача молотого кварцевого піску забезпечує найбільші 
показники міцності як на 1, так и 28 добу у порівнянні з золою-винесення та карбонатом 
кальцію.

4. Ефективними для використання в лужному середовищі є РПП двох груп: без вмісту 
складних ефірів – бутадієн-стирольні, вінілхлоридні, стирольні, а також на основі вінілового 
ефіру версатикової кислоти (VeoVa), в яких версатат захищає полімер від гідролізу.
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УДК 691.5
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК В СРЕДЕ 

ЩЕЛОЧНОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 
/Рунова Р.Ф., Руденко И.И., Константиновский А.П. // 

В роботе исследовано влияние химических добавок разной природы основного 
действующего вещества, минеральных добавок и наполнителей на необходимые рабочие 
и эксплуатационные свойства анкерных растворов, полученных по технологии сухих 
строительных смесей.

Ключевые слова: Щелочной портландцемент, сухие строительные смеси для анкеровки, 
полуводный гіпс, водоредуцирующие добавки, кривая Фуллера

UDK  691.5
FUNCTIONALITY OF MODIFYING ADMIXTURES IN MEDIUM OF ALKALI 

PORTLAND CEMENTS 
/ Runova R.F., Rudenko I.I., Konstantynovskyi O.P. /

The paper is devoted to developing formulations of dry mixes for anchoring application based 
on AAPC with necessary rheological and physical-mechanical properties due to use of admixtures, 
additives and fi llers

Keywords: Alkali Portland cement, dry mixes for anchoring application, calcium sulfate 
hemihydrate, water-reducing admixtures, Fuller’s curve
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Старчук Я.В., 
Київський національний університет 
будівництва і архітектури, 
м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 31, 03151

ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ  ТА 
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ФАСАДНИХ СИСТЕМ

Розглянуті особливості  впливу  температурних деформацій  та усадки на надійність 
і довговічність штукатурок фасадних систем. Наведені пропозиції стосовно підвищення 
тріщиностійкості та довговічності таких штукатурок. 
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На надійність та довговічність  тонкошарових штукатурок  не тільки із цементно-
піщаних  але і із сухих будівельних сумішей на цементній основі з полімерними компонентами 
суттєво впливають усадочні та температурні деформації, які  обумовлюють напруження 
та  розтріскування фасадного покриття найбільше поширених в сучасному будівництві 
трьохшарових фасадних систем [1-3]. Основною функцією зовнішнього шару є захист 
огородження, особливо, теплоізоляційного шару, від атмосферних чинників, які обумовлюють   
в умовах обмеженої усадки та перемінних обмежених температурних деформацій перемінні 
за значеннями напруження та  утворення тріщин. Підвищенню тріщиностійкості штукатурок 
при влаштуванні фасадних систем досягають за рахунок їх армування лугостійкими, 
скловолокнистими, синтетичними або металевими сітками, введенням до складу сухих 
штукатурних сумішей водорозчинних полімерів та інших добавок, що сприяють зниженню 
жорсткості, підвищенню міцності на розтяг і граничних деформацій, зниженню усадки 
штукатурок а також конструктивними рішеннями. Ці важливі та актуальні явища недостатньо 
вивчені і недостатньо враховуються проектувальниками та будівельниками, що є однією з 
основних причин руйнування фасадів (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Зовнішній вигляд торця 9-ти поверхового будинку 

зі зруйнованою штукатуркою
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Задачею досліджень було виконання аналізу температурних деформацій, а також 
деформацій усадки-набухання сучасних тонкостінних штукатурок, нанесених на теплоізоляцію-
блочний пінополістирол (ППС), в умовах багатоповерхового житлово-комунального 
будівництва та санації будівель і розроблення пропозицій по збільшенню міжремонтних їх 
термінів експлуатації та надійності і довговічності фасадів. 

В роботі використані фактичні проектні рішення конструкції фасадів, які широко 
використовуються і перспективні для масового утеплення раніше зведених будівель в 
Україні, та дані щодо будівельних матеріалів для  влаштування таких фасадів з тонкошарових 
штукатурок (табл.1) та виконані розрахунки температурних деформацій для умов експлуатації 
в Київському регіоні.

Таблиця 1
Властивості матеріалів, використаних в дослідженнях 

Найменування
Густи-
на, 
кг/м3

Коеф.температ.  
лінійн. розшир., 

α

Модуль пруж-
ності/пружно-
пластичн.

Коеф. тепло-
провідності 
λА,Вт/м·оС

Коеф. 
Пуас-
сона, μ

Штукатурний розчин 
М 50 (кл. С3,5) 1800 1·10-5 6·103/3·103 0,76 0,3

Штукатурний розчин із 
СБС М50 (кл. С3,5) 1800 1·10-5 10·103/5·103 0,76 0,3

Штукатурний розчин 
М 150 (кл. С10) 1800 1·10-5 14·103/7·103 0,76 0,3

Пінополістирол
блочний ППС 20 20 6·10-5 5/   - 0,041 0,3

Пінополістирол
блочний ППС 30 30 6·10-5 10/   - 0,041 0,3

Розглянемо особливості впливу температурних деформацій  та усадки на надійність 
і довговічність штукатурок економічної, поширеної трьохшарової фасадної системи на 
прикладі «глухого» (без прорізів) торця багатоповерхового житлового будинку, яка включає: 
внутрішню несучу залізобетонну або цегляну конструкцію; середній теплоізоляційний шар із 
пінополістиролу; зовнішній штукатурний шар товщиною 6 мм (рис. 2). 

Очевидно, в середній частині закріпленої на поверхні торця фасаду суцільній  штукатурці 
сумарні деформації та напруги будуть мінімальні. Найскладніші експлуатаційні умови для 
зовнішньої штукатурки, контактної зони та прилеглого шару теплоізоляції будуть в кутах торця, 
де  віддаль по діагоналі буде найбільшою. В центрі торця деформації та напруги незалежно від 
температури зовнішнього середовища можуть бути прийняті рівними або близькими нулю, так 
же, як і на всій поверхні фасаду при температурі, рівній температурі, при якій виконувалися 
фасадні роботи. Для розрахунків приймаємо те, що влаштування фасаду відбувалось  при 
середній температурі +15 оС, а  максимальні температури на поверхні штукатурок темного 
кольору в літній період  з південної сторони, становила + 64 оС, а з північної – в зимовий 
період - 35 оС. Максимальні перепади температур на поверхні штукатурок з урахуванням 
значення температури виконання робіт становитимуть: в літній період 49 оС, а в зимовий - 
46 оС.  Максимальні розрахункові значення температурних деформацій зовнішніх штукатурок 
фасадів будинків без обмеження наведені в табл. 2.
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Рисунок 2. Схема торця житлового будинку без прорізів та можливі максимальні деформації 
штукатурки фасаду (від центру по діагоналі в координатах XYZ  для випадку плоского 

напруженого стану).  В і H – відповідно ширина та висота торця будинку.
Таблиця 2

Максимальні розрахункові 
значення температурних деформацій зовнішніх штукатурок фасадів будинків

№
п/п

Поверховість та ширина/ висота, м, 
«глухих» торців будинків 

L мах (по 
діагоналі), мм

L мах + Δ L, 
мм

L мах - Δ L, 
мм

1 5-ти поверховий будинок, 12/13 м. 8800 8804,31 8795,95
2 9-ти поверховий будинок, 14/27 м 15200 15207,45 15193,01
3 12-ти поверховий будинок, 18/36 м 20200 20209,90 20190,71
4 16-ти поверховий будинок, 22/48 м 26400 26412,94 26387,86
5 18-ти поверховий будинок, 24/54 м 29500 29514,46 29486,43
6 22-х поверховий будинок, 24/65 м 34600 34619,54 34584,08
7 25-ти поверховий будинок, 26/75 м 39700 39719,45 39681,34

Очевидно, із збільшенням лінійних розмірів будинків прямо пропорційно збільшуються 
значення температурних деформацій та деформацій усадки-набухання штукатурок. Для 
підвищення довговічності захисних властивостей тонкошарових штукатурок пропонується 
членувати фасади будинків на деформаційні відсіки, зменшуючи лінійні розміри окремих 
частин фасадів в межах 3-5 поверхів по горизонталі та в межах 10 м по балконах та  лоджіях 
по вертикалі.   

Штукатурка працює спільно з теплоізоляційним шаром за рахунок зчеплення в 
контактній зоні. Незначна товщина штукатурки та висока її теплопровідність обумовлює 
близькі  значення температур на поверхні штукатурки, в контактній зоні між штукатуркою і 
ППС та на контактній поверхні ППС. При різниці в 6 раз значень коефіцієнта температурних 
лінійних деформацій штукатурки на цементній основі і ППС та відсутності деформацій 
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усадки-набухання останнього ускладнюється напружено деформований стан в них. Найбільші 
деструктивні явища протікають в зоні контакту штукатурки та ППС і в поверхневому шарі 
останнього. При високих перемінних показниках температурних деформацій в контактній зоні 
відбувається «розшатування» структури та зв’язків між штукатуркою та поверхневим шаром 
ППС, накопичення мікродефектів структури, переростання їх в мікротріщини та руйнування 
контактної зони, а на наступному етапі – штукатурки. Найбільші деформації припадають 
на кути торців  та ребра. Частково деформації ППС компенсуються наявними між плитами              
ППС щілинами, що сприяє зменшенню нерегулярності стохастичної дії та флуктуацій в межах 
критичних зон, а відповідно, напружено деформованого стану структури в цілому.  

Деформації усадки-набухання штукатурок обумовлені зміною вологого стану матеріалу 
під впливом, головним чином, зміни вологості повітря. В осінньо-зимовий період року вологість 
повітря вища, ніж в весняно-літній, відповідно відбувається набухання та збільшення лінійних 
розмірів штукатурок, а в літній період при зменшенні вологості штукатурок-зменшення 
їх розмірів. Таким чином, відбувається часткове погашення температурних деформацій 
деформаціями усадки-набухання, що позитивно впливає на тріщиностійкість зовнішньої 
штукатурки фасадів. 

Враховуючи, що δ<<1z,1у, де 1z, 1у - лінійні розміри штукатурного  покриття в напрямах 
Оz, Оу, можна вважати, що напруги в межах  шару в напрямі Oх практично рівні нулю і 
штукатурний шар знаходиться  в умовах плоского напружено-деформованого стану.  З в ’ я з о к 
між нормальними  напруженнями і деформаціями в напрямку Оz описується, як відомо,  рівнянням: 

      εz=(σz/E)- μ(σy/E),     (1)
де Е і μ - значення модуля пружності і коефіцієнта Пуассона матеріалу покриття. 
Розрахунки показують, що тріщиностійкість штукатурного покриття підвищується  з 

підвищенням його деформативних властивостей  та зі зниженням жорсткості основи, на яку 
наноситься штукатурний шар. Так, тріщиностійкість штукатурного покриття на маложорсткому 
ефективному утеплювачі (ППС чи мінераловатні плити) буде вище тріщиностійкості того ж 
покриття на бетонній або цегляній основі. 

Для надійної та довговічної експлуатації фасадних систем важливим є не тільки 
довговічність штукатурки, а й можливість та доступність виконання поточних та капітальних 
ремонтів зовнішнього облицювального шару. Тонкошарова штукатурка є однією з найбільш 
ремонтопридатних в порівнянні з іншими оздобленнями фасадів. Будь-які дефекти і пошкодження, 
що виникають в процесі експлуатації в тонкошаровій штукатурці доступні для ремонтних робіт, 
своєчасне виконання яких дозволяє не тільки захистити теплоізоляційний шар від дії атмосферних 
чинників, а й забезпечити надійну, довговічну експлуатацію таких фасадів. 

Збільшенню міжремонтних періодів та зниженню експлуатаційних витрат буде сприяти  
продовження науково-дослідних, проектних та експериментальних робіт з досліджень 
кількісних показників температурних деформацій та деформацій усадки-набухання і 
розроблення та реалізація пропозицій з підвищення тріщиностійкості та довговічності 
зовнішніх тонкошарових штукатурок сучасних фасадних систем.

ВИСНОВКИ
1. Перемінні температурні деформації та деформації усадки-набухання мають значні 

величини, які пропорційно зростають для будівель з більшими лінійними розмірами, та суттєво 
впливають на надійність і довговічність тонкошарових штукатурок та фасадних систем.

2. Різниця  в 6 разів  значень коефіцієнтів температурного лінійного розширення 
штукатурок на цементній основі і ППС та відсутність деформацій усадки-набухання 
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останнього ускладнюють напружено деформований стан, особливо, в зоні контакту між ними 
і в поверхневому шарі ППС. Найбільші деформації та напруження виникають в кутах торців  
та ребрах. Частково деформації ППС компенсуються наявними між плитами ППС щілинами, 
що сприяє зменшенню нерегулярності стохастичної дії та флуктуацій в межах критичних зон, 
а відповідно, напружено деформованого стану структури в цілому. 

3. Різноспрямовані температурні деформації та деформації усадки-набухання в осінньо-
зимовий та в весняно-літній періоди позитивно впливають на підвищення тріщиностійкості 
зовнішньої штукатурки фасадів.

4. Для підвищення тріщиностійкості тонкошарових штукатурок на цементній основі, 
надійності та довговічності фасадів під дією перемінних температурних та усадочних 
деформацій пропонується: використовувати штукатурки з більш високими характеристиками 
пружнопластичних граничної деформативності міцності на розтяг деформацій усадки 
набухання; членувати фасади будинків на деформаційні відсіки, зменшуючи лінійні розміри 
окремих частин фасадів в межах 3-5 поверхів по горизонталі та в межах 10 м по балконах та  
лоджіях по вертикалі.   

5. Тонкошарова штукатурка є однією з найбільш ремонтопридатних в порівнянні з 
іншими оздобленнями фасадів. Будь-які дефекти і пошкодження, що виникають в процесі 
експлуатації в тонкошаровій штукатурці доступні для ремонтних робіт, своєчасне виконання 
яких дозволяє не тільки захистити теплоізоляційний шар від дії атмосферних чинників, а й 
забезпечити надійну, довговічну експлуатацію таких фасадів.
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Ключевые слова: штукатурка, температурные деформации, надежность, долговечность, 
усадка-набухание, напряжение, трещиностойкость.

UDC 69.002.2 
ON THE QUESTION OF THE RELIABILITY AND DURABILITY OF FACADE SYSTEMS 

IN MODERN HOME BUILDING
/  Starchuk Y.V. / 

Peculiarities of effect of thermal deformation and shrinkage of  reliability and durability of 
plaster facade systems. Offers on improving crack resistance and durability of plaster.

Keywords: plaster, thermal deformation, reliability, durability, shrinkage, swelling, stress 
fracture.
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ПОРИСТЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
НЕФТЕНОСНЫХ ПЛАСТОВ

В статье приведены  результаты исследований   по разработке составов масс для изготовления 
керамических стержней с воздухопроницаемостью  от 20 до 1000 мДарси,   которые могут применяться 
для моделирования процессов фильтрации нефти  с целью оптимизации параметров нефтеотдачи.

Ключевые слова: пористость, фильтрация, нефтеносные пласты, воздухопроницаемость,  
выгорающие добавки, керамические стержни.

В настоящее время используют различные способы увеличения нефтеотдачи 
месторождений, по одному из которых нефть выдавливают из материнских пористых пород 
путем закачивания в пласты воды с определенными показателями поверхностного натяжения 
и вязкости.

Теоретические, экспериментальные и промышленные исследова ния последних лет в 
нефтедобывающей промышленности свидетельствуют о том, что условия фильтрации нефти 
при низких градиентах дав ления   недостаточно изучены.

Известно, что для проведения лабораторных исследований по фильтрации при низких 
градиентах давления необходимо иметь пористую среду с заранее заданными свойствами. 
Эксперименты по фильт рации лучше всего проводить на естественных образцах. Однако 
незначительная площадь фильтрации и малая длина естественных образцов не позволяют 
с большой степенью точности обеспечить малые градиенты давления, которые характерны 
при разработке нефтяных месторождений. В связи с этим опыты по фильтрации приходится 
проводить на искусственных сцементированных образцах песчаника. При этом необходимо 
иметь образцы различной проницаемости, поровое пространство которых хорошо смачивается 
фильтрующейся жидкостью. Образцы искусственной пористой среды должны быть 
достаточно механически прочными, а также химически и структурно стойкими по отношению 
к фильтрующейся жидкости. В настоящее времени известно несколько методов изготовления 
искусственных сцементированных пористых сред [1-4]. 

При изучении процессов фильтрации и вытеснения нефти водой из пористой среды 
ранее применяли модель ные керны, полученные путем спекания стеклянного порошка или 
смеси стеклянного и кварцевого порошков [5], либо путем це ментации этих порошков с 
помощью различных клеев, нераство римых в углеводородных жидкостях и воде [6].

Следует отметить, что применение кернов из частиц, сцементи рованных с помощью 
клеев, нерационально, ввиду того что в этих случаях молекулярная природа поверхности твердой 
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фазы совершенно не соответствует естественным условиям. Примене ние кварцевых порошков 
вместо стеклянных не дает эффекта, так как при цементации частиц кварца различными 
клеями по верхность частиц оказывается покрытой тонким слоем заполимеризовавшегося клея. 
Наиболее приемлемой технологией изготов ления искусственных сцементированных образцов 
песчаника, ко торые по своим свойствам удовлетворяют перечисленным выше требованиям, 
является методика, разработанная В. А. Николаевым и А. Н. Щедловским [4].

Технология изготовления искусственных сцементированных образцов песчаника 
заключается   в  следующем:  определенное количество маршалита и песка фракции                                  
0,1-0,2 мм  перемешивают с жидким стеклом, разбавленным на  1/3 водой , в количестве 6-9%  
от суммарного веса образца, затем  их отпрессовуют,  сушат и обжигают при температуре 650-
700° С. Однако такие изделия имели существенные недостатки: они были не во достойки, а 
проницаемость вдоль оси керна резко изменялась от торцов к середине.

Разработанная в НИИСтройкерамики (Россия) технология изготовления пористых 
стерж ней из смеси кварцевого песка и глины методом пластического формования позволяет 
получить стержни с высокой химической стойкостью и равномерной проницаемостью по 
всей длине стержня. Равномерность воздухопроницаемости в пределах одного стержня 
характеризовалась отклонением от среднего значения не выше 10%. Отклонение от среднего 
значения воздухопрони цаемости для 100 стержней составляет 10-15%. Однако этот способ 
позволил получить пористые изделия, обладающие прони цаемостью, не превышающей                  
1500 мДарси [7].

В настоящей статье изложены результаты получения пори стых изделий проницаемостью 
от 20 до 10 000  мДарси. Были ис следованы керамические массы, состоящие из смеси кварцевого 
песка (30-70%), глинистых компонентов и выгорающих доба вок- древесных опилок (2-10%), 
взятых в различных соотно шениях. Массы готовили шликерным способом, стержни формовали 
пластическим способом. При изготовлении керамических стержней в качестве исход ных 
компонентов были приняты  кварцевый песок Ореховского месторождения (природной 
дисперсности и молотый – проба №1, проба № 2, каолин Глуховецкого месторождения  и глина 
ВГТ. Химический и гранулометрический составы их приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Химический состав сырьевых материалов

Материалы
Содержание, %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O п.п.п Σ
Глина 55,55 30,47 1,26 1,0 0,96 Сл. 1,7 0,72 8,98 100,64
Каолин 46,93 38,23 0,72 0,2 0,29 0,17 0,29 0,46 13,04 100,33
Кварцевый песок 96,36 1,54 0,16 0,1 0,21 Сл. - 0,18 0,8 100,35

Для изготовления стержней исходные материалы в виде вод ного шликера (влажность 
33-35%) загружали в шаровую мель ницу, в которой перемешивались в течение 0,5 ч, после чего 
шликер обезвоживался в гипсовых формах до формовочной влажно сти 21-23%. Полученную 
массу пропускали через ленточный пресс для полной гомогенизации и затем на этом же прессе 
фор мовали стержни диаметром 27,5-40 мм и длиной - 500 мм. Свежесформованные изделия 
укладывали на металлические поддо ны, на которых высушивали при комнатной температуре 
в тече ние 2-3 суток. После этого изделия обжигали в силитовой печи при температуре 1250° С 
в течение 21 ч. 
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Таблица 2
Гранулометрический состав сырьевых материалов

Материалы
Количество частиц в %, мк

250-50 50-10 10-5 5-1 1-0,5 < 0,05
Глина 1,35 2,5 3,48 23,36 69,31 -
Каолин 4,9 18 11,5 29,4 14,3 21,3
Кварцевый песок:

проба № 1 91 2,3 2,9 8,6 1 0,3
проба № 2 - 73,1 23,4 3,5 - -

Свойства обожженных образцов зависят от количества кварцевого песка, его 
дисперсности, количества выгорающих добавок (табл. 3, 4, 5).

Таблица 3
Зависимость основных свойств изделий от количества кварцевого песка1)

№ 
массы

Содержание,% Воздухопро
ницаемость,

 мДарси

Предел 
прочности 
при сжатии,

МПа

Размер 
пор,мк

Порис-
тость,%Песка 

№2 Каолина

1 30 50 20-30 23,0 4 19,0
2 40 40 50-60 21,0 6 20,1
3 45 35 100-80 19,5 7 20,8
4 50 30 150-170 18,7 9 21,2
5 55 25 280-300 18,2 13 22,01
6 60 20 450-500 17,8 15 23,1
7 65 15 750-800 17,4 18 23,5
8 70 10 980-1000 16,9 25 23,9

1) Количество глины составляло 20%

Анализируя  данные  табл. 3,  можно  сделать  вывод,  что регулировать 
воздухопроницаемость можно подбором определенных соотношений песка и каолина. С 
увеличением количества песка воздухопроницаемость возрастает с 20 до 1000 мДарси, 
одновременно с этим изменяется пористость с 19 до 23,9% и уменьшается механическая 
прочность с 23 до 16,9 МПа.

Таблица 4
Зависимость основных свойств изделий от дисперсности кварцевого песка1)

Размер частиц 
песка,мм

Открытая
пористость,%

Воздухопро
ницаемость,
 мДарси

Предел прочности 
при сжатии,
МПа

0,05 19 20-30 23
0,25-0,3 22 450-1000 17

1) Состав  массы, %:  кварцевый  песок  №1 - 30,  каолин - 50,  глина - 20.
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Таблица 5
Зависимость основных свойств изделий от содержания выгорающей1) добавки

Содержание
древесных
опилок ,%

Размер пор, мк
Воздухопро- 
ницаемость,

 мДарси

Открытая
пористость,%

Предел 
прочности при 
сжатии, МПа

- 9 150-170 21,2 18,7
1 11,4 180 28,6 18,0
3 13,6 300 31,9 17,2
5 14,4 460 35,5 16,4
7 18 690 40,4 12,9
9 18 1145 44,3 10,7
11 20 1264 44,7 10,1
13 22 1765 50,5 7,1
15 26 5800 53,8 5,9
1) Состав  массы, %: кварцевый  песок  № 2 - 50,  каолин - 30,  глина - 20.

Таблица 6
Характеристика распределения воздухопроницаемости стержней

№ 
массы

Воздухопроницаемость,
 мДарси

Отклонение воздухопроницаемости в % от среднего 
значения

в пределах одного 
стержня

в пределах партии 
в 10 стержней

1 20-30 9 10
2 50-60 10 12
3 80-100 7 13
4 150-170 10 15
5 289-300 6 15
6 450-500 9 11
7 750-800 7 13
8 980-1000 9 14

Из данных табл. 4 видно, что регулировать воздухопроницае мость стержней можно 
путем изменения размера частиц кварцево го песка; если размер его частиц <0,05 мм, 
воздухопроницае мость изделий составляет 20-30 мДарси, при размере частиц 0,25-0,3 мм 
составляет 450-1000 мДарси (при одном и том же соотноше нии кварцевого песка, каолина и 
глины).

Для  получения стержней с большей, чем 1000 мДарси возду хопроницаемостью 
в массы вводились древесные опилки от 1 до 15%. Введением опилок мы добивались 
увеличения воздухопро ницаемости с 180 до 5800 мДарси, пористость образцов также при этом 
увеличивалась с 28,6 до 53,8%. Одновременно с этим уменьшалась механическая прочность 
образцов с 18,7 до 5,9 МПа (табл. 5).

Было изучено распределение  воздухопроницаемости как в пределах одного стержня 
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длиной 500 мм, так и в пределах партии стержней в количестве 10 шт. Как показывают данные 
табл. 6, отк лонение воздухопроницаемости от средних значений в пределах одного стержня не 
превышает 10%, в пределах партии - 15%.

Для изучения степени набухания материала стержней в воде были проведены опыты 
по определению его фильтрующей спо собности до выдерживания в водной среде и после 
выдержива ния в воде в течение 2 суток. Для этого испытания были выбра ны стержни с 
наибольшим содержанием глинистых веществ, способных к набуханию из массы № 1. 
Результаты этих определений следующие: количество фильтрата за 1 ч фильтрации через 
образец диаметром 50 мм и высотой 25 мм до испытания соста вило 5 см3. Количество фильтрата 
за то же время фильтрации после испытания составило также 5 см3. Те же данные получены 
при двухсуточном выдерживании в 5% серной кислоте и щелочи.

Была выпущена опытная партия стержней  в количестве 300 шт. с наружным диаметром 
от 27 до 40 мм, длиной от 30 до 500 мм. Основная ха рактеристика стержней приведена в табл. 7.

Таблица 7
Характеристика изделий опытной партии

Состав массы,% Воздухпрони-
цаемость,
 мДарси

Открытая
порис-
тость,%

Размер 
пор, мк

Предел 
прочности при 
сжатии, МПа

песок каолин глина опилки№1 №2
- 30 50 20 - 20 19,0 4,0 23,0
- 35 45 20 - 50 20,2 5,6 21,0
- 40 40 20 - 100 20,8 6,3 19,5
- 50 30 20 - 150 21,2 9,0 18,7
- 50 29 20 1 200 28,6 11,4 18,0
- 50 27 20 3 300 31,9 13,6 17,2
- 50 25 20 5 500 35,5 14,4 16,4
- 50 22 20 8 800 40,4 18,0 12,9

50 - 20 30 - 1000 20,6 22,0 18,0
40 - 17 40 3 1500 26,9 23,0 17,6
40 - 15 40 5 2000 33,7 25,0 16,8
55 - 29 15 1 3000 38,6 31,0 15,0
60 - 17 20 3 4000 44,3 38,0 12,8
- 50 16 20 14 5000 51,4 25,2 7,0

70 - 5 20 5 10000 72 58,2 6,0

Таким образом, полученные составы масс и описанная тех нология могут быть 
рекомендованы для производства керамиче ских стержней для моделирования нефтеносных 
пластов с воздухопроницаемостью от 20 до 10 000 мДарси.

ВЫВОДЫ
1. Исследованы составы масс на основе кварцевого песка с выгорающими добавками 

(древесными опилками) для получение стержней для моделирования нефтеносных пластов с 
различной воздухопроницаемостью.

2. Изучены  зависимости основных свойств изделий (воздухопроницаемости, 
пористости, механической прочности) от содержания кварцевого песка, его дисперсности и 
количества выгора ющей добавки.
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3. Выпущена опытная партия изделий, характеризующая стандартными свойствами по 
воздухопроницаемости, не изменяющих  своих характеристик при длительном  воздействии 
воды,   слабокислых и щелочных сред.
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УДК  666.3.022.66
ПОРИСТІ КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАФТОНОСНИХ ШАРІВ

/ Палієнко О.О. /
У статті наведені результати досліджень щодо розроблення складу мас для виготовлення 

керамічних стрижнів з повітропроникністю від 20 до 1000 мДарсі, які можуть застосовуватися 
для моделювання процесів фільтрації нафти з метою оптимізації параметрів нафтовіддачі.

Ключові слова: пористість, фільтрація, нафтоносні шари, повітропроникність, вигораючі 
добавки, керамічні стрижні.

UDC 666.3.022.66 
POROUS CERAMICS FOR MODELLING AN OIL RESERVOIR 

/ Palienko O.O./ 
The article describes the results of studies on developing compositions for the mass production 

of ceramic cores with air permeability of 20  to 1000 mDarcy, which can be used for the simulation 
of oil fi ltering options to optimize oil recovery.

Keywords: porosity, fi ltration, oil reservoirs, air permeability, burnable additives, ceramic rods.



Випуск 56’2015

171

ПРАВИЛА   ОФОРМЛЕННЯ    МАТЕРІАЛІВ   ДО   ПУБЛІКАЦІЇ

Звертаємо Вашу увагу на те, що наукові статті згідно з вимогами ДАК повинні мати такі 
структурні елементи: 

1. Постановка проблеми. 
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
3. Формулювання цілі статті.
4. Виклад основного матеріалу. 
5. Висновки. 
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До розгляду приймаються статті або доповіді обсягом до 6 повних сторінок українською, 
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Word.
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Формати рисунка: tiff, pdf, eps, cdr, jpeg. 
Кольорова модель – відтінки сірого або ч/б палітра, роздільна здатність не менше 300 dpi. 
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