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УДК 691.5
В.В. Грабовчак,

аспірант
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ УСАДКИ ЛУЖНИХ 
КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕМЕНТІВ

Ефективним напрямком утилізації промислових відходів є 
використання їх у виробництві цементів та бетонів. Особливу увагу 
варто приділити розробці лужних композиційних в’яжучих, які 
дозволяють покращити такі характеристики штучного каменю, як 
атаюсФеростійкість, корозійна стійкість, морозостійкість тощо.

Проте існує велика кількість факторів, які сприяють руйнуванню 
цементного каменю при його тривалій експлуатації. До таких можна 
віднести можливість виявлення цементним каменем «нерівномірності 
зміни об'єму», високі усадочні деформації при висиханні і деформації 
набухання при зволоженні. Тому були виконані дослідження 
регулювання і контролю усадки лужних композиційних цементів.

Як компоненти використовували золу сухого відбору 
Падиженської ДРЕС в кількості 80 і 70% та лужні компоненти карбонат 
натрію технічний та метасилікат натрію. Як кальцій-вміщуючі 
модифікатори застосовували портландцемент ПЦ І-500 в кількості 5% 
та доменний гранульований шлак -  15 25%. Для регулювання усадки 
використовували каолін в кількості 5% і 10%, метакаолін -  10% та 
етиноземний цемент -  3%.

Результати досліджень показали, що найбільший вплив на 
властивості цементу має каолін, оскільки усадка систем з вмістом 
чааяну є найменшою у порівнянні з іншими системами на основі 
жешсаоліну глиноземистого цементу (де спостерігається розширення 
цементу) та бездобавочного лужного композиційного цементу.

. УЭК 691.327
Є.Ю. Якуш 

асистент
ЖАРОСТІЙКІ БЕТОНИ НА ОСНОВІ ГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТУ 
МОДИФІКОВАНОГО КОМПЛЕКСНОЮ АЛЮМОСИЛІКАТНОЮ
ДОБАВКОЮ

Ш
5НЇЄЮ з причин недостатньо швидкого впровадження 
й«сих бетонів на основі глиноземистого цементу є їх низька 
а стійкість. Тому необхідно розробляти жаростійкі в’яжучі 
модифікації глиноземистого цементу різними добавками.
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