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4. Дополнительная тематика

УДК 691.5
КЛЕЙОВІ СУМІШІ ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКІВ 

З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ

О.ІО. Ковальчук, В.В. Колумбет, асп.,
Державний науково-дослідний інститут в'яжучих речдвин і матеріалів 

ім. В.Д. Гухосського,
Київський національний університет будівництва і архітектури

Прийняття нових будівельних норм з підвищеними вимогами до тепло- 
ізолюючої здатності огороджуючих конструкцій будівель і споруд зумовило 
підвищення і без того високого попиту на ефективні теплоізоляційні та конс
трукційно-теплоізоляційні матеріали. Одним з лідерів на ринку зазначених 
матеріалів є вироби із ніздрюватих бетонів. Використання піно- та газобетонів 
обумовлено сукупністю фізико-механічних та теплофізичних показників та
ких виробів. Досвід застосування ніздрюватих бетонів за кордоном та у ко
лишньому Радянському Союзі свідчить, що найбільш ефективними є системи, 
в яких штучні вироби (блоки) з єднуються між собою за допомогою клейових 
сумішей на заміну традиційних мурувальних розчинів. Це дозволяє уникнути 
так званих «містків холоду», а відповідно підвищити коефіцієнт термічного 
опору всієї конструкції; зменшити питомі витрати розчину до 30 кг/м3- змен
шити товщину мурувального шва, що підвищує однорідність конструкції; 
мінімізувати втрати зв язуючого матеріалу

З іншого боку загальні тенденції будівельної індустрії вимагають вико
ристання однокомпонентних сухих будівельних сумішей, які замішуються 
водою безпосередньо на виробництві та після тверднення характеризуються 
достатньо високими показниками з точки зору міцності, морозостійкості та 
інших експлуатаційних характеристик. Застосування таких систем дозволяє 
значно підвищити продуктивність праці, а головне, істотно знижує вплив 
«людського фактору» на якість виконання будівельних робіт.

Разом з цим всі сухі будівельні суміші зорієнтовані на використання тра
диційних в яжучих речовин, які на сучасному етапі розвитку будівельного 
матеріалознавства характеризується рядом недоліків. З цієї точки зору, особ
ливий інтерес викликає дослідження можливості використання для створення 
зазначених матеріалів нових ефективних видів в’яжучих речовин, до яких 
відносяться створені науковою школою В.Д. Глуховського лужні в’яжучі 
речовини.

Зважаючи на зазначені умови, предметом даних досліджень є суха суміш 
для кладки блоків з ніздрюватого бетону. Відомо, що основною відмінністю 
мурування огороджуючих конструкцій з легких штучних блоків є те, що тов
щина шару мурувального розчину повинна бути мінімальною для зменшення 
площі містка холоду, яким є розчин, оскільки його щільність завжди є вищою
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від щільності легкого бетону При цьому необхідно враховувати високе зна
чення коефіцієнта водопоглинання легкого бетону що у поєднанні з вище 
описаною особливістю створюють критичні умови для тверднення мінераль
ного в яжучого в розчині, а також погіршення робочих властивостей за раху-

жлиZ T  Р03ЧИН0М ПЛаСТИЧНОСТІ- Це в св™  чергу робить практично немо
жливим коригування положення штучних блоків при муруванні. Крім того 
важливим є забезпечення умов зниження щільності мурувального розчину з

ТНШтНЯ КОи|,іціята « Р о . і д н о с г і  огороджуючої конструкції 
при Зберіганні водночас таких властивостей, як висока адгезія, морозостій-

^ ~ и н у  ТГК Та Р03ТЯГ В ТИХ ЖЄ МЄЖЗХ’ Щ0 ■' ДЛЯ ЗВ~  " У -
™ Г Ю дос)л1джень була розробка рецептур сухих сумішей на основі 

шлаколужних в яжучих, з використанням в якості лужного компоненту гід-

то го Т е т о Т  °'ИЛІКаТУ Натр"° [2]’ Призиачеиих для КЛЗД™ блоків з ніздрюва-
математГч тгп  ЯпІЛП0В'ДНИМИ ТЄХЖЧНИМИ характеристиками за допомогою 
математичного апарату теорії оптимального планування експерименту

в’™ г о ° з а  ЛСТУ “ * 7 " 0СИЛІ“ ™»>' компонент шлаколужного 
т п ^ м *  В.2.7-24 було використано доменний гранульований
шлак Маріупольського комбшату ім. Ілліча, з модулем основності 1 15 та 
модулем активності 0,148, питомою поверхнею 554 м2/кг за Блейном Для 
регулювання процесів структуроутворення та з метою падання матеріалу 
Х Г Г  “ сп"Уата“‘»"»х характеристик за результата», літературно о
™ Л я  Г 0'’" - ™ 0 Єфсктив,п Са-вміщуючу та два види водоутримую- 

ИХ добавок Лужнии компонент використовували в сухому вигляді.

ппоВГ Г ЗНаЧЄІ,НЯ 0птимальиого співвідношення між компонентами, було 
~  '  атематичне планування експерименту у відповідності до трирів-

5,1бТоТ/,юг° nmZБокса'Як фастори BaPil0M«™(табл. було обрано вміст Са-вмнцуючого к о м п о н е н т у  (Х|), в м і с т  л у ж н о г о

ва.Гя°НЖНТУ Г  ВОД°ТВерде ВІЛН0ШЄІ" ,Я (хз)- Раціональні інтервали варію- 
™  Факторів було обрано за результатами попередніх установчих дослі
джень. Як вихідні параметри фіксували міцність після пропарювання і після 
28 діб нормального тверднення.

. . Таблиця 1

Фактори

натуральний

вид

Кодований

Рі
нижній

їй факторів 
вні варіюваї

середній
шя

верхній
Крок

варію
вання1 0 +1

Вміст Са- 
вміщуючого 

компоненту, %
X, 0 5 10 5

Вміст лужного 
компоненту, % Х2 2 4 6 2
Водотверде від

ношення Хз 0,21 0,31 0,41 0,1
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Ymax-71 0 МПа

Рис. 1 Ізопараметричні діаграми зміни міцності при стиску після ТВО (а), 
після пропарювання (б).

Аналіз ізопараметричних діаграм засвідчив, що міцність даної шлаколу- 
жної системи зростає обернено пропорційно до вмісту портландцементу та 

Абсолютні значення міцності композицій при стиску є достатньо висо
кими (більше 60 МПа) і дозволяють припустити можливість використання 
таких в яжучих речовин для створення клейових сумішей для з ’єднання бло
ків з ніздрюватих бетонів. Для пропарених систем характерні такі самі тенде
нції зміни властивостей, проте такі композиції характеризувалися на 5 -  10 
МПа зниженою міцністю у порівнянні із значеннями показниками міцності 
що отримані після 28 діб нормальних умов тверднення. Проте така розбіж
ність результатів дозволяє використовувати пропарювання для швидкого 
моделювання показників клейових сумішей у лабораторних умовах. Всі скла
ди шлаколужних композицій характеризувались цілком прийнятними показ
никами пластичності, текучості та технологічності.

За результатами проведених досліджень було розроблено склади клейо
вих сумішей (табл.2) для кладки блоків з ніздрюватого бетону і досліджені 
деякі фізико-механічні властивості матеріалу Як наповнювач до складу сухих 
сумішей вводили Дніпровський кварцовий пісок у кількості 15% від маси 
в яжучої речовини.

Як склади порівняння було обрано зразки промислових складів клейових 
сумішей, наданих ТОВ «АКВАЛИТ»: СК-106МП, СК-106, СкІОбК, СК 106Е 
Властивості розроблених композицій проводили за допомогою склеювання 
між собою зразків газосилікату виробництва компанії “Ytong”

Аналізуючи результати досліджень (рис. 1.2), можна констатувати, що 
розроблені склади сухих сумішей за основними фізико-механічними показни
ками не поступаються промисловим, а в деяких випадках значно їх переви
щують. Наикращими рецептурами з представлених виявилися склади 2 і 5 в 
яких вміст шлаку становить 88% і 90%, а показник адгезії до газосилікату 
складає 1,02 МПа та 0,99 МПа відповідно. Всі розроблені композиції харак-
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теризувалися достатньо високою технологічністю -  час укладання та коригу-

Г Г  П° Г еННЯоВИР0бУ °КЛаДаВ бІЛЬШЄ 20 Хвилин- а ВІЛЬ11ИЙ ™  клей перевищував 30 хв. Результати тривалого спостереження за зразками склеєним
матеріалів засвідчив відсутність на поверхні затверділої клейової композицій 
вилуговування вбо шших нропесів, що погіршують естетичний вигляд к о Г  
трукцп, також не було зафіксовано ніяких деструктивних процесів як у само
му клеї, так і по поверхні контакту «шлаколужний клей-ніздрюватий бе- 

^тштЗапропонований підхід дозволив знайти склади сумішей для кладки бло
ків з ніздрюватого бетону, що відповідають вимогам до реологічних власти
востей розчинових сумішей Д Б Н  В.2.6-22-2001

„  Таблиця 2

Компонент

СуМІШСИ
Вміст компонентів в клеях, %

1 2 3 4 5
Шлак доменний гранульований 96 88 85 85 90

Са - вміщуючий компонент 8,8 1,0 1,0 0 95
Водоредугуюча добавка 1 9,6 9,6 4 7
Водоредугуюча добавка 2 0,40 0,47 0,43

Вміст лужного компоненту, % 4 3,2 3,8 3,8 3,79

СК С К 1 0 6  с к  с к  1 
106М П 106М  106МЕ

Вид клейових сумішей

Рис. 2. Показники адгезії розроблених клейових сумішей 
та аналогів порівняння

Використання розроблених композицій сухих будівельних сумішей до
зволяє одночасно розв’язати кілька важливих проблем. По-перше, вирішуєть
ся проблема відносного дефіциту на вітчизняному ринку якісних клейових 
сумішей для кладки блоків з ніздрюватого бетону. Фізико-механічні та геоме
тричні показники ніздрюватобетонної продукції, яка представлена на вітчиз
няному ринку будівельних матеріалів, не дозволяють наразі широко застосо
вувати такі клейові суміші, але враховуючи прогнозовану можливість зведен-
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ня в найближчому майбутньому кількох потужних заводів з принципово від
мінною якістю продукції перспектива застосування запропонованих матеріа
лів є цілком привабливою. По-друге, організація виробництва запропонованої 
продукції є цілком привабливим з точки зору питання збереження екології. 
Запропоновані шлаколужні в’яжучі речовими не потребують використання 
високоенергоємних процесів випалювання, а отже є набагато більш екологіч
ними, що є достатньо актуальним за умов дотримання вимог ратифікованого 
Україною Кіотського протоколу Навпаки, пропонується збереження корис
них копалин, а натомість використовуються великотонажні відходи виробни
цтва. По-третє, розроблені композиції характеризуються високою рентабель
ністю виробництва за рахунок використання як сировини переважно відходів 
виробництва, а також виключення з повного технологічного процесу високо- 
енергоємних операцій.

Таким чином, можна констатувати, що розроблені матеріали 
характеризуються унікальним комплексом фізико-механічних, економічних 
та екологічних показників, які обумовлюють широку перспективу їх 
використання на будівельному ринку України.
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