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ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ 
ТА ДО СЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ БЕТОНІВ 

НА ОСНОВІ ПАЛИВНИХ ЗОЛ

Сучасні об’єктивні світові тенденції зменшення матеріалоємності і посилення 
ресурсозбереження на усіх технологічних ділянках будівельного виробництва потребують 
підвищення використання супутніх продуктів виробництв у складі цементів і бетонів, зокрема 
з покращеними експлуатаційними властивостями.

У зв язку з цим набуває актуальності розвиток технологій, спрямованих на вирішення 
проблеми економії цементної складової в бетонах за рахунок використання у складі цементу 
доменних гранульованих шлаків і паливних зол, при одночасному підвищенні експлуатаційних 
характеристик.

У різних країнах світу значного поширення набуло використання тонкодисперсної золи- 
винесення, яка позитивно впливає на легкоукладальність бетону, його водовідділення, якість 
поверхні, сульфатостійкість, стійкість до лужного та хлоридного агресивного середовища, 
зменшує деформації усадки та підвищує тріщиностшкість, зменшує тепловиділення та підвищує 
міцність бетону на пізніх етапах твердіння [1,2]

У світовій практиці переважає напрямок використання золи-винесення у складі бетонів 
як добавки замість частини цементу Проте на практиці такі бетони характеризуються 
уповільненою кінетикою тверднення, низькою міцністю. В зв язку з цим, вміст золи-винесення у 
складі в яжучої речовини зазвичай обмежують на рівні 20 30% за масою. Тому, відповідно, 
необхідно шукати нові напрямки використання паливних зол у складі в яжучих речовин.

Найбільш ефективні в цьому плані в яжучі речовини на основі лужних металів, особливо 
зололужні в яжучі, які дозволяють використовувати у своєму складі до 80% золи ТЕС. Можливість 
застосування золи-винесення як компоненту лужних в яжучих було показано В.Д. Глуховським 
ще у 1957 р. [3] Подальші дослідження дозволили запропонувати зололужні в яжучі на 
основі золи-винесення та золошлакових сумішей ТЕС, лужних компонентів та коригуючих 
високоосновних добавок (портландцементний клінкер, металургійні шлаки) у кількості 5 45%.

Зололужні в яжучі характеризуються низькими енергетичними витратами на їх 
виробництво, високими фізико-механічними показниками, довговічністю, корозійною стійкістю, 
морозостійкістю тощо. Тому виникає необхідність продовження розробки складів важкого бетону 
на основі зололужних цементів з покращеними експлуатаційними властивостями.

Для приготування зололужних цементів використовували золу сухого видалення 
Ладижинської ДРЕС, як лужний компонент використовували кальциновану соду Для активації 
тверднення вяжучого використовували доменний гранульований шлак Маріупольського комбінату 
ім. Ілліча та портландцемент марки М500 виробництва ВАТ «Волиньцемент» Зололужні цементи 
класифікували згідно з ДСТУ Б.В 2.7 181-2009, як лужний пуцолановий цемент ЛЦЕМ III та 
лужний композиційний цемент ЛЦЕМ V

На першому етапі розробки складів бетонів було визначенно можливість отримання 
важких бетонів на основі цементів ЛЦЕМ ІІІ-400 та ЛЦЕМ V-400. Як склад порівняння 
паралельно досліджували контрольний склад на основі звичайного портландцементу марки ПЦ 
II А/Ш-400.

При порівнянні основних фізико-механічних характеристик було показано, що активність
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бетонів на основі зололужних цементів дещо переважає активність бетону на звичайному 
цементі. Варто відзначити, що такі результати досягаються при вмісті золи в складі цементу 
60%, що виключено при застосуванні традиційних систем. Отже, досліджувані системи є більш 
ресурсоефективними і дешевими у виробництві.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА
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Рисунок 1 - Зміна міцності бетону на основі зололужного цементу 
і звичайного портландцементу

Було досліджено поведінку бетонів в умовах, які потенційно характеризують їх 
довговічність (випробовування морозостійкості). Для проведення досліджень обрали цемент 
типу ЛЦЕМ V-400.

Випробовування стійкості розглянутих бетонів до циклічної дії низьких температур 
проводили за прискореною методикою згідно ДСТУ Б.В.2.7-49-96 в умовах насичення зразків, 
заморожування (при температурі мінус 50°С) і відтаювання у 5%-му водному розчині 
хлористого натрію. При цьому для вказаних випробувань використовували бетони, які тверднули 
28 діб у нормальних умовах.

Результати випробувань показали, що за ознаками зовнішніх руйнувань і втрати міцності 
табл.1 досліджені бетони можна віднести до бетонів з маркою за морозостійкістю F75

Таблиця 1 - Порівняльні характеристики морозостійкості важких бетонів

№ Вид цементу В/Ц О.К,
см

Втрата міцності, %, після циклів 
заморожування і відтавання Марка за 

морозостійкістю
2 3

1 ЛЦЕМ V-400 0,34 2 -0,6 17,5 оголення заповнювача F75
2 ЛЦЕМ V-400 0,5 18 -4,1 -35,1 спучування поверхні) F75
3 ПЦ IIА/Ш-400 0,55 2 -0,5 100 (руйнування по об’єму) F75

Відмічено, що за ступенем руйнування під дією морозу в умовах насичення бетонів 
сольовим розчином найбільших ушкоджень отримав бетон на портландцементі (бетон розсипається 
при доторканні). Руйнування бетону на зололужному цементі, виготовленого на основі бетонної 
суміші з ОК=2 см (як і бетон на портландцементі) проходить по поверхні з оголенням заповнювача, 
що призвело до втрати міцності зразків на 17,5 %, а для бетону, виготовленому на суміші з
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ОК=18 см, відбувається спучування і лущення поверхні (збільшення об’єму), що приводить до
втрати міцності на 35,1 %.

Подальшу оптимізащю складу важких бетонів було проведено в двох зазначених вище
системах із застосуванням повних двофакторних експериментів. Як фактори варіювання було
обрано вміст цементу (300...400 кг на м3 бетону) та кількість пластифікатору (0/75...1,25 о).
Водоцементне відношення підбирали для досягнення однакової пластичності суміші осадка
конусу становила 11 ..14 см). Вміст піску та щебеню різних фракцій був ідентичним. За
результатами досліджень було побудовано ізопараметричш діаграми впливу факторів варіювання
на міцність бетонів у різному віці (рис. 2).

Як видно з наведених даних, загальною тенденцією є зростання міцності із збільшенням
обох факторів варіювання, але вирішальним є все-таки вміст цементу Водночас рання міцність
(у віці 3 діб) сягає максимуму вже при середніх значеннях факторів варіювання (вміси цементу
350 кг/м3 та пластифікатору 1,00 %). Отже, у випадках, коли головним фактором є проектна
міцність, треба вводити максимальну кількість як лужного цементу, так і пластифікатору

Також слід вимітити той факт, що бетони на основі цементу ЛЦЕМ III незначною мірою
переважали аналоги системи ЛЦЕМ V за міцнісними показниками в проектному віці, тоді як
друга система має переваги з точки зору синтезу ранньої міцності. В ході досліджень у
отримано склади товарного бетону класів В15 ..В25, які були покладені в основу подальших

дослід ЧШ|0М було показано можливість отримання бетонів на основі цементів типу ЛЦЕМ
ПІ-400 та ЛЦЕМ V-400, які за фізико-механічними і експлуатаційними характеристиками нічим не 
поступаються бетону на звичайному портландцементі, а у певних випадках навіть переважають

його
Розроблено і оптимізовано склади бетонів на основі цементів ЛЦЕМ III та ЛЦЕМ V 

При цьому рання міцність (у віці 3 діб) сягає максимуму вже при середніх з н а ч е н н я х  факторів 
варіювання (вмісті цементу 350 кг/м’ та ЛСТ 1,00%). В ході досліджень було отримано склади 
товарного бетону класів В15...В25, які були покладені в основу подальших досліджень.
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Рисунок - 2 Ізопараметричні діаграми міцності при стиску 
бетону на основі цементу ЛЦЕМ ПІ-400 (а, в) 

та ЛЦЕМ V-400 (б, г), у віці 3 діб (а, б) та 28 діб (в, г)
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н і . / /  Пр0СК1ування складУ та слідження властивостей лужних бетонів на основі паливних зол/ Грабовчак В.В., Ковальчук О.Ю., Омсль-.ук 
.11. Зоїрник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка», - 2012.-№43 -С .69-72 табл.1 рис. 3. Бібліограф.. 7 назв.

J1IIFM п Ї Ї о Т 0 0П™М13аЦІЮ СЮіалу важких бетонів на основі композиційного цементу типу ЛЦЕМ V-400 і пуцоланового цементу типу 
ЛЦЕМ 111-400. Отримано склади важкого бетону класів В15...В25 і дослідженні його експлуатаційні властивості.

УДК 666.952

Високоміцні бетони на цементах низької водопотреби з використанням пиловидних відходів промисловості / Дворкін Л Й Дворкін
О.Л Гарнщькии Ю.В., Чорна І.В., Марчук М.М // Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.-2012 -№43 -  С 73-80' табл І 
рис. j . Ьіолюграф.. 7 назв. ' '

та  Г Г СДС" іРСЗУЛЬТаТИ Д0СЛІДЖЄНЬ ЦЄМСНТІВ низької водопотреби з використанням пилоподібних техногенних продуктів золи-виносу 
пемен-гін R ЛЬТР1В ЦЄМСНТНИХ печеи- Показана можливість отримання бетонів з міцністю до 80 МПа при використанні пропонованих
цементів. Визначені оптимальні склади в’яжучого та бетонів.

УДК 624.07.012.45:666.972
Аналіз досліджень в області надійності залізобетонних елементів з високоміцного бетону / Карпенко О.А // Збірник Будівельні 

матеріали, вироби та санітарна техніка.-2012.-№43,-С.81-86: табл.1 рис.1 Бібліограф.. 28 назв. Будівельні
Проведений огляд відомих пропозицій та методик наукових праць по застосуванню високоміцного бетону в залізобетонних елементах 

та встановлення області його найбільш раціонального застосування. Виконаний аналіз вишукування надійності будівельних конструкцій у 
стиснутих залізобетонних елементів з високоміцного бетону. конструкцій у

УДК 628.518:539.16

О г  К тнткГй*1//і локалізація токсичних відходів в шлаколужних бетонах і компаундах / Кривенко П.В., Петропавловский О.М., Гслсвсра 
U.I., Вознюк Г.В. //Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.-2012.-№43.-С.87-100: табл.. 4; рис.. 16. Бібліограф. 16 назв 

Д0СЛЩЖСН0 пР°цеси структуроутворення в модельних системах «лужний цемент солі важких металів» і приведені результати 
надійності локалізації гальванічних шламів в шлаколужному цементному камені. Розглянуто властивості і склади шлаколужних бетонів 
що включають гальванічні шлами та електроліти відпрацьованих акумуляторів, наведено досвід іммобілізації гальванічних шламів у складі’

° Ф « ™ .  іммобілізації радіоактивних

УДК 666.19; 677.522

ОМ Гє т о Г о Г ф ™ ^ ^  У ПРИСУТН0СТІ підвищеного вмісту лугів / Кривенко П.В., Петропавловский
Бібліографія 5 назв Збірник Будівельні матеріали, вироби і санітарна техніка.- 2012, №43, С.101-106, Табл. 2, Рис.5,

Ппк-ятя На М0ДЄЛЬНИХ СГ ТСМах вивчені процеси структуроутворення, які протікають в контактній зоні “цементний камінь заповнювач” 
оказано, що реакцією луг кремнієва кислота” можна ефективно керувати, вводячи, до складу лужних цементов активний глинозем у 

вигляді, наприклад, метакаоліну або золи винесення. їлинозем у

ТоГ а гж ети ід а г&тон,/ кр’",“вп-"збірник биі‘“ьні матері“"' ™роби ™
В статті розглянуто можливість отримання ідеальної гранулометричної кривої бетону та зниження собівартості його виробництва 

УДК 691.5, 961.333

В В Г 1 а ™ 1 ^ Г //РЗ ^ Г / к 1 Я,ВЛаШТУваННЯ ПІДЛ° Г На Г Н0Ш М°ЛИфіК0ВаНИХ ЗОЛОЦСментних в’яжучих речовин / Пушкарьова К.К., Павлюк 
р J. "  3біРник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка,-2012.-№43.- С.109-118: табл. 5; рис.5 Бібліограф 10 назв 

озроблено дисперсноармовані будівельні розчини (стяжки), на основі модифікованих золоцементних в’яжучих речовин що містять
Досліджено експлуатаційні та тех„олотіЧ„і ал.сти.ості poapoй е !  . L y S i р” оZ  rI

УДК 691.3

Комплексна добавка на основі етиленгліколю для пластифікації шлаколужних бетонів / Руденко І.І., Гергало А О Скорик В В // 
Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна т е х н ік а ,2 0 1 2 ,№ 4 3 ,  С .1 19-124: табл.2; Рис.4. Бібліограф.. 10 назв
багатоатомних^пиптіГ^^ °ДИН 3 ВарШНТ1В пластифікашї бетонів на основі шлаколужних цементів комплексними добавками на основі 

оатомних спиртів, що грунтується на процесі формування поверхнево-активних речовин у вигляді алкоголятів лужних та лужноземельних

систем! < ™ Г ^ Г ЄМл1™ - ВТ  К0МПЛСКСН0Ї Г баВКИ На * ІЗ~ ™  “ ості дрібнозернистої суміші і бетонно”  О в 
систем, «етиленгліколь лігносульфонат натрію». Проведено оптимізацію складу цієї системи, а саме обгрунтовано мінімальну витрату

Т "  ДЙ »Р» — о ріан, „ і ™ =
що хапактеоизуртьгя попя \  • розроблену комплексну добавку можна класифікувати як добавку сильнопластифікуючої дії,
строках таерднетня Д°ДаТК° ВИМИ еФектами дп сповільнення тужавлення лужних сумішей і тверднення лужних бетонів і розчинів на ранніх
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