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РОЗЧИНОВІ СУМІШІ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО З  
ВИКОРИСТАННЯМ ПИЛУ-ВИНОСУ КЛІНКЕРОВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ 

 
В статті наведено результати досліджень властивостей розчинових 
сумішей з використанням відходів цементної промисловості у 
складі композиційного в’яжучого, визначено залежності водоутри-
муючої здатності та нормальної густини, рухомості, термінів тужав-
лення та міцності відповідно до проварійованих складів сухих су-
мішей. Наведено результати досліджень, що дають змогу проєкту-
вати склади сухих сумішей та розчинів на основі композиційного 
в’яжучого з використанням цементного пилу-виносу з використан-
ням приведених експериментально-статистичних моделей і номо-
грам. 
Ключові слова: суха будівельна суміш; розчин; пил-винос; водопо-
треба; водоутримуюча здатність; водоредукуючий ефект. 
 

Боротьба з негативним впливом застарілого та зношеного об-
ладнання цементних заводів на екологічну ситуацію санітарно-
захисної зони підприємства: атмосферне повітря, водні об’єкти, ґрун-
ти, флору і фауну сприяє економічному обґрунтуванню доцільності 
встановлення потужних електрофільтрів цементних печей, пиловло-
влюючого обладнання в цеху помелу, пакування та відвантаження 
готової продукції. 

Сьогодні очищення забрудненого повітря і газів, які утворюють-
ся в технологічних процесах і викидаються в атмосферу, від домішок, 
що містяться в них, є основним способом охорони повітряного басей-
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ну від забруднення, який застосовується у всіх випадках, коли вико-
ристання активних методів поки неможливе або економічно недоці-
льне. Завдання промислового газоочищення полягає у вилученні 
шкідливих домішок або їх нейтралізації з організованих газових ви-
кидів та викидів від стаціонарних джерел з метою захисту повітряно-
го басейну.  

Промисловий негативний вплив на атмосферу продовжує зрос-
тати і загрожує глобальними наслідками для майбутніх поколінь, що 
ставить перед наукою і технікою серйозні інженерні завдання щодо 
їх попередження. Проєктування систем пилоочищення, які базують-
ся на високоефективних апаратах, що характеризуються малим гід-
равлічним опором і габаритами, допоможе у вирішенні актуальної 
проблеми сучасності – очищення повітря від цементного пилу. Акту-
альними є дослідження ефективних способів утилізації вловленого 
пилу-виносу клінкеровипалювальних печей, очищення викидів та 
зменшення об’ємів виробництва цементу для зниження рівня парни-
кових газів, а отже, покращенню екологічної ситуації щодо політики 
декарбонізації промисловості згідно з Кіотським протоколом та єв-
ропейськими директивами, затвердженими Україною. 

На базі проведених проф. Дворкіним Л. Й. досліджень [1], до-
ведено можливість отримання високоякісних будівельних розчинів 
для мурувальних робіт, використовуючи в якості в’яжучого малоклі-
нкерний шлакопортландцемент (МШПЦ). За результатами дослі-
джень були отримані експериментально-статистичні моделі водопо-
треби, терміну придатності та міцності. Побудовано номограму міц-
ності мурувальних розчинів виготовлених на МШПЦ, що дозволяє 
прогнозувати міцність при заданому компонентному складі або ви-
значати витрату одного із компонентів при заданому вмісті інших. На 
основі отриманих моделей та відомої вартості вихідних матеріалів 
показано можливість мінімізувати вартість сухих будівельних сумі-
шей для мурувальних розчинів при заданих нормованих значеннях 
їх властивостей. 

Тому актуальним є дослідження цементно-пилошлакових 
в’яжучих (ЦПШВ), отриманих змішуванням портландцементу, пилу-
виносу електрофільтрів клінкеровипалювальних печей, меленого 
доменного гранульованого шлаку, добавки пластифікатору і дрібно-
зернистого кварцового піску для отримання сухих будівельних сумі-
шей та розчинів. При проведенні ряду експериментів, на основі роз-
чинової суміші з ЦПШВ отримали 28-добову міцність при стиску 10–
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30 МПа з рухомістю 8–10 см по зануренню конуса. До 7-добового віку 
міцність таких розчинів досягає 70% марочної 28-добової міцності. 

У розчинах на ЦПШВ підвищений вміст лугів і вільного вапна 
може мати позитивний вплив на міцність. При цьому істотне значен-
ня має вибір оптимального масового співвідношення шлаку та пилу-
виносу з урахуванням хімічного складу останнього. 

Збільшення вмісту пилу призводить до зниження міцності роз-
чинів при недостатньому вмісті доменного шлаку та суперпластифі-
катору. В малоцементних розчинах (витрата цементу до 200–
250 кг/м3) сумісне введення доменного шлаку та пилу-виносу приз-
водить до відчутного збільшення як 7-, так і 28-добової міцності на 
стиск. 

Враховуючи хіміко-мінералогічний склад пилу-виносу клінке-
ровипалювальних печей його можна віднести до мінеральних доба-
вок з порівняно низькою гідравлічною активністю. За даними 
В. Г. Батракова, Т. Е. Тюриної і В. Р. Фалікмана [2], найбільшого зни-
ження водопотреби бетонних сумішей (23–29%) можна досягти на 
середньоалюмінатних клінкерних цементах або на цементах, що 
вміщують у своєму складі мінеральні добавки низької гідравлічної 
активності. Для отримання такого ефекту потрібне порівняльно не-
велике дозування суперпластифікатору. 

Дослідження були проведені на розчинах двох характерних 
складів, що забезпечують водопотребу з рухомістю розчинових су-
мішей 4 і 12 см. Як свідчать отримані дані (табл. 1), збільшення вміс-
ту R2O в пилові від 2,5 до 5,5% не змінило або дещо зменшило витра-
ту води, яка необхідна для досягнення заданої рухомості. Збільшен-
ня вмісту вільного вапна в складі пилу, як слід було очікувати, прак-
тично незалежно від вмісту R2O викликало помітне збільшення во-
допотреби розчинових сумішей. 

Важливими технологічними властивостями розчинових сумі-
шей, призначених для мурувальних робіт, є достатня водоутримуюча 
здатність і, як наслідок, низьке водовідділення. Останнє, як відомо 
[3], обумовлене седиментаційними процесами у свіжовкладеній роз-
чиновій суміші. Седиментаційні процеси можуть мати місце в період, 
що передує утворенню стійкої коагуляційної структури. На практиці 
водовідділення значно зменшують, вводячи до розчинових сумішей 
вапняне тісто, дисперсні гідравлічні добавки, пластичну глину, пові-
тровтягуючі  ПАР. В сучасному виробництві сухих будівельних сумі-
шей для забезпечення достатньої водоутримуючої здатності розчи-
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нових сумішей застосовують такі добавки, як ефіри целюлози, що 
здатні утворювати аквакомплекси, які міцно утримують воду. 

Технологічна придатність розчинових сумішей для муруваль-
них робіт значною мірою визначається їхньою рухомістю. Як було по-
казано І. Н. Ахвердовим [4], водоутримуюча здатність цементного тіс-
та зберігається до В/Ц≈1,65Кн.г., де  Кн.г. – нормальна густота цементу. 
При такому В/Ц граничне напруження зсуву і в’язкість цементного 
тіста досягають мінімальних значень. Стосовно бетонної суміші 
І. М. Грушко запропоновано [5] кількість утриманої води знаходити за 
допомогою формули 

щкнгнут S070ПВЦК351В ,, ..  ,                (1) 

де Ц і Пк – відповідно питомі витрати цементу і піску, кг/м3, Sщ – пи-
тома поверхня крупного заповнювача. 

Таблиця 1 
Вплив вмісту R2O та CaОв в пилу-виносу на водопотребу 

розчинових сумішей 

№ 
Склад в’яжучого, кг/т 

сухої суміші 
Вміст R2O та 

CaОв, % 
Рухомість, 

см 
Водопотреба, 

л/м3 

Ц Ш Пв С-3 R2O CaОв 
1 

200 100 100 4 

2,5 2,8 12 235 
2 5,5 2,8 12 228 
3 2,5 5,8 12 249 
4 5,5 5,8 12 245 
5 

100 100 100 3 

2,5 2,8 4 202 
6 5,5 2,8 4 201 
7 2,5 5,8 4 217 
8 5,5 5,8 4 215 
9 

100 50 50 2 

2,5 2,8 4 195 
10 5,5 2,8 4 190 
11 2,5 5,8 4 201 
12 5,5 5,8 4 200 

 

Пізніше Л. Й. Дворкін і О. Л. Дворкін обґрунтували інше рівняння 
для розрахунку кількості води, що утримується в бетонній суміші [6]: 

ЩВПВЦК651351В
щпгнут

 ..,..., ,               (2) 

де Вп і Вщ – значення водопотреби дрібного і крупного заповнювача.  
Відповідно до двох рівнянь, вирішальний внесок в кількість 

утримуваної бетонною сумішшю води вносять нормальна густота і 
витрата в’яжучого. Очевидно, цей висновок повинен бути справед-
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ливим і для розчинових сумішей. 
Водоутримуючу здатність для розчинових сумішей визначали 

за ГОСТ 5802-86 випробуванням шару товщиною 12 мм, вкладеного 
на промокальний папір, і накопиченням вмісту води в пробі після 
10 хв витримування: 

100
mm

mm
100В

34

12
ут 




 ,                                 (3) 

де m1 і m2 – маса паперу відповідно до і після випробувань; m3 і m4 – 
маса пристрою без і з розчиновою сумішшю, г. 

Результати визначення Вут для розчинових сумішей на основі 
характерних складів сухих сумішей з врахуванням можливих коли-
вань R2O і CaOв приведено в табл. 2. 

З досліджених факторів водоутримуюча здатність виявилась 
недостатньою для розчинів на складах 9–12, які характеризуються 
порівняно невеликим об’ємом цементного тіста, утвореного наповне-
ним в’яжучим. 

Таблиця 2 
Результати визначення Вут для розчинових сумішей 

№ 
Склад в’яжучого, кг/т 

сухої суміші 
Вміст R2O та 

CaОв, % 
Нормальна 
густота, % 

Водоутримуюча 
здатність, % 

Ц Ш Пв С-3 R2O CaОв 
1 

200 100 100 4 

2,5 2,8 31,9 96,4 
2 5,5 2,8 30,8 95,5 
3 2,5 5,8 33,2 97,2 
4 5,5 5,8 32,5 97,1 
5 

100 100 100 3 

2,5 2,8 31,4 95,3 
6 5,5 2,8 30,5 95,2 
7 2,5 5,8 34,2 96,8 
8 5,5 5,8 33,3 95,6 
9 

100 50 50 2 

2,5 2,8 30,8 91,2 
10 5,5 2,8 29,6 90,3 
11 2,5 5,8 33,5 93,4 
12 5,5 5,8 33,1 93,5 

Примітки: 1. Розчинові суміші складів 1–4 мали рухомість 12 см, 5–12 – 
4 см. 2. Коефіцієнт виходу розчинової суміші складів 1-4 склав в середньо-
му 0,7, складів 5–12 – 0,6. 
 

Введення пилу-виносу до складу композиційних в’яжучих збі-
льшує в’язкість паст на їхній основі, що сприяє збільшенню норма-
льної густоти і водоутримуючої здатності розчинів. Збільшення в 
складі в’яжучих лугів, що містяться  в пилу-виносу в межах 2,5–5,5%, 
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практично не відображається на водоутримуючій здатності розчинів, 
а вільного вапна в межах 2,8–5,8 сприяє деякому її збільшенню. Роз-
рахунки (табл. 3) показують, що для всіх складів розчинів з водовміс-
том В<1,35Кн.г.(Ц+Ш+Пв), (Кн.г. – нормальна густота в’яжучого в долях 
одиниці) водоутримуюча здатність забезпечується не менше 95%. 
При невиконанні цієї вимоги вона стає менше необхідного значення. 

Як відомо, зміна рухомості бетонних та розчинових сумішей 
обумовлена зміною їхніх реологічних властивостей залежно від часу 
і температури. В роботі В. А. Бабаєва [7] зазначено, що через 60 хв 
витримування значення пластичної міцності цементного тіста з до-
даванням С-3 виявились в середньому в 3,5 рази вище початкових. 
Граничне напруження зсуву незначно змінилось упродовж 3 год. На 
зміну рухомості сумішей в часі повинні, очевидно, впливати всі фак-
тори, що визначають швидкість гідратації цементу. Окрім В/Ц і тем-
ператури, до числа таких факторів належать активність, дисперс-
ність в’яжучого, його терміни тужавлення тощо. 

Таблиця 3 
Водоутримуюча здатність розчинових сумішей  

і розрахункові значення водопотреби 

№ 
складу 

по 
табл. 2 

Витрати 
в’яжучого, 

кг/т 
(Ц+Ш+Пв) 

Коефіцієнт 
виходу β 

Витрата в’яжучого 
кг/м3 розчину 






)( у

в

ПШЦ
Р  

Водо- 
вміст, л/м3 Водо-

утримуюча 
здатність, % 

Розр. Експ. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

400 
400 
400 
400 
300 
300 
300 
300 
200 
200 
200 
200 

0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

571 
571 
571 
571 
500 
500 
500 
500 
333 
333 
333 
333 

256 
237 
255 
250 
212 
206 
230 
219 
139 
117 
151 
145 

235 
228 
249 
245 

2022 
201 
217 
215 
195 
190 
201 
200 

96,4 
95,5 
97,2 
97,1 
95,5 
95,2 
96,8 
95,6 
91,2 
90,3 
93,4 
93,5 

 

На практиці виникає задача уточнення необхідної кількості во-
ди залежно від складу суміші і необхідної рухомості. Знаючи необ-
хідне в’яжуче-водне відношення для досягнення необхідної міцності 
можна відповідним чином корегувати або вибирати склад суміші, 
щоб він забезпечував як задану рухомість, так і міцність розчину. 
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Для визначення впливу складу сухої суміші на водопотребу, необхід-
ну для досягнення заданої рухомості, був реалізований трирівневий 
близький до D-оптимального план експерименту На5. 

Таблиця 4 
Умови планування експериментів при вивченні впливу 

складів сухих сумішей на їхню водопотребу 

Фактори 
Рівні варіюван-

ня 
Інтервал 

варіював-
ння Натуральний вид Код -1 0 +1 

Витрата цементу, (Ц), кг/т X1 100 150 200 50 
Витрата шлаку, (Ш), кг/т X2 50 75 100 25 
Витрата пилу, (Пв), кг/т X3 50 75 100 25 
Витрата суперпластифі-
катору,  (С-3), % від маси 
в’яжучого 

X4 0 0,5 1 0,5 

Рухомість по зануренню 
конуса, см (S) 

X5 4 8 12 4 

При проведенні дослідів рухомість розчинових сумішей визна-
чали за ГОСТ 5802-86. В результаті статистичної обробки експери-
ментальних даних отримано приведену нижче квадратичну поліно-
міальну модель водопотребирозчинової суміші, адекватну при 95-
відсотковій довірчій ймовірності: 

5453435242

51413121

2

5

2

4

2

3

2

2

2

154321В

ХХ942ХХ13ХХ944ХХ562ХХ810

ХХ690ХХ311ХХ190ХХ310Х790Х2911Х791

Х7920,292Х 8,34Х 24,2Х- 5,78ХХ1,5Х226y

,,,,,

,,,,,,,

,







 .  (4) 

Модель дає змогу прогнозувати зміну витрати води при заданій 
рухомості розчинової суміші залежно від зміни складу сухої суміші та 
визначати необхідну витрату води для сухої суміші заданого складу 
при зміні рухомості суміші. 

Вирішення даних задач можливе за допомогою інтерполяцій-
них розрахунків по моделі yВ або по номограмі (рис. 1). 

Аналіз впливу речовинного складу сухої і відповідно розчино-
вої суміші на її водопотребу (рис. 1) засвідчує, що при заданій рухо-
мості і постійних вихідних матеріалах найбільш суттєвими фактора-
ми, що впливають на необхідну витрату води є витрата добавки су-
перпластифікатору і вміст пилу-виносу. Якщо добавка суперпласти-
фікатору при дозуванні до 1% маси наповненого в’яжучого (3,5-
5 кг/м3) надає змогу суттєво в межах 20–25% зменшити водовміст, то 
добавка пилу-виносу в складі в’яжучого і розчину найзначніше збі-
льшує водовміст. При цьому за наявності добавки С-3 збільшення 
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вмісту пилу в складі в’яжучого менше позначається на збільшенні 
водовмісту ніж без добавки суперпластифікатору. Найбільш відчутно 
зростає водоредукуючий ефект при збільшенні вмісту С-3 від 0 до 
0,5%. При збільшенні вмісту С-3 від 0,5 до 1% збільшення водореду-
куючого ефекту сповільнюється. 

 
 

Зміна вмісту портландцементу і шлаку у складі в’яжучого і роз-
чину  в досліджуваній області варіювання позначається на водопо-
требі значно меншою мірою. 

Найбільш плавно знижується рухомість розчинових сумішей в 
часі при мінімальному вмісті лужних оксидів і підвищеному вмісті ві-
льного вапна (рис. 2, рис. 3). 

Більш швидкому падінню рухомості сприяє збільшення вмісту 
в’яжучої складової розчинової суміші і пришвидшення строків тужа-
влення цементу як основного його компоненту. 

Рис. 1. Взаємозв'язок між складом, рухомістю розчинової суміші та її 
водопотребою 
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Рис. 3. Вплив тривалості витримування на рухомість розчинової суміші 
(склад сухої суміші: Ц=200 кг/т, Ш=100 кг/т, Пв=100 кг/т, Пк=600 кг/т;  

початок тужавлення 1 год 30 хв): 
 1 – R2О=2,5%, СаОв=5,8% ; 2 – R2О=2,5%, СаОв=2,8%; 3 – R2О=5,5%,  

СаОв=2,8%; 4 – R2О=5,5%, СаОв=5,8% 

Рис. 2. Вплив тривалості витримування на рухомість розчинової суміші 
(склад сухої суміші: Ц=100 кг/т, Ш=100 кг/т, Пв=100 кг/т, Пк=700 кг/т;  

початок тужавлення 2 год 15хв): 
1 – R2О=2,5%, СаОв=5,8% ; 2 – R2О=2,5%, СаОв=2,8%; 3 – R2О=5,5%,  

СаОв=2,8%; 4 – R2О=5,5%, СаОв=5,8% 
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Забезпечення мінімально допустимої для даної марки суміші 
рухомості при нормованому часі придатності можливо при виборі ві-
дповідної величини вихідної рухомості, отриманої безпосередньо пі-
сля замішування. Наприклад для сумішей МР1 і МР2 забезпечення 
рухомості 4 і 5 см через відповідно 90 та 120 хв можливо при вихід-
ній рухомості розчинової суміші 8 см  для складу сухої суміші 
Ц=200 кг/т, Ш=100 кг/т, Пв=100 кг/т при використанні цементу з по-
чатком тужавлення 1 год 30 хв і вмісті R2О=2,5%, СаО=2,8-5,8%. 

Досягнення для суміші марки МР3 для тих же складів розчино-
вої суміші занурення конуса 7 см через 90 хв вимагає забезпечення 
вихідної рухомості 14 см. Збільшення тривалості початку тужавлення 
цементу, а також зменшення вмісту в’яжучої частини розчинової су-
міші розширює діапазон можливого вмісту лугів в пилові. 

На підставі проведених досліджень реалізовано можливість 
проєктування складів сухих сумішей та розчинів на їх основі з вико-
ристанням експериментально-статистичних моделей і номограм. При 
переході від складу сухої суміші до складу розчинів необхідно вра-
ховувати значення коефіцієнта виходу розчинової суміші (л/кг), яке 
може бути знайдене з відповідного рівняння регресії. Міцність зчеп-
лення розчинів з основою в дослідженій області зміни факторів 
складу перевищує нормативні вимоги. Вона істотно зростає при збі-
льшенні вмісту в’яжучої складової сухих сумішей в т. ч. при збіль-
шеннях питомого вмісту пилу-виносу і одночасному вмісту шлаку, а 
також при зменшенні водо-в’яжучого відношення і введенні добавки 
суперпластифікатору. Морозостійкість розчинів на ЦПШВ в основно-
му визначається факторами, що впливають на водо-в’яжуче відно-
шення розчинової суміші. 

Найбільш плавно знижується рухомість розчинових сумішей в 
часі при мінімальному вмісті лужних оксидів. Збільшення тривалості 
початку тужавлення цементу, а також зменшення вмісту в’яжучого в 
розчиновій суміші розширює діапазон можливого вмісту лугів в пи-
лу-виносу. 
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MORTAR MIXTURES AS A RESULT A COMPOSITE BINDER  
USING DUST-CARRYING OUT CLINKER BURNING FURNACES 

 
The article discusses the results of studies of the properties of mortar 
mixtures using cement industry waste in the composition of the 
composite binder,  the dependences of water holding capacity and 
normal density, mobility, hardening time and strength according to the 
varied compositions of dry mixtures are determined. The results of 
researches, which allow to design the compositions of dry mixtures 
and solutions on the basis of composite binder with the use of cement 
dust-removal using the given experimental and statistical models and 
nomogramsare given. 
Keywords: dry mix; mortar; removal dust; water consumption; water 
holding capacity; water reducing effect. 
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РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННОГО  
СВЯЗЫВАЮЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛИ-УНОСА  

ПЕЧЕЙ КЛИНКЕРНОГО ОБЖИГА 
 
В статье приведены результаты исследований свойств растворных 
смесей с использованием отходов цементной промышленности в 
составе композиционного вяжущего, определены зависимости во-
доудерживающей способности и нормальной густоты, подвижнос-
ти, сроков схватывания и прочности в соответствии с варьируемым 
составов сухих смесей. Приведены результаты исследований, поз-
воляющие проектировать составы сухих смесей и растворов на ос-
нове композиционного вяжущего в присутствии цементной пыли-
выноса с использованием приведенных экспериментально-
статистических моделей и номограмм. 
Ключевые слова: сухая строительная смесь; раствор; пыль-уноса; 
водопотребность; водоудерживающая способность; водоредуци-
рующий эффект. 
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