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АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ  
ЦЕМЕНТНО-ЗОЛЬНИХ РОЗЧИНІВ 

 
В результаті досліджень встановлено позитивний вплив на 

адгезійну міцність цементно-зольних розчинів комплексних доба-
вок-модифікаторів, що включають суперпластифікатор нафталін-
фор-мальдегідного типу, повітровтягувальну та водоутримуючу до-
бавки. 
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Вступ 
Передумови виконання досліджень.  Однією з головних задач 

модифікування будівельних розчинів є збільшення їх адгезійної зда-

тності. Особливо важливим є забезпечення адгезійної здатності для 

клеєвих мурувальних розчинів. 

На теперішній час, ще немає загальноприйнятої теорії, яка б 

задовільно пояснювала процес склеювання. Внаслідок 

специфічності та різноманітності явищ, які виникають на різних 

етапах процесу склеювання, створення загальної теорії склеювання 

значно ускладнюється [1]. 

Відомий ряд способів покращення клеючої здатності цементно-

го каменя при обмеженні його вмісту в бетоні. Один з них заснова-

ний на концепції, що розглядає цементний камінь як мікробетон [2]. 

У відповідності до цієї концепції доцільно підвищувати дисперсність 

цементного клею, забезпечуючи його повну гідратацію. Зерна цеме-

нту крупністю більше 40 мкм, які практично не гідратуються, раціо-

нально замінити наповнювачами. На цій концепції грунтуються тех-

нології сухого та мокрого домолу цементу сумісно з піском та іншими 

наповнювачами, одержання колоїдного цементного клею [3; 4]. До-

мел цементу, однак, не одержав розповсюдження в зв’язку з висо-
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кою енергоємністю, недосконалістю конструкції помольних агрегатів, 

швидкою втратою активності домеленого матеріалу. Застосування 

колоїдного цементного клею, який одержують з використанням віб-

раційних млинів та змішувачів, обмежується дуже вузькою областю 

клеючих сумішей. 

Значний розвиток одержали дослідження по активації цемент-

ного в’яжучого, а також суміші цементу з наповнювачами [2–5]. До на-

повнювачів відносять порошкоподібні або волокнисті матеріали, які 

застосовують для економії в'яжучого і регулювання фізико-технічних 

властивостей композиційних матеріалів. Одним з найбільш пошире-

них наповнювачів розчинових сумішей є  кам'яновугільна зола-

виносу. 

Зола-виносу активно впливає на усіх стадіях гідратації і струк-

туроутворення цементних систем, формування структури компози-

ційних будівельних матеріалів, тобто послідовного переходу від коа-

гуляційної структури до утворення просторового кристалічного кар-

касу. Введення золи-виносу в розчинові суміші в якості активного 

наповнювача є ефективним технологічним прийомом, який направ-

лений на зниження витрати цементу, вапна та покращення ряду бу-

дівельно-технічних властивостей розчинів. 

Критерієм фізико-хімічної активності наповнювачів може бути 

їх поверхнева енергія. У відповідності з термодинамічною концепці-

єю адгезії, основна роль у формуванні адгезійної міцності відводить-

ся співвідношенню значень поверхневої енергії адгезиву Wад і субст-

рата Wсуб. При цьому обов’язковою є умова Wад < Wсуб  [6]. 

На теперішній час є ряд рекомендацій стосовно активізації 

в’яжучих і наповнювачів за рахунок модифікування поверхні різними 

хімічними речовинами, в тому числі і ПАР. 

Доцільність активації наповнювача шляхом модифікування йо-

го поверхні добавками ПАР  випливає з рівняння Дюпре-Юнга [7], що 

зв'язує роботу адгезії Waq з поверхневою енергією твердого тіла 

                )cosm(VVW *
ад   ,                                         (1) 

де V  – поверхнева енергія твердого тіла;  

     
*V – вільна поверхнева енергія твердого тіла в атмосфері парів і 

газів;  

     1⊳p
*
p V/Vm   (

*
pV – поверхневий натяг рідини, орієнтований під 

впливом силового поля твердої поверхні;  
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     pV  – поверхневий натяг змочувальної рідини);  

      – крайовий кут змочування. 

З рівняння випливає, що для досягнення високої адгезійної мі-

цності важливо забезпечити необхідну змочуваність наповнювача 

зв’язуючим і зменшити міжфазову поверхневу енергію, що досяга-

ється обробкою наповнювача ПАР. 

Матеріали і методи досліджень. Вихідними матеріалами при 

проведенні досліджень служили портландцемент Здолбунівского 

ПАТ «Волинь-цемент», зола-виносу Бурштинської ТЕС, кварцовий пі-

сок з модулем крупності Мк = 1.62. 

З огляду на те, що об'єктом досліджень є цементно-зольні сухі 

суміші і розчини, для досліджень був обраний портландцемент типу 

ПЦ-І за ДСТУ Б В.2.7-46 марки М500. 

 У табл. 1 наведений хімічний склад цементу і золи-виносу Бу-

рштинської ТЕС, яка була використана у дослідженнях. Хімічний 

склад проб золи визначали за ДСТУБ.В.2.7- 9045:2020. Як випливає з 

наведених даних, за хімічним складом зола задовольняє вимогам 

ДСТУ Б.В.2.7-205:2009, які ставляться до золи-виносу для будівель-

них розчинів. 

Таблиця 1 

Хімічний склад вихідних матеріалів 

Назва  

матеріалу 

Вміст оксидів, % 

в.п.п SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O CaОв 

Цемент - 21,80 5,32 4,11 66,80 0,95 0,63 0,54 0,42 - 

Зола-виносу 5,1 84,5 2,1 2,0 2,3 1,2 2,5 
 

У дослідженнях був використаний порошкоподібний суперпла-
стифікатор торгової марки «Поліпласт» СП-3. 

Суперпластифікатори С-3 є продуктом конденсації нафталінсу-
льфокислот і формальдегіда, що містить суміш олігомерів і полімерів 

(т.зв. «активна речовина») і сіль, що не прореагувала, -
нафталінсульфокислоти і сульфат натрію [8]. Вміст «активної речо-
вини» у СП складав не менше 69%, зольність не більше 38%, рН 
2,5%-го водного розчину – 7...9. Водний розчин суперпластифікатора 
не змінював своїх властивостей при нагріванні до 85° С. При замо-
рожуванні до – 40° С и наступному повному відтаюванні властивості 
розчину також зберігалися. 

 Повітровтягувальною добавкою (ПД) слугувала суха порошко-
подібна добавка «Міх-DH» – суміш синтетичних повітровтягувальних 
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компонентів та натрієвих солей абієтинової кислоти. 
У якості водоутримуючої добавки використовували ефіри целю-

лози (ЕЦ) – метилгідроксиетилцелюлозу Tylose МН 15002Р6 – про-
дукт заміщення водневих атомів гідроксильних груп целюлози на 
спиртові залишки, отриманий в результаті процесу активізації целю-
лози гідроксидом натрію та подальшої її етерифікації метиленхлори-
дом та окисом етилену 

Адгезійну здатність цементно-зольних розчинів визначали від-
повідно до ДСТУ [9] як міцність на відрив від бетонної основи зразка 

розміром 5050 мм, випиляного з керамічної плитки. Вплив водоце-
ментного (В/Ц) та золоцементного (З/Ц) відношення, а також виду та 
вмісту досліджуваних добавок вивчали за допомогою експериментів, 
алгоритмізованих відповідно до плану В4 (табл. 2). 

Результати експериментальних досліджень. Математичною 
обробкою експериментальних результатів отримані експеримента-
льно-статистичні моделі адгезійної міцності  наведені в табл. 3. Для 
аналізу отриманих моделей побудовані двофакторні графічні залеж-
ності та поверхні відгуку адгезійної міцності (рис. 1...3). 

Додатково вивчали вплив на величину адгезійної міцності (Rад) 
домелу золи, а також співвідношення цементно-зольне в’яжуче: 
заповнювач. Результати дослідів наведені в табл. 3 та на рис. 4. 

Таблиця 2 

Умови планування експерименту при дослідження адгезійних і міц-

носних властивостей модифікованих цементно-зольних розчинів 

Технологічні фактори Рівні варіювання 

Інтервал ва-

ріювання Натуральний вид 

Кодо-

ваний 

вид 

-1 0 +1 

В/Ц Х1 0,6 0,8 1,0 0,2 

З/Ц Х2 0 0,35 0,7 0,35 

Вміст суперпластифі-

катора СП-3, % маси 

цементу 

Х3 0 0,35 0,7 0,35 

Вміст повітровтягува-

льної добавки, % маси 

цементу 

Х4(І) 0 0,025 0,05 0,025 

Вміст водоутримуючої 

добавки Tylose (ЕЦ), % 

маси цементу 

Х4(ІІ) 0 0,15 0,3 0,15 
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Аналіз отриманих моделей адгезійної міцності показує, що 

вплив на неї як В/Ц, так і золоцементного відношення (З/Ц) має екстремаль-

ний характер (рисунок). Так, при збільшенні В/Ц розчину від 0,6 до 

0,7...0,75 адгезійна міцність зростає на 8...10%, при подальшому збі-

льшенні В/Ц вона зменшується на 20...25% від максимального зна-

чення. При цьому максимум Rад. спостерігається при З/Ц = 0,35...0,4. 

Такий вплив згаданих технологічних факторів на адгезію можна по-

яснити впливом не тільки пористості контактного шару, але й ступе-

ня змочування розчином основи. 

Таблиця 3 

Математичні моделі адгезійної міцності  

цементно-зольних розчинів 
Добав-

ка 

Математичні моделі адгезійної міцності 

ПФМ1 

(СП-3 + 

ПД) 

21

2

4

2

3

2

2

2

14317

00400459002090

04590045900170035002803560

хх,х,х,

х,х,х,х,х,,R ,ад




              (2)  

324121

2

4

2

3

2

2

2

1432128

01100040004005420054200740

0792002600570018002806390

хх,хх,хх,х,х,х,

х,х,х,х,х,,R

,

,ад




 (3)  

ПФМ2 

(СП-3 + 

ЕЦ) 

4341

2

4

2

3

2

2

2

143217

002000200424002240

042400574003400360007002703920

хх,хх,х,х,

х,х,х,х,х,х,,R ,ад




        (4)  

43324121

2

4

2

3

2

2

2

1432128

00300160006000600670

06700670097005200600021003007060

хх,хх,хх,хх,х,

х,х,х,х,х,х,х,,R ,ад



     (5)   

 

Суперпластифікатор СП-3 та повітровтягувальна добавка «Міх-

DH», позитивно впливають на адгезію розчинів  як в результаті зміни 

їх поверхневої енергії, так і в результаті зміни якісних характеристик 

контактного шару. Введення гідрофільної добавки СП-3 покращує 

характеристики контактного шару розчину, очевидно, насамперед 

збільшення його змочуваності і зменшення вмісту надлишкової во-

логи. При збільшенні вмісту суперпластифікатора з 0 до 0,35% від 

маси цементу адгезійна міцність зростає на 16...35% при В/Ц=0,6 та 

на 25...40% при В/Ц=1,0. Подальше збільшення вмісту СП-3 до 0,7% 

приводить до збільшення Rад. ще на 13...20%. 
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Введення в розчини повітровтягувальної і, особливо, полімерної 

добавки Tylose забезпечує необхідну водоутримуючу здатність роз-

чинової суміші і знижує товщину необхідного клеєвого шару, що та-

кож позитивно позначається на величині адгезії. За інших рівних 

умов збільшення вмісту повітровтягувальної добавки від 0 до 0,025% 

Rад, 

МПа 

Rад, 

МПа 

Рисунок. Залежність адгезійної міцності (МПа) цемент-

но-зольних розчинів від вмісту добавок у віці 28 діб 
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від маси цементу збільшує адгезійну міцність на 30...45%, при пода-

льшому збільшенні вмісту ПВД адгезійна міцність дещо знижується. 

Збільшення вмісту водоутримуючої добавки Tylosе від 0 до 0,15% при-

водить до зростання адгезійної міцності на 25...55%, подальше зрос-

тання вмісту добавки слабо впливає на адгезію золовмісних розчинів. 

Додатковим фактором, який сприяє збільшенню адгезійної міц-

ності розчинів, служить збільшення дисперсності золи-виносу (табл. 

4). Так, домел золи до питомої поверхні 390 м2/кг дозволяє збільши-

ти міцність зчеплення розчину з основою у віці 7 діб на 14...26%, у ві-

ці 28 діб – на 13...18%. 

Таблиця 4 

Адгезійна міцність модифікованих цементно-зольних розчинів з ви-

користанням золи різної дисперсності 

(Ц+З)/П Sз.пит 

Адгезійна міцність, МПа, у 

віці 

7 діб 28 діб 

Модифікатор ПФМ1  

(В/Ц = 0,8; З/Ц = 0,6; СП-3 = 0,5%; ПД = 0,03%) 

1 : 3 

290 0,34 0,60 

340 0,38 0,66 

390 0,43 0,71 

1 : 4,5 

290 0,28 0,53 

340 0,32 0,57 

390 0,35 0,62 

Модифікатор ПФМ2  

(В/Ц = 0,8; З/Ц = 0,6; СП-3 = 0,5%; ЕЦ = 0,3%) 

1 : 3 

290 0,38 0,64 

340 0,42 0,69 

390 0,45 0,73 

1 : 4,5 

290 0,29 0,55 

340 0,31 0,59 

390 0,33 0,62 

 

Відомо, що нові свіжоутворені поверхні мінеральних матеріалів 

мають значно вищі значення поверхневої енергії, що обумовлює їх 

вищу адгезійну активність. Механічні процеси при помелі мінераль-

них і органічних матеріалів викликають, поряд з збільшенням їх по-

верхневої енергії, зростання ізобарного потенціалу порошків і, відпо-
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відно. їх хімічної активності, що також сприяє високій адгезійній міц-

ності при контакті їх з в’яжучим. Слід, втім, враховувати схильність 

мелених порошків до швидкого дезактивування. Тривалість існуван-

ня у повітряному середовищі радикалів, які виникають при механо-

хімічній обробці, складає всього 10-3...10-6 с [10].  

Зміна співвідношення цементно-зольного в’яжучого та піску та-

кож впливає на величину адгезійної міцності. Збільшення співвід-

ношення в’яжуче : заповнювач приводить до певного збільшення ад-

гезійної міцності.  

Висновок. В результаті досліджень встановлено позитивний 

вплив на адгезійну міцність цементно-зольних розчинів комплекс-

них добавок-модифікаторів, що включають суперпластифікатор наф-

талінформальдегідного типу, повітровтягувальну та водоутримуючу 

добавки. Адгезійна міцність модифікованих розчинів залежить від 

складу модифікаторів, водоцементного та золоцементного відношень 

і зростає при домелі золи і збільшенні співвідношення в'яжуче : запо-

внювач. 
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ADHESIVE STRENGTH OF MODIFIED CEMENT AND ASH SOLUTIONS 
 

One of the main tasks of modifying mortars is to increase their 
adhesive ability. It is especially important to ensure the adhesiveness 
of adhesive masonry solutions. 

Due to the specificity and variety of phenomena that occur at dif-
ferent stages of the bonding process, the creation of a general theory 
of bonding is much more difficult. 

There are a number of ways to improve the adhesiveness of ce-
ment stone by limiting its content in concrete. One of them is based on 
the concept that considers cement stone as microconcrete. In accord-
ance with this concept, it is advisable to increase the dispersion of the 
cement adhesive, ensuring its complete hydration. Cement grains 
larger than 40 microns, which are practically not hydrated, should be 
rationally replaced with fillers. This concept is based on the technolo-
gy of dry and wet cement domel in combination with sand and other 
fillers, obtaining colloidal cement adhesive. Domel cement, however, 
has not become widespread due to high energy consumption, imper-
fect design of grinding units, rapid loss of activity of the ground mate-
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rial. The use of colloidal cement adhesive, which is obtained using vi-
brating mills and mixers, is limited to a very narrow range of adhesive 
mixtures. 

Studies on the activation of cement binders, as well as mixtures 
of cement and fillers, have been significantly developed. The fillers 
include powdered or fibrous materials, which are used to save the 
binder and regulate the physical and technical properties of compo-
site materials. One of the most common fillers of mortar mixtures is 
coal ash. 

Fly ash – removal actively influences at all stages of hydration 
and structure formation of cement systems, formation of structure of 
composite building materials, ie consecutive transition from coagula-
tion structure to formation of a spatial crystalline framework. The in-
troduction of fly ash in mortar mixtures as an active filler is an effec-
tive technological technique, which aims to reduce the consumption of 
cement, lime and improve a number of construction and technical 
properties of solutions. 

The criterion of physicochemical activity of fillers can be their 
surface energy. In accordance with the thermodynamic concept of ad-
hesion, the main role in the formation of adhesive strength is assigned 
to the ratio of the values of the surface energy of the adhesive. 

There are currently a number of recommendations for activating 
binders and fillers by modifying the surface with various chemicals, 
including surfactants. 

As a result of research, a positive effect on the adhesive strength 
of cement-ash solutions of complex additives-modifiers, including 
superplasticizer of naphthalene-formaldehyde type, air-repellent and 
water-retaining additive is shown. 

Keywords: portland cement; fly ash; superplasticizer; adhesive 
strength. 
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АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННЫХ  
ЦЕМЕНТНО-ЗОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

 
В результате исследований установлено положительное вли-

яние на адгезионную прочность цементно-зольных растворов ком-
плексных добавок-модификаторов, включающих суперпластифи-
катор нафталинфор-мальдегидного типа, воздухововлекающими и 
водоудерживающую добавки. 

Ключевые слова: портландцемент; зола-уноса; суперпласти-
фикатор; адгезионная прочность. 
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