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Однією з головних задач модифікування будівельних розчинів є 

покращення їх адгезійної здатності. 
Величина адгезії розчинової суміші, яку можна розглядати як бін-

гамівську рідину до твердого тіла [1; 2] виражається наступним рів-
нянням: 

),cos1( ϕσ  Wa +=  (1) 

де Wa – робота адгезії; σ – поверхневий натяг рідини; φ – краєвий кут, 
утворений дотичною до поверхні краплі рідини і твердої поверхні, на 
якій розміщена крапля.  

Відомий ряд способів покращення адгезивної та відповідно клею-
чої здатності розчинових та бетонних сумішей. Один з них заснований 
на концепції, що розглядає цементний камінь як мікробетон [3]. Від-
повідно до цієї концепції доцільно підвищувати дисперсність цемент-
ного клею, забезпечуючи більш повну його гідратацію. Зерна цементу 
крупністю більше 40 мкм, які практично не гід ратуються, раціонально 
замінювати мінеральними наповнювачами (мікронаповнювачами). На 
цій концепції ґрунтуються технології одержання колоїдного цементно-
го клею, сухого та мокрого домелу цементу з піском та іншими напов-
нювачами [4; 5]. Однак домел цементу не одержав розповсюдження у 
зв’язку з високою його енергоємністю, недосконалістю конструкцій 
помольних агрегатів швидкою втратою активності високодисперсного 
цементу. Застосування колоїдного цементного клею, який одержують з 
використанням вібраційних млинів та змішувачів, обмежується дуже 
вузькою областю клеючих сумішей. 

Володіючи високою питомою поверхнею, мінеральні наповнювачі, 
поряд із можливою прямою хімічною взаємодією, впливають на фізи-
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ко-хімічні процеси на поверхні розподілу фаз твердну чого в’яжучого. 
По мірі утворення структури наповненого цементного каменю відбу-
вається формування коагуляцій них, та інших видів епітаксильних ко-
нтактів між цементним тістом і наповнювачем [3; 5].  

Критерієм фізико-хімічної активності наповнювачів є їх поверхнева 
енергія. У відповідності з термодинамічною концепцією адгезії, осно-
вна роль у формуванні адгезійної міцності відводиться співвідношен-
ню значень поверхневої енергії адгезиву Wад і субстрату Wсуб. При 
цьому обов’язковою є умова Wад < Wсуб [6]. 

Як відомо, визначення поверхневої енергії твердих тіл ускладнено і 
її значення знаходять за допомогою ряду розрахункових методів або 
виміру деяких механічних характеристик. Зокрема в якості критерію 
поверхневої активності наповнювачів запропоновано використовувати 
кислотно-основне відношення поверхневих центрів мінеральних дис-
персних речовин [4]. На поверхні частинки можуть одночасно бути 
присутніми кислотні і основні, окислювальні і відновлювальні центри, 
що роблять  поверхню поліфункціональною і здатною взаємодіяти з 
різними адсорбованими речовин за різними механізмами. Встановле-
но, що активність поверхні наповнювачів залежить не тільки від хіміч-
ного і мінералогічного складу, але і наявності домішок, що у деяких 
випадках можуть виконувати роль легуючих добавок. 

Для досягнення високої адгезійної міцності важливо забезпечити 
необхідну змочуваність наповнювача зв’язуючим і зменшити міжфа-
зову поверхневу енергію, що досягається обробкою наповнювача ПАР. 
Зменшення міжфазової поверхневої енергії при створенні адсорбційно-
активного середовища визначається з рівнянням 

∆υт.р = K T ∫
c

0

s cdcn ln)( , (2) 

де ∆υт.р – різниця міжфазної поверхневої енергії без ПАР і в присутно-
сті ПАР з концентрацією c; ns – величина адсорбції, обумовлена кількі-
стю молекул ПАР, що адсорбовані на 1 см

2
 поверхні розділу фаз; K – 

постійна Больцмана; T – абсолютна температура, °K. 
Необхідною умовою ефективності ПАР є здатність до хемосорб-

ційного впливу на поверхню частинок наповнювача. У загальному ви-
падку рекомендуються для мінеральних наповнювачів кислотного ти-
пу катіоно-активні ПАР, а основного типу – аніоно-активні [5]. 

Роль дисперсного мінерального наповнювача в будівельних розчи-
нах може виконувати пиловидний продукт – кам’яна мука, яка має 
крупність від 0,16 мм і нижче, та отримується при фракціонуванні від-
сівів подрібненні гірських порід на щебінь або з аспіраційних систем 
відповідних підприємств при їх очищенні. 

В ході досліджень використовували гранітну кам’яну муку 
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(ГКМ), що отримана при переробці граніту Вирівського кар’єру Рів-
ненської області на щебінь. Хімічний склад ГКМ в %: SiO2 – 72,97; 
Аl2O3 – 13,6; Fe2O3 – 0,98; FeO – 0,58; ТiO2 – 0,3; MgO – 0,46; CaO – 
1,29; Na2O – 3,91; К2O – 5,18; Р2O5 – 0,08; Н2O – 0,15; ВПП – 0,6. Пи-
тома поверхня муки складає 250 м

2
/кг, фракційний склад в %: до 20 

мкм – 15,5; 20…40 мкм – 36,5; 40…80 мкм – 33,5; 80…160 мкм – 14,5. 
Адгезійну здатність розчинів визначали відповідно до ДСТУ  

БВ.2.7-126:2011 як міцність на відрив зразка розміром 50×50 мм, ви-
пиляного з керамічної плитки та приклеєного розчином до бетонної 
основи. Вплив водоцементного (В/Ц) та відношення ГКМ/Ц (Н/Ц), а 
також виду та вмісту досліджуваних добавок вивчали за допомогою 
експериментів, алгоритмізованих відповідно до плану В4. Умови пла-
нування експериментів приведені в табл. 1.  

Таблиця 1 
Умови планування експериментів при дослідження адгезійної  

здатності розчинів 

Технологічні фактори 
Рівні  

варіювання Інтервал 
варіювання 

Натуральний вид 
Кодований 

вид 
-1 0 +1 

В/Ц Х1 0,6 0,8 1,0 0,2 
Н/Ц Х2 0 0,35 0,7 0,35 

Вміст суперпласти-
фікатора СП-3, % 

маси цементу 
Х3 0 0,35 0,7 0,35 

Вміст водоутримую-
чої добавки Tylose 

(ЕЦ), % маси цемен-
ту 

Х4 0 0,15 0,3 0,15 

В результаті статистичної обробки експериментальних результатів 
отримані математичні моделі адгезійної міцності у віці 7 та 28 діб: 

fm,adh,7 = 0,392-0,027Х1+0,007Х2+0,036Х3+0,034Х4-0,0574Х
2

1
- 

-0,0424Х
2

2
-0,0224Х

2

3 -0,0424Х
2

4
+0,002Х1Х4 +0,002Х3Х4 

(3) 

  

fm,adh,28 = 0,706-0,030Х1+0,021Х2+ 0,060Х3+0,052Х4-0,097Х
2

1
-

0,067Х
2

2
- 

-0,067Х
2

3 -0,067Х
2

4
+0,006Х1Х2+0,006Х1Х4+0,016Х2Х3+0,003Х3Х4 

(4) 

 
Для аналізу отриманих моделей побудовані двофакторні графічні 

залежності та поверхня відгуку адгезійної міцності (рис. 1-3). 
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Аналіз отриманих моделей адгезійної міцності показує, що вплив 
на неї як В/Ц, так і Н/Ц має екстремальний характер (рис. 1). Так, при 
збільшенні В/Ц розчину від 0,6 до 0,7...0,75 адгезійна міцність зростає 
на 8...10%, при подальшому збільшенні В/Ц вона зменшується на 
20...25% від максимального значення. При цьому максимум fm,adh спо-
стерігається при Н/Ц = 0,35...0,4. Такий вплив згаданих технологічних 
факторів на адгезію можна пояснити впливом не тільки пористості ко-
нтактного шару, але й ступеня змочування розчином основи. 

Суперпластифікатор СП-3 позитивно впливає на адгезію розчинів 
як в результаті зміни їх поверхневої енергії, так і в результаті зміни 
якісних характеристик контактного шару. Введення гідрофільної доба-
вки СП-3 покращує характеристики контактного шару розчину, очеви-
дно, насамперед в результаті збільшення його змочуваності і змен-
шення вмісту надлишкової вологи. При збільшення вмісту суперплас-
тифікатора 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 збільшен-
ня вмісту СП-3 до 0,7% призводить до збільшення fm,adh ще на 13...20%. 

Введення в розчини полімерної добавки Tylose забезпечує необхід-
ну водоутримуючу здатність розчинової суміші і знижує товщину не-
обхідного клеєвого шару, що також позитивно позначається на вели-
чині адгезії. Збільшення вмісту водоутримуючої добавки Tylosa від 0 до 
0,15% призводить до зростання адгезійної міцності на 25...55%, подальше 
зростання вмісту добавки слабо впливає на адгезію розчинів. 

Додатковим фактором, який сприяє збільшенню адгезійної міцності 
розчинів, служить збільшення дисперсності кам’яної муки (табл. 2). 
Так, домол ГКМ до питомої поверхні 390 м

2
/кг дозволяє збільшити мі-

цність зчеплення розчину з основою у віці 7 діб на 15...30%, у віці  
28 діб – на 15...20%. 

Відомо, що нові свіжоутворені поверхні мінеральних матеріалів 
мають значно вищі значення поверхневої енергії, що обумовлює їх 
вищу адгезійну активність. Механічні процеси при помелі мінеральних 
матеріалів викликають, поряд з збільшенням їх поверхневої енергії, 
зростання ізобарного потенціалу порошків і, відповідно, їх хімічної ак-
тивності, що також сприяє високій адгезійній міцності при контакті їх 
з в’яжучим.  
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Рис. 1. Залежність адгезійної міцності (МПа) цементних розчинів від В/Ц 

та Н/Ц у віці 7 діб 
 

Слід, втім, враховувати схильність молотих порошків до швидкого 
дезактивування. Тривалість існування у повітряному середовищі ради-
калів, які виникають при механохімічній обробці, складає всього  
10

-3
...10

-6 
с [6]. Адсорбція свіжомеленими порошками водяної пари та 

вуглекислого газу з повітря та насичення незкомпенсованих молекуля-
рних сил призводить не тільки до «старіння» поверхні наповнювачів, 
але і служить додатковою перепоною для утворення надійних адгезій-
них контактів.  

Через це механохімічна активація наповнювачів ефективна при 
створенні на їх зернах первинного контактного шару структурованого 
в’яжучого безпосередньо у процесі помелу. 
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Рис. 2. Залежність адгезійної міцності (МПа) наповнених цементних розчинів 

від В/Ц  та Н/Ц у віці 28 діб 

Таблиця 2 

Адгезійна міцність модифікованих цементних розчинів з  

використанням кам’яної муки різної дисперсності 

(Ц+ГКМ)/П Sпит 

Адгезійна міцність, МПа, у віці 

7 діб 28 діб 

В/Ц = 0,8; Н/Ц = 0,6; СП-3 = 0,5%; Tilose = 0,3%)
 

1 : 3 

250 0,38 0,64 

340 0,42 0,69 

390 0,45 0,73 

1 : 4,5 

250 0,29 0,55 

340 0,31 0,59 

390 0,33 0,62 
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Рис. 3. Залежність адгезійної міцності (МПа) цементних розчинів у віці  

28 діб від вмісту ГКМ та добавки СП-3 при В/Ц = 0,8 

 

Зміна співвідношення наповненого в’яжучого та піску також впли-

ває на величину адгезійної міцності. Збільшення співвідношення 

в’яжуче: заповнювач призводить до збільшення адгезійної міцності, 

більш відчутному при використанні піску більшої крупності.   

Висновок  
Таким чином, в результаті виконаних досліджень показано, що вве-

дення в цементні розчини, що містять суперпластифікатор і водоутри-

муючу добавку та в якості наповнювача гранітної кам’яної муки при 

оптимальному її вмісті і дисперсності суттєво покращує їх адгезійну 

здатність. 
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