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МОДИФІКОВАНЕ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВЕ В’ЯЖУЧЕ МОКРОГО 

ПОМЕЛУ 

 

В статі  представлені особливості отримання  сульфатно-шлакового 

в’яжучого за мокрим способом. Досліджено вплив комплексних добавок 

на властивості сульфатно-шлакового в’яжучого. Визначено оптималь-

ний вміст компонентів для одержання сульфатно-шлакового в’яжучого  

виготовленого мокрим помелом. 

Ключові слова: сульфатно-шлакове в’яжуче, доменні гранульовані шла-

ки, добавки.  

 

In the article the features of sulfate-and-slag binder preparation by wet 

milling are given. The influence of complex additives on the properties of 

such binders was discovered. Optimal content of sulphate-and-slag 

binder components for wet method of producing was determined. 

Key words: sulfate-and-slag binding, granulated blast-furnace slag, additions. 

 

В статье  представлены особенности получения  сульфатно-шлакового 

вяжущего по мокрому способу. Исследовано влияние комплексных до-

бавок на свойстве сульфатно-шлакового вяжущего. Определено оптима-

льное содержание компонентов для получения сульфатно-шлакового 

вяжущего изготовленного мокрым помолом.  

Ключевые слова: сульфатно-шлаковое вяжущее, доменные гранулиро-

ванные шлаки, добавки.  

 

Приготування сульфатно-шлакового в'яжучого (СШВ) є достатньо 

енергоємним виробництвом, що пов’язано з процесами сушки компонентів – 

доменного гранульованого шлаку, сульфатного активізатора та, іноді, і інших 

матеріалів. Крім того, для досягнення високої активності СШВ, необхідним є 

достатньо тонкий помел в’яжучого, що при сухому способі  досягається тіль-

ки за рахунок тривалого помелу і використанні спеціальних добавок – інтен-

сифікаторів помелу. Вищевказані проблеми ефективно вирішуються шляхом 

використання мокрого помелу в’яжучого, що не потребує сушки компонентів 

і забезпечує високу тонкість помелу. Так, відомий за літературними джере-
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лами бельгійський триф-спосіб [1] приготування  СШВ передбачає окремий 

спільний мокрий помел високоглиноземистого доменного гранульованого 

шлаку із подальшим змішуванням отриманого шламу з активізуючими доба-

вками. Отримані таким способом СШВ відрізняються невисокою активністю 

– до 30 МПа, потребують високоглиноземистого доменного гранульованого 

шлаку зі вмістом Al2O3 в межах 10…20%, а додаткове змішування меленого 

шламу з активізуючими добавками ускладнює приготування СШВ. 

Метою наших досліджень було визначення параметрів спрощеного спо-

собу приготування СШВ підвищеної міцності шляхом спільного мокрого по-

мелу всіх компонентів в’яжучого.  

Згідно із сучасними вимогами до складових компонентів СШВ в якості 
шлаків доцільно використовувати гранульовані основні шлаки зі вмістом 

глинозему (Al2O3) в межах 10-20% і пониженим вмістом закису марганцю – 

менше 3% [2]. Такі шлаки характерні, зокрема, для металургійних комбінатів 

Росії (Схід і Урал), але в українських доменних шлаках (Криворізький, Запо-

різький, Дніпропетровський, Маріупольський та ін.) та в шлаках Заходу Росії, 
вміст Al2O3 знаходиться в межах 6-8% при незначному вмісті оксиду марган-

цю – менше 0,5%. Можливість використання таких шлаків для виготовлення 

СШВ підвищеної міцності є невивченою. Звідси актуальною є проблема роз-

робки високоміцних СШВ на основі низькоглиноземистих доменних грану-

льованих шлаків. 

Для   досліджень   використано   наступні  компоненти: в якості доменно-

го гранульованого шлаку – низькоглиноземистий доменний шлак Криворізь-

кого металургійного комбінату зі вмістом Al2O3 – 6,47%; суперпластифікато-

ри, а також їх комбінації – С-3, Melment F10, Melflux 2561, ЛСТ та приско-

рювач твердіння в’яжучого – CaCl2; сульфатний компонент фосфогіпс-

дигідрат ВАТ Рівне-Азот, вміст якого згідно з нашими даними [3] приймали 

10% від маси в’яжучого; лужні активізатори – портландцемнтний клінкер чи 

вапно.  

Виконані авторами дослідження показали, що при використанні лужного 

активізатора – портландцементного клінкеру під час тривалого спільного мо-

крого помелу компонентів СШВ відбувається передчасне тужавлення су-

спензії в’яжучого, очевидно, в наслідок швидкої взаємодії сульфату кальцію з 

гідроалюмінатами, що виділяються при гідратації клінкеру. В наслідок цього 

суспензія в’яжучого швидко втрачала пластичність при використанні будь-

якого суперпластифікатора. Тому в подальшому використовували лужний 

активізатор – негашене вапно, у кількості, згідно з нашими даними [3], що не 

викликало передчасного тужавлення. 

Для оцінки впливу факторів на міцність СШВ виготовляли стандартні 
зразки-балочки складу пісок: СШВ=3:1, що тверділи на повітрі при нормаль-

ній температурі і вологості біля 100%. Результати випробувань представлені 
в табл. 1. Тонкість мокрого помелу СШВ всіх складів була достатньо висо-

кою і характеризувалася відсутністю залишку на ситі №008 при просіюванні 
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пасти СШВ. СШВ без добавок пластифікаторів для повного вивантаження з 

млину потребувало великого водовмісту (дослід №1), внаслідок чого, зразки 

характеризувались низькою міцністю.  

Таблиця 1 

Властивості СШВ мокрого помелу 

№ 

з/п 

Добавка Водо-

в’яжуче 

віднош. 

Розплив 

конусу, 

мм 

Міцність при стиску, 

МПа, у віці, діб 
Вид 

Кількість, 

% 3 7 28 

1 - - 0,59 107 0,8 1,9 4,6 

2 ЛСТ 0,3 0,54 106 1,7 2,8 7,3 

3 С-3 0,5 0,46 107 4,21 5,3 8,2 

4 Melment  0,5 0,44 108 4,81 10,24 13,3 

5 Melflux 0,6 0,36 120 16,8 29,6 41,7 

6 С-3 + 

Melflux 

0,5 

0,2 
0,37 105 4,2 6,2 5,8 

7 ЛСТ 

Melflux 

0,5 

0,3 
0,36 118 4,2 8,4 26,0 

8 ЛСТ 

Melflux 

0,2 

0,3 
0,36 112 15,2 29,4 40,7 

 

Введення добавки ЛСТ не зменшило водовміст, міцність зразків 

в’яжучого залишилась низькою (дослід №2). В процесі досліджень було ви-

явлено, що добавка нафталіно-формальдегідного складу – С-3 при тривалому 

сумісному помелі з компонентами СШВ втрачає свої властивості, що викли-

кає загусання водної пасти СШВ та утруднює формування зразків. Для збе-

реження пластифікуючої здатності С-3 був апробований варіант введення С-3 

у млин за 10 хв до кінця помелу СШВ. Вивантаження було суттєво полегше-

но, але в процесі формування зразків в’яжуче швидко втрачало пластичність. 

В результаті отриманий розчин був надто жорсткий, погано вкладався у фор-

ми, і, як наслідок, міцність зразків була низька – не більше 12 МПа (дослід 

№3). В подальшому всі добавки-пластифікатори вводили в млин за 10 хв до 

кінця помелу. 

Результат використання добавки меламіноформальдегідного складу  

Melment F10  виявився в цілому подібний до даних по С-3, (дослід №4), тому 

ця добавка, враховуючи її високу вартість, була визнана неперспективною і в 

подальшому не використовувалась.  

Найкращий результат був отриманий при введенні добавки полікарбоксі-
латного типу Melflux 2561 у кількості 0,6 % від маси СШВ (дослід №5). Пас-

та СШВ виявилась надзвичайно пластичною, легко виливалась із млина і 
тривалий час (понад 1 годину) зберігала пластичність. При формуванні зраз-

ків балочок виявилося, що пластичність розчину значно переважає стандарт-
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ні вимоги (отриманий розплив конусу понад 115 мм). При цьому вже через 

добу після формування зразки нормально розпалублювались і в подальшому 

інтенсивно набирали міцність, яка у віці 28 діб перевищувала 40 МПа. Недо-

ліком такого способу виготовлення СШВ є висока вартість великої кількості 
добавки Melflux 2561, яка складає при такому складі СШВ понад 600 грн. на 

тону в’яжучого. 

Таким чином, шлях для економії ефективної, але високовартісної добавки 

Melflux 2561 полягає у частковій заміні її більш дешевими добавками – С-3 

(вартість біля 10 грн./кг ) або ЛСТ (вартість біля 7 грн./кг ). 

Композиція добавок С-3 (0,5%) + Melflux 2561 (0,2%) внаслідок швидкої 
втрати пластифікуючих властивостей С-3 і недостатньої кількості              
Melflux 2561 виявилось неефективною: недостатня пластичність пасти 

в’яжучого і швидке її загущення, внаслідок чого розчин погано вкладався у 

форму, а міцність зразків виявилась низькою (дослід №6). 

Більш перспективною виявилась композиція ЛСТ (0,5%) + Melflux 2561 

(0,3%). Паста в’яжучого була дуже пластичною (дослід №7), легко вилива-

лась із млина,  розчин з піском  також був дуже пластичним і вкладався у 

форм навіть без вібрації. Але внаслідок високого вмісту ЛСТ зразки розпалу-

билися тільки через 2 доби твердіння, а міцність в’яжучого зростала повіль-

но, особливо в перші 7 діб, а на 28 добу не перевищила  20 МПа. Певний по-

зитивний ефект був досягнутий при додатковому введенні у цю композицію 

добавки прискорювача  CaCl2 , що дозволило збільшити міцність до 26 МПа. 

Негативним явищем була також седиментація дуже рідкої пасти в’яжучого, в 

результаті чого вже через півгодини спостерігалося помітне розшарування 

пасти в’яжучого. 

Найкращою композицією виявився склад добавки                  

ЛСТ (0,2%) +Melflux 2561(0,3%). Отримана паста (дослід №8) була достатньо 

пластичною, легко виливалася із млина, була менш схильна до седиментації, 
тривалий час зберігала пластичність, а негативний вплив ЛСТ був мало помі-
тний. Зразки в’яжучого інтенсивно набирали міцність, а у 28 діб досягли міц-

ності понад 40 МПа. 

З метою визначення кількісних характеристик впливу технологічних фак-

торів на міцність СШВ та консистенцію розчину був використаний план ал-

горитмізованих експериментів В4. Умови планування експерименту наведені 
в табл. 2. На основі експериментальних даних отримані рівняння регресії мі-
цності при  стиску СШВ у віці 7 та 28 діб, а також в якісні характеристики 

пластичності суспензії в’яжучого після мокрого помелу – розплив тіста на 

приладі Суттарда. Після помелу для уникнення седиментації вводиться доба-

вка ефіру целюлози – метилгідроксиетил «Tylose» виробництва фірми 

Clariant, Німеччина, у кількості 0,05 %   від маси в’яжучого. 
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Таблиця 2 

Умови планування експерименту 

Технологічні фактори  Рівні варіювання 
Інтервал ва-

ріювання 
Натуральний  

вигляд 

Кодований 

вигляд  
-1 0 +1 

Вміст Melflux, % х1 0 0,3 0,6 0,3 

Вміст ЛСТ, % х2 0 0,2 0,4 0,2 

Вміст вапна на СаО, %  х3 1 2 3 1 

Вміст CaCl2, %  х4 0 2 4 2 

 

Вміст води для зразків в’яжучого не регулювався, і визначався водовміс-

том в’яжучого мокрого помелу. Зразки меленого тіста в’яжучого без добавок-

суперпластифікаторів мали високий водовміст (В/Вж=0,44), з добавкою         

ЛСТ–В/Вж=0,40...0,42, з комплексною добавкою ЛСТ+Melflux=0,35...0,37, 

тільки з Melflux 0,33...0,36. Отримали рівняння регресії наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Рівняння регресії міцності на стиск у різному віці та розпливу тіста СШВ,  

виготовленого мокрим помелом  

Вихідні  
параметри 

Математичні моделі 

Міцність на 

стиск у віці 
7 діб, МПа )(хх,хх,хх,хх,хх,

хх,х,х,х,х,х,х,х,х,,R
діб
зг

13020303040

123141739242719126723

4342324131

21
2
4

2
3

2
2

2
14321

7

+−−++

+−−−−−++++=  

Міцність на 

стиск у віці 
28 діб, МПа 

)(хх,хх,хх,хх,хх,

хх,х,х,х,х,х,х,х,х,,R
діб

зг

26040506070

3344222278744262110539

4342324131

21
2
4

2
3

2
2

2
14321

28

+−−++

+−−−−−++++=  

Розплив ті-
ста СШВ на 

приладі 
Суттарда, 

мм 

)(хххххххх

ххххххххххххP

33144

52723725362565165

43423241

3121
2
4

2
3

2
2

2
14321

++−+

+−+++−−−−++=  

 

На рисунку показані графічні залежності впливу технологічних факторів 

на міцність СШВ. Згідно з цими даними найбільший вплив на міцність має 

вміст добавки Melflux 2561, на другому місті – вміст CaCl2, на третьому – 

вміст ЛСТ, найменш вплив має вміст вапна. Всі фактори  впливають на міц-

ність позитивно. Максимально можлива міцність в’яжучого в межах нашого 

експерименту наближається до 50 МПа. Добре помітно, що оптимальний 

вміст ЛСТ для забезпечення максимальної міцності близький до 0,2% (рису-

нок, а), а вміст Melflux 2561 на рівні 0,3% вже забезпечує міцність понад              

40 МПа (рисунок, а, б), що дозволяє не надто збільшувати вміст цього висо-
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коватрісного компоненту. Вміст СаО 1…2% є цілком достатнім для отриман-

ня високої міцності СШВ (рисунок, в, г), а зростання вмісту CaCl2 понад 2% 

вже не дає значного прирісту міцності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, для отримання СШВ високої міцності (40…45 МПа) при 

помірній вартості доцільним є використати добавки у кількості:                 
Melflux 2561– 0,3%, ЛСТ – 0,2%, CaCl2 – 2%, СаО – до 2%. 
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Рисунок. Вплив технологічних факторів на міцність при стиску СШВ у віці  
28 діб 


