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СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ НА ОСНОВІ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВИХ 

В’ЯЖУЧИХ 
 

В статті наведені результати досліджень сульфатно-шлакових в’яжучих 

для виготовлення сухих будівельних сумішей. Визначені оптимальні 
склади в’яжучого з міцністю до 35 МПа, розроблені сухі будівельні сумі-
ші, які за рахунок використання комплексних добавок-модифікаторів 

мають покращенні властивості.     
 

Ключові слова:  сульфатно-шлакове в’яжуче, добавки-модифікатори, 

сухі будівельні суміші. 
 

В статье приведены результаты исследований сульфатно-шлаковых вя-

жущих для изготовления сухих строительных смесей. Определены опти-

мальные составы вяжущего с прочностью до 35 МПа, разработаны сухие 
строительные смеси, которые за счет использования комплексных доба-

вок-модификаторов обладают  улучшенными свойствами.    

 

Ключевые слова: сульфатно-шлаковое вяжущее, добавки-

модификаторы, сухие строительные смеси. 

   
The article is devoted to research of dry mortars on sulfate-and-slag binder 

basis. Optimal compositions of dry mortars with modifying chemical additives 

with compression strength of 35 MPa and improved properties were 

discovered. 

 

Keywords:  sulfate-and-slag binder, additives-modifiers, building mixtures, 

dry mortars. 
 

Сучасний науковий світ, будівельна промисловість та загалом будів-
ництво роблять акценти на альтернативні, низькоенергоємні, економічно ви-

гідні технології, перспективним в яких є застосування в якості сировини від-

ходів виробництва. Це особливо цікаво при виготовленні безклінкерних 
в’яжучих речовин та сухих будівельних сумішей на їх основі. Одними з 
представників таких матеріалів є сульфатно-шлакові в’яжучі (СШВ), які на 
90…95% виготовляють з відходів виробництва – доменних гранульованих 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 129

шлаків та фосфогіпсу, крім того, їх виготовлення не потребує високо енерго-

ємних процесів спікання або плавлення, і тому такі в’яжучі можна віднести 

до найбільш ресурсо- та енергозберігаючих.  
Нашими дослідженнями було доведено, що для виготовлення СШВ мо-

жуть бути ефективно використані низькоглиноземисті гранульовані шлаки, 

що характерні для металургійних заводів України, а також добавки: приско-

рювачі і активізатори твердіння, суперпластифікатори [1]. За цими ж даними, 

для досягнення високої міцності помел СШВ здійснюють у присутності інте-
нсифікатора помелу – пропіленгліколю у кількості 0,04%, що дозволяє досяг-
нути питомої поверхні близько 600 м2

/кг. 
За нашими підрахунками собівартість СШВ  не перевищує 40…50% вар-

тості портландцементу аналогічної марки, тому перспективним є викорис-
тання цього в’яжучого для виготовлення сухих будівельних сумішей (СБС), 

для яких, як відомо,  вартість в’яжучих складає понад половину вартості СБС 

[2]. Враховуючи технологічні і технічні характеристики СШВ (міцність 
30…60 МПа, корозійна стійкість, можливість регулювання в широких межах 

пластичності розчинів та ін.) найбільш доцільним є використання цього 

в’яжучого сухого помелу для виготовлення наступних СБС: клейових, шту-
катурних, корозійно-стійких для гідроізоляції та для наливних підлог.  
Тому метою досліджень було визначити оптимальні рецептури сухих бу-

дівельних сумішей різного призначення на основі сульфатно-шлакових 

в’яжучих.  
Для досліджень   використано   наступні  матеріали: в якості в’яжучого – 

СШВ сухого помелу з активністю 35 МПа (склад, %: ДГШ – 85, ФГ – 10, ва-
пно – 3, Sпит. = 615 м2

/кг); дрібний заповнювач – відсіяний кварцовий пісок; 
дисперсний наповнювач –  нейтралізований вапном сухий фосфогіпс (ФГ); 

добавки – загусник (регулятор водоутримуючої здатності) – метилгідроксие-
тил «Tylose», полікарбоксилатний суперпластифікатор Melflux 2651F, редис-
пегований полімерний порошок (РПП) – у вигляді вінілацетат-версататної 
дисперсії, технічний флюорит магнію MgF2. Експерименти виконано згідно 

вимог ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 „Суміші будівельні сухі модифіковані”  та 
ДБН В.2.6-22-2001 „Улаштування покриттів із застосуванням сухих будіве-
льних сумішей”. 

Для приготування СБС доцільним є використання в’яжучого з такими до-

бавками активізаторами твердіння, що не утворюють "висолів" на поверхні 
затверділого розчину, і при цьому дозволяють суттєво збільшити міцність 
в’яжучого. В якості таких добавок можна використати малорозчинні у воді 
флюорити [1], зокрема MgF2. З метою визначення кількісних характеристик 
впливу технологічних факторів на міцність СШВ був використаний план ал-

горитмізованих експериментів В3 (табл.1).  

Згідно з отриманими графічними залежностями та рівнянням регресії в 
межах нашого експерименту всі три фактори впливають на міцність позитив-
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но, але для фактору вмісту фосфогіпсу спостерігається максимум на серед-

ньому рівні – 10%, вплив СаО порівняно не значний, а вплив фактору вмісту 
MgF2  є найбільш сильним і при максимальному його значенні міцність СШВ 

досягає майже 35 МПа. Подальше зростання міцності можна досягнути шля-
хом використання добавок-суперпластифікаторів полікарбоксилатного або 

поліакрилатного складу [1]. 

Таблиця 1 

Умови планування експерименту 
Технологічні фактори  Рівні варіювання 

Інтервал  
варіювання 

Натуральний  

вигляд 

Кодований 

вигляд  
-1 0 +1 

Вміст фосфогіпсу, % х1 5 10 15 5 

Вміст вапна, % х2 1 2 3 1 

Вміст MgF2, % х3 1 2 3 1 

 

В результаті реалізації плану експериментів отримано рівняння регресії 
міцності в’яжучого у віці 28 діб: 
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К л е й о в і  С Б С  н а  СШВ . Згідно з вимогами ДБН В.2.6-22-2001 кле-
йові суміші повинні забезпечувати високу міцність зчеплення облицюваль-
них матеріалів з різними основами – бетонними, цегляними, цементно-

піщаними, гіпсокартонними, пінобетонними та деревинностружковими пли-

тами – не менш як 0,5 МПа і зберігати цей показник при впливі різних екс-
плуатаційних факторів – негативних температур, водного середовища, стати-

чних і динамічних навантажень; а також повинні: мати тривалий термін при-

а б

Рис. 1. Вплив технологічних факторів на міцність СШВ 
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датності розчинової суміші – не менш як 60 хв; мати високу фіксувальну зда-
тність (опір зміщенню плитки, покладеної на розчинову суміш) – не більш як 
0,5 мм; мати високу липкість до приклеюваного облицювального матеріалу 
та основи; мати тривалість витримування не менше 10 хв і тривалість корек-
тування положення плиток не менше 10 хв. 
Задачею цих досліджень було розробити рецептуру СБС на основі СШВ 

для клейових робіт і нанесенні його на поверхню "методом тонкого шару". 

Такі клеї призначені для облицювальних робіт з використанням керамічних 

плиток різних розмірів та плиток з природного каменю. В дослідженнях ви-

користовували СШВ з активністю 35 МПа, відсіяний кварцовий пісок з роз-
мірами зерен 0,1...0,5 мм, загусник – метилгідроксиетил «Tylose», РПП, дис-
персний наповнювач – висушений та нейтралізований вапном фосфогіпс ФГ 

– дешевий місцевий матеріал, що легко забарвлюється в будь-який колір. 

Склади розроблених клейових сумішей представлені в табл. 2, технічні хара-
ктеристики отриманих клейових сумішей – у табл. 3. 

Згідно з даними табл. 3 час придатності (живучості) клейових сумішей 

зменшується по мірі зменшення масової долі піску та ФГ у суміші. Міцністні 
характеристики (адгезія, міцність при стиску і згині) зростають при збіль-
шенні кількості СШВ та РПП. Експериментальні дослідження показали, що 

вміст «Tylose» у кількості 0,10% є достатнім для забезпечення водоутриман-

ня на рівні понад 90% впродовж 1-ї години при нанесенні клейової суміші на 
пористу основу (цеглу). 
Водопоглинання затверділого клею зменшується, а морозостійкість зрос-

тає по мірі збільшення вмісту в’яжучого у суміші. Вміст добавки РПП в ме-
жах 0,5...1,0 % є достатнім для забезпечення достатнього рівня адгезії до ос-
нови а також міцності клею. Таким чином, отримані клейові суміші на СШВ 

за властивостями близькі до цементних, представлених в [3], що пояснюється 
певною подібністю технічних характеристик СШВ і портландцементів 
М300...М400. 

Таблиця 2 

Склади клейових сумішей 

№  
Витрати компонентів, мас % 

СШВ Пісок ФГ «Tylose» РПП 

1 30,0 50,0 18,90 0,10 1,0 

2 35,0 45,0 18,90 0,10 1,0 

3 40 45,0 14,35 0,15 0,5 

4 45 40,0 14,35 0,20 0,5 

5 45 45,0 8,90 0,10 1,0 

 

 

 



Випуск 2(54) 2011 р. Серія «Технічні науки» 

 132

Таблиця 3 

Технічні характеристики клейових сумішей та затверділого клею 

№  

Т
ер
м
ін

 

пр
ид
ат
но
ст
і, 
хв

 

С
по
вз
ан
ня

 с
ві
ж
о-

на
кл
еє
но
ї п
ли
тк
и,

 

м
м

 

Адгезія до осно-

ви, МПа 

Міцність 
у віці 28діб 

МПа 

В
од
оп
ог
ли
на
нн
я 

за
 2

4
 г
од

, 
кг

/м
2
 

М
ор
оз
ос
ті
йк
іс
ть

, 

ци
кл
и 

через 
24 год 

через 
28 діб 

стиск згин 

1 120 0,10 0,63 1,30 25,8 7,23 1,34 77 

2 130 0,10 0,70 1,45 26,3 8,67 1,12 81 

3 110 0,05 0,75 1,50 34,2 8,80 1,09 87 

4 115 0,05 0,75 1,55 37,8 9,13 1,02 96 

5 95 0,03 0,90 1,85 39,6 9,34 0,94 110 

 

В цілому всі досліджені технічні характеристики клейових сумішей та за-
тверділого клею знаходяться у межах вимог ДБН В.2.6–22–2001 та                
ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 до клейових сумішей груп К1, К2 і К3, що свідчить 
про можливість використання цих клейових сумішей на основі СШВ на буді-
вництві. 
Шт у к а т у р н і  С Б С  н а  СШВ .  З урахуванням особливостей кольо-

ру затверділого СШВ (темно-синій через декілька діб твердіння з поступовим 

переходом у сірий), найбільш доцільним є використання цього в’яжучого для 
виготовлення СБС групи Ш4 згідно з ДБН В.2.6–22–2001 – цементовміщуючі 
вирівнюючі штукатурні склади для внутрішніх і зовнішніх робіт (товщина 
шару 3...30 мм). Власне, в даному випадку, необхідні дві рецептури СБС: для 
нанесення основного шару (ґрунту) та накривного штукатурного шару.  
Основні вимоги до СБС для штукатурних робіт наступні: залежно від 

фракції наповнювача вони поділяються на дрібнодисперсні (0-0,315 мм), се-
редньодисперсні (0,315-1,2 мм) та великодисперсні (1,2-2,5 мм і більше); роз-
чинові суміші повинні мати зчеплення з основою не менш як 0,5 МПа; паро-

проникність розчинових сумішей – не менш як 0,1 мг/(м·год·Па); по закін-

ченні процесу тверднення штукатурки на поверхні не повинні  утворюватись 
тріщини. 

В експериментальних дослідженнях використовували СШВ з вищевказа-
ними характеристиками, відсіяний кварцовий пісок з розмірами зерен  

0,1...1,2 мм, що відповідає вимогам до дрібно- та середньодисперсних СБС, 

регулятор водоутримуючої здатності – «Tylose», в якості дисперсного напов-
нювача – нейтралізований вапном сухий фосфогіпс. Склади розроблених су-
мішей для нанесення основного шару (ґрунту) представлені в табл. 4, техніч-

ні характеристики отриманих сумішей – у табл. 5. 
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Подібно з вищенаведеними результатами випробувань клейових сумішей, 

для розчинів по мірі збільшення витрати СШВ також характерними є зрос-
тання міцності, адгезії до основи та морозостійкості, вплив витрати ФГ має 
протилежну спрямованість, але сприяє пластичності розчину і дозволяє зао-

щаджувати фракціонований пісок.  
Таблиця 4 

Склади сумішей для нанесення основного шару (ґрунту) 

№ складу Витрати компонентів, мас % 

СШВ Пісок ФГ «Tylose» 

1 20,0 70,0 9,90 0,10 

2 25,0 60,0 14,90 0,10 

3 25,0 65,0 9,85 0,15 

4 30,0 50,0 19,80 0,20 

5 30,0 55,0 14,90 0,10 

 

Таблиця 5 

Технічні характеристики сумішей для нанесення основного шару (ґрунту) 

№ 
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1 120 0,46 7,8 4,1 0,22 38 

2 130 0,60 10,9 4,8 0,18 51 

3 110 0,64 12,2 6,3 0,17 57 

4 115 0,68 11,9 5,9 0,17 66 

5 95 0,70 13,7 6,8 0,15 75 
 

Добавка «Tylose» у кількості не менше 0,10% від маси в’яжучого забезпе-
чує необхідний рівень водоутримування. В цілому отримані штукатурні су-
міші на СШВ (крім складу № 1) за властивостями також близькі до цемент-
них, представлених в [3], що і в даному випадку можна пояснити певною по-

дібністю технічних характеристик цементів М300...М400 і СШВ. Очевидно, 

що СБС складу № 1 містить недостатню кількість СШВ і надмірну – піску та 
ФГ, чим пояснюється недостатній рівень технічних властивостей. 

За даними табл. 5 досліджені технічні характеристики штукатурних сумі-
шей та затверділого розчину знаходяться у межах вимог ДБН В.2.6–22–2001 

та ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 до СБС групи Ш4, що свідчить про можливість 
використання цих штукатурних сумішей на основі СШВ на будівництві. 
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С Б С  н а  СШВ  д л я  н а л и в н и х  п і д л о г .  Для сучасного стану ро-

звитку будівельної індустрії та будівництва на Україні характерне зростання 
інтересу та попиту на СБС для влаштування наливних підло. Особливістю 

таких підлог є швидкий набір міцності, що дозволяє експлуатувати їх відразу 
після вкладання на відміну від цементних композицій для підлог. Класифіка-
ція сумішей для влаштування підлог регламентується  ДСТУ-П Б В.2.7-

126:2006 та ДБН В.2.6-22-2001. Згідно цих діючих норм, до підлог ставляться 
високі вимоги щодо їх міцності – 15...35 МПа, при цьому розтічність розчину 

для підлог повинна бути не менше 17 см.  

Для  досліджень  використано  наступні матеріали: СШВ сухого помелу з 
активністю 35 МПа, відсіяний кварцовий пісок з розмірами зерен 0,2...0,8 мм, 

загусник – «Tylose», полікарбоксилатний суперпластифікатор Melflux 2651F, 

технічний флюорит магнію MgF2.  

Для вибору технологічних параметрів виготовлення СБС для підлог, ви-

конано алгоритмізовані експерименти у відповідності з типовим планом На5. 

Умови планування експерименту представлені в табл. 6.  

Таблиця 6 

Умови планування експерименту 

Параметр Фактор 
Рівні варіювання Інтервал 

варіювання -1 0 +1 

Співвідношення мас піс-
ку і СШВ 

х1 2 3 4 1 

Вміст флюорит магнію 

MgF2, % 
х2 2 3 4 1 

Вміст Melflux 2651F , % х3 0,2 0,4 0,6 0,2 

Вміст Tylose, %  х4 0,10 0,15 0,20 0,05 

Співвідношення мас во-

ди і СШВ 
х5 0,40 0,45 0,50 0,05 

 

Отримане рівняння регресії міцності на стиск у віці 28 діб, МПа 

5453524232413121

2
5

2
4

2
3

2
2

2
154321

28

40310080590090490360480

0810901217704303515605523211647918

хх,хх,хх,хх,хх,хх,хх,хх,

х,х,х,х,х,x,х,х,х,х,,R
діб

ст

+−−+−−−−

−++−−+−−++−=  

Графічні залежності представлені на рис. 2. Оптимальне, з позицій міцно-

сті, водов’яжуче відношення становить 0,40, а розтічність розчину (при виті-
канні з конусу Віка), знаходиться в межах 215...230 мм. Характерне для СШВ 

сповільнене зростання міцності у перші 3 доби твердіння у нашому випадку 
може бути подолане за рахунок використання максимальної кількості активі-
затора твердіння – флюориту магнію MgF2 при одночасному зниженні водо-

потреби розчину за рахунок застосування суперпластифікатора Melflux. Во-

доутримуюча здатність суміші для підлог забезпечується шляхом введення 
ефіру целюлози в кількості не менше 0,10%, а необхідний термін придатності 
розчинів – не менше 30 хв забезпечується термінами тужавлення СШВ, для 
якого навіть у присутності значних кількостей флюориту магнію початок ту-
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жавлення відбувається не раніше 60 хвилин.  

Згідно отриманих даних, розчини на основі сухих сумішей для наливних 

підлог за основними технічними характеристиками (міцністю, терміном при-

датності, розтічністю та ін.) можна віднести до групи П1, П2 та П3 відповід-

но класифікації сумішей для влаштування підлог за ДБН В.2.6-22-2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропонована рецептура самонівельованих наливних підлог на основі 
СШВ задовільняє основним вимогам діючого стандарту. Використання такої 
СБС для наливних підлог дозволяє отримувати розчин з міцністю при стиску 
до 32 МПа , що відповідає згідно ДБН В.2.6-22-2001 вимогам до сухих сумі-
шей груп П1, П2 та П3. При замішуванні компонентів запропонованої СБС з 
водою утворюється пластичний розчин, водопотреба якого для забезпечення 
рекомендованої розтічності 180-200 мм по ДБН В.2.6-22-2001 становить 
0,405...0,42.  

Таким чином, розроблене авторами СШВ може бути використане для 
створення конкурентноспроможних СБС, вартість яких за рахунок низької 
вартості СШВ буде значно нижчою, ніж у відомих аналогів на портландце-
менті. 
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Рис. 2. Залежність міцності 
при стиску розчину для са-
монівельованих наливних 

підлог на основі СШВ від 

співвідношення мас піску і 
СШВ і вмісту Melflux, 

х2=х4 =х5 =0 

Пісок /СШВ 
Вміст Melflux 

Rст,  
МПа 


