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БЕТОНИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО СУЛЬФАТНО-

ШЛАКОВОГО В’ЯЖУЧОГО МОКРОГО ПОМЕЛУ 
 

В статі  представлені особливості отримання  литих та керамзитобетонів 

на основі сульфатно-шлакового в’яжучого мокрого помелу. Визначено 

оптимальні склади бетонів.  
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в’яжуче, добавки, бетони. 
 

В статье  представлены особенности получения  литых и керамзитобето-

нов на основе сульфатно-шлакового вяжущего мокрого помола. Устано-

влено оптимальные составы бетонов.  
 

Ключевые слова: доменные гранулированные шлаки, сульфатно-

шлаковое вяжущее, добавки, бетоны.  
 

The peculiarities of mushy and claylike concrete on basis of sulfate slang 

binder, received by wet milling are presented in re article. The optimal  

concrete compositions are determined.  
 

Keywords: granulated blast-furnace slag, sulfate-and-slag binding, additions, 

concrete.  
 

Як відомо, бетони – композиційні матеріали, які використовували ще в 

античні часи. ХХ-ХХІ ст. – період, який відзначився стрімким прогресом всіх 

галузей будівництва, в результаті чого відбувся значний розвиток в теорії і 

технології бетону. Сучасне виробництво орієнтується на ефективні будівель-

ні матеріали – енергозберігаючі, економічно вигідні, екологічно чисті та ін. У 

наш час, особливу увагу науковці приділяють застосуванню альтернативних 

будівельних матеріалів при виготовленні багатокомпонентної системи – бе-

тону, а саме вторинної сировини – відходів промисловості (доменні грану-

льовані шлаки, зола-виносу, фосфогіпс та ін.). Тому актуальним і перспекти-

вним є вивчення бетонів на безклінкерному в’яжучому.  

На кафедрі технології будівельних виробів і матеріалознавства розробле-

но сульфатно-шлакове в’яжуче (СШВ) на основі низькоглиноземистих гра-

нульованих доменних шлаків, сульфатного компоненту – фосфогіпсу, нега-
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шеного вапна та добавок, що виготовляється шляхом спільного мокрого по-

мелу компонентів. Перевагами такого в’яжучого є його низька енергоємність, 

внаслідок відсутності процесів сушки компонентів – доменного шлаку, фос-

фогіпсу, крім того, в умовах мокрого помелу досить легко досягається висока 

питома поверхня в’яжучого, що дозволяє скоротити тривалість помелу і ви-

трати електроенергії. Завдяки цьому, а також використанню для виготовлен-

ня в’яжучого переважно відходів виробництва, собівартість сульфатно-

шлакового в’яжучого в 2…2,5 рази менша за собівартість портландцементу 

такої ж марки. 

 При визначенні параметрів способу приготування сульфатно-шлакового 

в’яжучого мокрого помелу автори керувались необхідністю досягнути доста-

тнього рівня пластичності суспензії в’яжучого для максимально повного ви-

вантаження з кульового млина після закінчення помелу, але при цьому вели-

чина водо-в’яжучого відношення повинна бути достатньо низькою для забез-

печення високої міцності сульфатно-шлакового в’яжучого. 

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; сульфатний 

компонент фосфогіпс-дигідрат ВАТ Рівне-Азот, вміст якого лужний активі-

затор – вапно.  

Нашими дослідженнями було встановлено, що оптимальний склад суль-

фатно-шлакового в’яжучого мокрого помелу, з точки зору його міцності, на-

ступний: вміст доменного гранульованого шлаку – 86,5%, фосфогіпсу – 10%,  

вапна негашеного –  3%, а необхідний рівень його пластичності досягається 

за рахунок використання добавок суперпластифікаторів (табл. 1).  

На основі отриманого сульфатно-шлакового в’яжучого було запропоно-

вано виготовлення важких литих бетонів та легких бетонів на пористих запо-

внювачах, зокрема керамзитобетону.  

Для проведення досліджень важких литих бетонів попередньо готували 

сульфатно-шлакове в’яжуче вказаного вище складу шляхом мокрого помелу 

компонентів в кульовому лабораторному млині з різним вмістом добавок 

пластифікаторів та суперпластифікаторів. Отриману суспензію  в’яжучого 

змішували  із заповнювачами для виготовлення лабораторних бетонних ку-

бів. Зразки зберігали у повітряно-вологих умовах. Міцність зразків-кубів ви-

значали у віці 7 та 28 діб (табл. 1). За результатами досліджень побудовані 

графічні залежності рис. 1.  

Найбільш ефективним суперпластифікатором для литих бетонів на суль-

фатно-шлаковому в’яжучому виявився Melflux 2561 у кількості 0,6%, що до-

зволило досягти  рухливості (величини розпливу конуса) бетонної суміш по-

над 20 см (склад № 1, табл. 1). Але висока вартість цього суперпластифікато-

ра (понад 100 грн/кг) зумовила необхідність пошуку дешевшої добавки або 

комплексу добавок.   
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Зменшення витрати Melflux 2561 до 0,3% вдалось досягнути за рахунок 

використання цього суперпластифікатора разом з ЛСТ у кількості 0,2% 

(склад № 2, табл. 1). Хоча при цьому пластичність бетонної суміші дещо зни-

зилась, але залишилась на рівні литих сумішей (ОК>15 см). Збільшення вміс-

ту ЛСТ до 0,5%, не дивлячись на зростання пластичності бетону, виявилось 

не доцільним в наслідок уповільнення швидкості твердіння і значного змен-

шення кінцевої міцності бетону (склад № 3, табл. 1).   

 

Таблиця 1 

Склад і міцність литих бетонів 

№ 
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діб 

28  

діб 
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Склад, 

 мас. % 

1 300 
Вапно-2,  

Melflux –0,6 
700 1250 0,36 >20 27,4 41,4 

2 300 

Вапно-2,  

Melflux –0,3, 

 ЛСТ – 0,2 

700 1250 0,36 >15 20,2 40,9 

3 300 

Вапно-2,  

Melflux –0,3,  

ЛСТ – 0,5 

700 1250 0,36 >20 17,0 30,5 

4 400 

Вапно-2,  

Melflux –0,3,  

ЛСТ – 0,2 

650 1200 0,36 >20 31,2 43,8 

5 400 

Вапно-2,  

Melflux –0,3,  

С-3 - 1 

650 1200 0,36 8 11,2 19,1 

6 500 

Вапно-2,  

Melflux–0,3,  

С-3 - 1 

550 1150 0,36 9 11,5 21,1 

7 500 

Вапно-2,  

Melflux –0,3  

ЛСТ-0,2 

550 1150 0,36 >20 34,3 46,8 
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Використання  комплексної добавки (Melflux 2561+С-3) для бетону на су-

льфатно-шлаковому в’яжучому виявилося неефективним (склади № 5, 6, 

табл. 1).  При цьому при такій же витраті Melflux 2561 у складі такого ком-

плексного суперпластифікатора (0,3%) не вдалося навіть вийти на рівень пла-

стичності, що відповідає литим бетонам (фактично ОК≈8..9 см). Таким чи-

ном, найкращим варіантом комплексної добавки, що забезпечує достатній рі-

вень пластичності бетонної суміші і високу її міцність є ЛСТ (0,2%) +    

Melflux 2561 (0,3%). При збільшенні вмісту сульфатно-шлакового в’яжучого 

згідно даних табл. 1  у складі бетонів спостерігалось деяке збільшення їх міц-

ності від 41 МПа (300 кг/м
3
) до 47 МПа (500 кг/м

3
).  

Морозостійкість литих бетонів на сульфатно-шлаковому в’яжучому, тоб-

то кількість витриманих стандартних циклів заморожування та відтавання, 

згідно з нашими даними складає 50-60% у порівнянні з бетонами аналогічних 

класів на портландцементі І та ІІ-го типів, тобто знаходиться на рівні бетонів 

на шлакопортландцементі. 

Таким чином, технічні характеристики отриманих литих бетонів дозво-

ляють рекомендувати їх для використання при улаштуванні наливних підлог 

у будівлях і спорудах різного призначення, а також для виготовлення штуч-
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СШВ (Вапно-2%; Melflux=0,6%)=300 кг/м3

СШВ (Вапно-2%; Melflux-0,3%; ЛСТ-0,5%)=300 кг/м3

СШВ (Вапно-2%; Melflux-0,3%; ЛСТ-0,2%)=300кг/м3

СШВ(Вапно-2%; Melflux-0,3%; ЛСТ-0,2%)=400 кг/м3

СШВ (Вапно-2%; Melflux-0,2%; С-3-1%)=400 кг/м3

СШВ (Вапно-2%; Melflux-0,2%; С-3 -1%)=500 кг/м3

СШВ (Вапно-2%; Melflux-0,3%; ЛСТ-0,2%)=500 кг/м3

Рисунок. Залежності міцності на стиск литих бетонів на основі 

сульфатно-шлакового в’яжучого з комплексом добавок 

у віці 7 та 28 діб (Rст, МПа) 
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них виробів, зокрема стінових каменів з порожнинами. 

Для виготовлення керамзитобетонів в наших дослідженнях використали 

керамзитовий гравій фракцій 10…20 мм з маркою за середньою густи-          

ною 500 Житомирського заводу будівельних матеріалів та керамзитовий гра-

вій фракцій 5…10 мм з маркою за середньою густиною 350 фірми Macon,          

м. Кишинів, Молдова. Наявність значної кількості битого, тобто подрібнено-

го, гравію в обох видах керамзиту зумовила можливість не використовувати 

пісок в якості дрібного заповнювача. Як в’яжуче використано сульфатно-

шлакове в’яжуче з активністю 35 МПа вищевказаного складу (без добавок). 

При призначенні експериментальних складів бетону був врахований той 

факт, що вміст води у сульфатно-шлаковому в’яжучому мокрого помелу мо-

же бути недостатнім для отримання легкоукладального керамзитобетону на 

сухому керамзитовому гравії, тому було передбачене введення додаткової 

води у склад керамзитобетонної суміші. Рівні варіювання факторів даного 

експерименту представлені у табл. 2 і 3. Вміст сульфатно-шлакового 

в’яжучого показаний у перерахунку на суху речовину. Відформовані зразки 

пропарювали за режимом 3+6+3 при температурі ізотермічного прогріву              

60
0
 С, що рекомендується для бетонів на сульфатно-шлаковому в’яжучому 

[1].  

 Таблиця 2 

Керамзитобетони на гравію КГ350 

Технологічні фактори Рівні варіювання 
Інтервал 

варіювання Натуральний 

вигляд 

Кодований 

вигляд 
-1 0 +1 

Вміст СШВ кг/м
3
 

на сух речовину 
Х1 300 400 500 100 

Вміст КГ350 кг/м
3
 Х2 350 400 450 50 

Вміст води, кг/м
3
 Х3 50 100 150 50 

 

Таблиця 3 

Керамзитобетони на гравію КГ500 

Технологічні фактори Рівні варіювання 
Інтервал 

варіювання Натуральний 

вигляд 

Кодований 

вигляд 
-1 0 +1 

Вміст СШВ кг/м
3
 

на сух речовину 
Х1 300 400 500 100 

Вміст КГ500 кг/м
3
 Х2 400 500 600 50 

Вміст води, кг/м
3
 Х3 50 100 150 50 

В результаті реалізації планів експериментів у відповідності з типовим 

планом В3  [2] отримані рівняння регресії, що мають вигляд: 

1) Міцність зразків при стиску після пропарювання (Rст
пр

, МПа): 
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Rст
пр

 (КГ350) = 8,8+2,8Х1-1,8Х2+2,4Х3 – 1,5Х1
2
+0,4Х2

2
-0,8Х3

2
 – 0,3Х1Х2+ 

+0,4Х1Х3 –0,2Х2Х3 

Rст
пр

 (КГ500)  = 7,9+2,4Х1-1,4Х2+1,9Х3 – 1,3Х1
2
+0,3Х2

2
-0,7Х3

2
 – 0,2Х1Х2+ 

+0,3Х1Х3 –0,2Х2Х3 .         
 

2) Міцність зразків при стиску після додаткового витримування на повітрі   

(Rст
28

, МПа):  

(КГ350) = 11,9+3,7Х1-2,8Х2+2,7Х3 – 1,7Х1
2
+0,6Х2

2
-1,1Х3

2
 – 0,5Х1Х2+ 

+0,5Х1Х3 –0,4Х2Х3 

Rст
28

 (КГ500) = 10,5+3,4Х1-2,4Х2+2,3Х3 – 1,8Х1
2
+0,5Х2

2
-0,9Х3

2
 – 0,4Х1Х2+ 

+0,5Х1Х3 –0,4Х2Х3 . 
 

Аналіз отриманих рівнянь регресії свідчить про те, що бетони на основі 

керамзитового гравію КГ350 мають дещо більшу міцність – на 10…15% у 

порівнянні з бетонами на основі КГ500, що пояснюється вищою якістю гра-

вію КГ350. При подальшому витримуванні керамзитобетонів на сульфатно-

шлаковому в’яжучому, після пропарювання на повітрі до 28 діб міцність зро-

стає в середньому ще на 20%.  

Отже, відразу після пропарювання можна отримати керамзитобетони кла-

сів за міцністю В7,5…В10, а при подальшому витримуванні на повітрі міц-

ність зростає до класів В12,5…В15. Середня густина висушених до постійної 

маси керамзитобетонів на КГ350 складає 800…1000 кг/м
3
, а на КГ500 – 

900…1200 кг/м
3
. 

З керамзитобетону на основі сульфатно-шлакового в’яжучого мокрого 

помелу були виготовлені  дослідні зразки стінових виробів, а саме стінові 

блоки способом вібропресування типу СБ-Пр-СШВ-Р-390х190х188 по         

ДСТУ Б В.2.7-7:2008, а також цегла одинарна повнотіла типу СЦО-Пт-СШВ-

Р-250х120х65 по ДСТУ Б В.2.7-7:2008. 

Таким чином, встановлено, що отримані литі бетони можна використо-

вувати при улаштуванні наливних підлог у будівлях і спорудах різного приз-

начення та для виробництва порожнистих стінових. Можливе також виготов-

лення керамзитобетонів класів В12,5…В15 з середньою густиною висушених 

до постійної маси зразків на КГ350 складає 800…1000 кг/м
3
, а на КГ500 – 

900…1200 кг/м
3
. 
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