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КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТИ З МЕХАНОХІМІЧНОЮ АКТИВАЦІЄЮ 

ДЛЯ ЖАРОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

У багатьох галузях промисловості використовуються технологічні операції, пов`язані 

з нагріванням, випалом і термообробкою матеріалів і виробів. При цьому широко 

використовуються жаростійкі бетони, що працюють при температурах до 1300 
0
С і 

виготовляються, як правило, на основі глиноземних цементів [1]. З метою скорочення 

матеріальних затрат при одержанні жаростійких матеріалів часто застосовують 

портландцементи з мінеральними додатками. Разом з тим, такі в`яжучі характеризуються 

високою водопотребою, сповільненим набором ранньої міцності, і як наслідок, низькими 

залишковою міцністю та термостійкістю, що вимагає пошуку методів їх активації.  

Тому розробка фізико-механічних основ синтезу жаростійких композиційних 

матеріалів з використанням композиційних цементів, які відрізняються здатністю до 

формування структури каменю із заданими фізико-механічними та термомеханічними 

характеристиками є актуальним завданням.    

Руйнування затвердівшого портландцементного клінкеру після нагрівання проходить в 

основному внаслідок вторинної гідратації окису кальцію. Дослідженнями встановлено [4], 

що процеси вторинної гідратації звичайного портландцементу і композиційного 

портландцементу відрізняються: в звичайному портландцементі тепловиділення зростає по 

мірі збільшення температури нагріву,  а в портландцементі з тонкомеленими додатками 

максимальне тепловиділення спостерігається при нагріванні до 300
о
С із наступним його 

зниженням, особливо знижується тепловиділення при температурі 800-900
о

С [3]. 

Відсутність для ряду композиційних портландцементів характерного підвищеного 

тепловиділення в інтервалі 500-600
о
С свідчить про порівняно малий вміст в цих цементах 

гідроксиду кальцію. Характерне зниження тепловиділення  в інтервалі 800-900
о
С свідчить 

про процес зв’язування оксиду кальцію. Слід відмітити також, що чим активніший додаток, 

тим менше тепловиділення при 400-600
о
С. 



Дослідженнями впливу різних видів мінеральних компонентів на властивості 

портландцементних систем встановлено, що введення мінеральних додатків до складу 

портландцементу призводить до зростання його водопотреби, що зумовлює спад міцності 

цементного каменю в нормальних умовах тверднення. Так, міцність портландцементів з 

мінеральними компонентами зменшується на 30-35% відносно міцності портландцементу, 

однак залишкова міцність цементного каменю для портландцементів з мінеральними 

компонентами складає 35-40% відносно початкової, в той час як цементний камінь на основі 

звичайного портландцементу  після нагрівання швидко руйнується в нормальних умовах 

внаслідок вторинної гідратації СаО.  

В рамках даної роботи встановлено, що інтенсифікація тверднення портландцементів 

з мінеральними компонентами, зменшення їх водопотреби і підвищення щільності 

цементного каменю досягається за рахунок їх механо-хімічної активації в вібраційних 

млинах у присутності комплексних хімічних додатків поліфункціональної дії. 

При цьому слід відмітити, що додаток золи-виносу в складі механоактивованого 

композиційного портландцементу дозволяє збільшити міцність композиційного 

портландцементу на 22% від марочної міцності. Додаток золи-виносу вступає в 

твердофазову хімічну реакцію з оксидом кальцію, який утворюється при дегідратації 

Са(ОН)
2
, а також з цементними дегідратованими і негідратованими сполуками. Дані реакції 

протікають у рідкій фазі, яка сприяє ущільненню структури і підвищенню міцності каменю.  

Проведені дослідження дозволили обґрунтувати можливість одержання на основі 

портландцементів шляхом їх механо-хімічної активації композиційних цементів для 

жаростійких матеріалів, які відрізняються здатністю до формування структури каменю із 

заданими фізико-механічними та термомеханічними характеристиками. 
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