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Досліджено вплив модифікаторів на процеси гідратації, фазо- і структуроутворення цементного каменю на ранніх стадіях твердіння. Встановлено
вплив триполіфосфату натрію і комплексного модифікатору, що містить
триполіфосфат натрію та суперпластифікатор, на змінення швидкості гідратації та мікроструктуру цементного каменю, показники властивостей і мікроструктуру низькоцементного корундового бетону. Визначено механізм
впливу модифікаторів на формування мікроструктури
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Исследовано влияние модификаторов на процессы гидратации, фазо - и
структурообразование цементного камня на ранних стадиях твердения.
Установлено влияние триполифосфата натрия и комплексного модификатора, содержащего триполифосфат натрия и суперпластификатор, на изменение скорости гидратации и микроструктуру цементного камня, показатели
свойств и микроструктуру низкоцементного корундового бетона. Выявлен механизм влияния модификаторов на формирование микроструктуры
Ключевые слова: низкоцементный бетон, кальцийалюминатный цемент,
гидратация, модификатор бетона, аморфная фаза, кристаллогидраты
1. Вступ
Реалізація стратегічного напрямку розвитку вогнетривкої галузі щодо раціонального використання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів,
спрямована на зростання об’ємів виробництва неформованих вогнетривів, до
яких відносяться низькоцементні вогнетривкі бетони. Ефективне поєднання фізико-хімічних властивостей низькоцементних бетонів з високою адаптаційною

здатністю до температурних умов експлуатації, суттєві техніко-економічні переваги використання монолітних футеровок обумовили застосування цих бетонів практично на всіх переділах металургійного виробництва [1–4].
...........................
Низькоцементні бетони представляють собою багатокомпонентну композиційну систему і містять у речовинному складі зернистий та тонкодисперсний
вогнетривкий заповнювач, кальційалюмінатний цемент з вмістом оксиду алюмінію понад 70 %, .... [5].
Зважаючи на поліфункціональну дію дефлокулянтів та пластифікаторів актуальними слід вважати дослідження, спрямовані на подальше удосконалення і
розвиток технології вогнетривких бетонів з високим експлуатаційним ресурсом
є спрямоване регулювання процесів фазо- та структуроутворення цементного
каменю шляхом використання ефективних модифікуючих добавок.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Прогрес у галузі матеріалознавства вогнетривких композиційних матеріалів на гідравлічних в’яжучих сприяв поглибленню вивчення хімічних аспектів
процесів гідратації кальційалюмінатних цементів, мінералогічний склад яких
представлено моноалюмінатом кальцію CaO∙Al2O3 (СА), діалюмінатом кальцію
2CaO∙Al2O3 (СА2), 12CaO∙7Al2O3 (С12А7) і корундом [6]. Дослідженнями системи «кальційалюмінатний цемент – вода» встановлено, що швидкість утворення
тих чи інших гідратних фаз: CAH10 (CaO∙Al2O3∙10H2O), C2AH8
(2CaO∙Al2O3∙8H2O) і аморфної фази алюмогелю або структур типу С–А–Н, визначається мінералогічним складом .... [7]. Однак слід зазначити, що в даній роботі не наведені термодинамічні умови формування гідратних фаз... Це означає,
що не визначено, як саме протікає процесс за умов температур у діапазоні... З
практичної точки зору це може викликати трудноші, що повязані з визначенням
оптимальної кількості суміші дефлокулюючих добавок. Дана обставина
пов’язана з тим, що введення їх у бетонні суміші суттєво змінює механізм та
кінетику процесів гідратації клінкерних мінералів. Для подолання цієї проблеми в роботі [8] проведені дослідження впливу дефлокулюючих добавок на процеси гідратації кальційалюмінатних цементів. Показано, що завдяки встановленим аналітичним залежностям стає можливим корегування вмісту модифікаторів для забезпечення реотехнологічних характеристик бетонних мас. Незважаючи на практичну значущість таких результатів, не розглянуто в достатній мірі
кінетичні закономірності процесів гідратації. Очевидно це пов’язано зі складністю визначення показників властивостей бетонів в процесі термічної обробки
за умов...
...........................
Доцільність використання гібридних модифікаторів, що містять триполіфосфат натрію, підтверджується покращенням реологічних властивостей бетонних мас та суттєвим зростанням механічної міцності бетону [9]. На думку
авторів [9], це обумовлено утворенням при гідратації кальційалюмінатних цементів у складі бетонів з обмеженою вологістю значної кількості наноструктур,
які при висушуванні ущільнюються та утворюють міцний скелет, руйнування

якого відповідає. Однак на підтвердження цієї гіпотези не наведені відповідні
фізико-хімічні розрахунки...
Тому є підстави вважати, що недостатня визначеність впливу гібридних
модифікаторів на морфологічні особливості і характеристики наноструктур, що
утворені з їх участю при гідратації кальційалюмінатних цементів, обумовлюють необхідність проведення досліджень в цьому напрямку.
3. Ціль та задачі дослідження
Проведені дослідження ставили за мету визначити особливості процесів
твердіння та структуроутворення цементного каменю з індивідуальним та комплексним модифікатором та формування в умовах термічної обробки структури
низькоцементного корундового бетону, яка забезпечує покращення фізикомеханічних властивостей композиту.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
– визначити вплив триполіфосфату натрію, суперпластифікатор та комплексного модифікатору на змінення характеру процесів тужавлення, фазо- і
структуроутворення цементного каменю на ранніх стадіях твердіння при різних
значеннях водоцементного співвідношення;
– встановити особливості формування мікроструктури термообробленого
низькоцементного корундового бетону, що містить триполіфосфат натрію і
комплексний модифікатор, у взаємозв’язку з фізико-механічними показники
властивостей бетону.
4. Матеріали та методи дослідження впливу модифікаторів на процеси
твердіння цементного тіста, мікроструктуру та властивості низькоцементного корундового бетону
4. 1. Досліджувані матеріали та обладнання, що використовувались в
експерименті
Дослідження проводили з використанням кальційалюмінатного цементу
«Gorkal-70» і модифікаторів – поверхнево-активних речовин (ПАР): триполіфосфату натрію (ТПФН), суперпластифікатору органічного походження С-3 («Поліпласт», Росія) і комплексного дефлокулянту, що містить ТПФН і С-3.
Дослідження морфологічних особливостей частинок, фазового складу і
структури цементного каменю проводили з використанням рентгенофазового
аналізу (дифрактометр ДРОН-3), електронної мікроскопії (електроний мікроскоп "РЭМ-106И") та інфрачервоної спектроскопії (спектрофотометр Spectrum
One (Perkin Elmer).
Експериментальні зразки бетону готували з бетонних сумішей, що містять
75 % електрокорунду фракції 6 – 0,063 мм (фр. 6 – 3 мм – 18 %, фр. 3 – 0,063 мм
– 57 %) і 25 % матричного компоненту (електрокорунд – 71 %, цемент – 29 %).
Компоненти бетонної суміші зволожували до вологості 5,0 – 5,2 % і перемішували масу 4 хв. Добавки вводили водним розчином із розрахунку ТПФН – масу
бетонної суміші, С-3 – на масу цементу.
Експериментальні зразки-куби з ребром 50 мм виготовляли методом вібраційного формування, які після твердіння на повітрі протягом 3-х діб термооб-

робляли при 110 oС (24 год.) та при температурі 1550 oС (витримка 5 год.). Дослідження мікроструктури бетону проводили з використанням полярізаційного
мікроскопу (МИН-8).
4. 2. Методика визначення показників властивостей зразків
Опосередковану оцінку впливу модифікаторів на кінетику твердіння цементу при водоцементному співвідношенні (В/Ц) 0,31, і 0,27 здійснювали за результатами визначення термінів тужавлення на приладі Віка, фіксуючи у часі
глибину занурення у цементне тісто голки приладу. Визначення впливу модифікаторів на твердіння цементного каменю на ранніх стадіях проводили на зразках цементу з В/Ц 0,31, 0,27 і 0,2.
Основними показниками властивостей бетонних зразків, що визначалися в
експерименті, було обрано: уявна щільність (ρ), відкрита пористість (П), границя міцності при стиску (σ).
Визначення уявної щільності здійснювалось за наступною методикою:…
…………………………………
Визначення відкритої пористості здійснювалось за наступною методикою:………………
………………………..
Для визначення границі міцності при стиску….
……………………..
5. Результати досліджень показників властивостей бетонних зразків
Результати визначення термінів тужавлення цементного тіста (В/Ц 0,31) в
залежності від виду модифікатору (ТПФН та С-3) і його кількості приведено в
табл. 1.
Таблиця 1
Вплив поверхнево-активних речовин на індекс розтікання та терміни
тужавлення цементного тіста
Вид і кількість модифікатору, %
Терміни тужавлення, год.-хв.
№
ТПФН
С-3
початок
кінець
2–21
4–19
1
–
–
–
–
0–35
6–39
2
0,15
–
0–05
1–33
2–17
7–03
3
–
0,05
0–09
2–10
0–12
4–40
4
0,15
0,05
0–07
1–40
Примітка: чисельник – В/Ц 0,31; знаменник – В/Ц 0,27
Необхідно зазначити, що комплексний модифікатор у порівнянні з індивідуальною добавкою ТПФН та С-3 прискорює в 1,4–1,5 рази час завершення тужавлення. При зниженні В/Ц до 0,27 за рахунок дефлокулюючої дії модифіка-

торів і розрідження цементного тіста [23] за ступенем прискорювальної дії на
терміни тужавлення, добавки можна розташувати у наступний ряд С-3 → комплексний модифікатор → ТПФН (табл. 1).
За експериментальними даними визначення швидкості тужавлення цементного тіста виділено періоди, які відповідають глибині занурення у цементне
тісто голки приладу Віка на 10 мм, 20 мм, 30 мм і 38-39 мм (рис. 1).

Рис. 1. Кінетика твердіння цементу: 1 – без добавок; 2, 4 – з ТПФН; 3, 5 – з
комплексним модифікатором; 1, 2, 3 – В/Ц 0,31; 4, 5 – В/Ц 0,27
Слід звернути увагу на те, що перший період тужавлення цементного тіста
(глибина занурення голки – 10 мм) характеризується різким підйомом кривих і
при В/Ц 0,31 триває 196 хв.; 55 хв. і 20 хв. для цементу без добавок (рис. 1, крива 1), з добавкою ТПФН (рис. 1, крива 2) та комплексним модифікатором (рис.
1, крива 3) відповідно. Уповільнення процесів гідратації та тужавлення модифікованого тіста при В/Ц 0,31 відрізняє другий та третій періоди (рис. 1, криві 2 і
3), які відповідають глибині занурення голки на 20 мм і 30 мм.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Результати визначення механічної міцності зразків цементного каменю на
ранніх стадіях твердіння з В/Ц 0,31, 0,27 і віброформованих зразків з В/Ц 0,2
представлені на рис. 2.

Рис. 2. Вплив В/Ц і модифікаторів на міцність зразків на ранніх стадіях твердіння цементного каменю
Як можна бачити з рис. 2, при В/Ц 0,31 міцність зразків із модифікаторами
через 3 доби і 7 діб практично знаходиться на одному рівні в межах 44,4–47,5
Н/мм2, але через 28 діб міцність цементного каменю з комплексним модифікатором у 1,4 рази нижча, ніж у зразків із ТПФН і без модифікаторів.
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Результати рентгенофазового аналізу цементного каменю з В/Ц 0,31 і 0,2 у
віці 3 діб показано на рис. 3.

Рис. 3. Дифрактограми цементного каменю у віці 3 діб: 1, 2, 3 – В/Ц 0,31; 4, 5 –
В/Ц 0,2; 1 – без добавки; 2, 4 – з ТПФН; 3, 5 – з комплексним модифікатором; ○
– α -Al2O3; ∆ – СА; □ – СА2; ▲ – САН10; ■ – С2АН8; ● – АН3; ◊ – С3АН6

Особливо слід відмітити ту обставину, що при зниженні В/Ц інтенсивність
піків вихідних фаз (СА, СА2) та САН10 модифікованого цементу (рис. 3, лінії 2–
5) зменшується за рахунок утворення С2АН8 і значної кількості АН3.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
За результатами ІЧ-спектроскопії (рис. 4) визначалися смуги поглинання в
області частот 3680–3460 см-1, 2930–2850 см-1, 1640–1400 см-1, що відповідають
валентним коливанням гідроксильних груп ОН, метиленових груп і деформаційним коливанням молекулярної води (Н–О–Н), та у діапазоні частот 1370–
1420 см-1, що відповідають карбонатним комплексам.

Рис. 4. ІЧ-спектри цементного каменю у віці 3-х діб: 1 – без модифікатору (В/Ц
0,31); 2 – з ТПФН (В/Ц 0,2); 3 – з комплексним модифікатором (В/Ц 0,2)
Особливий акцент при вивченні спектру, приведеного на рис. 4, слід зробити на діапазон частот 900–1500 см-1, що відповідає деформаційним коливанням зв'язків AlО–OН в алюмогелі Al (OН)3.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Електронно-мікроскопічні знімки зламу зразків модифікованого цементного каменю (В/Ц 0,2) у віці 3-х діб (рис. 5) ілюструють формування цеолітної

структури, причому у разі модифікатору ТПФН (рис. 5, а) вона розподіляється
по площині і характеризується новоутвореннями товщиною та довжиною 9–11
нм і 80–100 нм відповідно. Узагальнення цього факту може бути сформульовано у вигляді наступного тезису: «Комплексний модифікатор надає структурам
об’ємний та більш щільний характер (рис. 5, б), що пов'язано з переугрупуванням полімерних структур молекул різної будови ТПФН і суперпластифікатору
С-3».

Локалізація….
Прошарок….

а

Ідентичне
скупчення зон….

б
Рис. 5. Мікрофотографії цементного каменю: а – з ТПФН; б – з комплексним
модифікатором
Особливості дії модифікаторів на мікроструктуру цементного каменю визначають їх вплив на змінення показників властивостей (табл. 2) та мікроструктуру низькоцементного корундового бетону після випалу (рис. 6).
Таблиця 2
Вплив модифікаторів на властивості низькоцементного корундового
вогнетривкого бетону

Вміст модифікатору, %
ТПФН

С-3

Границя міцності при
стиску, Н/мм2, при твердінні протягом
1 доби
3 діб

Показники властивостей після
термообробки

П, %
ρ, г/см3
11,91
3,19
0,15
–
20,5
30,8
12,88
3,37
12,35
3,24
0,15
0,05
18,7
38,6
13,68
3,33
о
Примітка: чисельник – температура 110 С; знаменник – 1550 оС

σ, Н/мм2
39,5
146,7
47,3
185,9

Розподіл
дрібнодисперсної фази,
що формує підвищені
механічні властивості
Небажане розподілення
…структур….для
отримання оптимального
часу тужавлення

а
Приклад формування в
зразку…

б
Рис. 6. Мікроструктура низькоцементного корундового бетону після випалу
при 1550 оС (збільшення в ×50 разів): а – з добавкою ТПФН; б – комплексною
добавкою; чорне – пори

Виходячи з цих результатів, можна констатувати наявність цікавої закономірності, що пов’язана з формуванням мікроструктури. Зокрема, мікроструктура бетону з добавкою ТПФН (рис. 6, а) представлена переважно дрібними капі-

лярними мікротріщинами гіллястої форми шириною 50–90 мкм, та незначною
кількістю ізольованих пор округлої форми розміром 90–180 мкм (місцями до
360 мкм). При цьому бетон з комплексним модифікатором (рис. 6, б) відрізняє
дрібнопориста структура, однорідна за формою з мікропорами розміром в середньому в 2,5 рази меншою, ніж попередня (її абсолютне значення, як витікає з
рис. 6, б, знаходиться в діапазоні 18–90 мкм).
6. Обговорення результатів дослідження впливу модифікаторів на
процеси гідратації, фазо- і структуроутворення цементного каменю
При визначенні ефективності комплексного модифікатору на процес тужавлення, як витікає з отриманих результатів (табл. 1 та рис. 1), закономірним є
подовження часу кінця тужавлення модифікованого цементу. Це обумовлено
диспергуючою дією ТПФН та утворенням адсорбційних шарів на поверхні клінкерних мінералів, які уповільнюють процеси дифузії іонів гідроксилів та утворення кристалогідратів. Слід зазначити, що присутність добавок ПАР призводить до …. Вочевидь такий механізм впливу ПАР є тим фактором регулювання
процесу, завдяки якому комплексний модифікатор сприяє скороченню другого
періоду на .. %. Але, в той самий час, цей механізм негативним чином впливає
на тривалість третього періоду тужавлення.
В цьому сенсі особливий інтерес має інтерпретація результатів рентгенофазового аналізу та ІЧ-спектроскопії, наведених на рис. 3, що підтверджує
встановлення факту зниження В/Ц. Це свідчить про утворення аморфних фаз,
зокрема САН і САРН, які неможливо ідентифікувати за методом рентгенофазового аналізу [22].
Для доведення цього ствердження достатньо також уважно дослідити смуги поглинання в області частот 1370–1420 см-1. Більш того, зіставлення інтенсивності, напівширини та ступеню дифузності смуг спектрів зразків свідчить
про глибину проходження гідратаційних процесів. Це означає, що врахування
даного факту відкриває можливість для ефективного регулювання властивостями каменю безпосередньо в умовах серійного промислового виробництва.
Зіставлення термінів тужавлення та тривалості періодів твердіння модифікованого цементу з різним В/Ц свідчить про прискорення процесів тужавлення
цементного тіста. Це не розходиться з практичними даними, добре відомими з
робіт [7, 13], автори яких, до речі, теж пов’язують зміну тривалості процесу з
утворенням у складі бетонів менш стійких сполук саме в третьому інтервалі часу тужавлення. Але, на відміну від результатів досліджень, опублікованих в [7,
13], отримані дані щодо впливу ТПФН та комплексного модифікатора на процес тужавлення, дозволяють стверджувати наступне:
– основним регулятором процесу є не стільки формування значної кількості наноструктур, скільки дефлокулююча дія модифікаторів і розрідження цементного тіста;
– суттєвий вплив на процес здійснює саме правильне розташування добавок в ряду С-3 → комплексний модифікатор → ТПФН.
Такі висновки можуть вважатися за доцільні з практичної точки зору, тому
що дозволяють обгрунтовано підходити до визначення необхідної кількості мо-

дифікатору. З теоретичної точки зору вони довзоляють стверджувати про визначення механізму процесів гідратації, що є певними перевагами даного дослідження. Однак неможливо не відмітити, що результати визначення .... (рис. 2)
вказують на неоднозначний вплив модифікаторів на змінення механічної міцності. Це проявляється, в першу чергу, в…. Така невизначеність накладає певні
обмеження на використання отриманих результатів, що може трактуватися як
недоліки даного дослідження. Неможливість зняти названі обмеження в рамках
даного дослідження породжує потенційно цікавий напрям подальших досліджень. Вони, зокрема, можуть бути орієнтовані на виявлення моменту часу, з
якого починається падіння властивостей. Таке виявлення дозволить дослідити
мікроструктурні перетворення, що починають відбуватися в цей час, та визначити вхідні змінні процесу, що суттєво впливають на початок «негативного»
перетворення.
7. Висновки
1. Проведеними дослідженнями встановлено особливості просторової орієнтації та щільності наноструктур на поверхні гідратованих мінералів, які полягають у .... Завдяки цьому можна стверджувати, що... Триполіфосфат натрію,
суперпластифікатор та комплексного модифікатору суттєво впливає на змінення характеру процесів тужавлення, фазо- і структуроутворення цементного каменю на ранніх стадіях твердіння. Це проявляється у....
2. Особливості формування мікроструктури термообробленого низькоцементного корундового бетону, що містить триполіфосфат натрію і комплексний
модифікатор, полягають у... Завдяки такому механізму, що встановлено на основі..., механічна міцність цементного каменю підвищується з... до... В порівнянні з... це дозволяє стверджувати про ефективність використання модифікатору за таких технологічних режимів:... Це свідчить про можливість спрямованого регулювання процесів формування міцної структури низькоцементних бетонів шляхом використання комплексного модифікатору, який містить поверхнево-активні речовини.
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Проведеними дослідженнями впливу триполіфосфату натрію та комплексного модифікатору на процеси тужавлення і твердіння, фазо- і структуроутворення цементного каменю встановлено механізми процесів... Доведено, що
вони полягають у... Завдяки цьому стале можливим визначення формування
структури та властивостей цементного каменю на ранніх стадіях твердіння.
Експериментальними дослідженнями підтверджено, що... за рахунок переугрупування груп полімерних молекул триполіфосфату натрію і суперпластифікатору суттєво змінюється щільність упаковки молекул в адсорбційному шарі,
структура і товщина поверхневого шару новоутворень на поверхні гідратованих фаз цементу. Це приводить до підвищення механічної міцності цементного каменю та формування заданих властивостей низькоцементного бетону.
Зокрема встановлено, що завдяки... механічна міціність бетону підвищується з
... до.. Це дозволяє стверджувати про відповідність виявленого механізму формування властивостей та практичну привабливість запропронованих технологічних рішень. Останні, зокрема, стосуються визначення кількості модифікатора, .... Показано, що...
....................................................
Таким чином, є підстави стверджувати про можливість спрямованого
регулювання процесів формування міцної структури низькоцементних бетонів
шляхом використання комплексного модифікатору, який містить поверхневоактивні речовини.
Ключевые слова: низкоцементный бетон, кальцийалюминатный цемент,
гидратация, модификатор бетона, аморфная фаза, кристаллогидраты.
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