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ВСТУП 

 

Розвиток виробництва цементу пов'язаний із розширенням сировинної 

бази, модернізації технології та обладнання, зменшення питомих 

енерговитрат, забезпеченням вимог екології, підвищення якості та 

збільшення асортименту продукції. 

Особливе місце займає випуск і застосування декоративних цементів, 

до яких відносяться білий портландцемент і кольорові, що виготовляються  

на основі білого з введенням барвників. 

Розвиток виробництва білого цементу бере свій початок з середини 

XIX століття і здійснено у 1887 р. у Франції компанією «Lafarge». В Росії 

перші розробки у цьому напрямку було здійснено в 1886 р. А.І. Бахметьєвим 

на Теклятському цементному заводі із застосуванням білої глини та вапна як 

вихідної сировини. Як сировинні матеріали використовували вольську 

крейду і єкатеринославський каолін (нині Просянівське родовище 

Дніпропетровської обл.). Для кращого спікання клінкеру до сировини 

додавали невелику кількість мурманського польового шпату. Як сировину 

застосовували мало залізисті вапняки Даваліпського родовища (Вірменія), 

відходи Просянівського каолінового заводу та кислі глини Часів-Ярського 

родовища (Донецька обл.). Згодом випуск білого портландцементу був 

налагоджений на Щурівському цементному заводі [1]. 

Світове виробництво білого цементу становить близько 35 млн  на рік і 

зростає щорічно на 8-10 % відповідно до потреб ринку споживання.  

Світовим лідером у виробництві білого цементу є компанія Aalborg 

White (Данія), яка поставляє свою продукцію у 80 країн світу. Також 

зарекомендував себе білий цемент виробництва компаній Cimsa (Туреччина), 

Holcim (Словаччина), J.K WhiteCement (Індія), Federal WhiteCementLtd. 
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(Канада). В Російській Федерації білий цемент виробляє ВАТ «Щурівський 

цемент». 
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Стан виробництва цементу в світі та в Україні 

 

Портландцемент – гідравлічне в’яжуче, що добувається при сумісному 

тонкому подрібненні клінкеру з гіпсом, а іноді і з добавками. 

Клінкер виробляють випалюванням до спікання сировинної суміші 

певного складу, що забезпечує переважання високо основних силікатів 

кальцію.  

Гіпс у портландцемент вводять для регулювання строків тужавіння і 

підвищення міцності. Розрізняють портландцемент без добавок, 

портландцемент з мінеральними добавками і шлакопортландцемент. У 

портландцемент з мінеральними добавками дозволяється вводити доменні 

або електротермофосфарні шлаки у кількості до 20 мас. %, активні добавки 

осадного походження до 10 мас. %, активні добавки вулканічного 

походження до 15 мас. %  в’яжучого. Шлакопортландцемент повинен 

містити не менш 21 мас. % і не більш 80 мас. % доменних гранульованих або 

електротермофосфорних шлаків.  

При виробництві портландцементу дозволяється вводити не більше 5 

мас. % добавок, що прискорюють тверднення або підвищують міцність 

(кренти, сульфоалюмінатні і сульфоферитні продукти, випалені алуніти, 

каоліни) [2]. 

Тепер у практиці світового будівництва портландцемент є основним 

матеріалом для виробництва бетону, залізобетону та будівельних розчинів. 

Якість і властивості портландцементу визначаються в основному складом і 

структурою клінкеру. Добавки, що вводяться, лише деякою мірою 

регулюють ті чи інші його властивості. 

У 1980-1990 роках виробництво цементу українськими заводами 

досягло максимуму – 22,7 млн. тонн, після чого мав місце спад, пов`язаний з 

ринковими перетвореннями, модернізацією підприємств для підвищення 
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конкурентоспроможності продукції (табл. 1.1). За час незалежності України 

максимум виробництва цементу припадає на 2007-2008 р.р. На цей час із 

подоланням кризисних явищ в економіці очікується зростання рівня 

споживання і виробництва цементу [3].  

 

Таблиця 1.1 – Динаміка виробництва цементу в Україні 

Обсяги виробництва, тисяч тон 

1940 1960 1970 1980 1990 2007 2013 

1218 8081 17271 22462 22700 15018 9700 
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1.2  Особливості технології виробництва білого цементу 

Як показано працями вітчизняних і іноземних дослідників, 

властивості цементу пов`язані зі складом, структурою і 

дисперсністю. Ці фактори, в першу чергу, визначаються 

портландцементним клінкером як основною частиною кінцевого 

продукту, різновидами і кількістю добавок при помелі та ступенем 

диспергації при помелі.  

Портландцементний клінкер виготовляється із сировинних 

сумішей, що після випалу утворюють матеріал, який складається із 

кристалічної та аморфної фаз. Відзначається, що в залежності від 

складу вихідної сировини та її суміші і технології виготовлення 

кристалічна фаза клінкеру містить кальцієві силікати, кальцієві 

алюмосилікати, кальцієві алюмінати, кальцієві алюмоферити, 

кальцієві ферити, а аморфна фаза подана алюмосилікатним склом 

складного складу, що містить оксиди кальцію, магнію, заліза та ін. 

[4]. 

Згідно діючого ДСТУ Б В.2.7-257:2011 (ГОСТ 965-89) білий 

портландцементний клінкер складається переважно з силікатів і 

алюмінатів кальцію, отримується випалом до спікання сировинної 

суміші з малим вмістом заліза та має після помелу білизну не менш 

70 % за абсолютною шкалою. При цьому білизна характеризується 

коефіцієнтом відбиття світла поверхнею зразка [9]. 

Відзначається, що технологія білого цементу суттєво 

відрізняється від технології звичайних цементів: необхідна 

особлива сировина з низьким вмістом оксидів заліза та інших 

забарвлюючих речовин, спеціальне облаштування млинів задля 
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мінімізації забруднення (намелу заліза) в процесі подрібнення, 

особливий режим випалу та охолодження. 

Як відомо, на білизну білого портландцементу надає вплив різні 

технологічні фактори: хімічний і мінералогічний склад клінкеру, які залежать 

від розрахункових значень коефіцієнта насичення, силікатного модуля (n) і 

глиноземного модуля (p); вміст оксидів заліза, марганцю, титану і магнію; 

способів випалу і відбілювання клінкеру. Для запобігання присадки заліза 

при помелі сировинної суміші і клінкеру в виробництві білого 

портландцементу млини футерують бруківкою із литого каменю або кварцу. 

В камерах тонкого помелу в якості мелючих тіл використовують уралітові 

мелючі тіла із високо глинистої маси, а в першій камері - шари або циліндри 

із легованої зносостійкої сталі [5]. 

Важливою умовою отримання високосортного білого портландцементу 

є використання сировинних матеріалів з малим, дуже обмеженим вмістом 

фарбувальних домішок Fe, Mn, Ti. Згідно вимогам технічних умов до 

сировини у  виробництві білого портландцементу можуть використовуватись 

сировині матеріали з обмеженим вмістом оксидів заліза і марганцю: в 

карбонатному компоненті вміст оксидів заліза в перерахунку на Fe2O3 

допускається не більш (0,15…0,25) % ( по масі), а MnО – (0,015…0,03) %;  в 

глинистому компоненті Fe2O3 не повинно перевищувати (1,0…1,5) %, 

 а TiО2 – 1 %. 

 

1.3 Сировинна база виробництва білого цементу 

Розвитку сировинної бази виробництва в Україні будівельних 

матеріалів, в том числі цементу, приділяється значна увага [6]. При цьому 

підкреслюється можливість розвитку виробництва цементу в різних регіонах 

країни завдяки розповсюдженню родовищ силікатної сировини . 

Для виробництва білого і кольорового портландцементів найбільш 

чисті різновиди карбонатної і піщано-глинистої сировини – вапняки, глини і 
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піски з мінімальним вмістом забарвлюючих оксидів заліза, титану, марганцю, 

хрому. 

Як карбонатний компонент використовують чистий вапняк або крейду, 

а як глинистий компонент – каолін, відходи його збагачення та інші 

матеріали. Щоб збільшити силікатний модуль, в сировинну суміш додають 

білі беззалізисті тонкозернисті кварцові піски або інші чисті породи, які 

містять велику кількість кремнезему. Вміст оксиду заліза не повинен 

перевищувати (мас. %): у карбонатному компоненті – 0,1, в глинистій і 

кремнеземистій сировині – 1,0, а TiO2 – 0,8. Якщо кількість Fe2O3 в 

глинистому компоненті значно нижче вказаної межі, то вміст Fe2O3 у 

вапняному компоненті може бути підвищено [7]. В обох компонентах 

повинні міститися лише сліди оксидів марганцю та хрому. 

Не рекомендується застосовувати каоліни з включеннями великих 

зерен піску,тому що вони осідають на мішалках і ємностях, викликають 

незручності як при транспортуванні, так і при підготовці сировинної суміші 

заданого хімічного складу. Була вивчена можливість заміни таких каолінів 

вогнетривкою глиною Латненського і Часів – Ярського родовищ, що було 

застосовано на Щурівському цементному заводі [8]. 

Поряд з добавками, що впливають на хід процесу клінкероутворення, в 

цементну сировинну суміш при виробництві білого портландцементу можуть 

бути введені й інші легуючі добавки, які покращують властивості клінкеру 

(міцність, білизну). Було вивчено вплив ряду добавок (що містять оксиди 

TiO2, V2O5, Mn2O3, NiO) та їх сполучення на білизну і механічну міцність 

цементного клінкеру. 

Крім клінкеру до складу білого цементу входить гіпс, який також надає 

матеріалу білизну, а також діатоміт та інертні добавки.  

У білому портландцементі з добавками допускається їх сумарний вміст 

до 20 % маси цементу, в тому числі активних мінеральних добавок осадового 

походження не більше 10 мас.  % і наповнювачів не більше 10 мас.  %. 
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Допускається введення в білі портландцементи технологічних добавок, 

що не погіршують їх будівельно-технічні властивості, не більше 1 мас %, 

утому числі органічних не більше 0,15 мас.  % від цементу. 

За узгодженням виробника зі споживачем припускається введення в 

білі портландцементи пластифікуючих або гідрофобізуючих добавок – не 

більше 0,5 мас.  % від  цементу в перерахунку на суху речовину. 

Для попередження появи вицвітів на облицювальних покриттях в білий 

цемент вводять активні мінеральні добавки, що не містять забарвлюючих 

домішок, наприклад білий діатоміт. До складу білого цементу з цією ж метою 

можна вводити до 0,2 мас.  %  пластифікуючі або до 0,1 мас. % 

гідрофобізуючі добавки. 

Основними оксидами, що входять до складу портландцементу, є CaO, 

SiO2, Al2O3, та  Fe2O3. Співвідношення  між ними коливається у відносно 

вузьких межах і зумовлюється заданими властивостями цементу, що 

випускається. Цементна сировинна суміш повинна мати сталі модулі і 

коефіцієнт насичення [10]. 

1.4 Загальні ознаки технології білого цементу 

При виробництві білого цементу, крім застосування відповідних 

сировинних матеріалів, необхідно дотримуватись спеціальних умов для 

захисту їх від забруднення в технологічному процесі. 

Щоб попередити потрапляння заліза в цемент, сировину та клінкер 

розмелюють у млині, в якому футерівка і мелючі тіла виготовлені із особливо 

зносостійких металічних (хромонікелева сталь),  неметалічних (ураліт, 

високо-глиноземистий фарфор) матеріалів. Печі для випалу клінкеру 

футерують спеціальною вогнетривкою цеглою. Використовується виключно 

паливо, яке не виділяє сажу та золу – газ або мазут. 

При виході із печі клінкер з малим вмістом залізистих компонентів в 

деякій мірі зберігає зеленуватий колір. Щоб підвищити білизну клінкеру з 

малим вмістом заліза, його піддають спеціальний обробці – відбілюванню, 
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суть якого полягає у відновленні Fe2O3 до Fe3O4. Це сприяє усуненню 

зеленого кольору і підвищує білизну цементу [11-12]. 

Клінкер випалюють в слабо відновлювальному середовищі, швидко 

охолоджують і додатково відбілюють, наприклад, занурюючи гарячий 

клінкер у спеціальний басейн з водою. Можуть застосовувати і спеціальні 

апарати – відбілювачі. В процесі виробництва цементу, його неодноразово 

піддають додатковому відбілюванню, яке буває мокрим, водним і газовим. 

При мокрому способі виробництва цементу застосовується 

відбілювання методом хлорування, при якому в сировинну суміш вводяться 

хлористі солі кальцію, натрію чи амонію. В результаті хімічної реакції 

взаємодії оксидів заліза з сировиною утворюється трихлорне залізо, яке при 

випалі виділяється. 

Для підвищення білизни клінкер відбілюють шляхом швидкого 

охолодження водою від (1250 – 1350) °C до ( 500 – 600) °С. Після 

охолодження його миттєво відділяють від води і він висушується за рахунок 

власного тепла. Відбілюючий ефект виконується також відбілюванням 

клінкеру в спеціальному апараті – відбілювачі, в якому клінкер піддається 

нетривалій дії (протягом декількох хвилин) відновлювальному безкисневому 

газовому середовищі при температурі (800 – 1000) °С з подальшим 

охолодженням (без доступу кисню) приблизно до 200 °С. 

При помелі відбіленого просушеного або охолодженого цементного 

клінкеру в нього додають діатоміт і гіпс. Питома поверхня білого цементу 

більш, ніж у портландцементів інших видів. 

В процесі виробництва виключається також забруднення на етапі 

перевалки та фасування цементу. 
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1.5  Підготовка сировинної суміші білого цементу до випалу 

Підготовка сировинної суміші при виробництві білого 

портландцементу має багато спільного з технологією звичайного сірого 

портландцементу і може здійснюватися з урахуванням конкретних умов як 

по мокрому, так і по сухому способу. 

При використанні твердих карбонатних порід вони піддаються 

двоступеневому подрібненню. Первинне подрібнення здійснюється в 

щоковій дробарці, а вторинне – в молоткових або конусних дробарках до 

частинок з діаметром 20 – 30 мм. Подрібнений вапняк надходить на 

подальший помел в сировинні млини. 

Відзначається, що на заводах, що випускають білий портландцемент, 

слід було б ввести в технологічний цикл збагачення вапняків, як це 

передбачено на зарубіжних підприємствах. Справа в тому, що вміст оксидів 

заліза в різних фракціях дробленого вапняку значно відрізняється (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 – Вміст оксидів заліза в різних фракціях дробленого вапняку 

Отвори сит, мм Залишок на ситі, мас. % Вміст оксидів заліза у 

фракціях вапняку, мас. % 

30 10.07 0.10 

20 12.18 0.12 

10 24.57 0.13 

7 10.24 0.20 

5 6.33 0.34 

3 7.58 0.40 

1 8.84 0.65 

<1мм 20.18 0.60 

 

З наведених даних видно, що вилучення найбільш дрібної фракції  

(5 мм і менше) могло б істотно зменшити вміст Fe2О3 у сировинній суміші. 
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Глини з щільною структурою направляються спочатку для подрібнення 

на вальцьові дробарки, а потім для остаточного подрібнення – в шламбасейн. 

Якщо замість глинистого компоненту використовують каолін, то його 

направляють безпосередньо в шламбасейн. 

Надалі суміш подрібнених компонентів надходить в сировинний млин 

для помелу. Сировинну суміш зазвичай розмелюють в багатокамерних 

кульових млинах. 

 

1.6 Випал клінкеру білого портландцементу 

Формування кристалізаційної структури силікатних дисперсних систем 

здійснюється при їх високотемпературній термічній обробці – випалі. 

При цьому із застосуванням термодинамічного аналізу отримано дані 

про хід фазових перетворень в системах оксидів, для окремих 

породоутворюючих мінералів та глинистих систем. Важливим є зроблений 

висновок про підвищену реакційну здатність оксидів, що утворюються 

безпосередньо в процесі випалу при руйнуванні граток породоутворюючих 

мінералів [13-14]. 

Клінкер білого портландцементу випалюють в обертових печах, які 

конструктивно мало чим відрізняються від печей, які використовують для 

виробництва звичайного цементу. Пояснюється це тим, що в цьому випадку 

клінкер необхідно вивантажувати з печі при високих температурах і швидко 

охолоджувати у воді. Зону спікання обертової печі футерують тальковою або 

магнезитовою вогнетривкою цеглою.  

Для випалу клінкеру використовують беззольне паливо – мазут або 

природний газ. Температура випалу малозалізистого клінкеру білого 

портландцементу висока і досягає (1500 – 1550) °С. Фізико-хімічні процеси, 

що протікають при термічній обробці сировинної суміші для отримання 

білого портландцементу, мають деякі відмінності. 
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1.7  Застосування мінералізаторів для інтенсифікації спікання 

клінкеру 

Відомі результати численних досліджень, які показали ефективність 

застосування певних хімічних речовин як добавок-мінералізаторів, що 

сприяють інтенсифікації спікання силікатних систем при випалі . 

Внаслідок майже повної відсутності оксиду заліза у сировинній суміші 

для виготовлення білого цементу рідка фаза при випалі, що складається 

переважно з С3А, утворюється при більш високій температурі  

(1425 – 1450) оС, ніж при випалі звичайного клінкеру, і характеризується 

великою в`язкістю і коротким інтервалом температур між її плавленням і 

застиганням. Тому клінкер з малим вмістом заліза випалюють при 

підвищених температурах (1500 – 1600) оС. Це призводить до зниження 

продуктивності печей, збільшує питомі витрати палива і знижує стійкість 

футеровки. Для інтенсифікації спікання і зменшення максимальної 

температури випалу в сировинну суміш доцільно вводити мінералізатори . 

Показано, що випал суміші оптимального складу з мінералізатором (0,3 

мас. % Na2SiF6) дозволив підвищити білизну клінкеру на 4 %. При цьому 

процес формування мінералів в клінкері завершується повністю, 

продуктивність обертових печей збільшується на 10 %, а витрата палива 

знижується на 3 %.  

Механізм впливу цих добавок при випалюванні клінкеру білого 

портландцементу аналогічний їх дії при випалі звичайного портландцементу, 

за винятком деяких специфічних особливостей, які стосуються процесу 

кристалізації. 

М. О. Торопов, С. Л. Голинко-Вольфсон, М. М. Сичов дійшли 

висновку, що під час протікання реакцій у твердій фазі мінералізатор 

викликає глибоке порушення кристалічних граток реагуючих компонентів. 

Це пояснюється поліморфними перетвореннями кристалічних модифікацій 

кремнезему і утворенням проміжних сполук між деякими добавками і 
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складовими компонентами сировинної суміші. Під час протікання реакцій за 

участю рідкої фази мінералізатори прискорюють клінкероутворення, 

зменшуючи температуру появи рідкої фази, збільшується її кількість і 

знижується в`язкість. 

Вказується, що мінералізатори діють каталітично, прискорюючи 

руйнування комплексних кремнійкисневих і алюмокисневих іонів типу 

[SiO2]
4-,[SiO3]

2-, [Si3O9]
6-, [AlO4]

5-. 

Введення в сировину суміш мінералізаторів впливає не тільки на 

кінетику фізико-хімічних процесів клінкероутворення, а й на фазовий склад 

клінкеру і його структуру. 

Мікроструктура клінкеру зумовлює один з основних показників білого 

портландцементу – його білизну. Сучасні уявлення про вплив мінералізаторів 

на процеси клінкероутворення ґрунтуються на досягненнях кристалохімії. 

Різна ефективність дії мінералізаторів, як на процес мінералоутворення, так і 

на характер кристалізації, може бути пояснена, як показують деякі 

дослідники, відмінностями їх електростатичних характеристик . 

Встановлено, що структура клінкеру білого портландцементу при 

введені мінералізатора залежить і обумовлюють його інтенсифікуючу дію. 

Так, при одному і тому ж аніоні зі збільшенням електронегативності катіонів 

в ряді: К + ->Na + ->Li + ->Mg2 + ->Be2 +, збільшується розмір кристалів 

аліту і беліту. Ще більшою мірою, ніж у катіонів, проявляється вплив аніонів 

при одному й тому ж катіоні на характер кристалізації клінкеру. Однак 

характер впливу аніонів інший, ніж катіонів: із зменшенням 

електронегативності аніонів в ряді SiF2-6->F-->SO2-4->Cl- збільшується розмір 

кристалів в клінкері [15-16]. 

Вивчення тонкої структури клінкеру методом електронного 

парамагнітного резонансу (ЕПР) показало, що в залежності від 

електронегативності катіонів та аніонів змінюється координація іонів Fe3+: 

аніони мінералізаторів з більшою електронегативністю SiF2-6-, F- сприяють 
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переходу Fe3+ в клінкері білого портландцементу з тетраедричних 

координацій в октаедричні, мають меншу забарвлюючу здатність. 

Для білого портландцементу таким мінералізатором є 

кремнійфтористий натрій, який призводить до утворення мілкокристалічної 

структури, що сприяє підвищенню білизни клінкеру. Важливе значення у 

виробництві білого портландцементу, як вказувалося, має введення в 

сировинну суміш легуючих добавок, що поліпшують властивості білого 

портландцементу [17-20]. 

 

1.8  Мета і завдання дослідження 

Незважаючи на те, що білий портландцемент виробляється ось вже 

більше століття, він більше відомий своїми естетичними і декоративними 

особливостями. Це пов'язано з тим, що цемент в перший час вироблялся 

низької якості, і таке положення тривало протягом довгого часу. Однак у 

результаті застосування в наші дні високих виробничих технологій, а також 

завдяки вдосконаленню знань і досвіду щодо якості цього продукту, якість 

білого цементу значною мірою покращилася. Білий портландцемент 

відрізняється не тільки значною естетичною і декоративної привабливістю, 

але й має чудові технічні властивості в плані витримування навантаження, 

містить в собі властивості супербілого цементу [14]. 

Метою даної роботи є: розробка складів декоративного білого цементу 

з використанням малозалізовмісних глин.  

Задачами дослідження є: 

1) обрати сировинні  матеріали для виготовлення білого 

портландцементу;  

2) розрахувати сировинну суміш білого портландцементу та обрати 

сировинні матеріали для отримання білого цементу; 

3) виготовити зразки з білого портландцементу; 

4) дослідити фазовий склад в’яжучих матеріалів; 

5)  визначити фізико-механічні характеристик білого портландцементу; 



17 
 

2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Фізико-механічні властивості дуже неоднорідні, але прямо залежать від 

його структури і текстури. Густина вапняку 2,7-2,9 кг/м³. Межа міцності при 

стисненні коливається в межах 0,4-300 МПа. Морозостійкість вапняку 

досягає 300—400 циклів. Він має універсальне застосування в промисловості, 

сільському господарстві та будівництві. У металургії використовується як 

флюс. При виробництві вапна і цементу вапняк — головний компонент. 

Вапняк використовують також в хімічній і харчовій промисловості — як 

допоміжний матеріал у виробництві соди, карбіду кальцію, мінеральних 

добрив, скла, цукру, паперу. Застосовують при очищенні нафтопродуктів, 

сухій перегонці вугілля, у виготовленні фарб, мастил, гуми, пластмас, мила, 

ліків, мінеральної вати, для очищення тканин і обробки шкіри, вапнування 

ґрунтів. Вапняк — один з найважливіших будівельних матеріалів. 

Вихідними сировинними матеріалами для виробництва декоративного 

білого портландцементу є наступні речовини: Вапняк Бабенківського 

родовища Ізюмьського району, Глина «Веско-Прима», хімічний склад 

вихідних сировиних матеріалів наведений у (табл. 2.6). 

Таблиця 2.1 – Хімічний склад вихідних сировинних матеріалів. 

 

 

 

Компоненти SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O ВПП Ʃ n p 

Вапняк 

Бабенківське 

родовище 

Ізюмьський 

р.н 

1,5 - 0,1 0,1 0,1 53,68 - - 44,52 100 7.5 1 

Глина 

Веско-

Прима 

62,0 1,6 31,0 0,95 0,6 0,5 2,1 0,55 10,0 109,3 1.94 32.63 
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2.1 Розрахунок сировинних сумішей 

Для отримання білого портландцементу у першу чергу виконується 

розрахунок складу сировинної суміші. 

Склад портландцементного клінкеру характеризується: вмістом 

оксидів, що складають клінкер; значеннями коефіцієнта насичення та 

модулів; вмістом головних складників клінкерних мінералів. 

Вміст головних оксидів у портландцементному клінкері може 

коливатись у таких межах, мас. %: СаО – 62–67; SiО2 – 20–24; Al2O3 – 4–7; 

Fe2O3 – 2–5; MgО, SO3 та інш. – 1,5–4. 

Модульні характеристики клінкеру базуються на визначенні 

співвідношення між найважливішими оксидами. Спочатку користувалися 

гідравлічним або основним модулем m, який визначається відношенням 

основного оксиду до суми  кислих оксидів, мас. % : 

 

.
OFeOAlSiO

СаО

32322 
m  

 

Гідравлічний модуль сировинної суміші портландцементу може 

коливатися в таких межах: m – 1,9–2,4. 

Однак цієї характеристики було недостатньо, оскільки оксид кальцію 

зв’язується з кремнеземом, глиноземом та оксидом заліза (III) у різних 

співвідношеннях. Додатковими модульними характеристиками є силікатний 

(кремнеземний) та алюмінатний (глиноземний) модулі.  

Силікатний модуль n  визначається відношенням вмісту кремнезему до 

сумарного вмісту полуторних оксидів, мас. % : 

 

.
OFeOAl

SiO

3232

2


n  

 

Силікатний модуль сировинної суміші портландцементу може 

коливатися в таких межах: n – 1,7–3,5. 
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Глиноземний модуль p являє собою відношення вмісту оксиду 

алюмінію до вмісту оксиду заліза (III), мас. % : 

 

.
OFe

OAl

32

32p  

 

Глиноземний модуль сировинної суміші портландцементу може 

коливатися в таких межах: p – 1,0–3,0. 

Ступінь насичення (СН) характеризує співвідношення важливих 

оксидів у клінкері з урахуванням утворення різних мінералів. Поняття про 

ступінь насичення базується на основі складу «ідеального» клінкеру, що 

містить високоосновні сполуки – трикальцієвий силікат (3CaО·SiO2), 

трикальцієвий алюмінат (3CaO·Al2O3) та дикальцієвий ферит (2CaO·Fe2O3). 

Кількість оксиду кальцію, яка необхідна для утворення таких сполук, 

визначається з наступних співвідношень, що розраховуються виходячи з 

такого. 

 

Загальна кількість оксиду кальцію, яка необхідна для утворення цих 

сполук, становить: 

 

СаО = 2,8 SiО2 + 1,65 Al2O3 + 0,7 Fe2O3. 

 

У реальних процесах утворення «ідеального» клінкеру неможливе, 

тому у формулу вводитися коефіцієнт, який враховує неповноту насичення 

кислотних оксидів оксидом кальцію й можливість утворення низькоосновних 

сполук, СН – ступінь насичення: 

 

CaО = CH (2,8 SiО2 + 1,65 Al2O3 + 0,7 Fe2O3). 

 

Таким чином, ступінь насичення визначається за формулою 
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32322 O0,7FeO1,65Al2,8SiO

CaO
СН


 . 

 

Для «ідеального» клінкеру СН = 1, для реального СН <1. 

 

З урахуванням оксиду кальцію, який не вступив у реакцію утворення 

клінкеру, рівняння коефіцієнта насичення набуває вигляд 

 

,
)SiO2,8(SiO

)SO0,70OFe0,35OAl(1,65)СаО(СаО
КН

вільн 2зв 2

33232вільнзв




  

Коефіцієнт насичення сировинної суміші портландцементу КН може 

коливатись у межах 0,80–0,95. 

Для характеристики реального клінкеру або сировинної суміші 

достатньо знати значення коефіцієнта насичення, силікатного та 

глиноземного модулів.  

Вміст головних клінкерних мінералів у звичайному 

портландцементному клінкері може коливатися в таких межах:  

 

3CaОSiО2 – 40–60 %;    2CaОSiО2 – 15–35 %;  

3CaОAl2O3 – 4–14 %;    4CaОAl2O3Fe2O3 – 10–18 %. 

 

Для спрощення розрахунків вміст одного з компонентів (того, що 

міститься в найменшій кількості) береться за одиницю [21]. Усі обчислення 

ведуть з точністю до 0,01 %. 

У даному випадку при перерахунку на суму, що дорівнює 100 %, 

коефіцієнт перерахунку (k) визначається наступним чином. Суму усіх 

оксидів беремо за 100 %; сума 1-го компонента складає 109,3 %, а сума 2-го 

компонента 100 % до суми оксидів у відсотках 1-го або 2-го компонента 

(табл. 1.1):  

 

k1 = 100/100 =1; 
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k2 = 100/100 = 1; 

 

Силікатний модуль n визначається відношенням вмісту кремнезему до 

сумарного вмісту полуторних оксидів, мас. %:  

 

.
3232

2

OFeOAl

SiO
n




 

5,7
1,01,0

5,1
1 


n  

 

94,1
87,037,28

74,56
2 


n  

 

Глиноземний модуль p являє собою відношення вмісту оксиду 

алюмінію до вмісту оксиду заліза(III), мас. %: 

 

32

32

OFe

OAl
p   

 

1
1,0

1,0
1 p  

 

61,32
87,0

37,28
2 p  

 

Як уже вказувалось, при розрахунку двокомпонентної сировинної 

суміші задаються лише значенням коефіцієнта насичення. Це значення й 

визначають співвідношення між сировинними компонентами. 

Впливати на збільшення або зменшення одного з модулів одночасно з 

коефіцієнтом насичення неможливо без введення третього компонента, тому 

виготовлення сировинної суміші із двох компонентів можливе лише в тому 
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випадку, коли значення силікатного та глиноземного модулів глинистого 

компонента лежить у межах, допустимих для портландцементу. При цьому в 

разі наявності у вапняковому компоненті значної кількості кислотних оксидів 

слід враховувати значення модулів цього компонента, підраховуючи 

(приблизно) очікуване значення модулів сировинної суміші. 

Якщо значення силікатного та глинистого компонента надзвичайно 

велике або мале, задаються бажаним значенням даного модуля й для його 

досягнення вводять у сировинну суміш третій компонент з відповідно 

меншим або більшим значенням цього модуля. 

Хімічний склад сировинних матеріалів наведено у (табл. 2.2). 

Визначаємо співвідношення між двома сировинними компонентами, 

задаючись значенням коефіцієнта насичення, що дорівнює 0,92 (КН) 

89,3
035,0165,0864,368,53

46,03045,081,4616,146

1,035,01,065,192,05,18,268,53

46,087,035,037,2865,192,074,568,2
х 











 

Таким чином, на 1 вагову частину глини припадає 3,89 вагомих частин 

вапняку. 

Сировинна суміш буде складатись із 79,55 % вапняку (1-й компонент ) 

та 20,45 % глини ( 2-й компонент). 

Розраховуємо хімічний склад сировинної суміші та клінкеру, а 

результати розрахунків заносимо до табл. 2.3. 

Склад клінкеру визначаємо шляхом перерахунку складу сировинної 

суміші на випалену речовину. 

Для зручності розрахунку складу клінкеру рекомендується замість 

ділення значення кожного оксиду на суму всіх оксидів та множення на 100 

помножити кількість кожного оксиду на коефіцієнт k: 

 

580578,1
732,36100

100

...100

100








ппв
k  
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Таблиця 2.2 – Хімічний склад вихідних матеріалів, масові проценти 

 

 

 

 

  

 

 

Компоненти SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O ВПП Ʃ n p 

Вапняк Бабенківське 

родовище 

Ізюмьський р.н 

1,5 - 0,1 0,1 0,1 53,68 - - 44,52 100 7.5 1 

Глина Веско-Прима 62,0 1,6 31,0 0,95 0,6 0,5 2,1 0,55 10,0 109,3 1.94 32.61 

 Уперерахуванні глини на 100% 

Вапняк 1,5 - 0,1 0,1 0,1 53,68 - - 44,52 100 - - 

Глина Веско-Прима 56,74 1,47 28,37 0,87 0,55 0,46 1,92 0,51 9,11 

 

100 

 

- - 
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Визначаємо значення коефіцієнта насичення, силікатного та 

глиноземного модулів: 

 

92,0
0892,57

6133,52

389,208,2

)408,035,0373,965,1(2215,68





КН  

 

08,2
0,4089,373

20,389
n 


  

 

97,22
408,0

373,9
p  

 

Збіг отриманого значення коефіцієнта насичення із заданим 

підтверджує правильність розрахунків. Значення силікатного та 

глиноземного модулів перебувають в допустимих межах. 

2.2  Приготування сировинної суміші та виготовлення зразків  

білого портландцементу 

Як вихідні сировинні матеріали для приготування експериментальних  

сумішей білого портландцементу було використано: глину 

малозалізистовмісну Веско-Прима, вапняк Бабенківського родовище 

Ізюмьського району, хімічний склад яких наведено у розділі 3.1.  

Помел сировинної суміші здійснювали за «мокрим» способом 

(вологість 50 мас. %) у кульковому млині періодичної дії. Тонина помелу 

контролювалася ситовим аналізом (повне проходження через сито №008). 

Після помелу, суміш висушували у сушильній шафі при температурі  

(100-110) оС. Зразки виготовляли на гідравлічному пресі у вигляді циліндрів 

діаметром 50 мм та висотою 50 мм  на гідравлічному пресі типу П-12 заводу 

випробувальних машин при питомому тиску пресування 25МПа.   

 



 

 

 

 

 

Таблиця 2.3 – Підрахунок хімічного складу сировинної суміші та клінкер  

Компоненти SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 K2O Na2O ВПП Ʃ 

Вапняк – 79,55 

% 
1,19 0,079 0,079 42,70 0,079 - - - 35,41 79,537 

Глина – 20,45 

% 
11,60 5,801 0,177 0,094 0,112 0,300 0,392 0,104 1,862 20,442 

Склад 

сировинної 

суміші, % 

12,79 5,88 0,256 42,794 0,191 0,300 0,392 0,104 37,272 100 

Склад 

клінкеру, % 
20,389 9,373 0,408 68,2215 0,304 0,478 0,624 0,1657 - 100 

25 
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Виготовлені зразки випалювали в криптоловій печі при температурі  

(1500-1550) оС з ізотермічною витримкою 3 години з різким охолоджуванням 

клінкеру. Вимір температури в зоні випалу проводився за допомогою 

оптичного пірометра «Смотрич – 5П-01» і платино-платино-родієві 

термопари. 

Протікання проходження синтезу з'єднань контролювалася методом 

хімічного аналізу по відсутності вільного оксиду кальцію. 

Одержаний клінкер білого портландцементу подрібнювали у 

кульковому млині до повного проходження крізь сито №008. Зразки 

виготовлялися методом віброущільненням на лабораторному 

віброустаткуванні. Твердіння зразків відбувалося за заданим режимом: перша 

доба – над водою, 2, 7 і 28 суток - у воді. Після першої доби зразки 

витягувались з металевих форм, потім піддавались випробуванням на 

міцність. 

Фізико-механічні випробування білого портландцементу проводилися 

згідно методиці малих зразків М.І. Стрелкова, а оптимальний склад білого 

портландцементу випробовувався у відповідності з ГОСТ 310.1-96-310.4-96.  

 

2.3. Фазовий склад білого портландцементного клінкеру 

З використанням ренгенофазового аналізу проведенно дослідження 

клінкеру білого портландцементу, результати дослідження наведено на 

рис.2.1. 

За результатами ренгенофазового аналізу, отримано  рентгенограму 

білого декоративного портландцементу, в рентгенограмі присутні чотири 

головні фази:  

C3A (4,23; 2,761; 2,709; 2,692; 2,197; 1,904);  

C2S (4,23; 3,882; 3,05; 2,709; 1,904; 1,80; 1,635 ); 

C3S (2,894; 2,761; 2,709; 2,692; 2,197; 1,949; 1,904); 

C12A7 (3,19; 2,627; 2,454; 2,197; ). 
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Рисунок 2.1 - Ренгенофазовий аналіз білого портландцементу 

 

Таким чином, встановлено, що основними клінкерними фазами є С3S 

(трикальцієвий силікат), C2S (двокальцієвий силікат), C3A (трикальцієвий 

алюмінат) та C12A7 (дванадцятикальцієвий семи  алюмінат) усі фази, які 

входять до складу білого портландцементного клінкеру мають в’яжучі 

властивості, але відрізняються за міцнісними характеристиками. 

 

2.4 Випробування фізико – механічних властивостей білого 

декоративного портландцементу 

Досліджено фізико-механічні властивості зразків білого 

портландцементу за малою методикою М.І. Стрелкова [21], результати 

іспитів наведено у табл. 2.4. 
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Таблиця  2.4 - Фізико-механічні властивості білого портландцементу 

Білий 

портландцем

ент 

Нормальна 

густота % 

Терміни тужавіння 

  

Границя міцності на 

стиск 

МПа, доба. 

Початок 

хв. 

Кінець 

хв 

1 7 28 

БПЦ  26.5 0,30 0,55 8 16 45 

 

Таким чином, досліджено фізико-механічні властивості білого 

портландцементу, визначена нормальна густина цементного тіста 26,5 %, 

визначено терміни тужавіння цементного тіста: початок схоплювання 0,30 

хв., кінець схоплювання 0,55 хвилин. Границя міцності на стиск визначалась 

через 1, 7, 28 діб, з кожним випробуванням зразків білого портландцементу: 

1 доба– 8 МПа, 7 діб – 16 МПа, 28діб - 45 МПа. 

Міцнісні характеристики твердіння білого портландцементу наведені 

на рис. 2.2 

 

 

Рисунок  2.2 – Графік залежності міцності  білого портландцементу від 
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часу тверднення 

 

Так як термін схоплювання цементного тіста досить швидкий, тому 

необхідно додавати гіпс, який впливає на схоплювання цементного тіста, а 

саме на отримання в каменю гідрасульфоалюмінатів кальцію, що значно 

покращує технологічні та міцнісні характеристики цементу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі вирішена науково-прикладна задача створення декоративного 

білого портландцементу з використанням вітчизняної сировини та 

сформульовано наступні висновки. 

1 Проведено ретельний аналіз технічної літератури за обраним 

напрямком. 

2 Як в’яжучу речовину обрано найбільш ефективний в будівельно - 

архітектурній індустрії білий портландцемент. 

3  Розраховано двокомпонентну сировинну суміш білого 

портландцементу. 

4 Проведено аналіз обраної сировини для отримання білого 

портландцементу. 

5 Визначено технологічні параметри отримання білого цементу та 

встановлено, що випал сировинної суміші відбувається при 

температурі 1500 – 1550 оС з ізотермічною витримкою 3 години.  

6 За допомогою рентгенофазового аналізу визначено основні 

клінкерні фази: встановлено, що основними клінкерними фазами є 

С3S (трикальцієвий силікат), C2S (двокальцієвий силікат), C3A 

(трикальцієвий алюмінат) та C12A7 (дванадцятикальцієвий 

семиалюмініт). Усі фази, які входять до складу білого 

портландцементного клінкеру мають в’яжучі властивості, але 

відрізняються за міцнісними характеристиками. 

7 Визначено фізико-механічні властивості білого портландцементу: 

водоцементне відношення - 0,265; міцність на стиск у 28 діб 

тверднення складає понад 45 МПа. 
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