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АНОТАЦІЯ 

 

Шифр роботи: «Серендипність» 

Актуальність обраної теми дослідження полягає в необхідності зменшення 

вмісту ДГШ як в’яжучого компоненту закладної суміші, який формує міцностні 

характеристики закладки. Необхідність зменшення вмісту ДГШ пов’язана з 

дефіцитом його на металургійних підприємствах України, оскільки вони 

працюють не на повну потужність. 

Мета: комплексна активація безклінкерних закладних сумішей, що 

використовують для заповнення вироблених підземних просторів на гірничо-

збагачувальних комбінатах (ГЗК), які містять доменний гранульований шлак ПАТ 

«Дніпровський металургійний комбінат» (ДГШ ПАТ «ДМК»). 

Завдання:  

- провести аналітичний пошук наукових розробок вітчизняних і закордонних 

вчених в напрямку вдосконалення технології виробництва закладних сумішей і їх 

хімічної та механічної активації; 

– провести порівняльний аналіз дисперсності вихідного доменного 

гранульованого шлаку (далі ДГШ) ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» 

(ПАТ ДМК), що використовували під час досліджень, з ДГШ інших підприємств 

України; 

- розробити склади закладних сумішей з різною дисперсністю і 

співвідношенням річкового піску, ДГШ та із різним вмістом хімічних добавок; 

– дослідити отримані зразки закладних сумішей за основними будівельно-

технічними властивостями; 

– провести аналіз впливу дисперсності та вмісту компонентів закладки на 

формування міцності виробу; 

-  встановити вплив  введення хімічних добавок , їх раціональний вміст на 

основі технічних характеристик закладних сумішей різного речовинного складу, 

зокрема міцність на стиск при твердінні у вологих умовах; 

– зробити відповідні висновки щодо раціональності використання хімічних 

добавок та доцільності механічної активації шляхом додаткового помелу сировини 

для зменшення кількості ДГШ в складі закладної суміші. 

Використана методика досліджень: під час проведення дослідницької роботи 

використовувались математичні, фізико-хімічні та механічні методи дослідження. 

Об’єкт досліджень: склади безклінкерних шлаковмісних закладних сумішей 

з різною дисперсністю та активовані хімічними добавками. 



Предмет досліджень: вивчення основних будівельно-технічних властивостей 

розроблених закладних сумішей з різною дисперсністю ДГШ, піску та 

активованих хімічними добавками. 

Практична значимість проведених дослідів полягає в рекомендації 

промисловим підприємствам ГЗК, які використовують ДГШ ПАТ «ДМК» в 

закладних сумішах доцільності додаткового помелу сировинної суміші і 

конкурентних хімічних добавок-активаторів твердіння, що дозволяють 

зекономити витрату в’яжучого в композиції. 

Загальна характеристика роботи:  

Дослідження складалися з декількох етапів. Попередньо були проведені 

дослідження по можливості механічної активації пісчано-шлакових закладних 

сумішей шляхом додаткового їх помелу (до 90 хвилин) в кульовому млині. 

Встановлена раціональна дисперсність і терміни помелу закладної композиції, з 

точки зору формування її міцностних характеристик. 

Найбільш дієвішими для «збудження» шлаку до самостійного 

гідратаційного тверднення є добавки-активатори. До таких в першу чергу 

відносять вапно (лужний збудник) та гіпсовий камінь (сульфатний збудник). Крім 

того в якості активаторів твердіння закладних сумішей раціонально 

використовувати соду та хлористий кальцій, які показали найбільшу ефективність 

використання і є доступними і відносно дешевими. 

Тому наступним етапом було проведення комплексної активації закладних 

сумішей механічним і хімічним шляхами. З цією метою, в закладні суміші 

розмелені протягом 30, 60 та 90 хвилин були введені в якості хімічних добавок в 

кількості 2,5; 5; 7,5; 10 мас. % гіпсовий камінь, вапно, сода та хлористий кальцій. 

Останнім етапом роботи був аналіз властивостей розроблених закладних 

сумішей і надання рекомендацій щодо раціонального вмісту в них хімічних 

добавок, які дозволили на 10-50 % підвищити міцностні характеристики 

композиції, що в свою чергу, дозволить зменшити вміст ДГШ, як в’яжучого в 

композиції. 

Робота була виконана авторами самостійно. 

Таблиць – 16, рисунків – 11, сторінок – 33. 

За результатами роботи опубліковано 2 тез доповідей на міжнародній 

конференції. 

ЗАКЛАДНА СУМІШ, МЕХАНІЧНА АКТИВАЦІЯ, ЗАКЛАДКА 

ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ, ШЛАКОВМІСНІ ЗАКЛАДНІ СУМІШІ, ХІМІЧНА 

АКТИВАЦІЯ, ДИСПЕРСНІСТЬ. 
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ВСТУП 

 

При розробці і видобутку цілого ряду корисних копалин, що містять метали, 

поліметали а також рідкісні і розсіяні елементи, можуть використовуватися відкритий і 

закритий (шахтний) способи. Зазначені вище корисні копалини в Україні розробляють, в 

основному, шахтним способом.  

Вироблені вугільні вибої до порівняно недавнього минулого залишалися, а 

видобуток копалин переводили в нові забої. Вироблені забої після закінчення деякого 

часу завалювались породою, що обвалювалась. Проте, вироблений простір частково, а 

іноді і повністю, міг залишатися порожнім. Такі порожнечі в земній корі становлять 

серйозну небезпеку, тому що неминучий осад або зсув порід може призводити до обвалів 

всіх верхніх шарів землі, утворення воронок, похилому зміщенню цілих пластів порід.  

Крім того, за даними дослідників США, наявність в земній корі вироблених 

просторів змінює і, при чому, дуже істотно, багато характеристик поверхні землі. У 

зв'язку з зазначеними екологічними явищами, однією з сучасних природоохоронних 

вимог є, так звана, рекультивація вироблених просторів. 

Рекультивація виражається в тому, що вироблені забої, шахти і тому подібні 

порожнечі в земній корі заповнюють або порожньою породою, або відходами збагачення 

корисних копалин. Однак зазначені матеріали дозволяють вирішити проблему тільки для 

пустот, розташованих в безпосередній близькості від поверхні землі. Якщо ж порожнечі 

розташовані в глибоких шарах, то в зв'язку з крихкістю порід і неповним заповненням 

виробок запобігти будь-якого руху (переміщення) шарів земної кори не вдається. 

У цих випадках матеріали, які закладаються повинні ущільнюватися в моноліт з 

плином часу. У цьому зв’язку, останнім часом в якості компонентів закладних сумішей 

використовують в'яжучі матеріали. 

Висока вартість закладних сумішей, в основному обумовлена використанням в них 

дорогих в'яжучих - цементу і гранульованих доменних шлаків. Разом з тим застосовуються 

в якості в'яжучих речовини, які є на гірничих підприємствах, а також природні матеріали, 

що здатні виявляти в'яжучі властивості в певних умовах (туфи, вапняки та ін.) [1, 2]. 

В Україні твердіючу закладку застосовують при розробці Південно-Білозерського 

родовища залізних руд в Запорізькій області і уранових руд Ватутінського і 

Новокостянтинівського родовищ в Кіровоградської області. До середини 90-х років в 

Кривбасі твердіючу закладку застосовували на кількох копальнях [3]. 

Таким чином, метою дослідницької роботи є комплексна активація безклінкерних 

закладних сумішей, що використовують для заповнення вироблених підземних просторів 

на гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК), які містять доменний гранульований шлак 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ДГШ ПАТ «ДМК»). 



1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1 Загальна характеристика закладних сумішей 

 

Твердіюча закладна суміш повинна задовольняти ряду специфічних вимог з тим, 

щоб забезпечити задані властивості штучних масивів. Ці вимоги визначаються 

гірничотехнічними умовами родовища, призначенням закладки, способом 

приготування, транспортування, укладання, умовою і часом твердіння, інтенсивністю 

відпрацювання та іншими факторами. Склади закладних сумішей крім забезпечення 

необхідної міцності штучного масиву в задані терміни, транспортабельності і 

технологічності повинні бути економічними [4]. 

Для закладки виробленого простору на підземних рудниках використовуються 

хвости збагачувальних фабрик, рідше – дроблені породи, природні піски і гравій. 

Розміщення закладних матеріалів здійснюється в більшості випадків гідравлічним 

способом (близько 74%) або шляхом перепуску копалини по підземному простору.  

В залежності від повноти заповнення виробленого простору закладка 

виробленого простору може бути повною або частковою (у вигляді охоронних смуг 

при підтримці вироблень). По способу транспортування закладного матеріалу і 

формування з нього масиву закладка поділяється на гідравлічну, пневматичну, 

тверднучу , самопливну, механічну [5-6].  

 

1.2 Сучасний стан виробництва закладних сумішей 

 

В теперішній час при підземному добуванні корисних копалин широко 

використовується закладка виробленого простору, що обумовлено необхідністю 

забезпечення надійного управління гірничим тиском зі збільшенням глибини 

розробки, більш повного вилучення корисних копалин і підвищенням вимог до 

охорони навколишнього середовища. 

Існує значна кількість різноманітних промислових відходів, проте для 

виробництва закладних сумішей застосовується лише частина з них. 

У зв'язку зі збільшеним видобуванням корисних копалин системами розробки із 

закладкою виробленого простору кількість породи, що добувається попутно при 

прохідних роботах, недостатня для потреб закладних робіт. Видобуток необхідної 

кількості інертних матеріалів ведеться в спеціально організованих кар'єрах за 

допомогою екскаваторів (видобуток піщано-гравійних сумішей) або буропідривних 

робіт [4]. 

У зв'язку з високими вимогами до повноти використання і охорони надр спосіб 

розробки родовищ корисних копалин з закладкою виробленого простору тверднучими 



сумішами є найбільш вдосконаленим, тим більше, що матеріалами для їх 

приготування можуть служити як попутні породи, так і відходи промисловості [7]. 

У той же час на гірничо-металургійних підприємствах в районах видобутку 

накопичилося багато відходів різних виробництв, одними з яких є хвости збагачення 

добування на підприємстві руд. Використання хвостів збагачення для виробництва робіт 

по закладці вироблених просторів, в тому числі і сумішами, що твердіють, має важливі 

екологічні, економічні і технологічні передумови. Закладні суміші з використанням 

хвостів збагачення використовуються в Росії, Канаді, ПАР, Австралії та інших країнах [8]. 

Цемент - основа для приготування тверднучої закладки на багатьох копальнях. 

Часто цемент використовують в суміші з глиною або шлаком  [2]. 

У зв‘язку з дороговизною цементної складової більш доцільно використовувати 

безклінкерну закладку виробленого простору. 

Економічну доцільність заміни цементу низько марочними в’яжучими 

встановлюють по мінімальним приведеним затратам на виготовлення закладної суміші 

[9-13]. 

Технічну можливість і економічність доцільності застосування замінника 

цементу встановлюють по гранично допустимій відстані його перевезення до рудника. 

Якщо цей показник перевищує фактичну відстань, то його недоцільно застосовувати в 

закладку. Якщо рудник знаходиться на відстані не перевищуючій гранично допустиме 

значення, то дані матеріали вигідно використовувати в закладку для часткової або 

повної заміни цементу [5]. 

 

1.3. Основні способи комплексної активації закладних сумішей 

 

Існує цілий ряд різних методів активації - сухий і мокрий домел цементу, 

віброактивація, вплив на цементне тісто ультразвуком, турбулентна активація, 

електромагнітна активація і т.д. Дослідження активації свідчать про можливість 

отримання значного технологічного та економічного ефекту при приготуванні 

закладних сумішей. Більшість з цих методів створено та випробувано для будівельних 

високомарочних бетонів, приготованих на заповнювачах хорошої якості при низьких 

водоцементних відношеннях. 

Умови гірничих підприємств, які застосовують закладку виробленого простору, 

пред'являють особливі вимоги до закладних сумішей, різко відмінні від будівельних 

норм і правил. Оцінка різних методів активації дозволяє визначити найбільш 

прийнятні способи стосовно закладних сумішей. Такими можуть бути застосування 

омагніченої води замішування і віброактивації в'яжучого. Ці методи окремо або в 

комплексі дозволяють при малих витратах коштів і практично без зміни технології 



приготування закладки підвищити використання активності в'яжучого при 

одночасному зниженні його витрати  [4]. 

Активатори – це речовини, що підвищують гідравлічну активність в’яжучого, 

сприяють розриву гідратних плівок навколо зерен активної фази, посилюючи процес 

зв’язування води і гідратів вапна. Відома велика кількість таких добавок 

(портландцемент, цементний пил, вапно або інший відщеплюючий вапно матеріал) [5]. 

Портландцемент застосовують для активації доменних, сталеплавильних і 

котельних шлаків, нефелінових шламів. 1% портландцементу підвищує активність 

доменного гранульованого шлаку на 10 %. Вапно в таких же об’ємах ефективніше 

цементу. Процес схоплювання шлакопісчаної суміші, що містить велику кількість 

глини, значно прискорюється після додавання 2-4% будівного гіпсу. Перевитрата гіпсу 

погіршує якість суміші. 

Добавка хлористого кальцію в кількості 2% від маси портландцементу або 

доменного гранульованого шлаку підвищує міцність суміші лише в початковий 

період. Аналогічний вплив здійснює сірчанокислий натрій. Хлористе залізо, введене в 

суміш у розмірі 1-2%, забезпечує приріст міцності на 20-35%.  

Для нікелевих шлаків кращим активатором є луг натрію (7-10%), суміш соди 

(5%) з вапном (40%), содо-луговий сплав. Калійні відходи активізують каустичним 

магнезитом (2%), негашеним вапном (2,5%), сумішшю вапна (1,5%) і CaCl2 (1,5%).  

Води не високої лужності не впливають на бетон, але прискорюють процес 

схоплювання. 

На властивості міцності шлакопісчаних сумішей з великим вмістом глини 

здійснює позитивний вплив додавання в них гіпсу 5-15% від маси шлаку. 

Максимальне збільшення міцності (на 25-30%) мають зразки, що включають 15% 

гіпсу. Подальше збільшення його вмісту в суміші призводить до зниження міцності 

через кристалізацію збиткової кількості гіпсу в породах  закладного матеріалу, котрий 

в результаті розширення руйнує цементний камінь [5]. 

В технічній літературі було розглянуто багато різноманітних складів закладних 

сумішей для використання в гірничій промисловості при розробці родовищ корисних 

копалин із різними способами закладки виробленого простору [14-19]. Вважаємо, що 

доцільно при аналізі наявної інформації здійснити цей процес за трьома напрямками. 

Раціональне застосування і економічна доцільність припускають приготування 

таких сумішей на основі дешевих в’яжучих матеріалів (гіпс, вапно, гранульовані 

шлаки, тощо), і хвостів збагачення. Напрямом розгляду джерел інформації є зниження 

собівартості заміною дорогого портландцементу на більш дешеві замінники, шляхом 

використання вторинної сировини. Також охоплюється напрям розгляду та аналіз 

способів комплексної активації закладних сумішей. 



2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

2.1 Характеристика вихідних матеріалів і методи дослідження 

2.1.1 Матеріали, які використовувались під час науково-дослідницької 

роботи 

 

При виконанні дослідницької роботи для виготовлення закладної суміші 

використовувались такі сировинні матеріали: доменний гранульований шлак ПАТ 

«Дніпровський металургійний комбінат» (далі ПАТ «ДМК»), річковий пісок. В 

якості активаторів використовувались гіпсовий камінь ПП «Скала Інтер» 

(родовища с. Пилипче, Борщинського р-ну Тернопільської обл.), вапно негашене 

комове ТОВ «Дніпропетровський завод стінових матеріалів», CaCl2 (технічної 

кваліфікації «ч»), Na2CO3 (технічної кваліфікації «ч») 

Помел ДГШ та піску здійснювали згідно методики Гіпроцементу шляхом 

помелу матеріалів в лабораторному кульовому млині МБЛ Ø0,5×0,28 м, протягом 

1,5 години. 

Дисперсність продукту помелу оцінювалась на контрольних ситах №02 і 

№008 за ГОСТ 6613-86 та визначенням питомої поверхні на приборі Т-3. 

Зважені доменний гранульований шлак, річковий пісок та такі добавки як 

негашене вапно і гіпсовий камінь в сухому стані переносили до чаші і 

перемішували до однорідного стану. Зважені СаСl2 та Na2CO3 повністю розчиняли 

у воді затворення та додавали до сухої суміші, після чого перемішували з 

розтиранням. 

Визначення нормальної густоти закладної суміші визначалося за допомогою 

конуса СТРОЙЦНИЛ відповідно до ГОСТ 5802-86. Випробуванню на міцність 

при стиску піддавались зразки-кубики розміром (7,077,077,07)10-2 м, які 

виготовлялись з тіста нормальної густини через 3, 7 та 28 діб твердіння у 

повітряно-вологих умовах (у вологих стружках). 

Перед проведенням дослідів пісок і доменний гранульований шлак 

попередньо просушили в сушильній шафі до постійної маси при температурі 195-

200˚С. 

Згідно ДСТУ Б.В.2.7-104-2000 гіпсовий камінь слід віднести до другого 

сорту. 

Помел гіпсового каменю проводили в керамічному барабані 1 годину, до 

питомої поверхні 4000см2/г. 



Вапно відповідно до ДСТУ Б В.2.7-90-99 в залежності від умов тверднення 

поділяється на повітряне (ВП), яке в замішаному водою стані твердне та зберігає 

набрану міцність у виробах і матеріалах у повітряно-сухих умовах, і на гідравлічне 

(ВГ), яке зберігає такі властивості як на повітрі, так і у воді. 

Ступінь дисперсності порошкоподібного повітряного і гідравлічного вапна 

повинна бути такою, щоб при просіюванні через сито з сітками № 02 і № 008 за 

ГОСТ 6613 проходило відповідно не менше 98,5 і 85% маси проби, що 

просіювалася, відповідно. 

Під час науково-дослідницької роботи вапно мололи в керамічному барабані 

протягом 30 хвилин. 

Основні характеристики вапна наведені в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Характеристика вапна 

Матеріал 

Вміст активних оксидів 

Са і Мg в продуктах 

випалу, мас. % 

Час гасіння, сек 

0 30 60 90 120 150 180 210 

Температура гасіння,ᵒС 

Вапно 83,8 26 35 40 44 64 97 96 95 

 

Доменний гранульований шлак – техногенний продукт, одержуваний при 

швидкому охолодженні шлакового розплаву, що утворюється при виробництві 

чавуну. 

Хімічний склад шлаку нормується згідно ГОСТ 3476-74. 

Пісок річковий відрізняється від інших видів піску в першу чергу своєю 

природною чистотою, у ньому немає глинистих частинок, дрібних камінців і 

інших домішок. Друга відмінність – це фракційна однорідність.  

Неорганічна речовина вуглекислий натрій cкладу Na2CO3 отримується 

насиченням природного або штучного розсолу NaCl аміаком і вуглекислим газом, 

осадженням NaHCO3 і прожарюванням. Контроль виготовлення технічного 

Na2CO3 здійснюється згідно з ГОСТ 83-79. Використовують для активації ДГШ в 

технології закладних сумішей, виробництві скла, алюмінію тощо. 

Технічний хлористий кальцій (CaCl2) відповідно до ТУ 6.09.5077-87 повинен 

бути виготовлений з відповідністю до вимог технічних умов. Використовується в 

будівництві та виготовленні будівельних матеріалів (як прискорювач процесу 

твердіння бетонів), кольоровій металургії, тощо. 

 



2.1.2 Методи досліджень, що застосовувались під час роботи 

 

Для визначення тонини помелу порошкоподібних матеріалів 

використовувалися два методи: ситовий аналіз та визначення питомої поверхні. 

Ситовий аналіз використовують для визначення тонини помелу 

порошкоподібних матеріалів для різних досліджень, котрі проводяться у дослідницьких 

лабораторіях. При необхідності розділити матеріал на фракції з зернами певного 

розміру використовують стандартні металічні сита з квадратними отворами. Номер 

гратки згідно ГОСТ 6613-86 відповідає розміру боку комірки у світлі. 

Наважку проби висипають на сито, закривають кришкою ексикатор та 

просіюють на механічному приладі чи вручну. Операцію просіювання вважають 

закінченою, якщо при контрольному просіюванні крізь сито проходить не більш 

ніж 0,08 г матеріалу протягом 1 хвилини. 

Тонину помелу характеризують залишком на ситі у відсотках до 

попередньої маси просіюваної проби з точністю до 0,1%. 

Визначити тонину помелу в’яжучих матеріалів тільки за залишками на 

контрольних ситах не достатньо, так як розмір зерен, що пройшли через сито, 

може бути самим різноманітним. Тому ГОСТ 310.2-85 передбачає визначення 

питомої поверхні, за величиною якої можна судити про вміст найбільш тонких 

фракцій у складі в’яжучого. 

Визначення дисперсності ДГШ ПАТ «ДМК» (табл. 2.2) і порівняння її з 

даними по ДГШ І та ДГШ ІІ проведеними раніше показали їх різницю по модулю 

крупності та середньомедіальним розмірам суміші часток. 

 

Таблиця 2.2 – Результати ситового аналізу вихідного ДГШ ПАТ «ДМК» 

Назва 

мате ріалу 

Характерис- 

тика 

дисперсності 

Розмір отворів сит, мм 
Модуль 

крупності 

Наси

п на 

маса 
5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,08 

ДГШ 

ПАТ 

«ДМК» 

Часткові 

залишки, г 
9,430 15,090 94,330 377,320 316,000 137,300 31,130 

2,408 1413 

Часткові 

залишки, % 
0,943 1,509 9,433 37,732 31,600 13,770 3,113 

Повні залишки, 

% 
0,943 2,452 11,885 49,617 81,217 94,987 98,100 

Прохід через 

сито, % 
99,057 97,548 88,115 50,383 18,783 5,013 1,900 



Величини модулів крупності дослідженого шлаку та двох порівняльних, а 

також середньомедіальні розміри суміші частинок і насипна маса матеріалу 

наведені в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Характеристики дисперсності шлаків 

Назва шлаків Модуль крупності 
Середньомедіальний 

діаметр, мм 
Насипна маса, кг/м3 

Досліджений ДГШ 

ПАТ «ДМК» 
2,408 0,65 1413 

Порівняльний ДГШ І 2,640 0,61 980 

Порівняльний ДГШ ІІ 4,010 2,10 770 

 

Аналіз характеристик наведених в табл. 2.3 показав, що вихідний ДГШ ПАТ 

«ДМК» має досить невисокі значення модуля крупності та інших показників 

дисперсності в порівнянні з іншими шлаками. 

В якості заповнювача в закладних сумішах використовувався річковий 

пісок. Основними якісними характеристиками піску є насипна маса та зерновий 

склад. Результати визначення вказаних показників наведені в табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Результати ситового аналізу річкового піску 

Назва 

матеріалу 

Характерис-

тика 

дисперсності 

Розмір отворів сит, мм Модуль 

круп-

ності 

Насип

на 

маса 
5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,08 

Річковий 

пісок 

Часткові 

залишки, г 
6,600 5,660 7,540 31,600 198,03 655,39 86,760 

1,288 1,622 

Часткові 

залишки, % 
0,660 0,566 0,754 3,160 19,803 65,539 8,676 

Повні 

залишки, % 
0,660 1,226 1,980 5,140 24,943 90,482 99,158 

Прохід через 

сито, % 
99,340 98,774 98,020 94,860 75,057 9,518 0,842 

 

Аналіз гранулометричного складу піску та визначення вмісту в ньому 

глинистих, пилевмісних та мулистих частинок (2,8 мас. %) свідчать про 

відповідність його вимогам , які пред‘являються до мілких пісків, які можуть бути 

використані в якості заповнювача при виготовлені будівельних розчинів. 



2.2 Визначення характеристик розмелюваності доменного гранульованого 

шлаку ПАТ «ДМК» 

 

Маса шлаку, що розмелювався приймалась рівною 8 кг, що відповідає 100 % 

заповненню пустот в мелючому завантаженні. Після кожних 10 хвилин розмелу з 

продукту відбиралась представницька проба (біля 100-120 г), одна частина якої 

піддавалась ситовому аналізу, а інша залишалась для визначення питомої 

поверхні. Данні визначення розмелюваності ДГШ ПАТ «ДМК» представлені в 

табл. 2.5. 

Так як данні табл. 2.5 не дозволяють зробити яких-небудь вичерпних 

висновків по розмелюваності ДГШ ПАТ «ДМК», тому на основі часо-дисперсних 

показників були побудовані криві розмелювальності, представлені на рис. 2.1. 

 

 

 - сито №02; 

- сито №008. 

 

Рисунок 2.1 – Характеристика розмелюваності ДГШ ПАТ «ДМК» 

 

Аналізуючи криві видно, що досліджуваний шлак досягає дисперсності 10 % 

залишку на ситі № 02 через 27 хвилин помелу, а на ситі № 008 через 60 хвилин.  

Оскільки з проведених раніше на кафедрі ХТВМ випробувань відомо, що 

дисперсність 10 % залишку на ситі № 008 для порівняльного ДГШ І досягається 

через 65 хвилин, а для ДГШ ІІ через 80 хвилин., можна зробити висновок, що 

розмелюваність шлаку, що досліджується, краща на 8 та 25 % розмелюваності 

ДГШ І та ДГШ ІІ, відповідно. 

Данні визначення дисперсності піску представлені в табл. 2.6. З метою 

визначення факту, помел якого з компонентів закладної суміші (ДГШ чи пісок) 



буде лімітуючою характеристикою, було встановлено (рис. 2.2), що досягнення 

дисперсності 10 % залишку на ситі № 02 для річкового піску досягає через 17 

хвилин помелу, а на ситі № 008 через 43 хвилини. Більш трудоємний процес 

помелу є для доменного гранульованого шлаку, це додатково підтверджується 

формуванням питомої поверхні цих матеріалів при помелі (рис. 2.3). Так питома 

поверхня в 3000 см2/г (на таку Sпит орієнтуються в цементній промисловості) для 

річкового піску формується через 30 хвилин, а для ДГШ ПАТ «ДМК» – приблизно 

через 47 хвилин. 

 

 

 - сито 02; 

- сито 008. 

Рисунок 2.2 – Характеристика 

розмелюваності річкового піску 

- ДГШ 

- річковий пісок 

Рисунок 2.3 – Кінетика формування 

питомої поверхні матеріалів в 

залежності від часу помелу 

 

 

2.3 Дослідження впливу дисперсності сировинних матеріалів та складу 

закладної суміші на її основні будівельно-технічні характеристики 

 

З метою отримання більш коректних значень, дослідження проводились на 

складах композиції, які містили 5; 10; 15; 30 мас. % шлакової складової. 

Підбір кількості води затворення проводилося з метою збереження в 

сумішах рівної рухомості по осадці конуса СтройЦНИЛ. Показники, які 

варіювалися і визначалися наведені і табл. 2.7. 

З метою спрощення внаслідок не суттєвої різниці кількості води для 

подальших досліджень було обране В/Т=0,3. 

 

 



Таблиця 2.7 – Склад і властивості закладних сумішей 

№ складу В’яжуче/заповнювач 
Склад суміші, мас. % Осад 

конусу, см 
В/Т 

шлак пісок 

1 0,05 5 95 12 0,307 

2 0,11 10 90 12 0,301 

3 0,18 15 85 13 0,289 

4 0,43 30 70 12 0,274 

 

Оцінка впливу дисперсності закладної суміші на її міцності характеристики 

проводилась з використаними ДГШ та піску розмеленого в кульовому млині 

протягом 30; 60 та 90 хвилин. 

Підготовка бетонних сумішей виконувалась шляхом перемішування до 

візуальної однорідності піску і шлаку з послідуючим додатковим перемішуванням 

в присутності розрахованої кількості води.  

Міцностні показники закладних сумішей визначали випробуванням на 

міцність при стиску зразків-кубиків (7,077,077,07)10-2 м в 3, 7 та 28 добовому 

віці з використанням гідравлічного пресу ПСУ-10. Зберігання зразків до 

випробувань проводилось: 

- до 7 діб в повітряних умовах; 

- до 28 діб в шафах з вологою деревинною тирсою при температурі 20 2 оС. 

Розпалубку форм внаслідок повільної швидкості твердіння проводили через 

2-5 діб після формування. 

Будівельно-технічні характеристики закладних сумішей з різною 

однорідністю матеріалів наведені в табл. 2.8-2.10, а кінетика набору міцності 

зразків наведена на рис. 2.4-2.6. 

З метою встановлення залежності тонини помелу закладної суміші були 

побудовані залежності наведені на рис. 2.7. 

Аналіз залежностей наведених на рис. 2.7 дозволяє зробити висновок – 

збільшення часу помелу компонентів закладної суміші, яка містить 

ДГШ ПАТ «ДМК» до 90 хвилин не є раціональним, оскільки спостерігається 

певне зменшення міцності зразків заформованих з матеріалом, який розмелений 

протягом 90 хвилин. Найбільш оптимальним є помел матеріалу протягом 60 

хвилин. 



 

- склад з 5 % вмістом ДГШ; 

- склад з 10% вмістом ДГШ; 

- склад з 15% вмістом ДГШ; 

- склад з 30% вмістом ДГШ 

 

Рисунок 2.4 - Кінетика набору 

міцності закладних сумішей із різним 

вмістом ДГШ ПАТ «ДМК» після 30 

хвилин помелу 

- склад з 5% вмістом ДГШ; 

- склад з 10 % вмістом ДГШ; 

- склад з 15% вмістом ДГШ; 

- склад з 30 % вмістом ДГШ 

 

Рисунок 2.5 - Кінетика набору 

міцності закладних сумішей із різним 

вмістом ДГШ ПАТ «ДМК» після 60 

хвилин помелу 

 

 

 

 

 

- склад з 5 % вмістом ДГШ; 

- склад з 10% вмістом ДГШ; 

- склад з 15% вмістом ДГШ; 

- склад з 30% вмістом ДГШ 

 

Рисунок 2.6 - Кінетика набору 

міцності закладних сумішей із різним 

вмістом ДГШ ПАТ «ДМК» після 90 

хвилин помелу 

- склад з 5% вмістом ДГШ; 

- склад з 10 % вмістом ДГШ; 

- склад з 15% вмістом ДГШ; 

- склад з 30 % вмістом ДГШ 

 

Рисунок 2.7 – Вплив часу помелу 

закладних сумішей на їх міцностні 

характеристики (після 28 діб 

твердіння) 



2.4 Хімічна активація пісчано-шлакових закладних сумішей 

 

Попередньо проведені дослідження на кафедрі ХТВМ по можливості 

механічної активації пісчано-шлакових закладних сумішей шляхом додаткового їх 

помелу (до 90 хвилин) в кульовому млині в ранні строки твердіння (до 28 діб) не 

показали високої ефективності. 

Така шлако-пісчана суміш з кількістю шлаку до 30 мас. % в композиції після 

90 хвилин помелу, відповідала питомій поверхні ДГШ до 4500 см2/г. 

Композиції, які містили від 5 до 30 мас. % шлаку, розмелених протягом 90 

хвилин помелу, відповідали питомій поверхні ДГШ до 4500 см2/г. 

Відомо, що доменний гранульований шлак починаючи з дисперсності 

близько 3000 см2/г дуже схильний до агрегування. Найбільш дієвішими для 

«збудження» шлаку до самостійного гідратаційного тверднення є добавки-

активатори [20]. До таких в першу чергу відносять (по розповсюдженості в 

природі і доступності) вапно (лужний збудник) та гіпсовий камінь (сульфатний 

збудник) [21]. Крім того в якості активаторів твердіння закладних сумішей 

раціонально використовувати соду та хлористий кальцій, які показали найбільшу 

ефективність використання і є доступними і не високовартісними. 

У зв’язку з цим, наступним етапом досліджень було проведення комплексної 

активації закладних сумішей механічним і хімічним шляхами. В цьому зв’язку, в 

закладні суміші розмелені протягом 30, 60 та 90 хвилин були введені в якості 

хімічних добавок в кількості 2,5; 5; 7,5; 10 мас. % гіпсовий камінь, вапно, сода та 

хлористий кальцій. 

Гіпсовий камінь та вапно ретельно перемішувались всуху з ДГШ та піском. 

Сода і хлористий кальцій, попередньо розчинялись у воді затворення і 

вводилися до шлако-пісочної суміші. 

Зразки у всіх випадках формували з В/Т=0,30. Умови зберігання були 

такими ж як і для бездобавочних закладних сумішей. 

 

2.4.1 Застосування гіпсового каменю (сульфатна активація) в якості 

хімічного активатору твердіння 

 

Первинно в якості хімічного активатору був досліджений гіпсовий камінь 

(CaSO4 2H2O). З метою визначення раціонального вмісту добавки, її кількість 

варіювалась від 2,5 до 10 мас. % від вмісту ДГШ із кроком в 2,5 одиниці. 



Дослідження проводились на композиціях, які містили в своєму складі 15 

мас. % ДГШ ПАТ «ДМК» та 85 мас. % річного піску. Саме такий склад був 

визначений як раціональний при попередніх дослідженнях. Крім того, закладні 

суміші саме такого складу застосовуються на ряді підприємств гірничо-

збагачувального комплексу України. 

Для визначення одночасного впливу кількості гіпсового каменю і 

дисперсності пісчано-шлакової суміші дослідження проводили з матеріалом після 

30, 60 і 90 хвилин помелу. 

Результати визначення характеристик щільності і міцності закладних 

сумішей з використанням гіпсового каменю наведені табл. 2.11-2.13. 

З метою відстеження динаміки набору міцності закладними сумішами різної 

тонини помелу з вмістом сульфату кальцію від 2,5 до 10 мас.% були побудовані 

залежності представлені на рис. 2.8. 

  

                            а)                                                                    б)  

 

 - склад з 2,5 % гіпсового каменю; 

 - склад з 5,0 %  гіпсового каменю; 

 - склад з 7,5 % гіпсового каменю; 

 - склад з 10,0 % гіпсового каменю. 

                               в) 

Рисунок 2.8 – Кінетика набору міцності закладних сумішей із різним 

вмістом гіпсового каменю в якості активатору: а) після 30 хвилин помелу; б) після 60 

хвилин помелу; в) після 90 хвилин помелу. 

 

Аналіз залежностей представлених на рис. 2.8 показав, що для шлако-

пісчаних сумішей різної дисперсності, які містять гіпсовий камінь, найвищі 



значення показників міцності на стиск спостерігаються при його вмісті 5 мас.%. 

При порівнянні значень міцності на стиск в марочному віці можна констатувати, 

що збільшення показника по відношенню до бездобавочного складу 

спостерігалося на 42% для зразків 30-хвилинного помелу, на 11% - зразків 60-

хвилинного, на 27% - зразків 90-хвилинного помелу. 

З  метою встановлення комплексної дії механічної (помел протягом 30, 60, 

90 хвилин) та хімічної активації були побудовані залежності представлені на рис. 

2.9. 

Аналіз представленого графіку показав, ріст міцності композицій зі 

збільшенням часу помелу композицій матеріалу. Найвищі показники міцності на 

стиск спостерігались на зразках заформованих після 90 хвилинного помелу. 

 

 

 - склад з 2,5 % вмістом гіпсового каменю; 

 - склад з 5,0 % вмістом гіпсового каменю; 

 - склад з 7,5 % вмістом гіпсового каменю; 

 - склад з 10,0 % вмістом гіпсового каменю 

Рисунок 2.9 – Формування характеристик міцності закладних сумішей в 

залежності від часу помелу сировинних матеріалів із різним вмістом гіпсового 

каменю 

 

В цьому зв’язку для пісчано-шлакових закладних сумішей активованих 

гіпсовим каменем встановлено, що раціональним дозуванням активатора 5 мас. % 

при одночасному помелі сировини протягом 90 хвилин. 

 

 

 



2.4.2 Дослідження впливу кальцій хлорид (СаCl2) як активатора твердіння 

закладних сумішей 

 

Ще однією хімічною речовиною, що досить часто використовується при 

виробництві бетонів для підвищення показників міцності та інших будівельних 

параметрів є кальцій хлорид (СаCl2). Цей матеріал дозволяє прискорювати процес 

твердіння за рахунок більш швидкого процесу переходу твердіючої системи в 

гелевий стан з подальшим ростом кристалів і формуванням кристалічної решітки 

виробу. 

Результати визначення основних властивостей в’яжучих різної дисперсності 

виготовлених із застосуванням СаCl2 наведені в табл. 2.14-2.16. 

Кінетика набору міцності композицій розмелених протягом 30, 60 та 90 

хвилин, які містять кальцій хлорид представлені на рис. 2.10. 

Після проведення аналізу результатів досліджень, було встановлено, що 

найбільш раціональною концентрацією добавки CaCl2 є 2,5 %-вий її вміст. 

Так значення марочної міцності показали, що по відношенню до 

бездобавочних зразків цей показник зріс для кубів з кальцій хлоридом 

(2,5 мас. %): 

– для композицій 30-хвилинного помелу на 42 %; 

– для композицій 60-хвилинного помелу на 13 %; 

– для композицій 90-хвилинного помелу на 46 %. 

Для оцінки комбінованого впливу: помелу до різних дисперсностей та 

додаванні CaCl2 були побудовані залежності представлені на рис. 2.11. 

Аналіз залежностей рис. 2.11 підтверджує факт, що зі збільшенням тонини 

помелу з одночасною хімічною активацією, межа міцності на стиск зростає. 

 

  

а) б) 



 

склад з 2,5 % CaCl2;  

склад з 5,0 % CaCl2; 

 - склад з 7,5 % CaCl2; 

 - склад з 10,0 % CaCl2. 

 

                               в) 

 

Рисунок 2.10 - Кінетика набору міцності закладних сумішей із різним 

вмістом хлористого кальцію в якості активатору: а) після 30 хвилин помелу;          

б) після 60 хвилин помелу; в) після 90 хвилин помелу. 

 

 

 - склад з 2,5 % CaCl2; 

 - склад з 5,0 % CaCl2; 

 - склад з 7,5 % CaCl2; 

 - склад з 10,0 % CaCl2 

 

 

Рисунок 2.11 – Формування характеристик міцності закладних сумішей в 

залежності від часу помелу сировинних матеріалів із різним вмістом хлористого 

кальцію 

 

Рекомендований час помелу закладної суміші з CaCl2 в якості активатора 

складає до 90 хвилин при одночасному вмісті добавки не більше 2,5 мас. % від вмісту 

ДГШ. 

За таким же принципом були досліджені ще дві речовини: негашене вапно та 

натрій вуглекислий, які часто використовують в якості прискорювачів твердіння. 

Аналіз результатів показав, що зразки активовані вапном не показали 

збільшення міцності по відношенню до бездобавочних закладних сумішей. 

В той же час Na2CO3 виявився досить ефективним прискорювачем твердіння 

і рекомендована концентрація його складає 2,5 %. 



ВИСНОВКИ 

 

1. Виконано аналіз літературних та патентних джерел у напрямку виробництва 

закладних сумішей.  

2. Розроблено склади закладних сумішей з метою зменшення в‘яжучої складової 

в композиції. 

3.  Заформовано склади закладних сумішей з різним вмістом ДГШ ПАТ «ДМК». 

4. Встановлено, що раціональним для шлако-пісчаних закладних сумішей з точки 

зору формування міцностних характеристик є помел матеріалу не більше 60 хвилин. 

5. Встановлено, що з точки зору кінетики набору міцності закладних сумішей 

після 30, 60 та 90 хвилин помелу, доцільно застосовувати закладну суміш з 15 % 

вмістом ДГШ ПАТ «ДМК». 

6. Встановлено вплив хімічних добавок на основні технічні характеристики 

закладних сумішей різного речовинного складу, зокрема міцність на стиск та їх 

раціональний вміст. 

7. Рекомендовано для підприємств гірничо-збагачувального комплексу для 

підвищення міцностних характеристик закладок використовувати гіпсовий камінь в 

кількості 5 мас. % і кальцій хлорид в кількості 2,5 мас. % від вмісту ДГШ. 

8. Визначено, що кількість вапна в якості активатора для досліджених пісчано-

шлакових сумішей показує найвищі показники міцності при його вмісті 2,5 мас. %. Проте 

оскільки міцність таких сумішей не перевищує міцність бездобавочних продуктів, вапно 

в якості активатору в’яжучих властивостей не рекомендується до використання. 

9. Виявлено, що кількість соди в якості активатору твердіння в досліджуваних 

композиціях не повинна перевищувати 2,5 мас. %. Позитивний ефект надає помел 

сировинних матеріалів композицій з натрієм вуглекислим з підвищеною питомою 

поверхнею (90 хвилин помелу). 

10. Встановлено, що по відношенню до бездобавочних зразків показник міцності 

на стиск зріс для кубів з кальцій хлоридом (2,5 мас. %):  

– для композицій 30-хвилинного помелу на 42 %; 

– для композицій 60-хвилинного помелу на 13 %; 

– для композицій 90-хвилинного помелу на 46 %. 

11. Досліджено, що в зразках з 5 мас. % вмістом  гіпсового каменю збільшення 

показника міцності по відношенню до бездобавочного складу спостерігалося: 

– на 11%  - для зразків 30-хвилинного помелу; 

– на 27% - зразків 60-хвилинного; 

– на 42% - зразків 90-хвилинного помелу. 



СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1. Хайрутдинова В. Н. Обоснование закладки выработанного пространства 

сульфидосодержащими отходами обогащения с использованием гель-технологии: 

дисс. к. техн. наук: 25.00.22 : утв. 2004 / Хайрутдинова Вера Николаевна. – 

Москва, 2004. – 115 с. 

2. Кутова С. Н. Опыт работы автоматищации обработки маркшейдерських 

замеров закладки выработанного пространства на рудниках ПАО «УРАКАЛИЙ» / 

С. Н. Кутова, О. В. Катаєв, Д. О. Васєнин, Є.М. Єфимов // Вестник ПНИПУ. 

Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2017. - № 2. – С. 174-182. 

3. Тлеубаєв Б. Е. Обоснования парамеров технологи закладки віработанного 

пространства при отработке месторождений меди: дисс. к. техн. / Тлеубаев 

Бакытжан Ерболулы. – 102 с. 

4. Байконуров О. А. Технология добычи руд с твердеющей закладкой 

[Текст] / О. А. Байконуров, Л. А. Крупник, В. Н. Петухов. – М. : Недра, 1979. – 151 

с. 

5. Горно-геологический справочник по разработке рудных месторождений 

[Текст] : справочник / под. ред. А. М. Бейсебаева, М. Ж. Битимбаева, С. Ж. 

Даукеева. – А. : Информационно-презентационный центр МСК РК, 1997. – 252 с. 

6. Пат. 93011298 Россия, МПК Е 21 F 15/00. Состав закладочной смеси 

[Текст] / Кайбичева М. Н., Леонова Л. Б., Чугаева Н. П., Микулин Е. И., Иванов В. 

М.; заявитель и патентообладатель Якутский научно-исследовательский 

проектный институт алмазодобывающей промышленности. - № 93011298/33; 

заявл. 02.03.1993; опубл. 20.04.1995. 

7. Пат. 2005120480 Россия, МПК Е 21 F 15/00. Состав закладочной смеси 

[Текст] / Кухаренко Л. В., Личман Н. В., Плеханова Н. Н., Личман Я. В.; заявитель 

и патентообладатель Норильский индустриальный институт. - № 2005120480/03; 

заявл. 30.06.2005; опубл. 10.01.2007. 

8. Пат. 2186222 Россия, МПК Е 21 F 15/00. Состав закладочной смеси 

[Текст] / Чучалин Л.К., Моисеев В. Г., Кульсартов В. К., Штойк Э. Г., 

Дергалина Ф. П., Якушева Л. Г.; заявитель и патентообладатель Чучалин Л. К. - 

№ 2000107674/03; заявл. 28.03.2000; опубл. 27.07.2002. 

9. Пат. 830824 Россия, МПК Е 21 F 15/00. Состав закладочной смеси [Текст] 

/ Батурина Г. М., Матвеев А. Ф., Танинский В. Н., Губин В. И., Журавлева Е. А., 



Ярославцев А. С., Пискунов В. М.; заявитель и патентообладатель Всесоюзный 

научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов. - 

№ 2684621/03; заявл. 16.11.1978; опубл. 27.07.1999. 

10. Пат. 1558102 Россия, МПК Е 21 F 15/00. Состав твердеющей 

закладочной смеси [Текст] / Зайниев Ф. Ф., Репп К. Ю., Боликов В. Е., Лукашенко 

А. Г., Малашенко В. П.; заявитель и патентообладатель Институт горного дела. - 

№ 4439031/03; заявл. 25.04.1988; опубл. 27.06.2000. 

11. Пат. 2386035 Россия, МПК Е 21 F 15/00. Закладочная смесь [Текст] / 

Хайрутдинов М. М., Чистяков А. Н., Вотяков М. В.; заявитель и 

патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный горный 

университет». - № 2008146421/03; заявл. 25.11.2008; опубл. 10.04.2010. 

12. Пат. 2396434 Россия, МПК Е 21 F 15/00. Закладочная смесь [Текст] / 

Дойников Ю. А., Монтянова А. Н., Ефимов А. И., Мазалов С. Н., Монтянов А. С.; 

заявитель и патентообладатель Акционерная компания «АЛРОСА». - № 

2009108856/03; заявл. 10.03.2009; опубл. 10.08.2010. 

13. Пат. 2396434 Россия, МПК Е 21 F 15/00. Закладочная смесь [Текст] / 

Габараев О. З., Баскаев П. М., Лолаев А. Б., Сумин М. Н., Битаров В. Н.; заявитель 

и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северо-Кавказкий горно-

металлургический институт. - № 2012112567/03; заявл. 30.03.2012; 

опубл. 10.12.2013. 

14. А.с. 697429 СССР, МКИ3 С04В7/14. Вяжущее [Текст] / И. А. Пашков, А. 

Н. Ефремов (СССР). - № 2518162/ 29-33.; заявл. 22.08.77 ; опубл. 15.11.79, Бюл. № 

42. 

15. А.с. 742403 СССР, МКИ3 С04В7/14. Вяжущее [Текст] / А. В. 

Волтенский, А. В. Борисенко (СССР). - № 4878189/ 33.; заявл. 22.08.77 ; опубл. 

23.12.92, Бюл. № 47. 

16. А.с. 855982 СССР, МКИ3 С04В7/14. Вяжущее [Текст] / Л. П. Короленко, 

П. И. Павелько (СССР). - № 855982/ 33.; заявл. 22.09.79 ; опубл. 20.11.93, Бюл. № 

4. 

17. Заявка 19853805 Франція, МПК7 . C04B7/35 19/02, в 1/02. Новый 

активатор твердения шлаков [Text] / Hovasse Chestsan, Rhone Poulene ind. 

(Франція) ; заявник  та  патентовласник Hovasse Chestsan, Rhone Poulene ind. - № 

198538057 ; заявл. 21.11.98 ; опубл. 25.02.00, Бюл. № 7 



18. Idemitsu Takashi, Tokajeme Shunichi. Basic Study on slad cement. Основные 

свойства шлакового цемента [Текст] / Idemitsu Takashi, Tokajeme Shunichi. Basic 

Study on slad cement. – Tokio, пер. с англ. - 1977.- 77 с.  

19. Vomoto Taketo. Mon I. Inst. Ind. Sci. Univ. – Tokio. Исследование бетона 

на гипсошлакоцементном вяжущем [Текст] / Vomoto Taketo. Mon I. Inst. Ind. Sci. 

Univ. - Tokio, пер. с англ. - 1980. - 84 с. 

20. Бутт Ю. М. Технология вяжущих веществ. [Текст] / Ю. М. Бутт [и др.]. - 

М.:”Высш. шк.”, 1965, 365 с. 

21. Пащенко А. А.,. Вяжущие материалы. [Текст] / В. П Сербин., 

В. А. Старчевская - К.: “Вища школа”, 1985. – 440 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 2.5 – Результати ситового аналізу меленого ДГШ ПАТ «ДМК» 

Час помелу, хв 
Ситовий аналіз 

Питома поверхня, см2/г 
№ сит Часткові залишки, г Часткові залишки, % Повні залишки, % Прохід через сито, % 

10 
02 56,87 56,87 56,87 43,13 

875 
008 25,98 25,98 82,85 17,15 

20 
02 26,52 26,52 26,52 73,48 

1400 
008 38,40 38,40 64,92 35,08 

30 
02 3,01 3,01 3,01 96,99 

1980 
008 41,68 41,68 44,69 55,31 

40 
02 0,64 0,64 0,64 99,36 

2430 
008 32,12 32,12 32,76 67,24 

50 
02 0,22 0,22 0,22 99,78 

3150 
008 20,70 20,70 20,92 79,08 

60 
02 0,26 0,26 0,26 99,74 

3440 
008 10,48 10,48 10,74 89,26 

70 
02 0,21 0,21 0,21 99,79 

3630 
008 2,48 2,48 2,69 97,31 

80 
02 0,13 0,13 0,13 99,87 

3815 
008 1,57 1,57 1,70 98,30 

90 
02 0,01 0,01 0,01 99,99 

4420 
008 0,89 0,89 0,90 99,10 

 

 

 



 

 

Таблиця 2.6 – Результати ситового аналізу меленого річкового піску 

Час помелу, хв 
Ситовий аналіз 

Питома поверхня, см2/г 
№ сит Часткові залишки, г Часткові залишки, % Повні залишки, % Прохід через сито, % 

10 
02 25,29 25,29 25,29 74,71 

990 
008 49,54 49,54 74,83 25,17 

20 
02 5,51 5,51 5,51 94,49 

1885 
008 40,77 40,77 46,28 53,72 

30 
02 0,32 0,32 0,32 99,68 

2950 
008 22,84 22,84 23,16 76,84 

40 
02 0,07 0,07 0,07 99,93 

3627 
008 11,53 11,53 11,60 88,40 

50 
02 0,05 0,05 0,05 99,95 

4960 
008 5,25 5,25 5,30 94,70 

60 
02 0,09 0,09 0,09 99,91 

5340 
008 2,88 2,88 2,97 97,03 

70 
02 0,04 0,04 0,04 99,96 

5820 
008 0,61 0,61 0,61 99,39 

80 
02 0,05 0,05 0,05 99,95 

6640 
008 0,47 0,47 0,52 99,48 

90 
02 0,01 0,01 0,01 99,99 

7285 
008 0,32 0,32 0,33 99,67 

 

 

 



Таблиця 2.8 –  Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей (30 хвилин помелу) 

Вміст 

ДГШ в 

закладній 

суміші, 

мас. % 

Парал

ельні 

дослі

ди 

Визначення щільності у віці 7 діб Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, 

г 

Щільніст

ь зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос

ті 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцності 

МПа 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцност

і 

Середня 

межа 

міцності 

5% 
1 6,92 7,09 5,16 460 2,09 

1,990 
0,116 

0,120 
0,200 

0,221 
0,375 

0,378 
2 6,87 6,89 5,93 530 1,89 0,124 0,242 0,381 

10% 
1 6,81 6,71 6,45 505 1,71 

1,690 
0,110 

0,100 
0,211 

0,177 
0,305 

0,303 
2 6,70 6,96 6,50 505 1,67 0,090 0,211 0,301 

15% 
1 6,81 6,92 6,03 495 1,74 

1,810 
0,171 

0,170 
0,227 

0,240 
0,443 

0,450 
2 7,04 7,06 5,13 480 1,88 0,169 0,253 0,457 

30% 
1 6,97 7,11 5,51 510 1,87 

1,870 
0,123 

0,110 
0,364 

0,260 
0,657 

0,610 
2 7,35 7,18 5,17 510 1,87 0,097 0,155 0,563 

 

Таблиця 2.9 –  Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей (60 хвилин помелу) 

Вміст 

ДГШ в 

закладній 

суміші, 

мас. % 

Парал

ельні 

дослі

ди 

Визначення щільності у віці 7 діб Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, 

г 

Щільніс

ть 

зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос

ті 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцності 

МПа 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцност

і 

Середня 

межа 

міцності 

5% 
1 6,81 6,89 6,00 580 2,07 

1,990 
0,249 

0,221 
0,471 

0,420 
0,353 

0,400 
2 6,90 6,75 6,42 570 1,91 0,193 0,369 0,447 

10% 
1 6,86 6,96 6,32 580 1,95 

1,965 
0,154 

0,158 
0,309 

0,312 
0,524 

0,534 
2 6,88 6,83 6,24 580 1,98 0,162 0,314 0,544 

15% 
1 6,86 6,88 6,29 575 1,94 

1,925 
0,182 

0,242 
0,369 

0,390 
0,631 

0,650 
2 6,78 6,94 6,22 560 1,91 0,302 0,411 0,669 

30% 
1 6,87 6,85 6,24 565 1,92 

1,910 
0,154 

0,145 
0,348 

0,328 
0,757 

0,750 
2 6,93 6,91 6,27 570 1,90 0,136 0,308 0,743 



 

 

 

Таблиця 2.10 – Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей (90 хв помелу) 

Вміст ДГШ 

в закладній 

суміші, мас. 

% 

Пара-

лельні 

досліди 

Визначення щільності у віці 7 діб Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, г 

Щільність 

зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос-

ті, МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

Межа 

міцності 

МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

Межа 

міцнос-

ті, МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

5% 
1 6,79 6,99 6,62 590 1,88 

1,865 
0,234 

0,210 
0,483 

0,438 
0,445 

0,440 
2 6,57 7,00 6,93 590 1,85 0,186 0,392 0,435 

10% 
1 6,96 6,88 6,50 615 1,98 

1,970 
0,034 

0,061 
0,068 

0,107 
0,383 

0,420 
2 6,59 6,80 6,88 605 1,96 0,088 0,146 0,457 

15% 
1 6,98 7,08 6,68 590 1,79 

1,835 
0,179 

0,173 
0,365 

0,362 
0,623 

0,619 
2 6,68 6,85 6,79 585 1,88 0,167 0,358 0,615 

30% 
1 7,17 6,85 6,31 595 1,92 

1,955 
0,156 

0,149 
0,434 

0,391 
0,693 

0,669 
2 6,91 6,82 6,46 605 1,99 0,142 0,348 0,645 

 



Таблиця 2.11 – Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей, активованих гіпсовим каменем (30 хв помелу) 

Вміст 

ДГШ в 

закладній 

суміші, 

мас. % 

Парал

ельні 

дослі

ди 

Визначення щільності у віці 7 діб Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, 

г 

Щільніс

ть 

зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос

ті 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцності 

МПа 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцност

і 

Середня 

межа 

міцності 

5% 
1 6,87 6,89 6,28 540 1,82 

1,855 
0,082 

0,093 
0,173 

0,192 
0,289 

0,328 
2 7,02 6,65 6,29 555 1,89 0,104 0,211 0,367 

10% 
1 7,61 7,17 5,15 580 2,06 

2,020 
0,086 

0,129 
0,631 

0,455 
0,875 

0,778 
2 7,11 6,62 5,91 550 1,98 0,172 0,279 0,681 

15% 
1 6,32 6,96 6,46 555 1,95 

1,980 
0,120 

0,123 
0,335 

0,387 
0,641 

0,662 
2 7,09 6,86 5,73 560 2,01 0,126 0,438 0,683 

30% 
1 7,33 7,19 5,60 550 1,86 

1,840 
0,222 

0,194 
0,560 

0,495 
0,872 

0,846 
2 7,03 7,07 5,79 525 1,82 0,166 0,429 0,820 

 

Таблиця 2.12 – Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей, активованих гіпсовим каменем (60 хв помелу) 

Вміст 

ДГШ в 

закладній 

суміші, 

мас. % 

Парал

ельні 

дослі

ди 

Визначення щільності у віці 7 діб Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, 

г 

Щільніс

ть 

зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос

ті 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцності 

МПа 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцност

і 

Середня 

межа 

міцності 

5% 
1 6,87 7,58 5,71 550 1,85 

1,860 
0,218 

0,223 
0,346 

0,353 
0,599 

0,604 
2 6,58 6,93 6,26 535 1,87 0,228 0,359 0,609 

10% 
1 6,77 6,93 5,98 550 1,96 

1,945 
0,239 

0,243 
0,419 

0,431 
0,721 

0,737 
2 6,91 6,98 6,29 585 1,93 0,247 0,442 0,753 

15% 
1 6,99 6,94 6,32 520 1,70 

1,775 
0,208 

0,228 
0,304 

0,337 
0,561 

0,576 
2 6,91 7,05 5,95 535 1,85 0,248 0,370 0,591 

30% 
1 7,01 7,03 5,69 540 1,93 

1,920 
0,244 

0,245 
0,333 

0,337 
0,570 

0,576 
2 7,02 6,87 6,09 560 1,91 0,246 0,340 0,582 



 

 

 

Таблиця 2.13 – Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей, активованих гіпсовим каменем (90 хв помелу) 

Вміст 

активатора 

в закладній 

суміші, 

мас. % 

Пара-

лельні 

досліди 

Визначення щільності Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, г 

Щільність 

зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос-

ті, МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

Межа 

міцності, 

МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

Межа 

міцнос-

ті, МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

2,5% 
1 7,08 7,45 5,82 555 1,81 

1,805 
0,234 

0,250 
0,528 

0,482 
0,831 

0,824 
2 7,08 6,91 6,23 550 1,80 0,266 0,436 0,817 

5% 
1 6,79 6,88 6,71 555 1,77 

1,710 
0,278 

0,270 
0,488 

0,485 
0,842 

0,830 
2 6,95 6,74 6,88 530 1,64 0,262 0,482 0,818 

7,5% 
1 6,59 7,01 6,55 525 1,74 

1,765 
0,293 

0,283 
0,461 

0,443 
0,778 

0,758 
2 6,79 6,82 6,86 570 1,79 0,273 0,425 0,738 

10% 
1 6,72 6,59 6,83 555 1,84 

1,825 
0,291 

0,301 
0,407 

0,502 
0,767 

0,858 
2 7,45 7,01 5,76 545 1,81 0,311 0,596 0,949 

 



Таблиця 2.14 – Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей, активованих CaCl2 (30 хв помелу) 

Вміст 

ДГШ в 

закладній 

суміші, 

мас. % 

Парал

ельні 

дослі

ди 

Визначення щільності у віці 7 діб Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, 

г 

Щільніс

ть 

зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос

ті 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцності 

МПа 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцност

і 

Середня 

межа 

міцності 

5% 
1 6,74 6,74 6,24 500 1,76 

1,760 
0,103 

0,112 
0,253 

0,268 
0,445 

0,458 
2 6,94 6,69 6,19 505 1,76 0,121 0,282 0,471 

10% 
1 6,93 6,97 6,21 555 1,85 

1,825 
0,137 

0,134 
0,238 

0,238 
0,409 

0,407 
2 6,96 6,97 6,01 525 1,80 0,131 0,237 0,405 

15% 
1 6,95 6,96 6,09 545 1,85 

1,855 
0,138 

0,141 
0,237 

0,239 
0,406 

0,409 
2 6,96 6,86 6,02 535 1,86 0,144 0,240 0,412 

30% 
1 6,95 6,25 6,03 535 2,04 

1,990 
0,158 

0,148 
0,302 

0,272 
0,528 

0,465 
2 6,88 6,91 6,39 590 1,94 0,138 0,241 0,402 

 

Таблиця 2.15 – Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей, активованих CaCl2 (60 хв помелу) 

Вміст 

ДГШ в 

закладній 

суміші, 

мас. % 

Парал

ельні 

дослі

ди 

Визначення щільності у віці 7 діб Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, 

г 

Щільніс

ть 

зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос

ті 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцності 

МПа 

Середня 

межа 

міцності 

Межа 

міцност

і 

Середня 

межа 

міцності 

5% 
1 7,13 7,05 5,60 515 1,83 

1,770 
0,216 

0,159 
0,554 

0,437 
0,812 

0,747 
2 6,88 6,69 6,48 510 1,71 0,102 0,320 0,682 

10% 
1 6,75 6,98 6,21 530 1,81  

1,770 
0,196 

0,185 
0,417 

0,401 
0,707 

0,686 
2 6,88 6,82 6,45 525 1,73 0,174 0,384 0,665 

15% 
1 6,51 6,85 6,64 575 1,94 

1,880 
0,153 

0,173 
0,331 

0,347 
0,578 

0,593 
2 6,91 7,19 6,36 575 1,82 0,193 0,363 0,608 

30% 
1 6,77 6,55 6,52 570 1,97 

1,905 
0,163 

0,203 
0,296 

0,367 
0,564 

0,628 
2 6,58 6,84 6,72 555 1,84 0,243 0,437 0,692 



 

 

Таблиця 2.16 – Визначення фізико-механічних характеристик закладних сумішей, активованих CaCl2 (90 хв помелу) 

Вміст 

активатора 

в закладній 

суміші, 

мас. % 

Пара-

лельні 

досліди 

Визначення щільності Межа міцності на стиск, МПа через, діб 

Розмір зразка, см 

Маса 

зразка, г 

Щільність 

зразка, 

г/см3 

Середня 

щільність, 

г/см3 

3 7 28 

a b c 
Межа 

міцнос-

ті, МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

Межа 

міцності, 

МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

Межа 

міцнос-

ті, МПа 

Середня 

межа 

міцності, 

МПа 

2,5% 
1 6,67 6,73 6,57 565 1,92 

1,825 
0,221 

0,230 
0,467 

0,519 
0,822 

0,830 
2 7,02 6,75 6,66 545 1,73 0,239 0,570 0,838 

5% 
1 6,89 6,99 6,13 570 1,93 

1,935 
0,213 

0,214 
0,408 

0,410 
0,698 

0,701 
2 6,91 6,93 6,39 595 1,94 0,215 0,411 0,704 

7,5% 
1 6,93 7,09 5,92 560 1,93 

1,915 
0,163 

0,148 
0,359 

0,318 
0,596 

0,544 
2 6,93 6,64 6,57 575 1,90 0,133 0,277 0,492 

10% 
1 6,91 6,91 6,39 585 1,92 

1,925 
0,283 

0,272 
0,446 

0,429 
0,742 

0,734 
2 6,88 6,95 6,56 605 1,93 0,261 0,411 0,726 

 


