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Boiko O.V., Kovalchuk A.Yu., Krivenko P.V. ROLE OF Al2O3 IN THE SLAG COMPOSITION ON
REINFORCEMENT CORROSION PREVENTION IN IN SLAG ALKALI ACTIVATED CONCRETE. The
article is devoted to the study of the influence of the composition of blast-furnace slag on the corrosion of reinforcement in slag-alkaline concretes and the basic principles of preventing the corrosion process by binding free SO 42and Cl- ions. The research methodology is considered and the direct influence of the quantitative content of chemical
elements of the slag, namely Al, on the corrosion of reinforcement in the slag-alkali concrete is determined. The
main directions of research are determined and the importance of the expected results is justified.
Keywords: alkali activated concrete, reinforcement, reinforced concrete, corrosion, alkali, sulfates, chlorides.
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ЗМІНА МОРФОЛОГІЇ СИЛІКАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ ПРИ ВВЕДЕННІ
АКТИВОВАНИХ КАРБОНАТНИХ СУСПЕНЗІЙ
Одним із рішень задачі одержання ефективних та міцних силікатних композитів щільної структури є використання карбонатних відходів в якості наповнювачів. У роботі наведені результати експериментального
дослідження закономірностей формування мікроструктури в'яжучого, що містить активований СаСО 3. Було
визначено реологічні властивості і процеси гідратації силікатних композитів в присутності поверхнево-активних речовин (ПАР). Показано, що при гідродинамічній активації карбонатної суміші істотно збільшується питома поверхня дисперсного матеріалу. Показана доцільність введення в суспензію пластифікуючих
добавок (С-3) з метою зниження ефекту агрегації карбонатної складової. Оптимальним часом активації є t =
2 хвилини. Методом фізико-хімічного аналізу ДТА, РФА та електронної мікроскопії встановлено, що введення активованої карбонатної суспензії до складу в'яжучого надає активуючий вплив на процеси гідратації
цементного в'яжучого. Це проявляється в отриманні більш однорідної щільної структури цементного каменю. При цьому відзначається підвищений вміст гідросилікатів кальцію і зміна морфології портландцементу в композиції, що твердне.
Ключові слова: силікатні системи, карбонатні наповнювачі, гідродинамічна активація, карбонатна суспензія, поверхнево-активна добавка, електронна мікроскопія, рентгенофазовий аналіз, термографічний аналіз.
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Вступ. Одним із шляхів використання карбонатних відходів є введення їх в якості
наповнювачів в силікатні системи. Цією проблемою займалися вчені: М.Я. Лівшиць, Н.А.
Попов, П.І. Боженов, Е.Р. Пінус, В.А. Якубович та ін. В даний час карбонатні наповнювачі
застосовуються в різних видах бетонів: важкому, крупнопористому і дрібнозернистому.
Дослідження властивостей в'яжучих з карбонатними наповнювачами проводилися такими
вченими як В.Н. Юнг, А.С. Пантелєєв, Ю.М. Бут, В.В. Тімашов, І.М. Грушко, К. Такемото,
Н. Учикава, С. Хосіно та іншими [1-8]. Авторами відзначається позитивна роль карбонатного наповнювача в формуванні щільної і міцної структури композиту, позитивний вплив
його на фізико-хімічні характеристики контактної зони.
За даними їх досліджень гелеподібна маса, що знаходиться поблизу поверхні наповнювача, твердне значно швидше, ніж гелеподібна маса, яка перебуває далеко від наповнювача. Було встановлено, що карбонатні наповнювачі не є інертними добавками до цементного в'яжучого.
Досліджуючи портландцемент з карбонатними наповнювачами, Колбасов В.М. показав [9], що якщо в систему портландцемент-вода-заповнювач ввести карбонатний наповнювач, то швидкість затвердіння і міцність системи зростає до тих пір, поки практично
всі частинки наповнювача залишаються оточеними продуктами гідратації. При цьому
утворюється комплексна сполука 3СаО·Al2O3·CaCO3·11H2O (гідрокарбоалюмінат кальцію). Ця сполука є продуктом хімічної взаємодії між гідроалюмінатами і карбонатами кальцію. У ньому на 1 молекулу С3А припадає 11 молекул води, а не 6 молекул, як в з'єднанні
3СаО·Al2O3·6Н2О, яке зазвичай утворюється при гідратації портландцементу. Цим пояснюється збільшення міцності бетону в ранні терміни твердіння.
Дослідженнями встановлено, що в цементно-карбонатних композиціях утворюються
комплексні солі, що містять карбоалюмінати і карбонітроалюмінати лужних металів
[10- 12]. Ці солі є стійкими, оскільки цементні композити мають марку за морозостійкістю
більше F100. У зв'язку з цим можна припустити, що названі солі утворюються і в цементному каменю, завдяки чому підвищується сульфатостійкість силікатного композиту і усувається можливість утворення висолив на його поверхні. Також встановлено, що в’яжучий
компонент бетону, що містить 10-15% крейди або мергелю, при рівній міцності з еталоном, характеризується підвищеною стійкістю не тільки в сульфатних, але і в магнезіальних
рідких середовищах [13-14].
Метою цієї статті є по-перше встановлення закономірностей формування мікроструктури в'яжучого, що містить СаСО3. По-друге, дослідження реологічних властивостей і
процесів гідратації силікатних композитів в присутності поверхнево-активних речовин
(ПАР).
Матеріали і методи досліджень. Для проведення досліджень були виготовлені зразки силікатних композитів з наступних компонентів. В'яжуче ‒ цемент марки ПЦІ-500Н.
Дрібний заповнювач - кварцовий пісок з модулем крупності 1,1; середньою густиною ‒
1320-1400 кг/м3; істинною густиною ‒ 2600 кг/м3. Крупний заповнювач - гранітний щебінь
фракцій 5-10 і 20-40. В якості наповнювача використовувався пил каменедробіння карбонатного щебню. Хімічний склад карбонатного пилу представлений на 96-97% СаО, крім
того, в межах 1% містяться оксиди кремнію, заліза, алюмінію, магнію. За гранулометричним складом карбонатний пил представлений в основному частинками розмірами
0,14- 0,071мм.
Для вивчення впливу карбонатного наповнювача на формування мікроструктури виготовлялися 4 серії зразків з рівно рухливих сумішей базового складу із заміною 20, 30 і
40% цементу карбонатною складовою. Карбонатна складова попередньо піддавалася активації у вигляді водо карбонатної суспензії зі співвідношенням тверде: рідке ‒ Т:Р = 1:1.
Активація здійснювалася в кульовому млині з уралітовими кулями протягом 2 хвилини.
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Отримана активована суспензія вводилася в бетонну суміш при змішуванні її компонентів. Одним з головних результатів гідродинамічної обробки є подрібнення частинок
твердої фази і, як наслідок, збільшення їх питомої поверхні. Контроль зміни питомої поверхні дисперсних частинок карбонатного наповнювача здійснювався методом повітропроникності після зневоднення суспензії ацетоном. Досліджувалася питома поверхня карбонатної пилу S = 1500 мм2/г.
У межах першого інтервалу гідродинамічної обробки наповнювача (від 0 до 2 хвилин) спостерігався інтенсивний ріст його питомої поверхні, що свідчить про процеси дезагрегації і диспергації, що обумовлюють зростання кількості частинок. Після 2 хвилин
активації питома поверхня наповнювача не збільшувалася.
З метою інтенсифікації подрібнення наповнювачів спільно з водо карбонатною суспензією вводилася поверхнево-активна добавка С-3 в кількості 0,5% в перерахунку на
суху речовину. Було встановлено, що введення ПАР сприяє підвищенню стійкості суспензії до седиментації.
Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження карбонатної складової
показало наступне. При розгляді ЕМ - фотографій (рис. 1, 2) видно, що подрібненню піддаються тільки частки неправильної форми, розміри яких у вихідному матеріалі досягають
10-20 мкм і більше, тоді як дрібні частинки округлої форми залишаються практично незмінними (рис. 2).

Рис. 1. ЕМ - фотографія вихідного карбонат- Рис. 2. ЕМ - фотографія активованого карбонатного наповнювача
ного наповнювача

Визначення фізико-хімічних характеристик цементного каменю проводилося методом рентгенографічного та диференційно-термічного аналізів.
Рентгенівський аналіз здійснювався на дифрактометрі УРС-50 ІМ. За вершинами кутів відбиття розраховувалися міжплощинні відстані досліджуваних кристалічних зразків
(рис. 3).
Диференційно-термічний аналіз здійснювався на дериватографі системи Ф. Паулік і
Ж. Паулік, Л. Ердей. За допомогою цього методу вивчався фазовий склад досліджуваних
зразків. Максимальна температура нагріву становила 1000° C, швидкість нагріву 10° C за
хв. (рис. 4).
Дослідження карбонатоміських цементів за допомогою рентгенофазового аналізу не
показали суттєвих відмінностей між пробами з активованою і неактивованою добавками
(рис. 3). Відмінність в активності цементів імовірно пов’язана зі зміною морфології гідратних утворень і структури цементного каменю. Дослідження проб термографічного аналізу з активованою карбонатною складовою показали приріст вмісту гідросилікатів кальцію, який склав близько 7% за масою. Крім того, деріватограми відрізняються написанням
ендотермічного ефекту при 190 - 200° C, який можна віднести до гідро алюмінатів кальцію
(рис. 4).
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Рис. 3. Рентгенограми досліджуваних цементів: 1 – контрольний зразок; 2 – зразок з карбонатним наповнювачем; 3 – зразок з активованим карбонатним наповнювачем

Рис. 4. Термограми цементного каменю: 1 – контрольний зразок; 2 – з активованою добавкою; 3 – з не активованою карбонатною добавкою

Однак присутність останніх та інших гідратних новоутворень і їх морфологія повинні добре фіксуватися за допомогою методу електронної мікроскопії (рис. 5 – 6).

Рис.5. Зразок цементної пасти з неактивова- Рис.6. Зразок цементної пасти з активованим
карбонатним наповнювачем
ним карбонатним наповнювачем

Введення до цементу карбонатної складової, яка не пройшла активацію, призводить
до незначних змін в структурі цементного каменю.
Спостерігаються ті ж самі гідратні новоутворення, проте вони показують вже не
тільки вихідні частинки цементу, а й зерна карбонату, серед яких великий відсоток крупних часток. За рахунок цього утворюється структура каменю з дещо ослабленими зв'язками між частинками системи, а це повинно позначитися і на синтезі міцності цементного
каменю.
Однак слід зазначити, що при практично рівній частці портландіту у зразках за № 5
та №6, розміри кристалів набагато більші в пробах з необробленим карбонатом кальцію
після 28 діб тверднення. Це негативно позначається на міцності, так як руйнування зразка
відбувається швидше при наявності великих пластинчастих новоутворень.
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Більш однорідна структура спостерігається в зразках з активованим карбонатом кальцію (рис. 6). Розміри кристалів набагато менші ( порядку 5 мкм), що позитивно позначається на синтезі міцності цементного каменю. При проведенні досліджень проб в'яжучого з активованим карбонатом кальцію було відзначено наявність пластинчастих гідратних новоутворень типу гідроалюмінату СаАН13, спостерігаються гексагональні пластинки
з гладкою поверхнею і гексагональні пластинки неправильної форми (рис. 5-6).
Висновки. 1. При гідродинамічній активації карбонатної суміші істотно збільшується питома поверхня дисперсного матеріалу. Показана доцільність введення в суспензію
пластифікуючих добавок (С-3) з метою зниження ефекту агрегації карбонатної складової.
Оптимальним часом активації є t = 2 хвилини.
2. Методом фізико-хімічного аналізу ДТА, РФА та електронної мікроскопії встановлено, що введення активованої карбонатної суспензії до складу в'яжучого надає активуючий вплив на процеси гідратації цементного в'яжучого. Це проявляється в отриманні більш
однорідної щільної структури цементного каменю. При цьому відзначається підвищений
вміст гідросилікатів кальцію і зміна морфології портландцементу в композиції, що твердне.
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Demina O. I., Dedenyova E. B., Bondarenko A. I., Kostіuk T. A., Saliia M. G. CHANGE OF MORPHOLOGY
OF SILICATE COMPOSITIONS DURING INTRODUCTION ACTIVATED CARBONATE SUSPENSIONS. One of the solutions to the problem of obtaining effective and strong silicate composites of the dense structure is the use of carbonate waste as fillers. The work presents the results of an experimental study of the patterns of
formation of the microstructure of a binder containing activated CaCO3. The rheological properties and hydration
processes of silicate composites in the presence of surfactants were determined. It is shown that the hydro-dynamic
activation of the carbonate mixture significantly increases the specific surface area of the dispersed material. The
expediency of introducing plasticizing additives (C-3) into the suspension in order to reduce the effect of aggregation
of the carbonate component is shown. The optimal activation time is t = 2 minutes. The method of physicochemical
analysis of DTA, X-ray diffraction and electron microscopy revealed that the introduction of activated carbonate
suspension into the binder has an activating effect on the hydration of cement binder. This is manifested in obtaining
a more homogeneous dense structure of cement stone. There is an increased content of calcium hydro silicates and
changes in the morphology of Portland cement in the curing composition.
Key words: silicate systems, carbonate fillers, hydrodynamic activation, carbonate suspension, surfactant, electron
microscopy, X-ray phase analysis, thermography analysis.
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