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CТРУКТУРА ВЯЖУЧОГО 
 

Оптимальну структуру в'яжучого непрямо встановлюють шляхом поступового підвищення 

фазового відношення с/ф в зразках до екстремального значення показника властивостей в при-

йнятих умовах технології виготовлення і випробування. Якщо визначальними властивостями 

виробу є міцність і будь-яке інше властивість, наприклад теплоопір, то з'ясовуються показники 

обох властивостей в'яжучого. При необхідності зниження теплопровідності можна досягти 

впровадженням поризуючих добавок з урахуванням допустимого зниження міцності в'яжучої 

речовини при цій поризації. Якщо важливо зберегти в певних межах оборотні деформації-

пружні і пружньовязкі (еластичні), то ці властивості в'яжучої речовини також вивчають при 

оптимальній структурі. 

Процес вивчення сировини для в'яжучого ґрунтується на законах створу і обов'язкової від-

повідності властивостей. Дослідження починається з сировинних ресурсів, з вивчення необхід-

ного рівня якісних показників в'яжучої речовини; шляхів і засобів поліпшення головних влас-

тивостей в'яжучого, наприклад введенням додаткових компонентів, каталізаторів, затверджува-

чів, з'єднанням з традиційними в’яжучими  речовинами, використанням технологічних прийо-

мів (подрібнення, збільшення інтенсивності ущільнення, перемішування, тепловою обробкою і 

ін.). Далі з'ясовують окремі деталі технології виготовлення в'яжучої речовини, пропонують ме-

тоди оцінки її якості, подібні з відповідними методами оцінки якості. 

Збільшувати питому і сумарну поверхню заповнювача в міру збільшення його кількості в 

матеріалі паралельно з підвищенням фазового співвідношення у в'яжучої речовині. При цьому 

частина вільного середовища переходить з об'ємного в плівковий стан за умови збереження 

легкоукладуваності суміші в допустимих межах. 

Збільшення питомої і сумарної поверхонь заповнювача в матеріалі яка досягається шляхом 

додавання дрібнозернистого компонента - піску, порошку і т.д., з можливим пониженням вміс-

ту крупнозернистих фракцій. Як зазначено, додавання дрібнозернистого компонента в запов-

нювач проводиться в зростаючій кількості з одночасним зростанням фазового відношення в 

в'яжучий речовині.[1] 

Дослідження показують, що структура контактного шару завжди однородніша і більш тон-

кодисперсна, ніж у цементного каменю і тим більше у заповнювача. Реакційна здатність моно- 

або поліміниральних неорганічних вяжучих речовин по відношенню до заповнювачів має вибі-

рковий характер. . Реакційна здатність моно- або поліміниральних неорганічних вяжучих речо-

вин по відношенню до заповнювачів має вибірковий характер. У пограничних із заповнювачем 

ділянках контактної зони в 20-40 мкм концентруються новоутворення гідратів, кристалічність, 

щільність, міцність і мікротвердість яких відрізняються від внутрішньої мікроструктури тверд-

нучої вяжучої речовини. У зоні контакту знаходяться різні по кристалохімічній природі, мірі 

вивітрювання, а також орієнтації мінералів заповнювача, які взаємодіють з вяжучею речовиною 

і новоутвореннями в цій зоні [2-3]. При взаємодії портландцементного каменю з поверхнею ка-

рбонатних заповнювачів контактна зона при твердненні в нормальних умовах характеризується 

присутністю гидрокарбоалюмінатів або гідро карбоферритів вяжучої речовини і заповнювача. 

Саме тому застосування алюмонато-алюмоферритових цементів прийнятніше при використанні 

вапнякових заповнювачів.  

При цьому частина вільного середовища переходить з об'ємного в плівковий стан за умови 

збереження легкоукладуваності суміші в допустимих межах. 
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