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АНОТАЦІЯ 

 

Довгань П.М. Дисперсно-армовані декоративні бетони для архітектурних 

елементів. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Одеська державна академія 

будівництва та архітектури. – Одеса, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню фізико-механічних та 

експлуатаційних властивостей архітектурних елементів за рахунок використання 

декоративних дрібнозернистих бетонів, спрямовано модифікованих дисперсною 

гібридною арматурою, добавками полікарбоксилату та цеоліту при раціональній 

гранулометрії та кольоровій гамі дрібних заповнювачів. 

Накопичений багатьма тисячоліттями досвід зведення окремих споруд, 

культових об’єктів, об’єктів культури та дозвілля, міст і селищ показав перманентну 

актуальність застосування декоративних елементів в архітектурних рішеннях. 

Архітектурні елементи виробляються з декоративних матеріалів в яких повинні 

поєднуватися функціональні, конструктивні та естетичні властивості. В наш час 

існує досить широка гама природних та штучних матеріалів, які використовуються 

в системі прикрас фасадів та інтер’єрів будівель та окремих виробів. З урахуванням 

економічних факторів, технологічності при забезпеченні нормованої довговічності 

під час експлуатації, до перспективних слід віднести декоративні вироби та 

матеріали на основі мінеральних в’яжучих з використанням місцевих заповнювачів. 

Цільове використання таких декоративних матеріалів та виробів дасть змогу 

розширити художньо-естетичне різноманіття різних об’єктів будівництва, що 

поліпшить умови комфортності життя.  

Проведені експериментальні дослідження з розробки високопродуктивного 

декоративного бетону направлені на отримання штучного декоративного каменю, 

який за фактурою і кольоровою гамою наближений до природного каменю 

характерного для Півдня України, зокрема для м. Одеси – каменю черепашника, та 

який здатен створити конкуренцію природному каменю-піщанику.  
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Під час експлуатації архітектурні елементи піддаються впливу добових і 

сезонних циклів якісних і кількісних параметрів природних факторів навколишнього 

середовища, які поступово призводять до погіршення декоративно-експлуатаційних 

характеристик декоративного матеріалу. Тому на стадії проектування складів 

декоративного бетону були передбачені заходи, які дозволять зберегти нормативні 

фізико-механічні властивості та забезпечать при цьому незмінність художньої та 

естетичної виразності архітектурним виробам на весь період їх експлуатації в тих чи 

інших будівельних об’єктах.  

Для обґрунтування проведення наукових досліджень критеріїв якості 

декоративного бетону використано блок-схему прикладних емпіричних досліджень, 

яка базується на математичній теорії експерименту. Розроблена блок-схема 

дозволила комплексно оцінити логічну послідовність поетапного проведення 

досліджень характеристик матеріалу при спільній реалізації при цьому натурних і 

обчислювальних експериментів. Прийняті в дослідженнях сировинні матеріали, 

методи дослідження показників функціонування декоративного композиту 

відповідають меті і задачам наукової роботи. 

Дослідження властивостей декоративного композиту проводилися по 

симетричному 5-ти факторному 27-ми точковому плану. Залежно від характеру дії 

на дрібнозернистий композит варійовані сировинні матеріали об’єднано в дві групи 

рецептурних факторів «Модифікатори цементно-піщаної матриці» і «Параметри 

дисперсного армування». За отриманими результатами проведених 27-ми дослідів 

натурного експерименту будувались кінетичні криві, кореляційні залежності, 

проведено оптичні дослідження макроструктури композитів. Зокрема, побудовано і 

проаналізовано комплекс експериментально-статистичних моделей, який дозволив 

оцінити вплив двох груп факторів складу, а також визначити закономірності цього 

впливу на аналізовані характеристики декоративних бетонів. 

Для забезпечення однакової рухомості декоративних композицій марки S4, 

підбиралося водо-цементне співвідношення (В/Ц), яке змінювалося залежно від 

складу суміші в інтервалі від 0.360 до 0.553. У зв’язку з тим, що В/Ц та степінь 

ущільнення впливають на об’єм пустот в дрібнозернистому композиті, розглянутий 
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зв’язок цих показників із щільністю сумішей. Виявлено тісний кореляційний зв’язок 

між середньою густиною і коефіцієнтом ущільнення, коефіцієнт кореляції склав 

0.73, що дозволило зробити висновок про оптимальні умови (наприклад, тривалість 

ущільнення суміші) формування виробів з рухомих сумішей. Варто відмітити, що 

розчинні суміші до складу яких входили тонкодисперсний і/або волокнистий 

наповнювачі були більш пластичні та володіли підвищеною загущаючою здатністю. 

Експериментально підтверджено, що раціональним способом підвищення 

ефективності високодисперсних мінеральних наповнювачів розчину є максимальна 

пластифікація композицій суперпластифікатором на полікарбоксилатній основі. 

Використання полімерної добавки на рівні 0.7 % від маси цементу дозволило 

отримати суміші з пониженим В/Ц  0.4 і підвищеною щільністю с  2050 кг/м3.  

Початковий процес структуроутворення тверднучих багатокомпонентних 

композицій аналізувався по кривим зростання пластичної міцності, для опису яких 

застосовувалися експоненціально-поліноміальні моделі. Аналіз пластограм для 27-

ми композицій дозволив виділити період формування їх просторової коагуляційної 

структури та початок періоду інтенсивного наростання пластичної міцності.  

На основі результатів обчислювального експерименту встановлено, що 

підвищення рівня пластифікації композицій (без цеоліту і волокон) 

полікарбоксилатом з 0.3 до 0.7 % від маси в’яжучого, при фіксованих дозуваннях 

піску, дозволяє знизити водопотребу на 28 %. Заміна частини в’яжучого цеолітом, в 

кількості 8 %, прискорює процес початкового структуроутворення композитів 

більш, ніж на 50 %, а вміст гібридних волокон на середніх рівнях (0.6 кг/м3) скорочує 

період формування коагуляційної просторової структури на 65 %. 

На основі експериментальних даних про характеристики структурної міцності 

(пластичної і механічної) для всіх складів композиту отримано «повні криві» 

процесів структуроутворення. Встановлено, що високопластифіковані склади 

декоративного композиту, які містять цеоліт і скляні волокна характеризуються 

швидким набором структурної міцності. Аналіз побудованих кривих кінетики 

наростання міцності на стиск fcm композитів показав, що після 1-ої доби тверднення 

досягається 50% нормативної міцності, після 3-ої – 55÷73%, а після 7-ої – 69÷75% і 
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т.д., що є важливим фактором при виготовленні архітектурних елементів. Це 

дозволить збільшити оборотність форм виробів, завдяки ранній розпалубці та, як 

наслідок, скоротити терміни природнього тверднення декоративних бетонів. Також, 

результати моделювання величин механічної міцності продемонстрували, що 

використання цеоліту взамін частини цементу, фібри і заповнювачів оптимальної 

гранулометрії при максимальній пластифікації сумішей полімерною добавкою 

дозволяє отримати високоміцний декоративний бетон (fcm  50 МПа) та зберегти його 

міцність у водному середовищі (оцінювалась через fctfm). Виявлено, що оптимальні 

рівні міцності на стиск fcm і на розтяг при згині fctfm знаходяться в різних зонах 

рецептурної області. Отримані результати обчислювального експерименту на ЕС-

моделях «повного поля» дозволили також встановити особливість впливу цеоліту на 

зростання міцності композитів протягом 28 діб. Підтверджено, що заміна частини 

цементу цеолітом спочатку призводить до зниження набору міцності в ранньому 

віці, а починаючи з 7-ми діб міцність зростає і у нормативному віці – вища на 24 %. 

Проведений комплекс досліджень експлуатаційних характеристик 

декоративного бетону в часі показав, що тріщино-, карбонізаційна і морозостійкість, 

водопоглинання матеріалу значною мірою залежать від раціональних співвідношень 

вихідних компонентів. Результати досліджень тріщиностійкості продемонстрували, 

незалежно від методу ініціювання тріщини в зразках, введення високодисперсної 

фібри довжиною 6 і 12 мм у всіх випадках сприяє підвищенню стійкості матеріалу 

до розкриття тріщини. Особливо, це спостерігається у композитах із тріщиною, 

ініційованою під час виготовлення зразків, значення в’язкості руйнування KІс (в 

залежності від вмісту скловолокон) зростають від 6 до 24 %. Розраховані 

диференціальні параметри будови пористого простору за кінетикою водопоглинання 

дозволили виявити, що пластифікований бетон характеризується великою 

неоднорідністю пор за розмірами, насичення зразків водою в початковий період часу 

(до 6 год включно) значно більша, ніж в наступний за ним період. Чисельні значення 

коефіцієнту мікропористості показують, пористість композитів більш ніж на 39 % 

представлена мікропорами. Об’єктивність представлень про будову пористого 

простору підтверджено оптичними дослідженнями макроструктури бетонів. Аналіз 
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побудованих діаграм за експериментально-статистичними моделями показав, 

композити, що забезпечують мінімальні рівні водопоглинання за масою WM і при 

капілярному підсосі Wкп, відрізняються за складом. При цьому найбільший вплив на 

зниження водопоглинання надає рівень пластифікації сумішей. Мінімальні значення 

критеріїв WM і Wкп досягаються з середнім і максимальним дозуваннями (0.5 і 0.7% 

від маси цементу, відповідно) суперпластифікатору в композитах. Результати 

вимірювання деформацій усадки протягом 154 діб продемонстрували, що 

стохастично розподілені гібридні високодисперсні волокна в цементній системі, 

утворюючи тривимірний каркас, впливають на розподіл об’ємних змін в 

декоративному бетоні. В результаті – це дозволить зберегти критерії якості 

архітектурних виробів в часі. Підтверджено наукові факти стосовно введення 

тонкодисперсного цеоліту взамін частини цементу – позитивний вплив пуцолану на 

фізико-механічні характеристики композитів спостерігається виключно за умови 

пластифікації композицій на рівні 0.7 % від маси цементу. Отже, використання 

високодисперсних мінеральних наповнювачів і заповнювачів оптимальної 

гранулометрії сприяє зменшенню інтегральної пористості та забезпечує, під час 

експлуатації композиту, збереження його міцності, і відповідно, стійкість до 

кліматичних впливів при збереженні кольорової палітри архітектурних виробів 

протягом тривалого періоду. Знайдені раціональні склади штучного декоративного 

каменю характеризуються високими показниками технологічності (S4,   0.95 год, 

KT = 1.0), ранньої і нормативної міцності (fcm  40 і 55 МПа, відповідно), 

карбонізаційної стійкості, морозостійкості (марка F 400) та низькими значеннями 

водопоглинання і пористості (WМ  2 %, Wо  4 %). Запропоновано технологічну 

схему виготовлення штучного декоративного каменю, основою якої є використання 

двох груп місцевих кварцових пісків природної гранулометрії й кольору та способу 

оброблення лицьової поверхні готових виробів. Раціональні склади декоративних 

бетонів використано при виготовленні елементів декору, які пройшли дослідно-

промислову перевірку при оздобленні фасадів житлових будівель і споруд. 

Ключові слова: декоративний бетон, скляна фібра, цеоліт, полікарбоксилат, 

експериментально-статистична модель, міцність, архітектурні елементи. 



7 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Dovgan P.M. Dispersed-reinforced decorative concretes for architectural elements. – 

Manuscript. 

The thesis to gain the candidate of science degree on speciality 05.23.05 – Building 

materials and products. Odessa State Building and Architecture Academy.   Odessa, 2020. 

The thesis is devoted to improving the physical-mechanical and operational properties 

of architectural elements by using decorative fine-grained concretes, specifically modified 

by dispersed hybrid reinforcement, polycarboxylate and zeolite additives with rational 

granulometry and color gamut of fine aggregates. 

The permanent relevance of the use of decorative elements in architectural solutions 

was demonstrated by the experience gathered of millennia in the construction of individual 

structures, religious objects, cultural and recreational facilities, cities and towns. 

Architectural elements are made of decorative materials in which functional, constructive 

and aesthetic properties must be combined. Nowadays, there is a fairly wide range of 

natural and artificial materials that are used in the system of facades decor, building 

interiors and individual products. Taking into account economic factors, technological 

efficiency while ensuring normalized service life during operation, decorative products and 

materials based on mineral binders with the use of local aggregates should be considered 

as perspective. The targeted use of such decorative materials and products will expand the 

artistic and aesthetic diversity of various construction facilities that will improve 

comfortable living conditions. 

The experimental research to develop the high-performance decorative concrete is 

aimed at obtaining an artificial decorative stone, which is approximated to natural stone by 

texture and color gamut, and which is typical for Southern Ukraine, in particular for Odessa 

– to shelly limestone, that can create competition with natural sandstone. 

During operation, architectural elements are exposed to daily and seasonal cycles of 

qualitative and quantitative parameters of natural environmental factors, which gradually 

lead to deterioration of decorative and operational characteristics of the decorative material. 
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Therefore, at the design stage of decorative concrete compositions, measures have been 

provided that will enable the preservation of the normative physical and mechanical 

properties, while ensuring the invariance of artistic and aesthetic expressiveness of 

architectural products for the entire period of their operation in certain construction 

facilities. 

To substantiate scientific research of decorative concrete quality criteria, a flowchart 

of applied empirical studies was used, which is based on the mathematical theory of the 

experiment. The compiled flowchart has enabled to comprehensively evaluate the logical 

sequence of phased studies of material characteristics under the joint implementation of 

full-scale and computational experiments. The raw materials taken in the studies, research 

methods of performance indicators of the decorative composite are consistent with the 

target and objectives of scientific work. 

The studies on the properties of decorative composite were carried out according to a 

symmetrical 5-factor 27 points plan. Depending on the nature of the action on fine-grained 

composite, the variable raw materials are combined into two groups of recipe factors – 

«Modifiers of cement-sand matrix» and «Parameters of dispersed reinforcement». 

According to the obtained results of 27 tests of the full-scale experiment, kinetic curves, 

correlation were built, optical studies of the macrostructure of composites were carried out. 

In particular, a complex of experimental-statistical models was built and examined, 

allowing to assess the impact of two groups of composition factors and also determine the 

regularities of the influence on analyzed characteristics of decorative concretes. 

To provide the equal mobility of decorative compositions of the grade S4, a water-

cement ratio (W/C) was selected, which was changing depending on the composition of 

the mixture in the range of 0.360 to 0.553. Due to the fact that W/C and the degree of 

compaction affect the volume of voids in the fine-grained composite, the relationship of 

these values   to the density of mixtures is considered. A close correlation between the 

average density and the compaction coefficient was revealed, the correlation coefficient 

amounted to 0.73, thus concluding about the optimal conditions (e.g. duration of mixture 

compaction) of forming articles from mobile mixtures. It is worth noting that the soluble 

mixtures, which included fine-dispersed and/or fibrous fillers, were more plastic and 



9 
 

 
 

possessed an increased thickening capacity. It has been experimentally confirmed that a 

rational way to improve the efficiency of high-dispersed mineral fillers of the solution is a 

maximum plasticization of compositions with a polycarboxylate based superplasticizer. 

The use of polymer additive at the level of 0.7 % of the cement mass made it possible to 

obtain mixtures with a reduced W/C  0.4 and increased density ρm  2050 kg/m3. 

The initial process of structure formation of hardening multicomponent compositions 

was analyzed by a growth curves of plastic strength, and exponential-polynomial models 

were applied to describe them. The analysis of plastograms for 27 compositions allowed to 

highlight the formative period of their coagulation spatial structure and the beginning of 

the period of intense increase in plastic strength.  

Based on the results of the computational experiment, it was found that an increase in 

the level of plasticization of the compositions (without zeolite and fibres) with 

polycarboxylate from 0.3 to 0.7 % of the binder mass allows to reduce the water demand 

by 28 % at fixed sand dosages. The replacement of a part of binder with a zeolite, in a 

quantity of 8 %, accelerates a process of initial structure formation of the compositions by 

more than 50 %, and the content of hybrid fibres at medium levels (0.6 kg/m3) reduces the 

formative period of a coagulation spatial structure by 65 %. 

Based on experimental data on structural strength characteristics (plastic and 

mechanical) «complete curves» of structure formation were obtained for all compositions 

of the composite. It has been established that highly plasticized compositions of decorative 

composite contain zeolite and glass fibres, and are characterized by a rapid set of structural 

strength. The analysis of constructed kinetic curves of compressive strength growth fcm of 

composites showed that after 1 day of hardening 50 % of normative strength is achieved, 

after 3 days – 55÷73 %, and after 7 days – 69÷75 %, etc., which is an important factor in 

the manufacture of architectural elements. It enables to increase a turnover of products 

shapes due to early dismantling and, as a result, to reduce the period of natural hardening 

of decorative concretes. Also, the results of the modeling of mechanical strength values 

demonstrated that the use of zeolite instead of a part of binder, glass fibres and aggregates 

of optimal granulometry with maximum plasticization of mixtures with a polycarboxylate 
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additive allows to obtain high-strength decorative concrete (fcm  50 MPa) and maintain its 

strength in the aquatic environment (evaluated via fctfm). It was discovered that optimum 

levels of compression strength fcm and tensile strength under bending fctfm are in different 

zones of the prescription area. The obtained results of the computational experiment on ES-

models of the «full field» also made it possible to determine a peculiarity of the influence 

of zeolite on composites strength growth within 28 days. It was confirmed that a 

replacement of a part of cement with zeolite initially leads to a decrease in strength gain at 

an early age, and starting from 7 day the strength increases by 24 % at the normative age. 

The complex of studies of the operational characteristics of decorative concrete 

showed over time that crack, carbonization, frost resistances and water absorption of the 

material depend to a large extent on the appropriate ratios of the initial components. The 

research results of crack resistance demonstrated that an introduction of a high-dispersed 

fibre of 6 and 12 mm in length in all cases improves resilience of the material to crack 

opening, regardless of the method of a crack initiation in the samples. Especially, it is 

observed in composites with a crack initiated in the manufacturing of samples, fracture 

toughness values KІс (depending on the glass fibre content) increase from 6 to 24 %.  

The calculated differential parameters of the pore space structure according to the 

kinetics of water absorption led to the discovery that plasticized concrete is characterized 

by significant heterogeneity of pores in size, and water saturation of samples in the initial 

period (up to 6 hours inclusive) is substantially higher than in the period following it.  

Numerous microporosity coefficient values show the porosity of composites is represented 

by micropores by more than 39 %. Objectivity of an understanding of the pore space 

structure is confirmed by optical studies of the macrostructure of concretes. The analysis 

of constructed diagrams according to experimental-statistical models showed that 

composites, providing minimum levels of water absorption by mass WM and capillary 

suction Wc.a, differ in composition. At the same time, a level of plasticization of mixtures 

has the greatest impact on a decrease in water absorption. The minimum values of WM and 

Wc.a criteria are achieved with average and maximum dosages (0.5 and 0.7 % of cement 

mass, respectively) of the superplasticizer in composites.  
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The results of measurement of shrinkage deformations during 154 days demonstrated 

that stochastically distributed hybrid high-dispersed fibres in the cement system, forming 

a three-dimensional framework, affect the distribution of volumetric changes in decorative 

concrete. As a result, it will allow to maintain the quality criteria of architectural products 

over time. Scientific facts regarding the introduction of fine zeolite instead of a part of 

cement have been confirmed – a positive influence of pozzolan on the physical and 

mechanical characteristics of composites is observed only if the compositions are 

plasticized at the level of 0.7 % of cement mass. Consequently, the use of high-dispersed 

mineral fillers and aggregates of optimal granulometry contributes to the reduction of 

integral porosity, also ensures in the operation of the composite a preservation of its 

strength, and accordingly, resilience to climate impacts while maintaining the color palette 

of architectural products for long periods. The optimal compositions of the artificial 

decorative stone are characterized by high rate of technological efficiency (S4,   0.95 h, 

KT = 1.0), early and normative strength (fcm  40 and 55 MPa, respectively), сarbonization 

stability, frost resistance (the grade F400) and low values of water absorption and porosity 

(WМ  2 %, Wо  4 %). A technological scheme for manufacturing artificial decorative 

stone, the basis of which is the use of two groups of local quartz sands of natural 

granulometry and colour, and the method for processing a face of final products are 

presented. The rational compositions of decorative concretes are used in the manufacture 

of decor elements which have been exposed to experimental-industrial operation in the 

decoration of facades of residential buildings and constructions. 

Key words: decorative concrete, glass fibre, zeolite, polycarboxylate, experimental-

statistical model, strength, architectural elements. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В останні десятиліття декоративні 

вироби з різних будівельних матеріалів стають невід’ємною складовою для 

архітектурного оформлення конструктивних елементів будівель і споруд, 

облаштування садово-паркових чи присадибних територій. Важливу роль в 

будівельній галузі відіграє, зокрема, й декоративний дрібно- і тонкозернистий бетон 

на основі цементного в’яжучого. При проведенні оздоблювальних робіт в наш час 

простежується чітка тенденція до зростання потреби в архітектурних елементах 

виготовлених з декоративного бетону під природний камінь різного походження. 

Опублікований компанією Value Market Research у грудні 2019 р. звіт про 

дослідження світового ринку декоративного бетону демонструє, що середньорічний 

темп росту попиту на нього в період з 2020 по 2026 р.р. значно зросте. Це обумовлено 

тим, що на його основі можна виготовляти архітектурні вироби (конструкції) не 

тільки плоскої, але й різноманітної вигнутої форми, з плавним сполученням 

поверхонь, необхідного кольору і високоякісної фактури лицьової поверхні. 

Використання яких дозволяє створювати нові архітектурні контексти в будівлях і 

спорудах забезпечуючи тим самим їм високу художньо-естетичну виразність. Цінною 

особливістю декоративного дрібнозернистого бетону є також висока технологічність 

– можливість формування і оздоблення архітектурних елементів різними методами.  

Основною задачею при проектуванні складів декоративного дрібнозернистого 

бетону є зниження водопоглинання і пористості, підвищення міцності, тріщино- 

морозо- і карбонізаційної стійкості, оскільки, кліматичні умови експлуатації 

архітектурних елементів надзвичайно різноманітні. Елементи декору будівель і 

споруд експлуатуються під впливом добових і сезонних циклів якісних і кількісних 

параметрів природних факторів навколишнього середовища, які поступово 

призводять до погіршення їх декоративно-експлуатаційних характеристик. Тому, 

для покращення фізико-механічних і підвищення довговічності архітектурним 

елементам доцільно до складу декоративних бетонів вводити компоненти, що 

модифікують і армують цементно-піщану систему. Перспективним, актуальним та 

своєчасним представляється використання високодисперсних органо-мінеральних 



18 
 

 
 

добавок-наповнювачів і певних технологічних прийомів при виготовленні 

декоративного бетону.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

підготовлена на кафедрі процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів 

Одеської державної академії будівництва та архітектури в рамках держбюджетних 

тем «Наукові та практичні основи формування структури і властивостей 

декоративних бетонів різного призначення» (№ держреєстрації 0119U002432),  

«Комп’ютерне моделювання та оптимізація технологічних процесів, складу, 

структури та властивостей багатокомпонентних будівельних композитів (№ 

держреєстрації 0111U001248). 

Метою дисертаційної роботи є підвищення фізико-механічних та 

експлуатаційних властивостей декоративних елементів за рахунок використання 

декоративних дрібнозернистих бетонів, спрямовано модифікованих дисперсною 

гібридною арматурою, добавками полікарбоксилату та цеоліту при раціональній 

гранулометрії та кольоровій гамі дрібних заповнювачів. 

Для досягнення мети роботи вирішувались наступні задачі дослідження: 

 теоретично обґрунтувати вибір сировинних матеріалів для виготовлення 

декоративних дрібнозернистих бетонів; 

 розробити блок-схему досліджень, яка забезпечує отримання достовірних 

оцінок функціональних показників композитів і дозволяє при спільній реалізації 

натурних і обчислювальних експериментів визначити раціональні склади 

декоративного бетону; 

 проаналізувати вплив двох груп рецептурних факторів «Модифікації цементно-

піщаної матриці» і «Параметрів дисперсного армування» на структурну міцність 

декоративних композитів, вивчити кінетику тверднення матеріалу виробів; 

 дослідити основні експлуатаційні характеристики дисперсно-армованого 

декоративного бетону, від яких залежить довговічність та естетична виразність 

лицьової поверхні архітектурних елементів;   

 за допомогою комплексу структурованих експериментально-статистичних 

моделей визначити оптимальні співвідношення між факторами складу при 
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забезпечення нормованих рівнів характеристик матеріалу та провести дослідно-

промислову перевірку раціональних складів дисперсно-армованого декоративного 

бетону призначеного для виготовлення архітектурних елементів. 

Об’єкт досліджень – дисперсно-армований декоративний бетон для 

виготовлення архітектурних елементів. 

Предмет досліджень  спільний вплив двох груп факторів складу 

(«Модифікатори цементно-піщаної матриці» і «Параметри дисперсного 

армування») на технологічні, фізико-механічні та експлуатаційні характеристики 

дрібнозернистого бетону, призначеного для виготовлення широкого спектру 

архітектурних елементів.  

Методи досліджень. Оптимальне планування багатофакторного 

експерименту;  експериментальне визначення технологічних характеристик сумішей 

і декоративно-експлуатаційних показників бетону; нелінійні експериментально-

статистичні (ЕС) моделі та елементи методології рецептурно-технологічних полів, 

зокрема, обчислювальні експерименти з комплексним використанням ЕС-моделей і 

методу Монте-Карло (для випадкового сканування рецептурних полів при 

визначенні раціональних складів композиту). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

– теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість отримання 

високоякісних декоративних бетонів на кварцових не фракціонованих пісках 

шляхом модифікації цементно-піщаної системи високодисперсними органо-

мінеральними добавками та використання певних технологічних прийомів при  

виробництві;  

– встановлено закономірності індивідуального та спільного впливу 

тонкодисперсного цеоліту і дискретних гібридних скловолокон на технологічні, 

фізико-механічні та експлуатаційні властивості декоративних дрібнозернистих 

бетонів, виготовлених на кварцових пісках природньої гранулометрії; 

– на основі натурних і обчислювальних експериментів встановлено, що 

використання цеоліту взамін частини в’яжучого, скловолокон і заповнювачів 

оптимального гранулометричного складу в комплексі з гіперпластифікатором 
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сприяє зменшенню інтегральної пористості та забезпечує, під час експлуатації 

композиту, збереження його міцності, і відповідно, стійкості до кліматичних впливів 

при збереженні декоративних властивостей; 

 з використанням методів комп’ютерного матеріалознавства визначено 

раціональні склади модифікованих та дисперсно-армованих дрібнозернистих 

композитів призначених для виготовлення архітектурних елементів широкої 

номенклатури. 

Практичне значення отриманих результатів. За результатами виконаних в 

дисертації натурних та обчислювальних експериментів розроблено, на основі 

місцевих пісків природної гранулометрії та використання високодисперсних органо-

мінеральних добавок, склади штучного дисперсно-армованого декоративного 

каменю. Раціональні склади декоративного каменю з пониженою витратою 

цементного в’яжучого та високими показниками технологічності, ранньої й 

нормативної міцності, карбонізаційної стійкості, морозостійкості та низькими 

значеннями водопоглинання й пористості використано при виготовленні 

архітектурних елементів (об’ємом більше 10 м3), які пройшли дослідно-промислову 

перевірку при оздобленні фасадів житлових будівель і споруд в м. Одесі. 

Результати роботи впроваджені в навчальний процес в Одеській державній 

академії будівництва та архітектури за освітньою програмою «Технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» при підготовці здобувачів вищої 

освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями.  

Особистий вклад здобувача полягає в наступному: 

– проведення пошукових експериментів з дослідження впливу факторів складу на 

властивості гібридно-армованого цементного композиту [1, 2, 9  додаток А]; 

– аналітичний огляд та аналіз апріорної інформації при плануванні 

багатофакторного експерименту [10, 11, 13  додаток А]; 

– отримання експериментальних даних про технологічні характеристики 

цементних композицій [3, 4, 12, 16  додаток А]; 

– дослідження і статистична обробка фізико-механічних показників 

декоративних бетонів [5-7, 15, 17, 19-22  додаток А]; 
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– побудова і аналіз експериментально-статистичних моделей, що описують вплив 

двох груп рецептурних факторів «Модифікації цементно-піщаної матриці» і 

«Параметрів дисперсного армування» на характеристики декоративних композитів 

[5, 8, 14, 15, 18  додаток А]. 

Апробація дисертаційної роботи. Основні положення і результати 

досліджень, виконаних в дисертаційній роботі, були представлені на наступних 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях та семінарах: 

міжнародних науково-технічних семінарах «Моделювання та оптимізація 

будівельних композитів» (м. Одеса, 2017-2019 роки), науково-практичній 

конференції «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси» 

(м. Одеса, 2018 р.), міжнародних конференціях «Структуроутворення, міцність і 

руйнування композиційних будівельних матеріалів і конструкцій» (м. Одеса, 2018 і 

2019 роки), міжнародній конференції «Експлуатація та реконструкція будівель і 

споруд» (м. Одеса, 2019 р.), міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

надійності   та   довговічності   інженерних   споруд   та   будівель  на  залізничному 

транспорті» (м. Харків, 2019 р.), конференціях професорсько-викладацького складу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури (м. Одеса, 2018-2020 роки), 

міжнародному симпозіуму Brittle Matrix Composites ВМС-12 (Польща, м. Варшава, 

2019 р.), міжнародній науково-технічній конференції «Ресурсо-економні матеріали, 

конструкції, будівлі та споруди» (м. Рівне, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 22 наукових 

працях, з яких 7 статей у фахових виданнях України (3 індексуються 

наукометричною базою Index Copernicus), 1 стаття у науковому періодичному 

виданні іншої держави (індексується наукометричними базами Scopus і Web of 

Science), 1 патент України на корисну модель, 13 тез доповідей у збірниках наукових 

конференцій і семінарів (1 індексується наукометричною базою Scopus). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 196 сторінках, 

зокрема, 136 сторінок основної частини, складається із вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (193 найменування) та додатків на 7 

сторінках, містить 40 рисунків і 14 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1.   

ДЕКОРАТИВНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ. 

СКЛАД, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1. Декоративні вироби. Склад матеріалу, властивості, особливості 

застосування 

 

Багатовікова історія багатьох країн світу, зокрема й України, показує – 

мистецтво створювати споруди, оздоблених широким спектром архітектурних 

деталей, за законами корисності, міцності та краси нерозривно пов’язане із 

вирішенням функціональних, естетичних та економічних проблем. З давніх часів 

людство для виготовлення декоративних елементів (або елементів декору) 

використовувало різні будівельні матеріали [1-3] та застосовувало різні технології. 

Причому характеристики цих матеріалів повинні були визначати не тільки характер 

будівлі та її естетичну виразність, але й її економічну і функціональну доцільність 

зведення [4, 5].  

Первозданним матеріалом для елементів декору будівель і споруд, зокрема й 

для зведення останніх, був природний камінь. В даний час, не дивлячись на появу 

великої номенклатури штучних оздоблювальних матеріалів, природний камінь не 

втратив свого вагомого значення в будівельній галузі. Це обумовлено його високими 

характеристиками міцності, морозостійкості та декоративними якостями. Будівлі та 

споруди, що оздоблені виробами з природного каменю, набувають респектабельного 

вигляду, виглядають стильно й дорого. Однак застосування кам’яного матеріалу для 

виготовлення декоративних елементів пов’язано з безліччю труднощів. Відомо, 

оздоблювальні камені в залежності від їх мінералогічного й хімічного складу і 

пористої структури, що визначають твердість і характеристики міцності гірської 

породи, видобуваються й обробляються з різною степеню важкості та потребують 

при цьому значних витрат для проведення виробничих процесів. Наприклад, 

використання дорогого різного каменеобробного обладнання, важкість і масивність 

фасадних елементів вимагають особливої підготовки виробів і поверхні основи для 



23 
 

 
 

їх укладання і монтажу тощо. Тож ефективність застосування натурального каменю, 

який до того ж є не поновлюваним природним ресурсом, повинна досягатися при 

всебічному врахуванні умов експлуатації архітектурних деталей в конструктивних 

елементах будівель і споруд. 

Для виготовлення декоративних елементів використовують широке 

різноманіття гірських порід [2, 4, 5]. Проте, при доволі різноманітній розцвітці 

міцного каменю (граніту, габро, лабрадориту тощо), вона є обмеженою. Декоративні 

можливості такого каменю значно розширюються при наданні його лицьовій 

поверхні певної фактури (рельєфу). Також, при заданому рельєфі поверхні виробів 

подовжується їх експлуатаційна надійність, оскільки затримується початок 

руйнування каменю, що викликається температурним впливом і дією агресивних 

факторів навколишнього середовища [6-8]. Втім архітектурним елементам складної 

конфігурації, виготовлених з міцного природного каменю, притаманна висока 

матеріалоємність, яка обумовлює їх значну вартість. Тож для оздоблення фасадів в 

основному застосовуються різні осадові породи каменю – вапняк, пісковик і туф. На 

ряді унікальних будівель і споруд для цих цілей використовуються, також породи 

середньої твердості – мармур, травертин. Під впливом вологи і димових газів на 

поверхні мармуру утворюється сірчиста, а далі сірчана кислота, що перетворює 

кальцит на легко розчинний гіпс. Збільшення об’єму новоутворень на 10-15% 

призводить до розпушування й лущення мармуру [6, 9]. Травертин є теж 

недовговічним матеріалом, оскільки в зонах раковин він руйнується [6], а в умовах 

міської загазованості швидко забруднюється [10]. На довговічність виробів з 

вапняку в різній степені впливає  степінь чистоти складу породи. Зазвичай склад 

вапняку містить шкідливі домішки – глини і кристали піриту, які є осередком 

руйнування породи [6, 7, 9, 11].  

З плином часу зі зміною типу будівель й споруд, їх видів, об’ємів будівництва 

розширилися вимоги не тільки до конструктивних елементів, але й до 

оздоблювальних будівельних матеріалів. Для архітектурного оформлення 

конструктивних елементів фасаду з часом застосовуються різні опоряджувальні 

розчини (звичайні та декоративні), основним призначенням яких є штукатурне 
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покриття. Декоративне штукатурне покриття складається з декількох послідовних 

шарів – обризку, ґрунту і накривки, кожний з яких виконує певну функцію та володіє 

дещо різними технологічними та фізико-механічними властивостями [4, 9, 10, 12]. 

При цьому декоративна штукатурка розглядається, як композиція, що 

використовується для всього дому або її частини в рівній степені – в якості простого 

декоративного покриття для стін або в якості елементів декору і формування 

орнаменту [13, 14]. З цього приводу для створення архітектурних деталей, по місцю 

улаштування, взамін елементів з натурального каменю, застосовуються, як звичайні, 

так і декоративні розчини. Причому звичайний підготовчий розчин 

використовується для моделювання архітектурних елементів (наприклад, тяг), а 

декоративний, як накривний шар товщиною від 7 мм і більше, – для надання їм 

виразного зовнішнього виду. Варто відмітити, що товщина декоративного розчину 

залежить від запроектованої фактури його лицьової поверхні. В свою чергу, під 

запроектоване декоративне покриття деталей (чи стін) підбирається певний розчин 

для підготовчого шару. Це пов’язано з виконанням ряду вимог, наприклад таких як, 

відповідності міцності й щільності підготовчого розчину – декоративному, 

врахування коефіцієнтів розширення шарів штукатурного покриття при зміні 

температури й вологи в навколишньому середовищі та ін. [14, 15]. Тож важливою 

особливістю спільного використання цих розчинів для елементів декору було 

суміщення їх між собою. Безпосередньо для оздоблення деталей фасаду (поясків, 

карнизів, пілястр, аркади та ін. ділянок стін) застосовувались вапняно-піщані, 

теразитові, кам’яні та сграфіто декоративні розчини [4, 7, 12, 14, 16, 17].  

Для різноманіття колірної гами декоративних розчинів до їх складу вводять  

різні пігменти (природні й органічні), а для надання їм певної фактури застосовують 

спеціальні прийоми, що дозволяють змінювати характер лицьової поверхні виробів.  

Поряд з цим для забезпечення декоративного ефекту розчинам, зокрема й в часі, 

обмежують розмір зерен заповнювачів (наповнювачів) або використовують пігменти 

з високою фарбувальною здатністю, стійкістю до луг й сонячної радіації, 

атмосферного впливу. Оскільки пігменти впливають на активність цементу, питання 

щодо їх кількості в складі розчину вирішується диференційовано – в залежності від 
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виду добавки й інтенсивності для надання кольору [9, 16]. Більше того, міцність і 

довговічність декоративного покриття деталей залежать від якості підготовки 

поверхні на яку вони наносяться та умов навколишнього середовища в яких вони 

тверднуть. Виготовлення елементів декору безпосередньо на фасаді будівель й 

споруд є доволі складним трудомістким довготривалим процесом. Технологічний 

процес вимагає сприятливих волого-температурних умов (відсутності дощу й 

морозу, надмірної сухості повітря тощо [13]), виготовлення індивідуальних 

шаблонів під деталь, допоміжних будівельних матеріалів (наприклад, правил для тяг, 

колон, тощо), інструменту для обробки декоративного покриття, доволі високої 

кваліфікації у робочих та ін.  

Для зовнішнього оздоблення застосовуються вироби, що забезпечують 

індустріальність оздоблювальних робіт, максимально знижують трудомісткість, і 

тривалість оздоблення. Згодом елементи декору на основі гіпсу і цементу стали 

виготовляти в майстернях, відточуючи, вирізаючи і виліплюючи при цьому окремі 

деталі, а з виникненням перших форм з’явилась можливість пришвидшити процес 

виконання ліпних робіт, тим самим значно знизити вартість оздоблення [1].  

Архітектурні деталі з гіпсу й цементу застосовуються на фронтонах будівель, 

для оформлення віконних і дверних прорізів, крилець, огороджень тощо. Вони 

стають неодмінним атрибутом не тільки фасадів, але й інтер’єрів [1-5, 9, 10]. 

Як правило, гіпсову ліпнину виготовляють на основі чистого гіпсового розчину 

різної густоти без заповнювачів. З метою уповільнення термінів тужавлення 

гіпсового розчину й підвищення міцності суміш готують на клейовій воді, а для 

зниження до мінімуму жолоблення готових виробів – на вапняній [15, 18]. Зокрема, 

для збільшення терміну експлуатації гіпсових деталей, їх піддають ґрунтуванню 

(наприклад, оліфою), що дозволяє ущільнити поверхневий шар, зменшити 

пористість і створити при цьому міцну основу з фарбованим покриттям [11]. Втім з 

часом гіпсова ліпнина на фасадах будівель витісняється цементною, оскільки вироби 

із гіпсу характеризуються низькою водостійкістю і у вологих умовах швидко 

втрачають міцність (особливо при низькій температурі). Не менш важливим є те, що 

протягом тривалого часу гіпсові деталі неодноразово перефарбовуються, втрачаючи 
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тим самим свій першочерговий профіль, перетворюються в безформну ліпну деталь, 

яка в подальшому потребує проведення цілого комплексу дорого-вартісних робіт для 

надання їй первісного виду. На основі кольорових гіпсових розчинів, до складу яких 

додатково вводять мармуровий заповнювач (наповнювач) і/або пігменти, 

виготовляли штучний мармур [15], однак в наш час використання його обмежено. 

В свою чергу, цементну ліпнину виробляли на основі двох видів розчинів 

декоративного і звичайного, зокрема, із заповнювачами. При цьому, технологія 

виготовлення виробів передбачала використання напівсухих цементних сумішей та 

застосування методу «відбивання в формах», що є достатньо трудомістким, 

тривалим і складним процесом [18].   

Інтенсивний розвиток будівельного [8] і комп’ютерного [19] матеріалознавства, 

застосування нових методів й технологій синтезу хімічних і мінеральних речовин 

[20] здійснили революцію на ринку будівельних матеріалів. Значно розширилась 

номенклатура оздоблювальних матеріалів й виробів для конструктивних елементів 

будівель і споруд [7, 9, 10, 12, 17, 21]. Широке використання при цьому знаходять 

декоративні бетони, на основі яких виготовляють архітектурні деталі під природний 

камінь різного походження. Кольорові й фактурні можливості декоративного бетону 

в комплексі з різноманітністю форм, внаслідок його високої технологічності, 

дозволяють виконувати будь-які налаштування деталей, у поєднанні з іншими 

оздоблювальними матеріалами, в екстер’єрах та інтер’єрах будівель і споруд з метою 

подолання їх монотонності. Відповідно до [22, 23] декоративний (архітектурний) 

бетон відносять до групи спеціальних бетонів, що виготовляють на основі білого й 

кольорового цементів, яким надаються особливі вимоги за призначенням – володіти 

підвищеними декоративно-експлуатаційними властивостями. Подібний різновид 

архітектурних виробів з декоративного дрібнозернистого бетону дає можливість 

реалізації різних дизайнерських ідей не лише в архітектурі будівель і споруд, але й в 

садово-парковому ландшафтному дизайні, які не будуть вимагати надмірних витрат, 

як це характерно по відношенню до виробів з натурального каменю, гіпсу та ін. При 

цьому важливо відмітити, архітектурні деталі з декоративного бетону є негорючим 

матеріалом з характерною вогнестійкістю у порівнянні з пластмасовою ліпниною 
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(поліуретановою чи полістирольною), що створює в загальному безпеку будівлям і 

спорудам. 

Сучасна технологія виробництва декоративних дрібнозернистих бетонів 

базується на досягненнях у галузі високоякісного бетону, рецептура якого може 

містити білі (кольорові) і/або сірі цементи, чисті кварцові піски без домішок оксидів 

заліза, відходи гірничодобувної промисловості, кольорові залізоокисні пігменти, 

хімічні добавки, наповнювачі різного виду (тонкодисперсні та/або волокнисті) тощо 

[4, 9, 24-29]. В значній степені на колір декоративного дрібнозернистого бетону 

впливають розмір зерен заповнювача до 0.3 мм. Притаманні властивості та структура 

будови дрібнозернистого бетону, дозволяють ефективно управляти як фізико-

механічними характеристиками готових виробів, так і реологічними параметрами 

суміші. Проте таким бетонам характерні недоліки, обумовлені в першу чергу 

специфічністю його структури [30, 31]. Велика питома поверхня дрібних 

заповнювачів призводить до підвищеної витрати цементного в’яжучого, сприяє 

повітрозатягненню за рахунок збільшеної кількості поверхонь розділу між зернами 

дисперсної фази, а відсутність жорсткого кам’яного скелету сприяє підвищенню 

деформацій усадки особливо! при гідратації білого і кольорового цементів [17] і 

зниженню модуля пружності й морозостійкості бетону. Усунення перерахованих 

недоліків можливе за рахунок підвищення його щільності та відповідно міцності, 

шляхом оптимізації гранулометричного складу дрібних заповнювачів [32, 33], 

наповненням мінеральними добавками різної природи, виду й активності в 

комплексі з використанням суперпластифікуючих добавок [20, 34, 35].  

Проведений аналітичний аналіз науково-технічної інформації дозволив дійти 

висновку, що для забезпечення архітектурно-художньої виразності будівель та 

споруд перманентно актуальним є застосування декоративних виробів та матеріалів. 

Огляд показав, що на цей час існує досить широка гама природних та штучних 

матеріалів, які використовуються в системі прикрас фасадів та інтер’єрів будівель та 

окремих виробів. З урахуванням економічних факторів, технологічності при 

забезпеченні нормованої довговічності під час експлуатації, до перспективних слід 

віднести декоративні вироби та матеріали на основі мінеральних в’яжучих з 
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використанням місцевих заповнювачів. Цільове використання таких декоративних 

матеріалів та виробів дасть змогу розширити художньо-естетичне різноманіття 

різних об’єктів будівництва, що поліпшить умови комфортності життя.  

  

1.2. Умови експлуатації декоративних елементів 

 

Декоративні вироби, що призначені для архітектурного оформлення 

конструктивних елементів будівель і споруд, в експлуатаційних умовах постійно 

піддаються агресивному впливу навколишнього середовища. Згідно з ДСТУ Б В.2.6-

145:2010 «Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні 

технічні вимоги» під впливом навколишнього середовища розуміють несиловий 

вплив на бетон, який викликається фізичними, хімічними чи іншими проявами, що 

призводять до зміни структури бетону. При цьому, фізичні прояви зумовлені 

коливанням температури, процесами зволоження і висихання, заморожування й 

відтавання, вивітрюванням, а хімічні – дією води чи водних розчинів, різних газів 

тощо [36, 37, 38]. В природних умовах, як правило, на матеріал виробів здійснює 

одночасно вплив декілька агресивних факторів. В результаті їх сукупної дії в бетоні 

відбуваються об’ємні зміни, накопичуються залишкові деформації [39], що 

розхитують структуру, і призводять до збільшення пористості матеріалу, зниження 

міцності та довговічності виробів.  

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» територію 

України поділено на п’ять кліматичних районів, при цьому Одеський регіон країни 

відноситься до ІІ-го району. Проведений аналіз температурних умов м. Одеси за 

останні 5 років показує, що інтервал коливання максимальних значень температури 

атмосферного повітря доволі широкий (вихідні дані було запозичено із сайту 

www.gismeteo.ua). Причому спостерігаються різкі добові коливання температури, як 

за відміткою «+», так і «». Зафіксовано неодноразові температурні переходи 

протягом дня (день – вечір) в показник 10С, зокрема і через 0С. Наприклад, у 

жовтні 2014 р. від +18 до +5С, у січні 2016 р. від 3 до +20С, у липні 2020 р. від 

+36 до +22С тощо. Варто відмітити, протягом даного періоду максимальна 

http://www.gismeteo.ua/
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кількість температурних переходів через відмітку 0С в осінньо-зимовий період 

склала у 2016-2017 р.р. – 39 циклів. Тож температурні деформації в матеріалі  

архітектурних деталей можуть виникати не лише протягом зміни річних сезонів 

(весняно-літніх, осінньо-зимових), але й протягом доби. Однак, як зазначається в 

роботі [36], температура повітря не може характеризувати температуру поверхні 

конструкцій чи виробів. Зазвичай, температура на поверхні виробів дещо вища за 

температуру атмосферного повітря. Так, при температурі повітря Т = +35С 

температура на поверхні конструкції може досягати +60…+65С, а при Т = 0С, 

відповідно +10…+20С. При цьому границі коливання температури на поверхні 

конструкцій протягом доби (в денний і нічний час) можуть змінюватися в літній 

період від +65С до +18…+20С, а в зимній від +5С…+10С до 3…5С. Різкі 

зміни температури на поверхні матеріалу, зокрема, сприяють виникненню перепаду 

температури від поверхні до внутрішньої частини виробу і появленню напружень 

розтягу й стиску в його зовнішніх шарах.   

Окрім температурних впливів декоративні елементи можуть зазнавати 

багаторазове поперемінне зволоження і висушування. Результати досліджень А.В. 

Волженського показують, в таких умовах експлуатації конструкцій (виробів) 

міцність бетону може знижуватися на 20-25 % [40]. Але при цьому зазначається, що 

матеріал у конструкціях (виробах) під час експлуатації не піддається повному 

зневодненню чи водонасиченню, а деформації усадки і набухання виникають під 

впливом значно менших перепадів вологи і температури. В свою чергу, зволоження 

виробів може відбуватися під впливом відносної вологи повітря, дощу, 

туманоподібної вологи, танення снігу й льоду, а висушування – під впливом вітру і 

сонячної радіації. Варто відмітити, що кількість циклів зволоження і висушування 

напряму залежить від вологості атмосферного повітря [36, 37]. За думкою 

Соломатова В.І. та ін. підвищити атмосферостійкість цементних композитів 

можливо введенням до їх складу наповнювачів оптимальної дисперсності [41]. 

Під час експлуатації архітектурні елементи також можуть піддаватися впливу 

морського повітря Південного регіону нашої країни. Оскільки в атмосферному 
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повітрі приморських районів завжди міститься певна кількість солей, присутніх в 

морській чи тумано-подібній морській воді. Можна стверджувати, що накопичення 

солей в порах матеріалу виробів можливе, оскільки для м. Одеси особливо у весняно-

літній період переважає південний напрямок вітру. Не менш важливим є те, що 

перенесення солей можливе сильними поривами вітру. В роботі В.М. Москвина 

зазначено, що  більш крупні солі осідають близько в 200-250 м від берегу, а 

туманоподібна волога чи мікрочастинки солей, що містяться на поверхні 

прибережних районів сильними поривами вітру можуть нестися навіть на десятки і 

сотні кілометрів [38].  

При проектуванні складів матеріалу декоративних елементів, призначених для 

зовнішніх умов експлуатації, важливими експлуатаційними характеристиками, 

зокрема є морозо- й карбонізаційна стійкість. Тому розробка складів декоративного 

бетону мінімальної довговічності повинна базуватися на розумінні тих процесів, які 

викликають погіршення його декоративно-експлуатаційних властивостей, 

включаючи швидкість з якою протікатимуть дані процеси в певних кліматичних 

умовах, в яких відповідно знаходиться матеріал виробів [42].  

Карбонізація бетону. Будучи достатньо пористими, цементні композити через 

сполучні капілярні пори добре поглинають атмосферний СО2, особливо при 

вологості повітря від 50 % до 70 %. Відомо, карбонізація протікає вельми повільніше, 

якщо вологість більша 75 % або менше 45 % [39]. Це обумовлено тим, що 

водонасичений бетон є непроникним для діоксиду вуглецю, а при низькій вологості 

бетону «сухий» CО2 практично не реагує з гідратованими з’єднаннями цементного 

каменю, оскільки, вода відіграє роль каталізатора [43]. Найбільш піддатливим до дії 

вуглекислого газу серед продуктів гідратації клінкерних мінералів є портландит 

Са(ОН)2. За даними робіт [39, 43, 44] карбонізації також можуть піддаватися 

гідратовані силікатні та алюмінатні фази цементного каменю. При цьому кінцевими 

продуктами у всіх випадках є карбонат кальцію СаСО3, але в подальшому може 

утворюватися слаборозчинний бікарбонат кальцію Са(НСО3) [39, 42, 43, 45-47].   

Не зважаючи на те, що процес карбонізації призводить до зміни складу 

продуктів гідратації клінкерних мінералів С-S-Н, механічні властивості (міцність на 
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стиск і розтяг) портландцементних розчинів і бетонів зростають [42, 47]. Як зазначає 

Х. Тейлор, міцність також підвищується і в матеріалів на композиційному 

цементному в’яжучому з вмістом до 40 % шлаку. Зокрема результати дослідження 

представлені в роботі [42, 48] демонструють, зростання пористості бетону 

призводить до збільшення повітропроникності, а отже й глибини карбонізації. Існує 

навіть лінійний зв’язок між прискореною карбонізацією і пористістю [48]. При 

цьому з тривалістю часу впливу і збільшенням концентрації СО2 в повітрі 

карбонізація поглиблюється [49], а загальна пористість і об’ємна концентрація 

крупних пор зазвичай зменшуються [46]. Проте процес карбонізації не варто 

розглядати як безперервний процес, що викликає складні мікромеханічні зміни чи 

зміну пористості та розподілення пор за розмірами в цементних системах. Оскільки, 

через структурно змінені С-S-Н та їх декальцинацію на більш пізніх стадіях 

карбонізація може викликати карбонатне розтріскування та збільшення пористості 

композитів [50].  

В міських районах чи промислових зонах з високою концентрацією 

атмосферного діоксиду вуглецю (в природних умовах вміст СО2 в повітрі значно 

менший – більш ніж у 10 раз [44, 51]) карбонізація поверхневих зон цементних 

систем є основним механізмом появи на лицьовій поверхні архітектурних елементів 

сітки тонких волосяних тріщин. Поверхневі тріщини можуть бути непомітними при 

перебуванні бетону в сухому стані, але при зволоженні – починають добре 

проявлятися у виді темних тонких ліній. В свою чергу розкриття поверхневих тріщин 

збільшує площу для проникнення атмосферного СО2 чи інших кислих газів, а при 

одночасному збільшенню ширини і глибини тріщин, особливо тих, які утворилися 

до затвердіння [44] матричного матеріалу виробів, стінки їх починають руйнуватися. 

Також, найбільш агресивним середовищем при карбонізації бетону – є чергування 

сухих і вологих циклів [51] протягом річних сезонів, а інколи навіть протягом доби. 

В результаті багатократної спільної дії факторів навколишнього середовища – 

концентрації СО2, температури (особливо високої) і відносної вологості знижуються 

декоративно-експлуатаційні характеристики архітектурних деталей, що в свою 

чергу призводить до збільшення частих операцій на їх технічне обслуговування або 
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навіть на повну заміну в місцях їхньої експлуатації. Тому збереження встановлених 

характеристик декоративного композиту, особливо сьогодні, набуває важливого 

значення, коли концентрація вуглекислого газу в атмосфері з роками постійно 

зростає, про що свідчать дані спостережень Інституту океанографії імені Скріпса 

Каліфорнійського університету в Сан Дієго. Так, у 2014 році середній вміст СО2 в 

повітрі подолав межу 400 ppm  (0.04 % за об’ємом повітря в природних умовах), а в 

2016 р. – в 403.3 ppm. При цьому, в травні 2018 р. було зафіксовано максимальне 

значення в 411.3 ppm, а в травні 2019 р. уже – 414.8 ppm. Це самий високий сезонний 

показник концентрації СО2 в повітрі зареєстрований за 61 рік спостережень 

науковцями університету, який сьомий рік поспіль стрімко зростає (дані взято з 

сайту Scripps Institution of Oceanography – www.scripps.ucsd.edu). 

Вплив низьких температур на експлуатаційну надійність матеріалу виробів.  

Як зазначено вище, архітектурні вироби зовнішнього оздоблення в атмосферних 

умовах піддаються впливу низьких температур, що призводить до появи в 

декоративному дрібнозернистому бетоні об’ємних деформацій. При циклічному 

спільному впливі води і морозу, згідно з теорією руйнування пористих матеріалів, 

вода в порах бетону при мінусовій температурі кристалізується і збільшується в 

об’ємі приблизно на 9 % [39, 46, 52-54]. При цьому, як зазначає Е.І. Колокольнікова 

[37], при замерзанні води в замкнутому об’ємі, тиск льоду може досягати величини 

2500 кгс/см2. За думкою О.Я. Берга [55], такий тиск може створювати високі 

напруження розтягу в стінках пор і призводити до суттєвих змін структури бетону, 

які змінюють характеристики його міцності. Окрім кристалізаційного тиску льоду, 

існує гіпотеза гідравлічного тиску води на стінки пор, яку пов’язують з віджиманням 

води із зон замерзання бетону в зони з більш високою температурою внаслідок росту 

об’єму льоду в порах [37, 39, 46, 52, 56, 57]. Зокрема, механізм гідравлічного тиску, 

що виникає у воді при утворенні льоду, буде більш активним в композитах з 

розвиненою взаємопов’язаною системою пор і капілярів. Повторюваність циклів 

заморожування і відтавання призводить до поступового зниження міцності бетону і 

його руйнування, починаючи з поверхні, та систематично заглиблюючись в його 

товщу. При цьому на поверхні бетонних виробів можуть спостерігатися різного 
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характеру дефекти – сітка тонких волосяних тріщин, злущування поверхні з 

переходом у відшарування, висоли [58], що недопустимо для декоративних 

елементів.  

Декоративний бетон, як і звичайний бетон, можна розглядати, як капілярно-

пористе тіло, довговічність якого залежить не тільки від степені гідратації частинок 

в’яжучого, але й від будови його пористого простору [37, 39, 46, 52-55, 59]. Як відомо 

– пори, капіляри і технологічні тріщини, що утворилися в період виготовлення та в 

процесі експлуатації виробів, можуть бути концентраторами напружень [41, 60]. Тож 

величина створюваних напружень в матеріалі, під час тиску замерзаючої води на 

береги мікротріщин чи стінки пор (капілярів), і, як наслідок морозостійкість бетону, 

залежать від параметрів його пористого простору.  

Багаточисленні дослідження [31, 37, 39, 41, 46, 52-55, 57, 59-61 та ін.] вказують, 

щоб запобігти руйнуванню бетону в результаті багаторазових циклів заморожування 

і відтавання варто створювати в його структурі резервний об’єм повітряних пор за 

допомогою повітровтягувальних добавок або підвищувати щільність шляхом 

зниження В/Ц, використання дисперсних добавок тощо. Водночас використання 

повітровтягувальних добавок збільшує довговічність, але при цьому зменшує 

міцність бетону. В своїй роботі [62] А.М. Невиль вказує – загальна втрата міцності 

на стиск складає 5.5% на кожний відсоток вмісту повітря в бетоні. Необхідність 

залучення повітря у високоміцних бетонах (міцність на стиск більше 55 МПа [57]) є 

спірним питанням [63]. Хоча, як зазначається в [64], головною вимогою до пористої 

системи високоміцних бетонів є перевага розподілених в ній бульбашок повітря 

розміром 200 мкм і менше та фактор відстані між ними ( 0.4 мм [57]). При цьому 

помірний вміст повітря забезпечить довговічність і мінімізує втрату міцності. В свою 

чергу результати досліджень в [65] демонструють, для отримання морозостійких 

бетонів з низьким В/Ц співвідношенням не потрібне використання 

повітровтягувальних домішок, але необхідно враховувати при цьому 

характеристики в’яжучої речовини.  

Вплив якості цементу на морозостійкість бетону пов’язана з мінералогічним 

складом і тонкістю помелу в’яжучого, а також наявністю активних чи інертних 
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дисперсних добавок [30, 39, 41, 46, 52, 53]. Наголошується, для бетонів з підвищеною 

вимогою до морозостійкості небажані високоабсорбуючі наповнювачі. У той же час 

експериментально показано, композити з помірним вмістом мікрокремнезему, 

доменних шлаків, золи-унос і природних пуцоланів можуть мати задовільну 

морозостійкість [30, 39, 41, 53, 65-70], але за умови досягнення оптимального вмісту 

залученого повітря (наприклад, дисперсними наповнювачами) і міцності. Так, Ю.М. 

Баженов в [31] вказує, що оптимальний об’єм залученого повітря в бетоні повинен 

складати 4-6 %. За думкою Ф.М. Лі [47], збільшення кількості повітря в бетоні понад 

6 % не призводить до поліпшення його довговічності та разом з тим викликає 

подальше зниження міцності. В своєму докладі James R. Clifton [57] зазначає, перш 

ніж бетон піддаватиметься помірному і сильному впливу замерзання та відтавання, 

він повинен досягти міцності на стиск не менше 21 і 28 МПа відповідно. В свою 

чергу підвищити довговічність цементних композитів можливо за рахунок 

суперпластифікуючих добавок нового покоління – гіперпластифікаторів, у яких 

водоредукуючий ефект складає 2540 % [20, 34, 68, 69]. Отже, використання 

мінеральних дисперсних добавок в комбінації з гіперпластифікаторами може 

дозволити отримати дрібнозернистий бетон високої щільної структури і підвищеною 

міцністю поверхневих шарів. Зокрема, результати досліджень, представлені в роботі 

[71], демонструють позитивний вплив природного цеоліту на міцність при стиску 

бетонів, випробуваних на морозостійкість. Проте збільшення заміни в’яжучого 

цеолітом повинно обов’язково супроводжуватися збільшенням рівня пластифікації 

сумішей.     

Таким чином, як показав проведений аналіз, елементи декору будівель та 

споруд під час функціонування зазнають дії всіх наявних погодних факторів, таких 

як, багаторазових змін температури, вологості, атмосферного тиску, складу 

атмосфери і т.п. Таку дію погоди слід враховувати при проектуванні самих 

декоративних елементів та при встановленні місця їх розташування. Особливу увагу 

слід приділяти розробці вихідних складів композитів та технологічних режимів 

виготовлення елементів декору. Це пов’язане з тим, що окрім отримання та 

збереження певних фізико-механічних властивостей, необхідно забезпечити 
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незмінність художньої та естетичної виразності декоративних матеріалів та виробів 

на весь період їх експлуатації в тих чи інших будівельних об’єктах.  

 

1.3. Характер впливу складу і технології на формування властивостей 

декоративних бетонів 

 

В рамках поліструктурного підходу [72], декоративний дрібнозернистий бетон 

організований по типу «структура в структурі» в самостійну структурну 

неоднорідність в якій виділяється мікро- та макрорівні, відповідно «в’яжуче – 

наповнювач (тонкодисперсний і волокнистий)» та «в’яжуча частина – дрібний 

заповнювач». За думкою авторів [41] на кожному структурному рівні 

композиційного матеріалу присутні тріщини, які є небезпечними для одних 

«структур» і безпечними для інших [36]. Основними причинами утворення тріщин є 

не лише розбіжність між коефіцієнтами температурного і вологісного розширення 

компонентів бетону, але й їх концентрації, не якісна контактна зона, седиментаційні 

ефекти, власне об’ємні деформації цементно-піщаної системи в цілому, 

температурні та вологісні градієнти, осмотичні явища, корозійні впливи й ін., що 

виникають під впливом зовнішніх факторів та внутрішніх деформаційних процесів 

[41, 52, 60, 73, 74]. 

В роботах [36, 41] показано, що поява і розвиток тріщин на мікрорівні в період 

структуроутворення композиційного матеріалу залежить від об’ємних деформацій 

окремих кластерних структур системи. При об’ємних деформаціях мікроструктури 

затверділого матеріалу розвиток тріщин залежить від проявлення на їх берегах 

деформаційних процесів, пов’язаних зі зміною вологості, температури та інше.  

Характер тріщиноутворення на макрорівнях бетону визначається взаємодією 

тверднучої в’яжучої складової із заповнювачами. В роботі Ю.В. Зайцева [75] 

зазначено, тріщини в бетоні в залежності від співвідношення властивостей 

компонентів і характеристик контакту цих компонентів можуть розвиватися в різних 

його зонах. Оскільки, тріщини мають тенденцію легко проникати із більш жорсткого 

в менш жорсткий матеріал. Дослідження, які представлені в роботі [72], показали, 
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що в залежності від співвідношень величин когезійної та адгезійної міцностей 

матриці в макроструктурі бетону можуть виникати тріщини, як на межі з поверхнею 

заповнювачів, так і у в’яжучій частині. Вид і орієнтація тріщин в матриці, окрім рівня 

взаємодії з поверхнею заповнювачів, також визначається геометричними 

характеристиками структурної комірки бетону. При цьому, як  відмічає А.М. 

Харитонов в [76], значна відмінність модулів пружності цементного каменю і 

заповнювача теж призводить до неоднорідності розподілу напружень в об’ємі 

матеріалу. В результаті чого навколо жорстких зерен заповнювача в цементній 

матриці активно появляються тріщини, що порушують цілісність бетону під 

навантаженням чи при зростанні усадочних деформацій. За думкою К.О. Пірадова 

утворення тріщин при руйнуванні та деформуванні відбувається за рахунок 

накопичення дефектів в структурі бетону у виді пор, капілярів і тріщин до їх 

критичної концентрації. Також, автори роботи [77] вважають, що причиною появи 

тріщин, особливо на ранніх стадіях тверднення бетону, є період від 10 до 17 год, коли 

проявляється максимальний градієнт температур на поверхні та в масиві матеріалу.  

В загальному випадку необхідно добиватися, щоб тріщини із більш низьких 

масштабних рівнів не проростали в більш високі [36]. Оскільки це негативно 

відображується на довговічності, несучій здатності та, зокрема, зовнішньому виді 

декоративних елементів. Наукові роботи В.І. Соломатова, В.М. Вирового, Л.Й. 

Дворкіна та ін. показують [36, 41, 78, 79], ефективним методом регулювання 

початкової кількості тріщин є цілеспрямоване застосування наповнювачів, де в 

залежності від співвідношень поверхневої активності частинок наповнювача і 

цементного в’яжучого та їх розмірів, дозволяє знизити об’ємні деформації та сприяє 

уповільненню росту тріщин. Також, в джерелі [80] зазначено, що розвиток і ріст 

тріщин може ефективно уповільнюватися присутніми в матеріалі дрібними порами, 

які рівномірно розподілені по об’єму цементного каменю, зокрема і включеннями з 

меншою міцністю та модулем пружності. На думку П.Г. Комохова, гальмування 

розвитку тріщин в бетоні можна забезпечити шляхом введення до його складу 

маложорстких включень, оскільки, вони є демпферами структурних напружень, що 

змінюють характер розгалуження тріщини [81].  
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Відомо, в зоні контакту щільність структури цементного каменю значно менша, 

зокрема внаслідок неповного заповнення міжзернового простору твердою фазою. За 

даними Ю.М. Баженова [82], загальна пористість контактної зони у 2.5-3.5 рази вища 

пористості цементного каменю. Тож властивості дрібнозернистих композитів 

напряму залежать від кількості та якості новоутворень цементного каменю, 

капілярно-пористого простору, а також якісних і кількісних характеристик 

заповнювачів. З метою покращення фізико-механічних властивостей композиційних 

матеріалів пропонується використання високодисперсних добавок [36, 41, 76, 83] 

різного складу спільно з ефективними суперпластифікаторами [30, 66, 67], оскільки 

наповнювачі відіграють важливу роль у структуроутворенні цементного каменю 

виходячи із топологічного аналізу. Понижуючи вміст портландиту в загальній масі 

новоутворень (оскільки виникають низькоосновні гідросилікати), наповнювачі тим 

самим сприяють зміцненню контактної зони між цементним каменем і 

заповнювачами. Зокрема в роботі В.І. Гоц зазначено, що низькоосновні 

гідросилікати здатні релаксувати внутрішні напруження в бетоні (є більш стійкими, 

ніж портландит), які виникають при фазових перетвореннях рідкої фази, збільшуючи 

при цьому його морозостійкість [84]. Проте, структуроутворюючу функцію 

наповнювача в цементних в’яжучих необхідно розглядати й у взаємозв’язку з 

вихідною міцністю самого в’яжучого та з його реакційно-хімічною активністю.  

З аналітичного огляду науково-технічної літератури і нормативних документів 

[22, 85-87], вимог до значень деформацій усадки декоративних дрібнозернистих 

бетонів не передбачається. Однак усадка істотно впливає на довгострокову 

поведінку мікро- та макроструктур композиту. Залежно від механізмів деформацій 

усадку розділяють на різні категорії, зокрема, на пластичну, хімічну (автогенну), при 

висиханні затверділого бетону і при карбонізації [43, 88-90]. При цьому всі 

механізми усадки матеріалу пов’язані з рухом води. Оскільки відомо – лише мала 

частина води замішування вступає в гідратацію та адсорбується на поверхні твердої 

фази, а інша частина – це вільна вода, яка заповнює пори і капіляри цементної 

системи. Великими деформаціями пластичної усадки характеризується цементна 

система на мікрорівні, найменшими – на макрорівні, оскільки заповнювач, 
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формуючи каркас композиту, сприймає усадку. Також причиною зростання 

деформацій усадки при висиханні бетону після 1-ї доби виготовлення є напруги в 

матеріалі, викликані дією капілярного тиску в капілярах розміром  1000 Å [80], які 

через обмеження об’ємного стиску твердого скелету перевищують міцність на 

розтяг бетону, внаслідок чого й утворюються мікротріщини [91] та відповідно 

розвиваються уже закладені в цементну систему тріщини [36, 72]. Усадка, також 

може призводити до лущення поверхні й погіршення декоративно-експлуатаційних 

[92] характеристик матеріалу.  

За даними [93, 94] недостатньо використовувати тільки метод зовнішнього 

вологісного догляду під час твердіння композицій, оскільки «зовнішня» вода, 

проникає через поверхню бетону, що характеризується високою ранньою міцністю, 

на глибину всього кількох міліметрів. В загальному, усадку матеріалу не можна 

усунути, можна лише мінімізувати її негативні наслідки. Так, введення хімічних 

добавок SRA (Shrinkage Reducing Admixture), зазначених в [91, 95-99], дозволяє 

зменшити розтріскування при усадці високоякісного бетону за рахунок зниження 

поверхневого натягу води, що міститься в капілярних порах. Однак використовувати 

їх варто з обережністю, оскільки вони затримують гідратацію, легко вимиваються з 

матеріалу під впливом води [91], знижують міцність на стиск [95, 98], 

морозостійкість композиту [99]. З метою зниження деформацій усадки цементних 

композитів, особливо у високоефективних  бетонах з низьким В/Ц, рекомендується 

вводити дрібнодисперсні пористі агрегати LWA (Light Weight Aggregate) [88, 93]. 

Оскільки легкі агрегати здатні забезпечити тверднучу композицію додатковою 

водою зсередини, тим самим створюючи безперервність процесів гідратації 

клінкерних мінералів і пуцоланів, знижують можливість самовисушування 

внутрішньої частини матеріалу та дозволяють досягти розривної структури пор в 

будові пористого простору бетону. Проте в більшості наукових робіт зазначено, що 

основним параметром для досягнення вищенаведених результатів по впливу LWA є 

рівномірний розподіл внутрішньої відносної вологи по всьому об’єму цементної 

системи. В свою чергу, ефективність тонких високопористих агрегатів залежить від 

діаметру їх пор, розміру частинок, хімічного складу, мінеральних характеристик і 
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кількості в композиті [44, 88, 71, 93]. Також, як зазначається в [39], зменшення 

усадки може бути лише в тому випадку, якщо введення порошкоподібних 

наповнювачів не супроводжує збільшення водопотреби суміші. Тож використання 

високопористих наповнювачів у цементних композитах повинно супроводжуватися 

із застосуванням ефективних суперпластифікаторів.  

Результати досліджень багатьох вчених по впливу хіміко-мінералогічного 

складу цементу, його питомої поверхні, гранулометричного складу на величину 

усадочних деформацій є протилежними за висновками. В [60] обумовлюється, 

найбільший вплив на усадку самого цементу оцінюється за вмістом SO3 і C3A, в [39, 

66] – С2S і C3A. Тонина помелу цементу здійснює малий вплив на усадку бетону, 

хоча усадка розчинів може зростати зі збільшенням питомої поверхні в’яжучого [47 

62]. Це пояснюється тим, що високодисперсний цемент з більшою площею поверхні 

має вищу степінь реактивних місць для реакцій гідратації [100], особливо з вмістом 

частинок розміром менше 5 мкм [52]. В результаті сформована мікроструктура 

цементної системи, в одиниці об’єму, характеризується більшою кількістю пор і 

капілярів малого діаметру в яких утворюватиметься капілярний тиск при висиханні 

бетону, що може призвести до росту деформацій усадки [88]. Представлені 

результати в роботі [101] показують, що дійсно більш тонкий цемент призводить до 

збільшення вільної усадки, але завдяки більш високій ранній міцності бетону 

тенденція до швидкого розтріскування при усадці відсутня. За думкою А.А. 

Пащенко та ін. зростання дисперсності цементу підвищує усадку лише в початковий 

період твердіння [39], а надалі – стабілізує. Дослідження О.Я. Берга та ін. по оцінці 

впливу марочної міцності бетону на величину деформацій усадки демонструють, 

величина усадки високоміцного бетону є не більшою за усадку звичайного бетону, 

виготовлених на складах з однаковою витратою води. Хоча з підвищенням міцності 

бетону й одночасному збільшенні води замішування суміші, деформації усадки 

будуть зростати [55]. Тож мінімальні значення деформацій усадки матеріалу 

архітектурних виробів можна отримати на складах, що характеризуються низькими 

величинами водопоглинання і карбонізації матеріалу. 
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Протистояти появі негативних процесів на початкових стадіях твердіння суміші 

та розвитку мікротріщин в бетоні (розчині) під час експлуатації також можливо 

введенням до його складу високодисперсних волокон органічного чи мінерального 

походження [66, 102]. Відомо, дисперсне армування перерозподіляє зусилля, які 

виникають в бетоні з високою ранньою міцністю, блокуючи тим самим розвиток 

тріщин ще в фазі його пластичного стану [103-105]. Як зазначають В.Н. Деревянко і 

Н.В. Кондратьєва, введення волокон навіть в незначній кількості дозволяє змінити 

механічні характеристики вихідних матеріалів [106]. При цьому ефективність 

волокон в композитах залежить від їх довжини й діаметру, відносного подовження, 

модуля пружності й міцності тощо. Проте з використанням волокон в цементних 

композитах виникають проблеми пов’язані з їх впливом на водопотребу й переробку 

сумішей у вироби, технологічність бетонів (розчинів) [107]. Для запобігання 

вказаних проблем необхідно комплексно підходити до їх вирішення, 

використовуючи при цьому:  

 ефективні суперпластифікуючі добавки поліфункціональної дії, наприклад, на 

полікарбоксилатній чи акриловій основі;  

 дискретні волокна, які рівномірно розподіляються в бетоні та яких не видно на 

лицьовій поверхні готових виробів, зокрема, після механічної обробки їх поверхні. 

Наприклад, бучардою, піскоструменевим апаратом, шліфувальним чи 

полірувальним станком тощо; 

 двохстадійне перемішування компонентів у змішувачах з високошвидкісним 

режимом приготування суміші. 

При виготовленні декоративних дрібнозернистих бетонів для архітектурних 

елементів найкраще використовувати високомодульні скляні волокна, ніж 

поліпропіленові (www.owenscorning.com). Оскільки поліпропіленові волокна 

відрізняються низькою щільністю, що призводить до деякого розшарування під час 

приготування розчину, володіють недостатньою морозостійкістю (близько 15С), 

низькими величинами міцності на розрив й модуля пружності [107], виходять на 

лицьову поверхню готових виробів при наданні їм певної фактури. В свою чергу, 

скляна лугостійка фібра добре зарекомендувала себе при виготовленні 



41 
 

 
 

склофібробетонних декоративних елементів [108-111], несучих й огороджувальних 

конструкцій [112-114]. Введення скляних волокон в рецептуру матеріалу виробів чи 

конструкцій дозволяє збільшити механічну міцність (на стиск, згин й розрив), 

модуль пружності та вогнестійкість бетону. Однак максимальний ефект від 

використання склофібри залежить від міцності неармованого бетону і вмісту 

волокон [105, 115]. Варто теж взяти до уваги, для більш стабільної роботи 

лугостійких скловолокон в цементних композитах, особливо під час експлуатації 

останніх у вологих умовах, до їх складу варто вводити активні мінеральні добавки 

(наприклад, мікрокремнезем [116]), що перетворюють портландит цементу в С-S-H 

та знижують пористість бетону [9].  

Таким чином, структуроутворення декоративних поліструктурних матеріалів, 

як і інших будівельних матеріалів на неорганічних в’яжучих, відбувається в 

результаті сукупних хімічних, фізико-хімічних, фізичних та механічних явищ та 

процесів, які відбуваються при гідратації мінеральних в’яжучих. Відмінність вимог, 

як показує проведений огляд полягає в тому, що складна форма виробів не виключає 

виникнення та розвиток різнонаправлених вологісних та термічних деформацій, що 

може привести до небажаних наслідків. Тому доречним та необхідним слід вважати 

використання дискретного армування. Крім того, для забезпечення рухливості 

сумішей без прояву розшарування та седиментації, необхідно застосовувати сучасні 

домішки комплексної дії, підбір складу яких є нагальною задачею. Використання 

раціонально підібраних складових матеріалу дасть змогу отримувати декоративні 

елементи складної форми, що забезпечить їм художньо-декоративну привабливість 

при нормованих фізико-механічних властивостях.  

 

1.4. Основні способи отримання декоративних архітектурних елементів з 

необхідними властивостями і архітектурною виразністю  

 

Великий асортимент архітектурних елементів, що використовується для 

оздоблення фасадів будівель й споруд та облаштування садово-паркових й 

присадибних територій, вимагає застосування різних способів їх виробництва. Не 
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дивлячись на різноманітність форм виробів (плоскої, профільованої тощо), видів 

сировинних матеріалів, реологічних і фізико-механічних характеристик, основні 

технологічні етапи виготовлення декоративних елементів є загальними та 

включають в себе: приготування суміші, формоутворення і отримання певної 

фактури, тверднення виробів. 

Приготування декоративних сумішей виконується в змішувачах примусової дії, 

зокрема, можуть додатково застосуватися змішувачі-активатори для отримання 

кольорового цементного тіста або для механо-активації в’яжучого [12, 117]. Однак 

використання механо-активаторів потребує додаткових капіталовкладень і  

розширення виробничих площ, веде до зростання енерговитрат і технологічного 

циклу виробництва та ін., що в підсумку позначається на собівартості архітектурних 

елементів [33]. В наш час вагомих результатів можливо досягнути для 

дрібнозернистих композицій різної легкоукладальності при використанні 

швидкохідних змішувачів, наприклад, турбулентного, комбінованих GRC-125 

Combi (www.power-sprays.com), спірально-вихрового, ротаційно-пульсаційного 

змішувального апарату та ін. [24, 27, 30-32, 114]. При цьому, залежно від рецептури 

декоративного бетону послідовність завантаження сировинних матеріалів у 

змішувач може бути різною. Тривалість приготування дрібнозернистих сумішей не 

перевищує 5 хвилин.   

В залежності від легкоукладальності суміші формоутворення декоративних 

елементів може проводитися різними способами. Для формування виробів із 

дрібнозернистих сумішей можуть використовуватися, як вібраційна, так і без 

вібраційна технології. При цьому вибір певної технології укладки (ущільнення) 

суміші в форму знаходиться в тісному взаємозв’язку з легкоукладальністю суміші та 

наданням певної форми самим архітектурним деталям. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-114-

2002 «Суміші бетонні. Методи випробувань» легкоукладальність суміші оцінюють 

за показниками рухомості або жорсткості. Рухомі суміші легко укладаються 

вібрацією, причому суміші марки S5 (згідно з ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Суміші 

бетонні та бетон. Загальні технічні вимоги») мають здатність в формі ущільнюватися 

під дією власної маси. Іноді для покращення ефекту укладки-ущільнення їх піддають 

http://www.power-sprays.com/
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короткочасній вібрації. Тож для виробництва декоративних елементів можуть 

застосовуватися такі методи, як лиття, вібрування, пресування, прокату чи 

трамбування.  

Найбільш ефективним серед вищевказаних є метод укладки декоративних 

композицій вібруванням, оскільки його можна успішно поєднувати з іншими 

методами механічного ущільнення сумішей [118] в формах найбільш складної 

конфігурації. Однак відомо, ущільнення вібруванням дрібнозернистої цементно-

піщаної суміші супроводжується втягуванням повітря в кількості 36 % за об’ємом 

і більше [9]. В результаті це призводить до підвищення пористості та відповідно 

карбонізації, зниження міцності, морозостійкості тощо. Тому для виготовлення 

архітектурних елементів доцільно використовувати методи вібропресування, 

вібротрамбування, вібровакуумування, лиття чи вібролиття, а для виробів 

циліндричного чи квадратного перерізу – центрифугування [9, 27, 118, 119]. Проте 

варто обумовити, під час виготовлення виробів вібропресуванням, 

вібротрамбуваням чи центрифугуванням, необхідно використовувати міцної і 

жорсткої конструкції форми, що здатні витримувати тиск. А при формоутворенні 

елементів декору методом центрифугування вимагається більшого вмісту в’яжучої 

речовини (400450 кг/м3) в бетонній суміші, щоб запобігти розшарування її під дією  

відцентрових сил на зерна заповнювача [118]. Як зазначається в роботах [31, 84, 120], 

при формуванні виробів із декоративного бетону можна використовувати глибинне 

вібрування. У зв’язку з тим, що воно забезпечує добре заповнення форм навіть 

складної конфігурації та сприяє отриманню гладкої лицьової поверхні виробам, за 

рахунок зменшення повітровтягнення в бетонну суміш на межі бетону і стінок 

форми. Також при виготовленні декоративних елементів із склофібробетонних 

сумішей добре зарекомендували себе два методи – набризку («спрей», напилення) і 

преміксу (попереднього змішування) [111-113, 121]. З метою здешевлення 

виготовлення архітектурних виробів, останні можуть виготовлятися двошаровим 

формуванням, коли для лицьового шару використовуються декоративні суміші, а для 

основного об’єму – звичайні. Однак така технологія має свої недоліки, що пов’язані 

з контролем постійної товщини лицьового і основного шару композицій, 
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обмеженістю виготовлення виробів складної конфігурації, підвищеною вимогою до 

кваліфікації робочих та ін. Вібраційна чи без вібраційна технології формоутворення 

архітектурних виробів повинні забезпечувати дрібнозернистій суміші укладатися в 

форму з коефіцієнтом ущільнення не менше 0.96 [30] та з низькою при цьому 

седиментацією [28]. Тобто залежно від жорсткості чи рухливості композиції, 

призначається оптимальна тривалість її ущільнення. Одним із важливих етапів при 

формуванні архітектурних елементів різної конфігурації є рівномірне розподілення 

суміші в формі, оскільки від нього залежить не тільки набуття чіткої форми 

матеріалом виробу, але й рівномірна міцність бетону по всій площі поверхні деталей. 

Тож для отримання декоративного економічного бетону із заданими 

характеристиками дуже важливо встановити відповідність між вибраним методом, 

режимом формування і легкоукладальністю бетонної суміші.  

Декоративні вироби відрізняються великим різноманіттям розмірів і форм, їх 

виготовляють плоскими й рельєфними, зокрема й з плавним сполученням 

поверхонь. Форми, що задають конфігурацію та естетичний вид архітектурним 

деталям, відносять до основного технологічного обладнання. Вартість форм при 

цьому досягає більше 50 % всього механічного обладнання незалежно від методу, що 

використовується для виготовлення широкої номенклатури такого типу виробів. В 

свою чергу, від якості форм залежать не лише основні характеристики бетону 

(щільність, тріщиностійкість, міцність, відсутність висолів на лицьовій поверхні 

тощо) і габаритні розміри елементів декору, але й їх естетична виразність.  

Для виготовлення архітектурних деталей можуть використовуватися клейові 

(желатинові), гіпсові кускові, дерев’яні, формопластові на основі полівінілхлориду, 

цементні кускові, металеві тощо [14, 18, 111, 122] чи комбіновані (наприклад, 

пластмасо-металеві) форми. Основними вимогами, що пред’являються під час 

експлуатації до форм є хімічна нейтральність, жорсткість, якісна внутрішня 

поверхня (без раковин, напливів тощо), водонепроникність, оборотність, мінімальні 

трудові витрати на складання й розбирання форм, вантажопідйомність [84, 118]. Не 

менш важливим є те, щоб форма складалася з найменшого числа кусків, з яких легко 

знімається виріб [18]. Незважаючи на велике різноманіття матеріалів для форм, не 
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всі вони в наш час знаходять широке застосування. Так, клейові, гіпсові кускові чи 

дерев’яні з часом розмокають і жолобляться, є недовговічними. До того ж для 

виготовлення дерев’яних форм необхідно використовувати деревину хвойних порід 

з вологістю не більше 18 % [118]. Для кожної клейової форми необхідно додатково 

виготовляти кожух, оскільки вона є еластичною і будь-яка нерівність столу призведе 

до викривлення виробу. Зокрема, із таких форм можна отримати не більше, ніж 100 

шт. якісних виробів. Тому, з часом їх було замінено на формопластові, які є більш 

водостійкими, не жолобляться, не вимагають покриття лаком чи оліфою, завдяки 

чому зберігається чіткий початковий рельєфний рисунок, є довговічними й 

еластичними. Проте великим недоліком формопластикових форм є значна усадка 

при охолодженні під час їх виготовлення. Також вони вимагають як і клейові форми 

кожуха для надання жорсткості, підвищених температур (не менше 3035C і вище) 

в приміщенні під час виготовлення протягом деякого часу тощо. За необхідності для 

виготовлення великої кількості одного виду архітектурних елементів можуть 

використовуватися кускові цементні чи металічні. Однак всупереч їх достатній 

жорсткості, міцності, великій оборотності та практично відсутності недоліків, 

характерних вищезазначеним матеріалам форм, вони не знайшли широкого 

застосування, через те, що виготовлення їх є доволі дороговартісним і трудомістким 

процесом. Так, кускові цементні – потребують в’яжучого марки 500 і вище, 

армування стальними прутками і каркасами або збільшення товщини стінки форми, 

кожуха, гідрофобізації тильної сторони, адже вони здатні поглинати вологу з 

матеріалу виробів. До того ж вони є масивними, важкими та застосовувати їх 

рекомендується через 28 діб після виготовлення, або в кращому випадку після 1015 

діб [18]. Стосовно металевих форм: по-перше, для їх виготовлення слід 

використовувати нержавіючу сталь; по-друге, технологія виготовлення таких форм 

потребує відносно складного обладнання, особливо, для обробки внутрішньої 

поверхні форми із складним рельєфним рисунком. Тому металеві форми доцільно 

виготовляти на спеціалізованих підприємствах. В результаті все це призводить до 

високої вартості металевих форм, тож їх використання є економічно невигідним.  
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Широкого застосування для формоутворення архітектурних елементів, взамін 

формопластових, знаходять силіконові й поліуретанові форми (інша назва «матриці 

для декоративного бетону» [123]). Використання їх значно розширює можливості 

декоративного оформлення лицьової поверхні бетону. Ці полімерні матриці 

холодного тверднення характеризуються низькою усадкою, лугостійкістю, високою 

гнучкістю, точністю рельєфу тощо. Втім на відміну від силіконових поліуретанові 

форми вирізняються високим опором до роздирання, розриву й стирання.  

В наш час також добре зарекомендували себе форми з комбінованих матеріалів 

– пластмасо-металеві, які є альтернативою цементним й металевим. Поздовжні 

стінки таких форм виготовляються із склопластику, бокові – із водостійкої фанери, 

а всі з’єднувальні частини металеві (замки, каркас форми тощо). Перевагою 

комбінованих форм з основою склопластикового матеріалу в порівнянні з іншими – 

є висока міцність при невеликій масі, низька вартість технологічного оснащення для 

їх виготовлення, стійкість до впливу мастил і хімічних добавок, що присутні в 

цементній суміші. Причому, одна виготовлена деталь форми може замінити декілька 

металевих деталей, що полегшує конструювання форми та ін. [124].  

В підсумку вибір матеріалу для виготовлення форм є достатньо принциповим 

питанням, як з технічної, так і з економічної точки зору. Оскільки при природньому 

твердінні чи тепловій обробці декоративних виробів вимагається певний запас форм, 

мінімальна кількість яких повинна відповідати щонайменше добовому випуску 

готової продукції. Зокрема слід зауважити, що форми постійно піддаються збиранню 

й розбиранню, очищенню й змащуванню, динамічним навантаженням при 

ущільненні суміші, а також можуть зазнавати впливу і парового середовища.  

Вагомим значенням для збереження чіткої форми й естетичного виду лицьовій 

поверхні архітектурних елементів є правильний вибір мастила для форми. 

Призначення мастила – це не лише повністю виключити зчеплення бетону з формою, 

але й не погіршити стан робочої поверхні форми, не забруднити лицьову поверхню 

виробів, не проникнути в поверхневі шари матеріалу, оскільки це може викликати 

утворення пор, раковин чи інших дефектів [122]. Тож форму мастилом слід 

покривати дуже тонким шаром після ретельної її чистки. Для змащування форм, як 
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правило використовують жирові мастила із суміші стеарину й керосину, мильної 

води й машинного масла [18], спеціальні композиції на основі парафіну або воску 

[84, 120] тощо. З метою отримання високої якості лицьової поверхні декоративних 

виробів рекомендують обов’язково пластифікувати цементні композити та уникати 

застосування надто жорстких сумішей для їх виготовлення. 

Після формоутворення виробів їх направляють на тепло-вологу обробку (ТВО) 

або на природнє тверднення. Для інтенсифікації набору структурної міцності 

(пластичної й механічної) декоративним бетоном під час його виготовлення 

доцільно застосовувати хіміко-технологічні способи впливу на процес дозрівання 

виробів. Наприклад, використовувати швидкотверднучі декоративні цементи зі 

збільшеним вмістом частинок тонкодисперсної фракції, суперпластифікатори 

функціональної дії [34, 35], активні мінеральні добавки (наприклад, цеоліт [125]), 

ефективні способи укладки-ущільнення сумішей тощо. З  точки зору технології 

варто зазначити, при виробництві архітектурних елементів доречно відмовитися від 

тепло-вологої обробки [27]. Оскільки відомо, під час ТВО в структурі бетону 

протікають не лише конструктивні, але й деструктивні процеси, наслідком яких 

зокрема є погіршення естетичного виду (поява сітки тріщин, висолоутворень, 

різнотонності, ін.) лицьової поверхні виробів.  

Для покращення декоративної виразності архітектурних елементів може 

використовуватися різноманітна фактурна обробка їх лицьової поверхні. В свою 

чергу, згідно з ДСТУ-Н Б В.3.2.-4:2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-

реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування» фактура – це 

декоративно-прикладна характеристика поверхні різних матеріалів з візуальної 

точки зору або декоративні особливості поверхні будівельних матеріалів, що їх 

використовують як засіб художньої виразності в композиції будівель і споруд.  

Фактура може створюватися, як під час формоутворення виробів (наприклад, «лицем 

вниз» або «лицем вверх» [7, 16, 122]), так і різними механічними чи хімічними 

способами по незатверділому чи затверділому бетоні. Наприклад, шліфуванням, 

поліруванням, піскоструменевою обробкою, лазером, використанням 

сповільнювачів тверднення для поверхневого шару з метою оголення заповнювачів, 
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протравленням тощо [4, 7-9, 12, 17, 25, 27]. Надання певної фактури поверхні 

виробам є більш економічно вигідно, у зв’язку з тим, що експлуатаційні витрати на 

їх догляд і ремонт є мінімальними.  

Залежно від умов, в яких експлуатуються архітектурні елементи, змінюються 

характер і швидкість руйнування декоративного бетону, ступінь забрудненості його 

поверхні висолами чи шкідливими складовими повітря (пил, гази, мікроорганізми). 

Тож важливим технологічним етапом для збереження декоративно-експлуатаційних 

характеристик бетону є консервація лицьової поверхні виробів. Для консервації 

зовнішньої поверхні елементів декору може застосовуватися спосіб поверхневої 

гідрофобізації [4, 9, 11, 31, 34, 84, 120], який знайшов широке застосування при 

захисті та підвищенні атмосферостійкості поверхонь фасаду пам’яток історії та 

архітектури [11].   

Проведений аналіз показав, що для отримання якісних декоративних елементів 

недостатньо обґрунтовано пропонувати раціональні по кількісному і якісному складі 

вихідні складові матеріалу. Кінцеві властивості та естетично-художня виразність 

декоративних виробів в значній мірі залежать від технологічних умов отримання 

раціонально підібраних сумішей, їх укладання, ущільнення в формах та режимів 

подальшого тверднення. Зовнішній вигляд декоративних елементів напряму 

залежить від якості внутрішньої поверхні форм, матеріалу, з якого вони виготовлені, 

використання мастил. Таким чином, сукупність рецептурних і технологічних 

факторів дасть змогу отримувати декоративні матеріали та вироби, що дасть змогу 

вирішувати важливі та чутливі соціально-виховні задачі за рахунок неповторного 

різноманіття навколишнього середовища.  

 

1.5. Робоча гіпотеза і мета досліджень 

 

Однією із необхідних умов виконання естетично-художньої виразності 

декоративних елементів є збереження кольорової гами протягом всього часу їх 

експлуатації. Накопичений досвід дає змогу вважати, що ефективним методом 

забезпечення збереження кольору є застосування дрібнозернистих вихідних 
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компонентів певного кольору. Для Півдня України, зокрема для м. Одеси, 

характерне застосування в якості будівельних елементів каменю черепашника. 

Світлі відтінки такого каменю надають місту неповторний вигляд. В південному 

регіоні досить багато піщаних кар’єрів в яких добувається пісок з кольоровими 

відтінками каменю черепашника. Використання таких пісків дозволить виготовляти 

камінь по фактурі та кольоровій гамі наближеного до каменю черепашника (камінь-

піщаник), а також дасть змогу вирішувати нагальну задачу – використовувати 

цілеспрямовано місцеві матеріали.  

Складна форма виробів не виключає виникнення різнонаправлених термічних 

та вологісних деформацій під час експлуатації декоративних виробів. Для 

перерозподілу таких деформацій з метою зменшення вірогідності тріщиноутворення 

застосовують дисперсне армування. В даному випадку дисперсна арматура повинна 

працювати на різних рівнях структурних неоднорідностей та, що особливо важливо, 

не впливати на зміну кольорової гами матеріалу. Це ставить задачі підбору 

кількісного та якісного складу дискретних армуючих волокон, які відповідають цим 

вимогам. Особливі вимоги до рухливості сумішей, темпу набору міцності та 

керованої капілярно-пористої структури готового матеріалу ставлять задачі підбору 

сучасних багатофункціональних добавок, та вивчення їх впливу на властивості 

сумішей та фізико-механічні властивості готових матеріалів. Крім того важливою 

задачею є технологія приготування сумішей, їх укладання та ущільнення в формі, 

обробка поверхні виробів з метою проявлення кольору природного піску.  

Беручи до уваги перераховані вимоги та опираючись на висновки аналітичного 

огляду всієї доступної інформації були висунуті наступні припущення, які лягли в 

основу робочої гіпотези: отримати декоративні елементи з кольоровою гамою, 

характерною для південного регіону при відповідності до всіх вимог по фізико-

механічним властивостям та довговічності можливо за рахунок використання 

декоративного матеріалу до складу якого повинні входити місцеві дрібні 

заповнювачі, які відповідають за властивості та колір виробів, гібридна дисперсна 

арматура для підвищення тріщиностійкості без впливу на зміну кольору, добавки 
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поліфункціональної дії для забезпечення рухливості сумішей, фізико-механічних 

властивостей та стійкості під дією експлуатаційних навантажень.  

Виходячи з робочої гіпотези і спираючись на проведений огляд науково-

технічної літератури, сформульована мета роботи: підвищення фізико-механічних 

та експлуатаційних властивостей декоративних елементів за рахунок 

використання декоративних дрібнозернистих бетонів, спрямовано модифікованих 

дисперсною гібридною арматурою, добавками полікарбоксилату та цеоліту при 

раціональній гранулометрії та кольоровій гамі дрібних заповнювачів. 

Для досягнення мети роботи були поставлені задачі дослідження, які наведені 

у вступі дисертаційної роботи. 

 

Висновки за 1-м розділом  

 

Аналітичний огляд науково-технічної літератури, низки нормативних 

документів, а також літератури по архітектурно-декоративному оформленні 

будівель і споруд різних видів та призначення показав наступне: 

1. Накопичений багатьма тисячоліттями досвід зведення окремих споруд, 

культових об’єктів, об’єктів культури та дозвілля, сіл, селищ та міст показав 

перманентну актуальність застосування декоративних елементів в архітектурних 

рішеннях. Завдяки декору будинки різняться між собою, міста розпізнаються 

завдяки унікальності своєї архітектури. Декоративні елементи виробляються з 

декоративних матеріалів в яких повинні поєднуватися функціональні, конструктивні 

та естетичні властивості. Це дасть змогу розширити номенклатуру архітектурних 

елементів різної форми з певною фактурою чи текстурою, що повинно базуватися на 

використанні різних технологічних прийомів при виготовленні декоративних 

будівельних матеріалів – раціонального призначення кількісного і якісного складів, 

методів виготовлення, обробки і, за необхідності, консервації їх лицьової поверхні. 

2. Кліматичні умови експлуатації декоративних виробів надзвичайно 

різноманітні. Вони експлуатуються під впливом добових і сезонних циклів якісних і 

кількісних параметрів природних факторів навколишнього середовища, які 
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поступово призводять до погіршення декоративно-експлуатаційних характеристик 

матеріалу виробів. Тож на стадії проектування складів декоративного бетону слід 

передбачити заходи, які б дозволили зберегти нормативні фізико-механічні 

властивості, забезпечили при цьому незмінність художньої та естетичної виразності 

декоративним матеріалам та виробам на весь період їх експлуатації в тих чи інших 

будівельних об’єктах. 

3. Складна геометрична форма, певна кольорова гама, безперечна необхідність 

зберігати функціональні властивості в складних умовах експлуатації накладають на 

декоративні елементи особливі умови – забезпечувати художньо-естетичну 

виразність, як окремим конструкціям, так і спорудам та їх комплексам. Для 

виконання таких умов необхідно цілеспрямовано проектувати вихідні склади 

декоративних матеріалів, які задовольняють цілий комплекс вимог – від 

властивостей сумішей до забезпечення безпечного функціонування під час 

експлуатації. Використання раціонально підібраних складових дасть змогу 

отримувати декоративні елементи складної форми, що забезпечить їх художньо-

декоративну привабливість при нормованих фізико-механічних властивостях.  

4. Кінцеві властивості та естетично-художня виразність декоративних виробів в 

значній мірі залежать від технологічних умов отримання раціонально підібраних 

сумішей, їх укладання, ущільнення в формах та режимів подальшого тверднення. 

Для виробництва архітектурних елементів слід використовувати декоративні 

високопластичні дрібнозернисті суміші з високим ступенем ущільнення, що не 

схильні до седиментації та розшарування. Затребуваність широкої номенклатури 

елементів декору вимагає застосування різних способів їх виробництва. Для 

формоутворення виробів доцільно використовувати рухомі високопластичні суміші, 

які добре укладаються в форми методами вібролиття чи центрифугування. 

Використання цементного в’яжучого з високим вмістом зерен тонкої фракції, 

полікарбоксилатного суперпластифікатору і цеоліту повинно забезпечити матеріалу 

виробів високу ранню міцність. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Блок-схема досліджень властивостей декоративного бетону  

 

Головним принципом отримання будівельного матеріалу з комплексом заданих 

рівнів його характеристик є наукове володіння виробництвом [126], що включає як 

вимоги по виготовленню матеріалу (технологічному процесу), так і відповідність 

умовам експлуатації виробів (експлуатаційні властивості та довговічність). За 

думкою авторів [72], матеріал конструкцій (виробів) реагує на всю сукупність 

зовнішніх кліматичних впливів шляхом зміни своїх структурних параметрів, в 

результаті яких погіршуються його початкові властивості. Тож, об’єктивною 

необхідністю є забезпечення надійності матеріалу зберігати свої характеристики у 

визначених межах протягом заданого часу за певних кліматичних умов експлуатації 

конструкцій (виробів). При цьому, вирішення зазначеного завдання при проведенні 

досліджень повинно ґрунтуватися на безперервному аналізі наукової інформації, 

накопиченої як до початку робіт так і під час, з ефективним плануванням 

послідовних етапів досліджень. 

Для обґрунтування проведення наукових досліджень властивостей цементного 

композиту і забезпечення чіткої логіки їх побудови використано принцип аналізу 

складної системи з виокремленням основних елементів і взаємодій між ними [127]. 

Пояснити процедуру дослідження можливо за допомогою блок-схеми прикладних 

емпіричних досліджень, які базуються на математичній теорії експерименту [128, 129]. 

На рис. 2.1 у вигляді замкнутого циклу представлена блок-схема, що забезпечує 

системний підхід до об’єкту дослідження. Блок-схема розроблена з урахуванням 

сформульованої проблеми, накопиченої інформації та аналізу даних про об’єкт 

[130], поставленої мети дисертаційної роботи згідно з основними принципами 

проведення експериментальних досліджень з використанням методології 

рецептурно-технологічних полів та експериментально-статистичного моделювання 

[128, 131, 132] і перевіркою результатів моделювання у виробничих умовах. Отже, 

блок-схема складається з наступних етапів досліджень.  
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Рис. 2.1. Блок-схема досліджень 

 

 

  

 

 

СТАБІЛІЗОВАНІ (с)  

І ВАРІЙОВАНІ ФАКТОРИ (+) 

Декоративний  бетон у віці, діб 

0 1 3 7 14 28 180 420 

 білий портландцемент  100 м.ч. с с с с с с с с 

 кварцовий пісок  340 м.ч. (по масі) c с c с с с c c 

 цеоліт Х1(Z) = 44 м.ч. взамін частини цементу; 

+ 

 доля дрібнозернистого піску в суміші з крупно- 

зернистим Х2(SG) = 5020 м.ч. на 100 м.ч. піску; 

 суперпластифікатор на полікарбоксилатній основі  

Х3(MF) = 0.50.2 м.ч. на 100 м.ч. цементу; 

 лугостійке скляне волокно довжиною 6 мм,  

Х4(F6) = 0.0150.015 м.ч. на 100 м.ч. суміші; 

 лугостійке скляне волокно довжиною 12 мм,  

Х5(F12) = 0.0150.015 м.ч. на 100 м.ч. суміші; 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Легкоукладальність (за розпливом конуса) S, мм +        

Густина суміші с, кг/м3 +        

Пластична міцність Рm, кПа +        

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 

Середня густина б, кг/м3       +  

Границя міцності на розтяг при згині fctfm, МПа  + + + + +   

Границя міцності на стиск fcm, МПа  + + + + +   

Лінійна відносна деформація усадки cs, мм/м  + + + + + +  

Коефіцієнт інтенсивності напружень KІс, МПа·м0.5      +   

Водопоглинання по масі WМ, % (по об’єму Wо, %)       + +  

Капілярне водопоглинання Wкп, кг/м2·год0.5        +  

Морозостійкість KF       +  

Карбонізаційна стійкість        + 

 5
3
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На етапі «Постановка проблеми» обґрунтовується необхідність вирішення 

проблеми, і на основі апріорної інформації пропонуються шляхи її рішення. 

Проблемою визначено отримання конкурентно-спроможних архітектурних 

виробів з поліпшеними декоративно-експлуатаційними властивостями матеріалу і, 

відповідно, більш тривалим терміном служби в порівнянні з іншими аналогами. 

На основі визначеної проблеми вибрано «Об’єкт досліджень»  дисперсно-

армований декоративний бетон (штучний декоративний камінь), що виготовляється 

під природний камінь-піщаник. В основі виробництва штучного декоративного 

каменю лежать використання стандартних пісків природньої гранулометрії й 

кольору та методів обробки лицьової поверхні готових виробів. Застосування 

дрібнозернистих бетонів у виробництві декоративних елементів пояснюється їх 

високою технологічністю і можливістю отримання однорідної високоякісної 

лицьової фактури виробів.  

На етапі «Збір і аналіз апріорної інформації» при аналітичному огляді та аналізі 

науково-технічної літератури, представлених інформаційних матеріалів на сайтах 

виробників сировини, а також проведених попередньо власних досліджень [133-135] 

дозволило визначити сировинні матеріали для декоративного бетону і види 

випробовування характеристик матеріалу виробів. Зокрема, виявлено достовірні 

наукові та дискусійні факти про механізми впливу вихідної сировини на 

технологічні і будівельно-технічні властивості композиту, які необхідно підтвердити 

чи навпаки спростувати [130, 132]. В підсумку, це дозволить змістовно наповнити 

науковою інформацією Розділи 3 і 4 дисертаційної роботи.     

Результати аналізу апріорної інформації дозволили перейти до науково-

методичного етапу «Мета дослідження», яка полягає у вирішенні постановленої 

наукової проблеми шляхом вдосконалення функціональних показників якості 

вибраного об’єкту дослідження. Мету сформульовано з урахуванням визначених 

задач дослідження, які полягають зокрема, в розробці складів високопродуктивного 

декоративного бетону, в обґрунтуванні техніко-економічної ефективності 

застосування його в якості матеріалу архітектурних елементів тощо.     
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Тісно пов’язаний з попереднім етапом наступний – це «Вибір рецептурних 

факторів і вихідних параметрів, метрологічна забезпеченість досліджень». Вибір 

сировинних матеріалів для декоративного бетону проводився з урахуванням 

розгляду трьох основних аспектів – це фінішної обробки поверхні, гарантованих 

характеристик міцності (на етапах реологічної поведінки розчинної суміші та 

експлуатації готових виробів) і відносно «простої» технології виробництва 

архітектурних деталей, яка не потребує дорогого устаткування. Зі списку попередньо 

визначених діючих факторів на структурне оформлення декоративного 

дрібнозернистого композиту виділено базові (стабілізовані), які зафіксовано на 

оптимальних рівнях, і значущі (або варійовані) фактори, рівні яких змінюються в 

експерименті в межах Хі.min  Хі.o  Хі.max. Фіксованими компонентами декоративного 

бетону були дозування цементного в’яжучого і суміш природних не фракціонованих 

пісків, при їх співвідношенні 1:3.4 по масі розчинної суміші. Згідно з нормативною 

документацією [86, 87] і характеристиками природного каменю-піщаника 

сформовано список основних показників Yі функціонування матеріалу – 

водопоглинання, характеристики міцності й морозостійкості. До цього списку 

добавлено досить важливі властивості – це технологічні, тріщино- й карбонізаційну 

стійкість, коефіцієнт технологічного впливу, вимірювання лінійної усадки матеріалу 

виробів. За допомогою статистичних функцій програми Microsoft Excel в науково-

дослідній роботі проводилася оцінка метрологічних характеристик для окремого 

досліду натурного експерименту [128, 136].   

Основним серед зазначених є етап «Постановка досліджень», який побудовано 

по ступеневому принципу: а – планування багатофакторного експерименту; b – 

визначення технологічних характеристик сумішей; c – дослідження фізико-

механічних та експлуатаційних показників бетону; d – оцінка кореляційного зв’язку 

між властивостями композиту; e – побудова експериментально-статистичних 

моделей (ЕС-моделі) для аналізу впливу рецептурних факторів на характеристики 

матеріалу; f – проведення обчислювальних експериментів при комплексному 

використанні ЕС-моделей і методу Монте-Карло. В свою чергу, характеристики 

декоративного композиту визначались відповідно до діючих стандартів і 
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загальноприйнятої методики за допомогою атестованої вимірювальної техніки і 

обладнання, побудова ЕС-моделей виконувалася в програмі COMPEX (розроблена 

під керівництвом В.А. Вознесенського в 1991 році на кафедрі процесів та апаратів в 

технології будівельних матеріалів ОДАБА), а співвідношення характеристик, 

оптимізація складів і властивостей декоративного композиту – в програмі Microsoft 

Excel. 

Важливим етапом науково-дослідної роботи є останній – це «Дослідно-

промислова перевірка результатів досліджень». На цьому етапі відбувається 

перенесення всіх висновків, отриманих на попередньому етапі, на основний об’єкт. 

Приймається рішення щодо використання отриманих результатів досліджень 

декоративного бетону у виробничих умовах для виготовлення архітектурних 

деталей зовнішнього застосування. 

 

2.2. Характеристика вихідних матеріалів  

 

Сировинна база для виробництва декоративних бетонів достатньо різноманітна 

[4, 10, 12, 17, 30, 31, 137], починаючи від цементів різного призначення (ДСТУ Б 

В.2.7-281:2011 «Цементи. Класифікація») та закінчуючи заповнювачами природної 

гранулометрії й кольору. Враховуючи практичну направленість дисертаційної 

роботи, при вивченні технологічних і декоративно-експлуатаційних властивостей 

декоративного штучного-каменю, використовувалися вихідні матеріали якісні 

характеристики яких наведено нижче.  

В якості в’яжучої речовини дрібнозернистого композиту використано білий 

портландцемент (ДСТУ Б В.2.7-257:2011 «Портландцементи білі. Технічні умови»). 

Використання білого портландцементу при виготовленні декоративного бетону 

обумовлено рядом причин:  

 визначено нормативним документом [22];  

 гідравлічне в’яжуче має більш виражену тиксотропію [30], 

 дозволяє отримувати штучні камені, що імітують природні кам’яні матеріали 

(наприклад, піщаник, вапняк, мармур тощо) [4, 10]. Оскільки створює нейтральну 
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тональну основу та стабільні кольорові результати, дозволяє розробити будь-який 

кольоровий варіант від чисто білих до яскравих та пастельних кольорів [138];  

 володіє високими характеристиками міцності в ранні терміни твердіння, що 

дозволяє збільшити оборотність форм при виготовленні архітектурних деталей;  

 характеризується високим показником білизни (80 % і вище), що дає 

можливість виготовляти штучний камінь рівномірно забарвленим по всьому об’єму 

з дуже світлою лицьовою поверхнею навіть при застосуванні низькоякісних пісків з 

підвищеним вмістом у їх хімічному складі оксидів залізу; 

 в’яжучий камінь у нормативному віці має достатньо великий запас міцності, що 

перешкоджає його руйнуванню під впливом атмосферної вологи, спільної циклічної 

дії води і морозу, агресивних розчинів органічних і мінеральних сполук тощо. 

На сьогоднішній день вітчизняна цементна промисловість не виробляє такий 

вид в’яжучого, тому в дослідженнях використовувався цемент закордонного 

виробника. Найбільш відомими підприємствами з випуску білого цементу, які 

завоювали авторитет на світовому ринку будівельних матеріалів, зокрема і в Україні, 

є цементні холдинги під торговими марками AALBORG White, CIMSA і ADANA, 

HOLCIM. При цьому загальні характеристики їх продуктів відповідають 

нормативним вимогам [139], а вартість в’яжучого мало відрізняється між собою на 

вітчизняному ринку. Тож, вибір білого цементу здійснювався виходячи із аналізу 

його показників якості (табл. 2.1), представлених на офіційних сайтах цих компаній.   

Таблиця 2.1 

Характеристики білого портландцементу 

Продукт / Торгова марка 

виробника цементу 

Мінералогічний склад, 

у % 

Терміни 

тужавлення, хв. 

Міцність, МПа, 

через S, см2/г 

(по 

Блейну) С3S С2S С3А С4АF 
початок кінець 2 доби 3 доби 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CEM I 52.5 R / AALBORG 

White – Данія (03/2016) 
77 15 5 1 157  42  3980 

CEM I 52.5 R / CIMSA* – 

Туреччина (04/2017)  
76 5 10 1 100 130 37  4600 
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 При виборі білого портландцементу, окрім характеристик наведених в табл. 

2.1, враховувалась степінь білизни в’яжучого (або коефіцієнт відбиття світлу у 

відсотках абсолютної шкали). Найвищими показниками коефіцієнту 85.5  86.8 % 

характеризується цемент підприємств CIMSA, AALBORG White і ADANA. 

Відомо – кожному мінералу портландцементного клінкеру характерні свої 

особливості, які в тій чи іншій мірі впливають на загальні властивості цементу. 

Найбільшою міцністю для всіх термінів тверднення володіє мінерал – аліт С3S, а 

найбільшою інтенсивністю наростання міцності в перші терміни твердіння цементу 

– трьох кальцієвий алюмінат С3А, але при цьому він дає низьку пізню міцність. За 

даними [8] найкращий постійний приріст міцності можна отримати при об’єднанні 

С3S з С3А, але за умови вмісту останнього не більше 10 % в клінкері. Це дозволить, 

скоротити терміни виготовлення бетонних виробів, особливо тонко ребристого типу. 

Аналіз мінералогічного складу розглянутих білих цементів показує – даній вимозі 

відповідають в’яжучі речовини, які виробляються підприємствами Туреччини – 

CIMSA і ADANA. Для виготовлення декоративного композиту прийнято 

використання білого портландцементу виробника CIMSA, хімічний склад якого 

наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Хімічний склад клінкеру білого цементу  

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O+K2O SO3 
Хлоридів 

(Cl-) 

Вільний 

CaO 

ВПП, 

% 

Нерозчинних 

залишків 

65.7 21.6 4.05 0.26 1.30 0.65 3.30 0.01 1.60 3.2 0.18 

Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CEM I 52.5 R / ADANA* – 

Туреччина (05/2015) 
73 7 10 1 110 147 31  4630 

СЕМ I 52.5 N / HOLCIM – 

Росія (04/2017) 
70 10 14 2 132 180  40 4700 

Примітка: *У зв’язку з відсутністю на сайтах цих виробників даних по мінералогічному 

складу клінкеру, розрахунок виконано за формулами запропонованими В.А. Кіндом, 

використовуючи при цьому зазначений ними хімічний склад цементу. 
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В’яжуча речовина характеризується питомою густиною ц = 3.06 г/см3, 

міцністю на стиск у віці 7 діб – 50 МПа, рівномірністю зміни об’єму 1 мм і 

нормальною густиною цементного тіста 30 %, підвищеними початковими термінами 

тужавлення (100 хв.), стабільним приростом міцності через підвищений вміст C3S і 

C3A (відповідно 75 і 10 %), високими значеннями тонини помелу S = 4600 см2/г по 

Блейну (що важливо для отримання якісної структури декоративного бетону та 

економії в’яжучої речовини) і полідисперсним складом частинок. За даними роботи 

[47, стор. 350], при підвищеній тонині помелу цементу для отримання бетонної 

суміші заданої легкоукладальності необхідно дещо менше води замішування, ніж 

для отримання цементного тіста нормальної густоти. В свою чергу, підвищений 

вміст дрібних частинок цементу сприяють отриманню розчинів з більшою усадкою 

при висиханні. Для аналізу розподілу тонких частинок цементу за розмірами 

використовувався лазерний гранулометр (компанії Malvern), отримані результати 

представлені в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Гранулометричний склад білого портландцементу (виробник CIMSA) 

Тонкодисперсна 

речовина 

Об’ємна доля частинок (%) з розмірами, μm  

0 < d < 10 10 ≤ d < 20 20 ≤ d < 30 30 ≤ d < 40 40 ≤ d < 50 50 ≥ d  

Білий цемент 36.0 29.6 18.5 6.81 1.1 7.99 

В якості мінерального жорсткого каркасу декоративного бетону пропонується 

використовувати суміш природних стандартних не фракціонованих чистих пісків, 

крупної та дрібної дисперсності із середнім діаметром частинок 0.37 і 0.22 мм 

відповідно, підприємств ПрАТ «Микитівський гранітний кар’єр» і ТОВ 

«Георесурси». Кварцові піски характеризуються безперервним зерновим складом і 

дозволяють надати насиченість і яскравість декоративному штучному каменю, що 

виготовляється під природний камінь-піщаник.  

Відомо, виготовлення дрібнозернистого (піщаного) бетону високої щільності та 

міцності ґрунтується на мінімальній порожнистості та однорідності його структури. 

В цементно-піщаних композитах при відносно невеликій витраті цементу (≤ 500 
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кг/м3 розчинної суміші), коли в’яжуче тісто заповнює в основному пустоти, велике 

значення набуває міжзернова порожнинність піску і його здатність ущільнюватися 

під дією зовнішніх факторів [31]. Прийнятними для виготовлення будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій вважаються природні піски, що відповідають 

вимогам зазначеним в ДСТУ Б В.2.7-32:95 «Пісок щільний природний для 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови». Для 

виконання цих вимог проводилися попередні випробування природних стандартних 

пісків по визначенню їх якісних характеристик з різними кількісним 

співвідношенням [130, 140]. Отримані результати показників якості дрібних 

заповнювачів наведено в табл. 2.4.  

Таблиця 2.4 

Показники якості заповнювачів бетону 

№ 

п/п 
Найменування показників 

Вимоги, 

згідно з 

ДСТУ  

Пісок із середнім 

діаметром зерен, d, мм  

0.37 0.22 

1 
Вміст зерен, що проходять крізь сито № 0.16,  

у % за масою 
 15 1.3 3.3 

2 
Вміст пиловидних і глинистих часток, в % за масою 

(у тому числі глини в грудках, в % за масою) 

до 2 

(до 0.25) 

0.9 

(відсутня) 

0.5 

(відсутня) 

3 Модуль крупності піску  
від 1.0  

до 4.0 
2.41 1.54 

4 Густина зерен піску, г/см3 
від 2.0  

до 2.8 
2.59 2.61 

5 Насипна густина, г/см3  1.10 1.483 1.481 

6 Порожнистість піску, % - 42.7 43.3 

7 Абсолютний об’єм зерен піску, % - 57.3 56.7 

8 
Розрахункова питома поверхня, м2/кг  

(за формулою А.С Ладинського) 
- 

7.49 9.76 

9 Модуль ефективності піску - 0.385 0.419 

До якісних характеристик кварцових пісків відносять й модуль ефективності 

(Меф), який показує витрату цементного тіста необхідного для обмазки поверхні 

зерен заповнювача і для заповнення пустот між його частинками в ущільненому 
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вібрацією стані. Для виявлення оптимального гранулометричного складу піску, що 

характеризується найменшим значенням Меф, додатково проводилися дослідження 

змішаних між собою пісків у різних пропорціях. Розрахункові значення Меф, при 

товщині плівки цементного тісту на поверхні частинок піску 13 мкм, показали – 

найменшої витрати в’яжучого тіста вимагається для пісків у співвідношеннях 50:50 

і 70:30 (при d  0.37:0.22 мм) на 100 м.ч. заповнювача. Також, при такому 

співвідношенні порожнистість пісків не перевищувала 40 %. Також варто зазначити, 

зерна розміром менше 0.16 мм і більше 5 мм відсіювались, хоча їх присутність в 

гранулометричному складі піску допускається. Отримані характеристики змішаних 

природних пісків не дають однозначної відповіді щодо його оптимального 

фракційного складу. Тож доцільним є проведення подальших досліджень з пошуку 

оптимальної гранулометрії заповнювача безпосередньо у складах композиту.  

Найбільш перспективним і ефективним напрямком щодо покращення 

характеристик дрібнозернистого бетону є використання при його виготовленні 

різних органічних і неорганічних високоефективних добавок [20, 34, 67]. Незначна 

кількість добавок, що вводяться відносно маси в’яжучого дозволяє істотно впливати 

на технологічні параметри розчинних сумішей, забезпечуючи при цьому комплекс 

необхідних фізико-механічних властивостей композиту.  

На сьогоднішній день серед багатьох органічних добавок-пластифікаторів 

найбільш ефективними є суперпластифікатори полікарбоксилатного типу. Такі 

добавки одночасно продукують два ефекти (водоредукуючий і пластифікуючий) і є 

менш чутливими до вмісту частинок в’яжучого з позитивним «дзета» потенціалом 

(С3А, етрингіт, CS тощо). При цьому адсорбційна здатність добавок залежить від 

молекулярної структури полімеру і збільшується із збільшенням вільних карбоксил-

груп і відповідно зменшенням кількості бокових ланцюгів [34, 35, 141]. В 

дослідженнях використано суперпластифікатор серії «Melflux» компанії Degussa 

Construction Polymers GmbH, Trostberg-Німеччина. Добавка «Melflux 2651F» 

представляє собою порошкоподібний продукт, який отримано методом розпиленої 

сушки з водного розчину модифікованого поліефіркарбоксилату. В свою чергу, 

особливостями органічної суперпластифікуючої добавки є:  



62 
 

 
 

 високоефективний диспергатор і розріджувач, оскільки проміжки між 

тонкодисперсними частинками повністю змочуються ще на стадії перемішування 

суміші (проявляється сукупний електростатичний і стеричний ефект добавки за 

рахунок бічних гідрофобних поліефірних ланцюгів молекули полікарбоксилатного 

ефіру) [20];  

 дозволяє знизити повітрозатягнення до 33% [142];  

 забезпечує високу ранню міцність розчинів з високорухливих сумішей, що 

важливо при виготовленні виробів природного тверднення [35];  

 ефективний в широкому діапазоні температур;  

 поставляється, як у виді порошку, так у виді 20 % розчину.  

Характеристики полікарбоксилатної добавки наведено в табл. 2.5.  

   Таблиця 2.5 

Хімічні та фізичні властивості органічної добавки 

№ 

п/п 
Найменування показників Значення  

1 Зовнішній вигляд, колір порошок жовтого кольору 

2 Густина, кг/м3 10001200 

3 Насипна густина, кг/м3 300500 

4 Розчинність у воді  добре розчиняється при 20 0С 

5 Температура займання, 0С 410 

6 Реакція – рН 20%-ого розчину при Т = 20 0С 6.58.5 

7 Інтенсивність випаровування продукт є не летким, твердим 

Невід’ємним компонентом високоякісних бетонів є активні мінеральні 

тонкодисперсні добавки. Для забезпечення оптимальних умов гідратаційного 

тверднення цементного в’яжучого при понижених значеннях В/Ц співвідношень 

декоративних дрібнозернистих композитів використовувалась неорганічна добавка 

– цеоліт. Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-128:2006 «Добавки активні мінеральні та 

добавки-наповнювачі до цементу. Технічні вимоги», цеоліт відносять до групи 

активних мінеральних добавок-пуцоланів вулканічного походження, що містить 
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більше ніж 25% за масою хімічно-активного діоксиду кремнію. Найбільшим 

родовищем гірської породи цеоліту в Україні являється Сокирницьке (Закарпаття) з 

розвіданими запасами близько 120 млн. т. При цьому середній вміст його в породі 

складає близько 70 %. Добавка випускається вітчизняним підприємством «Цеоліт 

Біо» різного фракційного складу (www.zeolitbio.com.ua). В свою чергу, природний 

цеоліт представляє собою групу каркасних алюмосилікатів, нескінченний каркас 

яких утворюється при зчленуванні через загальні вершини тетраедрів AlO4 і SiO4. 

Каркаси цеолітів містять канали і сполучені між собою порожнини, в яких 

знаходяться катіони (зокрема натрій, калій, магній, кальцій тощо) і молекули води. 

При цьому частина води є координаційно зв’язаною, а частина – рухомою водою, що 

й пояснює здатність цеолітів до іонообміну і зміни водовмісту [143]. Добавка 

характеризується високим кремнеземистим модулем (Si/Al  5), вмістом активної 

речовини клиноптилоліту не менше 83 %, володіє високою пуцолановою активністю 

 300 мг СаО на 1 грам [144]. Як зазначає Брек Д. в [143], розчинність реакційно-

активних оксидів SiO2 і Al2O3 цеоліту при кімнатній температурі зростає при рН > 9, 

а структура і форма його пор завдяки своїй кристалічній структурі не зазнає змін 

після дегідратації при температурі до 750 0С. Тож варто очікувати, що в лужному 

середовищі цементного тіста розчинність оксидів буде швидко збільшуватися. 

Також до числа ефектів, що досягаються при використанні цеоліту в цементному 

композиті відносять:  

 інтенсифікацію процесів гідратації клінкерних мінералів (С3S і C3A) і цементу, 

поліпшення однорідності мікрокристалічної структури цементного каменю [145]; 

 підвищення корозійної стійкості;  

 вплив на реологічні властивості цементних систем [125] і управління 

морфологією новоутворень;  

 покращення легкоукладальності суміші, зниження тепловиділення тверднуючої 

цементної системи (важливо! оскільки  білий портландцемент характеризується 

підвищеним вмістом C3A).  

Варто зазначити, активність пуцолану підвищується при більш високій тонині 

помелу, що дозволяє найбільш повно використовувати його в’яжучі властивості. 

http://www.zeolitbio.com.ua/
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При виготовленні цементного бетону класу С45 та вище вміст цеолітового 

наповнювача замість частини в’яжучого, як зазначено в роботі [43], не повинен 

перевищувати 10 %. Отже, використання тонкодисперсної добавки пуцолани 

спільно із швидкотвернучим білим портландцементом може сприяти підвищенню 

набору міцності декоративного бетону в ранні терміни тверднення. 

В роботі використано тонкодисперсний цеоліт з розміром частинок від 0 до 100 

мкм, якісні характеристики якого наведено в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Показники якості клиноптилолітового цеоліту 

Хімічний склад (вміст 

оксидів у % за масою) 

 

Фізико-хімічні властивості 

1 2 3 4 

SiO2 72.5 Оксидна формула мінералу Na2O(K2O)·3.07Al2O3·30.52SiO2·H2O 

Al2O3 13.1 

 

Колір  світло сірий 

Fe2O3 0.9 Густина, кг/м3 2300 

TiO2 0.2 Насипна густина, кг/м3 10001200 

CaO 2.1 Розмір пор, Å  29 

MgO 1.07 Об’єм пор, % 54 

P2O5 0.003 Кислотність рН 6.57.5 

K2O + Na2O 5.03 Термічна стабільність, 0С до 800 

Відомо, бетони на високорухомих сумішах характеризуються меншими 

величинами модуля пружності й міцності, підвищеними деформаціями усадки тощо. 

Одними із шляхів покращення цих характеристик декоративного бетону, окрім 

пластифікації розчинних сумішей [34, 67], є армування його цементно-піщаної 

матриці високодисперсними волокнистими наповнювачами. Ефективність впливу 

різних видів волокон на властивості композиту залежить від співвідношень модулів 

пружності фібри (Еф) та бетону (Еб), вмісту волокон і відстані між ними та ін. [31, 

114]. Так, при відношенні Еф/Еб > 1 можна отримати композит з підвищеною 

міцністю, тріщиностійкістю, деформативною стійкістю [66, 68, 114]. Придатними 

для цього випадку є, зокрема, й скляні волокна [46, 113, 146, 147].  
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Скляні волокна марки AR (alkali resistant) – це волокна спеціального 

застосування, що характеризуються високою лугостійкістю і в порівнянні з 

волокнами загального призначення є більш дорогими. В даний час основним 

виробником лугостійкого скловолокна для армування цементних композитів в 

промислових масштабах являється компанія Owens Corninng (США). Після, своє 

почесне місце займає японська компанія Nippon electric glass. Лугостійке волокно 

випускають на основі системи ZrO2-SiO2-Na2О. Найбільш дорогим компонентом в 

хімічному складі сировини, що надає лугостійкість волокну є оксид цирконію ZrO2 

вміст якого варіюється в межах 15-23% [148]. Механізм дії ZrO2 на скло сировину 

полягає в створенні умов для отримання більш щільної структури волокна, яка є 

стійкою до лужного середовища цементної суміші.  

В роботі використовувалися високоцирконієві скляні волокна американської  

компанії Owens Corninng (www.owenscorning.com). Волокна є високодисперсними, 

які легко впроваджуються в структуру композиту та є невидимими на фінішній 

поверхні архітектурних виробів. Мале дозування волокон (всього 0.6 кг на 1 м3 

суміші) забезпечує достатньо велику їх кількість, оскільки в 1 кг знаходиться 

близько 220 мільйонів волоконець. При цьому рівномірно розподілена фібра 

мінімізує відстань між собою і тим самим підвищує опір формуванню тріщин ще в 

пластичному стані матеріалу. Характеристики скловолокна наведено в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Фізико-механічні властивості високодисперсної лугостійкої фібри 

№ 

п/п 
Найменування показників Значення  

1 2 3 

1 Колір прозоро-білий 

2 Довжина волокон, мм 6; 12 

3 Діаметр волокна, мкм 14 

4 Густина, кг/м3 2680 

5 Вологість максимальна, у % від маси (ISO 3344: 1997) 0.3 

6 Точка розм’якшення, 0С 860 

7 Модуль пружності, ГПа 72 

 

http://www.owenscorning.com/
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 

8 Міцність на розтяг, МПа 1700 

9 Хімічна стійкість дуже висока 

В якості води замішування для приготування декоративних композицій 

використовувалась вода водопровідна питна. Згідно з ДСТУ Б.В.2.7-273:2011 «Вода 

для бетонів і розчинів. Технічні вимоги» вода питна аналізу не підлягає, але за своїми 

показниками якості повинна відповідати технічним вимогам, зазначених в даному 

нормативному документі.  

 

2.3. Обладнання і методи оцінки властивостей 

 

Технологічні характеристики цементних композицій та фізико-механічні 

властивості декоративного бетону визначали згідно з державними стандартами 

(ДСТУ) і методиками наведеними в науково-технічних джерелах (М 218-03450778-

407-2004. Методика прогнозування залишкового ресурсу залізобетонних мостів на 

основі визначення ступеню карбонізації бетону) [41, 52, 75, 149].  

Експериментальні натурні дослідження складалися з двох етапів. На першому 

етапі визначались технологічні параметри цементно-піщаних сумішей, відповідно на 

другому – фізико-механічні та експлуатаційні властивості декоративного бетону. 

Варто особливо підкреслити, що наукові дослідження проводилися у виробничих 

умовах, окрім випробовування зразків на механічні характеристики – дослідження 

яких виконано у лабораторії кафедри процесів та апаратів в технології будівельних 

матеріалів.  

2.3.1. Методи дослідження технологічних характеристик  

Легкоукладальність суміші оцінювалась за показником рухомості. Рухомість 

визначалась у відповідності до [150]. Консистенція суміші вважалась нормальною, 

якщо розплив конусу становив 160-210 мм після 30 раз її струшувань.  

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=46378
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=46378
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Визначення середньої густини розчинної суміші (с, кг/м3) виконувалося за 

стандартною методикою [150]. З метою якісного формування виробів з цементних 

сумішей, важливо здійснювати контроль за ступенем ущільнення композиції. 

Ступінь ущільнення суміші визначався за коефіцієнтом ущільнення Kу [30], що 

обчислювався за формулою:  

р

ф

у
ρ

ρ
K                                                          (2.1) 

де ф (або с) – фактичне значення густини суміші, що досягнена ущільненням; 

р – розраховане значення густини суміші (теоретичне значення отримане при 

розрахунку вихідних матеріалів на 1 м3 готової суміші). 

Для визначення структурно-механічної властивості цементних сумішей, тобто 

пластичної міцності, використовуються різні прилади, які відрізняються простотою 

конструкції, високою точністю результатів і можливістю отримання найбільш 

повних характеристик досліджуваних структур [149, 151].  

Пластична міцність розчинних композицій визначалася на приборі Віка по 

методу П.А. Ребіндера вдосконаленого М.С. Вінарським. Метод оцінки кінетики 

росту пластичної міцності композиту оснований на входженні конусоподібного 

індентору в досліджуваний склад [149]. При цьому вимірювання глибини занурення 

конуса здійснюється під дією постійного навантаження (F, Н) через кожних 10 хв. 

Пластична міцність (Рm, кгс/см2) розраховується по формулі: 

2m
h

F
kР                                                           (2.2) 

де k – константа прибору, значення якої залежить від кута при вершині конуса; 

F – навантаження на конус, Н; 

h – глибина занурення конуса в суміш, мм. 

Методика вимірювання пластичної міцності цементно-піщаних систем полягає 

в наступному. Приготовлену суміш поміщали в металічну форму ( = 20 см) та 

загладжували її поверхню шпателем. Після, конус опускався до моменту зіткнення 

його з поверхнею суміші, далі послаблювався стопорний пристрій і конус під 
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навантаженням входив у досліджувану композицію. Вимірювання глибини (h, мм) 

занурення конуса виконувалося за допомогою індикатору годинного типу. 

2.3.2. Методи дослідження фізико-механічних і експлуатаційних 

характеристик композиту 

Середня густина (ρб, кг/м3) декоративного бетону визначалась шляхом 

випробовування зразків-кубів із ребром 70.7 мм у повітряно-сухому стані [85]. При 

цьому маса кубів визначалась зважуванням їх на електронних вагах з точністю до 

0.001 г, а лінійні розміри за допомогою штангенциркуля з похибкою не більше 0.1 мм 

у відповідності до ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 «Технічні вимоги до геометричних 

параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 

1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики».  

Водопоглинання декоративного дрібнозернистого композиту [85] визначали 

випробуванням зразків-кубів із ребром 70.7 мм за різницею мас кубів, насичених 

водою і попередньо висушених до постійної маси, згідно з ДСТУ Б В.2.7-170:2008 

«Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, 

пористості і водонепроникності». Зважування зразків проводилося на електронних 

вагах з похибкою не більше 0.1 %. Оцінювалось водопоглинання за масою (WM, %) і 

за об’ємом (Wо, %) зразків бетону. 

В процесі визначення водопоглинання композитів фіксувалась зміна маси 

зразків шляхом дискретного зважування. При цьому кінетика водопоглинання 

бетону W характеризується збільшенням його маси в часі  [52]. За результатами 

критерію будувались криві «водопоглинання  час», що виражаються рівнянням: 

                                      Wt = WМ[1  e-() ]                                                (2.3)                                            

де е – основа натурального логарифма, яка дорівнює 2.718; 

  показник середнього розміру відкритих капілярних пор, який дорівнює 

границі відношення прискорення процесу водопоглинання до його швидкості; 

  показник однорідності розмірів відкритих капілярних пор. 

Водопоглинання при капілярному підсосі бетону визначалось по об’єму води 

поглиненої зразком, висушеного до постійної маси, при атмосферному тиску за 
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рахунок капілярних сил, відповідно до EN 1015-18:2002 «Methods of test for mortar 

for masonry – part 18: determination of water absorption coefficient due to capillary action 

of hardened mortar». Для дослідження виготовлялись зразки-балочки розміром 

4040160 мм. Бокові грані зразків покривалися розплавленим парафіном, а потім 

вертикально встановлювались у ванну з водою на глибину 5 мм. Причому рівень 

води у ванні підтримувався постійним протягом всього часу випробовування зразків. 

Чисельні дані  характеристики визначалися через 1 і 7 год після поміщення у ванну 

з водою, а далі – через 1, 3, 7, 14 і 28 діб.  

Капілярне водопоглинання (Wкп, кг/м2год0.5) обчислювалось за формулою: 

S

mm 12
кп


 WKW                                                    (2.4) 

де KW – коефіцієнт, що враховує час насичення зразком; 

m1 – маса сухого зразка, кг; 

m2 – маса зразка після насичення водою, кг; 

S  площа зволоженої грані зразка, м2. 

Також, при дослідженні Wкп протягом 28 діб фіксувалось наявність чи відсутність 

висолоутворень на бокових гранях зразків-балочок.  

Визначення структурно-механічних характеристик декоративного бетону 

проводилось у віці 1, 3, 7, 14, 28, 180 і 420 діб. Згідно з [85], випробовування зразків 

дрібнозернистого бетону проводиться на призмах квадратного перерізу розміром 

40×40×160 мм. При цьому  зразки-призми розділялись на три серії, одна із яких 

проходила висушування протягом 24 год при температурі 1055 оС з поступовим 

охолодженням в ексикаторі (індекс «d»), друга – випробовувалась у водонасиченому 

стані (індекс «w»), а третя – досліджувалась у рівноважному стані (індекс «n»). 

Випробовування зразків на тріщиностійкість і міцність на розтяг при згині (fctfm, 

МПа) здійснювалось на приладі МИИ-100, а на міцність при стиску (fcm, МПа) – на 

гідравлічному пресі. Зокрема, необхідно  відмітити, що тріщиностійкість композиту 

визначалась через критичний коефіцієнт інтенсивності напружень  (KІс, МПа·м0.5) 

при різних способах ініціювання тріщини [41, 75, 152, 153]:  



70 
 

 
 

 λY
bt

P6Ic 



l

K                                                 (2.5) 

де  l  довжина тріщини, см; 

t, b  ширина і висота зразка, см; 

Y() – поправочний поліном, що враховує скінченність розмірів зразка.  

Для оцінки впливу факторів початкового складу бетону і особливостей 

технології на характеристики складів бетону застосовують коефіцієнт 

технологічного впливу KТ [41, 153]. В роботі KТ визначено через співвідношення 

чисельних значень критичних коефіцієнтів інтенсивності напружень при різних 

способах ініціювання тріщини в зразках-балочках розміром 40×40×160 мм за 

формулою: 

Р

Ic

З

Ic
T

K

K
K                                                           (2.6) 

де 
З

ІсK   тріщиностійкість зразків із закладеною тріщиною, МПа·м0.5; 

Р

ІсK   тріщиностійкість зразків із розпиленою тріщиною, МПа·м0.5. 

Кількісна оцінка деформацій усадки складів дрібнозернистого бетону 

проводилась за допомогою зразків-призм квадратного перерізу [85], згідно з 

методикою представленою в [154]. При цьому фіксація перших значень деформацій 

усадки розпочалась не пізніше 4 год з моменту розпалубки зразків і тривала  

протягом 154 діб. Одночасно з вимірюванням характеристики визначалась втрата 

вологи зразків-балочок шляхом періодичного їх зважування. За середніми 

абсолютними значеннями деформацій для досліджуваних композитів 

обчислювались відносні величини деформацій усадки (cs, мм/м) за формулою: 

 
1

1
cs

)τ(
τε

l

l
                                                          (2.7) 

де l1()  середні значення абсолютних деформацій, мм; 

l1  база вимірювання деформацій, мм. 

Архітектурні деталі, що виробляються на основі цементного композиту, 

експлуатуються на відкритому просторі при безпосередньому впливі атмосферного 
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середовища. Наявність в повітрі кислих газів (СО2, SО2 та ін) призводить до 

структурних змін в бетоні та корозії. Найбільша концентрація в атмосферному 

повітрі, як відомо, припадає на вуглекислий газ при порівнянні з іншими газами. 

Згідно з (М 218-03450778-407-2004 «Методика прогнозування залишкового ресурсу 

залізобетонних мостів на основі визначення ступеню карбонізації бетону»), вміст 

СО2 приблизно в 100 раз більший, ніж сірчистого газу, хлористого водню тощо. 

Вплив СО2 на бетон викликає процес карбонізації під час якого відбувається хімічна 

реакція з мінералами цементного каменю, що в подальшому призводить до 

погіршення декоративно-експлуатаційних показників виробів (ДСТУ-Н Б ЕОТА GD 

003:2013 «Оцінка строку служби виробів»). Тож ступінь карбонізації складів бетону 

у віці 420 діб визначали через глибину карбонізації за зміною величини водневого 

показника рН. Для цього на свіжу поверхню відколу по периметру зразка за 

допомогою піпетки наносили 0.1% спиртовий розчин фенолфталеїну. Приблизно 

через 2 хвилини після нанесення розчину за допомогою штангенциркуля вимірювали 

товщину прокарбонізованого шару бетону. Середнє значення глибини карбонізації 

(, мм) для кожного зразка і складу бетону обчислювали за формулою:     

n




x

1

δ

δ                                                          (2.8) 

де n  число вимірювань. 

Визначення морозостійкості складів декоративного бетону проводилось за 

другим прискореним методом [155] при багаторазовому заморожуванні та відтаванні 

зразків-кубів [85], попередньо насичених 5% водяним розчином хлористого натрію. 

Для випробовування характеристики використовувались морозильна камера, що 

забезпечувала досягнення і підтримання температури в межах від -18 до -22 оС, два 

датчики вимірювання температури з виносним шнуром (для камери і ємності з 

соляним розчином), електронні ваги. У проміжний строк випробування 

контролювались водопоглинання й маса зразків, їх стан. Після проведення 

дослідження на заявлену марку морозостійкості F400 декоративного бетону 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=46378
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=46378
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визначалась міцність на стиск зразків. За критерій морозостійкості прийнято дві 

величини, що обчислювались за формулами:  

– коефіцієнт морозостійкості KF 

cm.k

cm.F
F

f

f
K                                                           (2.9) 

де fcm.F  міцність на стиск основних зразків, МПа; 

fcm.k  міцність на стиск контрольних зразків, МПа. 

 величина втрати маси зразків (M, %) 

100М
1

21 



m

mm
                                                  (2.10) 

де m1 – маса насиченого водою зразка перед випробуванням на морозостійкість, г; 

m2 – маса насиченого водою зразка під час випробування на морозостійкість, г. 

Одним із основних критеріїв морозостійкості для декоративного бетону є 

збереженість зовнішнього вигляду, що оцінювалась фіксацією наявності чи 

відсутності зовнішніх ознак руйнування і пошкодження поверхні зразків під час 

проведення випробування (з’явлення тріщин, відколів, злущування поверхні тощо).   

Оптичні дослідження будови пористого простору складів декоративного 

бетону проводилися за допомогою растрового електронного мікроскопа- 

мікроаналізатора марки РЕММА 102-02 вітчизняного виробника (м. Суми).  

 

2.4. Організація експериментальних досліджень 

 

Дослідження багатокомпонентних будівельних матеріалів без засобів 

комп’ютерного матеріалознавства дуже трудомістке, а в ряді випадків практично 

неможливе. Для рішення конкретних рецептурно-технологічних задач доцільно 

використовувати один із методів комп’ютерного матеріалознавства – 

експериментально-статистичне моделювання (ЕСМ) [128]. Так, на основі ЕСМ 

попередньо було отримано ряд корисних результатів при дослідженні властивостей 

дрібнозернистого бетону, армованого волокнами різного виду, хімічного складу і 

різних геометричних параметрів [133-135, 156]. З урахуванням мети наукової роботи 
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при проведенні експериментальних досліджень в області матеріалознавства й 

технології найкращим при 5-ти варійованих в експерименті факторах Х1Х5 (рис. 2.1) 

є симетричний 3-х рівневий план другого порядку на кубі (рис. 2.2), з 27 числом 

точками (табл. 2.7). Перехід до нормалізованих факторів (1  хі  +1) виконано за 

типовою формулою (2.11) [128]: 

і

і.0і
і

Х

ХХ
х




                                                                          (2.11) 

де ΔXі – інтервал варіювання фактору 
 

2
Δ і.minі.max

і

ΧΧ
Χ


 ; 

Хі.0 – основний рівень 
 

2

і.minі.max
і.0

ΧΧ
Χ


 . 

 

Рис. 2.2. Розташування експериментальних точок плану  

на діаграмі «куби на квадраті» 
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Таблиця 2.7 

План натурного експерименту 

N  
Нормалізовані перемінні Натурні перемінні (м.ч.) 

х1 х2 х3 х4 х5 Х1(Z) Х2(SG) Х3(MF) Х4(F6) Х5(F12) 

1 1 1 1 1 1 8 70 0.7 0.03 0 

2 1 1 1 1 1 8 70 0.7 0 0.03 

3 1 1 1 1 1 8 70 0.3 0.03 0.03 

4 1 1 1 1 1 8 70 0.3 0 0 

5 1 1 1 1 1 8 30 0.7 0.03 0.03 

6 1 1 1 1 1 8 30 0.7 0 0 

7 1 1 1 1 1 8 30 0.3 0.03 0 

8 1 1 1 1 1 8 30 0.3 0 0.03 

9 1 1 1 1 1 0 70 0.7 0.03 0.03 

10 1 1 1 1 1 0 70 0.7 0 0 

11 1 1 1 1 1 0 70 0.3 0.03 0 

12 1 1 1 1 1 0 70 0.3 0 0.03 

13 1 1 1 1 1 0 30 0.7 0.03 0 

14 1 1 1 1 1 0 30 0.7 0 0.03 

15 1 1 1 1 1 0 30 0.3 0.03 0.03 

16 1 1 1 1 1 0 30 0.3 0 0 

17 1 0 0 0 0 8 50 0.5 0.015 0.015 

18 1 0 0 0 0 0 50 0.5 0.015 0.015 

19 0 1 0 0 0 4 70 0.5 0.015 0.015 

20 0 1 0 0 0 4 30 0.5 0.015 0.015 

21 0 0 1 0 0 4 50 0.7 0.015 0.015 

22 0 0 1 0 0 4 50 0.3 0.015 0.015 

23 0 0 0 1 0 4 50 0.5 0.03 0.015 

24 0 0 0 1 0 4 50 0.5 0 0.015 

25 0 0 0 0 1 4 50 0.5 0.015 0.03 

26 0 0 0 0 1 4 50 0.5 0.015 0 

27 0 0 0 0 0 4 50 0.5 0.015 0.015 
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Планування експерименту мало дві особливості: по-перше, шкали факторів х1, 

х4 і х5 орієнтовані таким чином, щоб їх нижній рівень (х1,4,5 = 1) відповідав еталонним 

композиціям без цеоліту і волокон  (Х1 = Х4 = Х5 = 0); по-друге, використано 

ненасичений симетричний план, в якому 10 точок містили одну координату х4 чи х5 

на еталонному рівні (Х4 = 0 чи  Х5 = 0). Це дозволить більш глибше проаналізувати 

вплив всіх рецептурних факторів на досліджувані властивості декоративних бетонів. 

В залежності від характеру дії на дрібнозернистий композит рецептурні значущі 

фактори (Х1Х5) об’єднано в дві групи: «Модифікатори цементно-піщаної матриці» 

(Х1Х3) і «Параметри дисперсного армування» (Х4 і Х5). В першу групу входили 

дозування тонкодисперсного цеоліту (Z), долі дрібнозернистого піску в суміші з 

крупнозернистим (SG) піском і суперпластифікуючої високодисперсної добавки 

полікарбоксилату (MF). В другу  кількість високодисперсних скляних волокон 

різної довжини (F6 і F12). 

Склади цементно-піщаних композицій приготовлялись з різним водо-

цементним співвідношенням, при якому забезпечувалось виконання вимог до 

однакової рухомості розчинних сумішей. Після, відповідно до [85], виготовлялися 

зразки композиту для дослідження фізико-механічних характеристик, 

випробовування яких виконувалося згідно з [85, 152, 154, 155]. Окрім, зазначених в 

блок-схемі досліджень характеристик бетону (рис. 2.1) визначалися додатково 

величини коефіцієнту ущільнення суміші Kу, технологічного впливу KТ, 

рівноважного водопоглинання Wр і коефіцієнту мікропористості KМ.  

Для кожного досліду 27-ми точкового плану проводилася обробка отриманих 

результатів експериментальних даних Yi [128]. При цьому розраховувались середнє 

значення характеристик iY , стандартне відхилення s{Yi} і коефіцієнт варіації v{Yi} 

за формулами: 
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де m – число паралельних випробувань в кожному досліді Nі експерименту для 

кожної досліджуваної властивості матеріалу Yi;  

Yi – чисельне значення властивості, отриманого в окремому i-му із m випробувань. 

Найбільш ефективним засобом для аналізу і оптимізації структури, якості і 

технологічних параметрів виробництва є експериментально-статистичні моделі (ЕС-

моделі) [157]. Використання комплексу ЕС-моделей дозволяє значно знизити об’єм 

і терміни проведення натурних експериментів, підвищити достовірність і найбільш 

повно проаналізувати їх результати, витягнути із них принципіальну нову 

інформацію про матеріал на різних етапах його життя, за допомогою 

обчислювальних експериментів [128, 131, 157]. Тож за результатами проведеного 

експерименту в програмі СОМРЕХ будувалися ЕС-моделі виду (2.15), які описують 

вплив факторів складу на показники якості функціонування декоративного бетону: 

Нелінійна модель (2.15) структурована по групах факторів. Блок (а) описує 

вплив на аналізовану властивість Y композиту модифікаторів х1, х2 i х3. Блок (b) – 

вплив на Y дисперсних волокон х4 і х5. Блок (с) показує, як будуть трансформуватися 

локальні поля аналізованої властивості за рахунок взаємозв’язку двох груп факторів 

складу.  

З метою виявлення індивідуального чи спільного впливу (в різному 

співвідношенні) рецептурних факторів на характеристики цементно-піщаної 

системи проводилось ряд обчислювальних експериментів в програмі Microsoft Excel. 

Для їх реалізації із ЕС-моделі «повного» поля виду (2.15) отримувались моделі, що 

дозволяли описувати локальні поля двома і трьома факторами при фіксованих 

дозуваннях інших факторів на рівнях хі = 1, 0, +1.  

Yi = b0  b1x1  b11x1
2  b12x1x2    b14x1x4  b15x1x5   

   b2x2  b22x2
2  b13x1x3    b24x2x4  b25x2x5   

   b3x3  b33x3
2  b23x2x3 (а)   b34x3x4   b35x3x5 (c)  

          

   b4x4  b44x4
2  b45x4x5      

   b5x5  b55x5
2  (b)    (2.15) 

  



77 
 

 
 

Необхідно відмітити, побудова «повних» ЕС-моделей виконувалася при 

врахуванні відносної помилки експерименту не більше 10 % при двосторонньому 

ризику  = 0.1, а перевірка гіпотези про адекватність моделі – за критерієм Фішера 

Fa, значення якого повинно бути менше критичного взятого із таблиці [128]. Після 

побудови моделі (2.15) чисельні значення її статистично значимих коефіцієнтів 

інтерпретувались на одно- і двохфакторних діаграмах, діаграмах виду «поверхні на 

квадраті» і «куби на квадраті». Для порівняння локальних полів властивості між 

собою використовувалися узагальнюючі показники G [131]. Базовими показниками 

G характеристики Y в межах досліджуваного поля є максимальний Ymax і мінімальний 

Ymin рівні, а також їх координати хі.max і хі.min. Зміна властивості в межах локального 

поля оцінювалась її абсолютним {Y} і відносним {Y} приростами [131]. 

Висновки за 2-м розділом 

1. Розроблена блок-схема досліджень дозволяє комплексно оцінити логічну 

послідовність поетапного проведення досліджень характеристик декоративного 

композиту, при спільній реалізації при цьому натурних і обчислювальних 

експериментів. Аналітичний огляд науково-технічної літератури, представлені 

інформаційні матеріали виробників, а також проведені попередні дослідження [133-

135] дозволили визначити сировинні матеріали для декоративного бетону і діапазони 

рецептурних факторів, що варіюються, в натурному експерименті.  

2. Оцінка якісних характеристик вихідної сировини, комплексний підхід до 

визначення технологічних і фізико-механічних властивостей композиту і 

використання математичного моделювання для аналізу і оптимізації параметрів 

структури готового матеріалу дозволять говорити про достовірність і 

обґрунтованість отриманих наукових результатів.    

3. Прийняті в дослідженнях сировинні матеріали, методи дослідження 

показників функціонування декоративного композиту відповідають меті і задачам 

дисертаційної роботи.  

Результати отриманих досліджень, що викладені у даному розділі, опубліковані 

у роботах [130, 132]. 
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РОЗДІЛ 3.  

АНАЛІЗ ВПЛИВУ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДІВ  

НА СТРУКТУРНУ МІЦНІСТЬ ДЕКОРАТИВНИХ КОМПОЗИТІВ 

 

3.1. Вплив вихідних матеріалів на технологічні властивості розчинних 

сумішей  

 

Для виконання виробничих робіт і забезпечення високої якості цементно-

піщаному композиту в архітектурних деталях необхідно, щоб розчинна суміш 

характеризувалася певними показниками технологічних властивостей, що 

відповідають умовам її укладки в форми різної конфігурації, степені ущільнення, 

набору структурної міцності тощо. Важливою технологічною задачею є мінімізація 

водопотреби розчинних сумішей при врахуванні витримування вимоги по їх 

легкоукладальності, особливо, коли використовується цемент з підвищеним вмістом 

трьохкальцієвого алюмінату [30] та пуцоланова тонкомелена добавка з пористістю 

більше 50 %. Рішення даної задачі можливе за рахунок застосування цементу низької 

нормальної густоти, високоефективних суперпластифікаторів, а також оптимізації 

зернового складу дрібнозернистих заповнювачів. 

Для забезпечення необхідної консистенції цементно-піщаним системам марки 

S4 (визначається за розпливом конуса), підбиралися водо-цементне відношення, яке 

змінювалося в залежності від складу суміші в інтервалі від 0.360 до 0.553. На зміну 

легкоукладальності в часі, як відомо, окрім хіміко-мінералогічного складу та 

дисперсності цементу (пуцолану), В/Ц, вологості та густини заповнювачів й ін., 

здійснює вплив температура готової суміші (особливо вище 30 0С). Оскільки при 

більш високій температурі тверднення об’єм продуктів гідратації цементу буде 

значно менший, що в результаті призведе до більш високої пористості цементного 

каменю. Хоча в таких умовах можна очікувати високу швидкість гідратації та 

короткий термін досягнення проектної міцності матричного матеріалу виробів, що 

безпосередньо є перевагою. Однак, однією із основних умов до готових композицій 

є збереження S4 не менше 50 хв. Далі відповідно до нормативного документа [150] 
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визначалася середня густина розчинної суміші (с  2010 кг/м3) по якій оцінювався 

коефіцієнт ущільнення сумішей Kу, що змінювався в діапазоні від 0.89 до 0.984. 

У зв’язку з тим, що водо-цементне співвідношення та степінь ущільнення 

впливають на об’єм пустот в дрібнозернистому композиті, розглянутий зв’язок цих 

показників із середньою густиною досліджуваних розчинних композицій.  

Найбільш тісний кореляційний зв’язок демонструють дані 27-ми складів між с 

і Kу, коефіцієнт кореляції r складає 0.73 (рис. 3.1а), що дозволяє зробити висновок 

про оптимальні умови (наприклад, тривалість ущільнення суміші) формування 

виробів з рухомих розчинних сумішей. Адже відомо, що при оптимальній тривалості 

ущільнення бетонна суміш отримує найбільшу густину, а бетон на її основі 

відповідно міцність [30]. Також необхідно відмітити, що зі збільшенням В/Ц 

ущільнюваність сумішей понижувалася. 

На рис. 3.1б представлені експериментальні дані, що характеризують вплив 

початкового В/Ц на густину суміші та витрату цементу. Видно, що зі збільшенням  

кількості води замішування густина рівнорухомих сумішей плавно зменшується (

), і, як відомо потовщуються водяні прошарки, що оточують зерна в’яжучого і 

заповнювачів. Аналіз рис. 3.1б також показує, що високопластифіковані розчинні 

Рис. 3.1. Вплив Kу і В/Ц на середню густину цементно-піщаних композицій  
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суміші* без заміни в’яжучого цеолітом (склади #9, #10, #13 i #14) чи з середньою й 

максимальною заміною цементу цеолітом (склади #1, #2, #5, #6 і #21) 

характеризуються більш низькими значеннями водо-цементного співвідношення і 

відповідно підвищеною щільністю дрібнозернистих композицій. Заміна частини 

в’яжучого пуцолановим наповнювачем, при зниженні витрати цементу в 

композиціях з низьким рівнем пластифікації (MF = 0.3 %), збільшує при цьому 

водопотребу суміші приблизно на 9 %.  

Оскільки технологічні властивості цементної композиції визначаються її 

складом і властивостями сировинних матеріалів, що використовуються, вивчався 

вплив рецептурних факторів на структурний параметр – цементно-водне 

відношення.  

Для цементно-водного відношення отримана модель (3.1), з 19 статистично 

значимими ефектами (при помилці експерименту sэ = 0.014 і двосторонньому риску 

0.2). Модель описує повне рецептурне поле Ц/В, в координатах всіх варійованих 

факторів. Його максимальний рівень Ц/Вmax = 2.775 у складу з х1 = 1, х2 = х3 = +1, х4 = 

0.66 і х5 = 0.80, мінімум, Ц/Вmin = 1.798 досягається при х1 = +0.72, х2 = 0.30, х3 =  

х5 = 1 і х4 = +1.  

Модель записана в структурованій формі. Блок (а) описує вплив на Ц/В 

дозувань модифікаторів і складу піску (фактори х1-х3), при середньому вмісті 

волокон (х4=х5=0). Блок (b) включає ефекти скляних волокон (факторів х4 и х5) при 

середніх значеннях факторів першої групи (х1=х2=х3=0). В блоку (c) виділені 

синергетичні ефекти факторів із двох груп. Дані структурованої експериментально-

статистичної моделі показані на однофакторних діаграмах (рис. 3.2).  

Ц/В = 2.15  0.06x1 + 0.03x1
2  0.01x1x2   + 0.01x1x4 + 0.01x1x5   

  + 0.03x2 + 0.01x2
2  0.02x1x3    0.01x2x4  0.01x2x5   

  + 0.34x3 + 0.09x3
2 + 0.02x2x3 (а)   0 x3x4   0 x3x5 (c)  

          

   0.01x4  0.03x4
2 + 0.02x4x5      

   0.01x5  0.03x5
2  (b)    (3.1) 
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Аналіз ЕС-моделі та діаграм показує, що введення цеоліту, який 

характеризується високою пористістю (більше 50 %) і відповідно адсорбційною 

здатністю, знижує Ц/В приблизно на 7 %. В свою чергу, збільшення долі дрібного 

піску в суміші з крупним (x2) і особливо суперпластифікуючої добавки комплексної 

дії (x3) сприяє зростанню Ц/В. Варто відмітити, що розчинні суміші в склад яких 

входять тонкодисперсний і/або волокнистий наповнювачі були більш пластичні та 

володіли підвищеною загущаючою здатністю. Оскільки частинки цеоліту і тонкі 

короткі нитки скловолокна розміщуючись між зернами цементу надають складу 

здебільше пастоподібну структуру, особливо при середньому дозуванні піску Х2(GS) 

= 50 м.ч., яка в свою чергу зменшує водовідділення та призводить до отримання 

більш однорідної мікроструктури композиту. 

Технологічні властивості розчинної суміші, в тому числі легкоукладальність, 

тісно зв’язані з її реологічними характеристиками – пластичною міцністю (Рm, кПа). 

Хоча даний показник є умовним, але Рm дозволяє оцінити зміну пластичності 

композиції при зміні різних технологічних факторів, їх відповідність умовам 

формування та ущільнення.  

Пластична міцність розчинних сумішей. Початковий процес 

структуроутворення тверднучих багатокомпонентних дрібнозернистих композицій 

оцінений по їх пластичній міцності, яка визначається на приладі Віка за методом 

П.А. Ребіндера вдосконаленого М.С. Вінарським. Для розрахунку Рm в часі, 

вимірювання глибини занурення конуса в досліджувану суміш виконувалося при 
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постійному навантаженні (F = 2.98 Н) кожні 10 хв. в обмежений період початкового 

структуроутворення, до Рm = 1221.8 кПа. У зв’язку з тим, що час перемішування 

цементних композицій впливає на кінетику структуроутворення розчину, він був 

прийнятий постійним і становив 5 хвилин. 

Математичний опис процесу початкового структуроутворення, що має достатнє 

фізичне обґрунтування, невідомо; доцільно орієнтуватися на точність і простоту 

опису експерименту на досліджуваному відрізку  (год.). Зміна величини пластичної 

міцності в часі Рm = f (≤ 3) досліджуваних композицій апроксимується поліномом 

5-го ступеня (для деяких складів, відповідних у 3-й або 4-го степені) (3.2), з високим 

коефіцієнтом детермінації (R2 > 0.99 ), що підтверджує наявність функціонального 

зв’язку між Pm і .  

Pm = ep() = exp(a0 +a1 +a2
2 +a3

3 +a4
4 +a5

5)                            (3.2) 

Так, наприклад, функція (3.3) описує зростання пластичної міцності для 

композиції #15 (рис. 3.3; отриманої з коефіцієнтом детермінації 0.994). 

Pm = exp (0.396 – 0.326+ 3.7082 – 2.5173 + 0.5584)                 (3.3) 

Аналіз пластограм Pm = f(≤3) для всіх досліджуваних композицій дозволив 

виділити період формування їх просторової коагуляційної структури, тривалість якої 

змінювалася від 0.75 до 2.15 год та початок періоду лавиноподібного наростання 

структурної міцності, відповідно від 1.07 до 2.58 год. 

На рис. 3.3 представлені приклади зміни пластичної міцності в часі для 

рівнорухомих композицій #1, #15 і #27 з різним В/Ц. Варто відмітити, що початок 

формування коагуляційно-кристалізаційної структури для всіх композицій настає 

при досягненні міцності Рm  134÷136 кПа. Як видно, тривалість індукційного 

періоду розчинних сумішей складає не більше  ≤ 0.43 години. Скорочення періоду 

індукції можна пояснити підвищеним вмістом в цементному клінкері 

трьохкальцієвого силікату (С3S  75 %), більшою швидкістю його розчинення та 

достатньо високою питомою поверхнею цементного в’яжучого (S = 4600 см2/г за 

Блейном) [17]. У зв’язку з тим, що добавка Melflux 2651 володіє високим 

просторовим ефектом, який досягається за рахунок збільшеної довжини бокових 
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Рис. 3.3. Вплив рецептурних факторів на пластичну міцність для композицій: 

#1  складається з Z, SG, MF і F6 на верхніх рівнях при відсутності F12; 
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гідрофобних поліефірних ланцюгів і зменшеної довжини полікарбоксилатного 

ланцюга, частина поверхні зерен цементу не покрита плівкою полімеру. В результаті 

на поверхні зерна в’яжучого є вільні зони для її взаємодії з водою, в підсумку це 

призводить до того, що добавка в меншій степені впливає на гідратацію [141].  

Розглядалась залежність пластичної міцності в фіксовані моменти часу від водо-

цементного відношення. Кореляція між Рm і В/Ц виявлена з 25-тої хвилини після 

замішування з водою, коефіцієнт кореляції r для 27 складів дорівнює 0.60. Зі 

зростанням в часі Рm кореляційний зв’язок з В/Ц посилюється, до  = 65 хв кореляція 

склала r = –0.74. На рис. 3.4 для досліджуваних сумішей показана залежність В/Ц і 

Pm в  = 35 хв (час, коли Рm відповідає початковій консистенції класу S4).  

Узагальнюючі показники росту пластичної міцності. Для порівняння, аналізу 

та управління процесами формування структури можуть використовуватися, деякі 

числові міри, узагальнюючі показники (G). Деякі з них були використані в роботі 

[158]. У випадку процесу росту пластичної міцності, в конкретних точках кривої, 

можуть бути визначені час, що відповідає величині Pm або характеристики 

швидкості формування структури. 

При аналізі впливу рецептурних компонентів складу на криву Pm нераціонально 

розглядати коефіцієнти ai полінома p(), оскільки важко оцінити їх фізичний зміст. 

Необхідно побудувати ЕС-моделі для узагальнюючих показників кривих.  

Зокрема, для 27 досліджуваних сумішей були оцінені наступні показники: 

 значення Pm через півгодини після замішування з водою, Pm{=0.5}; 

 час досягнення Pm рівним 35 кПa, реальний корінь рівняння (3.2) для цієї умови; 

 «миттєва» швидкість росту пластичної міцності (3.4) протягом деякого часу, 

зокрема, c відноситься до стадії формування кристалізаційної структури, v{Pm(c)}. 

Миттєва швидкість була розрахована за час c, коли досягнуто значення Pm = 

134÷136 кПa (показано на рис. 3.3). 

v() = (a1+2a2
 +3a3

2 +4a4
3 +5a5

4)  exp(a0 +a1 +a2
2 +a3

3 +a4
4 + a5

5)      (3.4) 

Оцінки узагальнюючих критеріїв процесів формування структури для 27 

розчинних сумішей дозволили побудувати ЕС-моделі. Зокрема, отримана ЕС-модель 
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(3.5) для опису «повного» поля пластичної міцності в перші півгодини 

структуроутворення композицій Pm{=0.5}.  

 Поле Pm{ = 0.5} має максимальний рівень 35 кПа, який досягається у складі з 

високим вмістом цеоліту, дрібного піску і суперпластифікатору та середнім 

дозуванням скляних волокон. Модель (3.5) та аналогічні для {Pm = 35} і v{Pm(c)} 

описують «повні» поля цих критеріїв, в координатах факторів складу для всіх 

досліджуваних критеріїв. На рис. 3.5 показані «локальні» однофакторні поля 

приведених вище зазначених узагальнюючих показників, коли п’ять факторів 

відповідають мінімальному і максимальному рівню поля. Із представлених діаграм 

видно, що суттєвий вплив надає суперпластифікатор, значний вплив на миттєву 

швидкість на початковому етапі кристалізації надає коротке волокно.  

Проведений аналіз в п. 3.1 дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Дослідження Ц/В співвідношення складів розчину показали, цеоліт і скляні 

волокна підвищують, в більшій степені пуцолан, водопотребу і загущаючу здатність, 

зменшують водовідділення сумішей. Раціональним способом підвищення 

ефективності високодисперсних наповнювачів розчину є максимальна 

пластифікація сумішей полікарбоксилатною добавкою (MF = 0.7%). Це дозволяє 

отримати композиції з пониженим В/Ц  0.4 і підвищеною щільністю с  2050кг/м3. 

2. Для опису зростання пластичної міцності на початкових етапах 

структуроутворення доцільно застосовувати експоненціально-поліноміальні моделі. 

Такий опис дозволяє отримати узагальнюючі показники пластичної міцності, які є 

важливими для оцінки впливу на структуроутворення розчинів рецептурних 

факторів. Для забезпечення необхідних технологічних властивостей розчинним 

сумішам необхідно додатково проаналізувати індивідуальні та комбіновані ефекти 

впливу факторів складу. 

lnPm{=0.5} = 2.08 + 0.22x1 + 0.20x1
2 ±    0  x1x2  + 0.11x1x4 + 0.09x1x5  

  + 0.18x2 + 0.32x2
2 + 0.20x1x3  ±   0  x2x4 ±   0   x2x5  

  + 0.56x3 – 0.36x3
2 + 0.16x2x3  ±   0  x3x4 – 0.18x3x5  

       

 

 

  – 0.07x4 – 0.34x4
2 + 0.20x4x5     

  ±   0   x5 – 0.41x5
2      (3.5) 
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3.2. Характер впливу модифікуючих добавок на зміну пластичної міцності 

в часі розчинних композицій  

 

Модифікування розчинних сумішей органо-мінеральними добавками є одним із 

важливих факторів отримання декоративних дрібнозернистих бетонів із заданими 

фізико-механічними і експлуатаційними характеристиками. При цьому, не менш 

важливим є забезпечення необхідних технологічних властивостей розчинній суміші 

на заданому рівні протягом певного часу, від яких залежать процес формоутворення 

архітектурних елементів. З метою регулювання реологічних властивостей сумішей, 

особливо при використанні високодисперсних пуцоланів в бетоні, найбільш 

ефективними є суперпластифікатори на полікарбоксилатній основі. Оскільки, такі 

добавки-пуцолани у зв’язку з їх високою тониною помелу, і відповідно розвиненою 

поверхнею зерен здійснюють суттєвий вплив на ефективність суперпластифікаторів 

[69], зокрема й вид і склад цементу [34].  

Представлені в [68, 142, 159, 160] результати досліджень дрібнозернистого 

бетону демонструють ефективність використання полікарбоксилатних добавок серії 

Melflux у поєднанні з мікрокремнеземом, молотим кварцовим піском, метакаоліном 

та ін. За рахунок суттєвого впливу на кінетику твердіння і рухливість цементних 

композицій, можна отримати розчини з необхідною реологією, з пониженим 

повітровтягненням, водопоглинанням й водопроникністю, високою міцністю. В 

роботах Г.В. Несветаєва та ін. [161, 162] показано, що такі полікарбоксилатні добавки 

здійснюють позитивний вплив на процес гідратації в’яжучого, особливо в ранній 

період тверднення, тим самим поліпшуючи будову пористого простору і збільшуючи 

міцність цементного каменю. У зв’язку з цим виникає необхідність проаналізувати 

індивідуальний вплив суперпластифікатору на технологічні показники цементної-

піщаної матриці, а в подальшому в комбінації з високодисперсними наповнювачами. 

Аналіз впливу полікарбоксилатної добавки MF, в комплексі із заповнювачем  

різного гранулометричного складу GS, на Ц/В співвідношення і на зміну пластичної 

міцності в часі Pm{} виконувався на основі результатів отриманих з проведеного 

обчислювального експерименту. Принцип експерименту полягає в наступному, із 
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ЕС-моделей «повного поля» (3.1) і (3.5) в координатах нормалізованих факторів 

х1х5, аналогічно із lnPm{=0.75} і lnPm{=1.0}, отримано моделі локальних полів 

виду (3.6), при фіксованих рівнях цеоліту і волокон на нижній межі х1 = х4 = х5 = 1.  

 За отриманими моделями побудовані двохфакторні діаграми (рис. 3.6 та 3.7). З 

рис. 3.6 видно, доля дрібнозернистого піску GS в суміші з крупнозернистим, при 

різній степені пластифікації розчину, мало впливає на водопотребу композицій при 

умові відповідності їх марці по легкоукладальності S4. І навпаки, підвищення 

дозувань пластифікатору MF від 0.3 до 0.7 % (або х3 від 1 до +1) від маси в’яжучого 

при фіксованих дозуваннях піску знижує водопотребу сумішей до 28 %. Варто 

зауважити, попри те, що для виготовлення розчину використовується цемент з 

високою тониною помелу і до того ж з підвищеним вмістом трьохкальцієвого 

алюмінату, полікарбоксилатна добавка дозволяє отримати досить хороший 

водоредукуючий ефект.           

Аналіз зміни пластичної міцності суміші в часі через 0.5, 0.75 і 1.0 год (рис. 3.7) 

показує, максимальні значення критерію Pm{} незалежно від часу вимірювання 

досягаються на максимальному рівні пластифікації (х3= +1 або 0.7 %) розчинної 

суміші з високим вмістом в ній дрібного піску (х2 =  +1 або 70% в суміші пісків). 

Причому, мінімальні та максимальні рівні Pm{} через кожні 15 хвилин  зростають в 

1.4 та 2 рази відповідно. Зокрема, із діаграм видно – зростання міцності Pm{} у 

композитах з низьким і середнім вмістом в суміші пісків дрібного піску (30 і 50 % 

або х2  1 і 0), при збільшенні рівня пластифікації сумішей (х3 від 1 до +1), 

відбувається вельми повільніше. Так, Pm цих розчинів через 1 год, при х3 =  +1, складає 

 25.2 кПа. Це можна пояснити дещо більшим початковим В/Ц приблизно на 5 %. 

Як зазначено в Розділі 2, тонкодисперсний цеоліт, як активна мінеральна 

пуцоланова добавка, здатна приймати участь у фізико-механічних і фізико-хімічних 

процесах різних періодів організації структури матеріалу. Адже відомо, що 

пуцоланові добавки в тонкоподрібненому виді у присутності води при нормальній  

Y = b0 +b2x2 +b2x2
2 +b23x2x3 

 (3.6)   +b3x3 +b3x3
2  

 



89 
 

 
 

 

Рис. 3.7.  Вплив суперпластифікатору (MF) при різній гранулометрії піску (SG)  

на пластичну міцність Pm композицій в часі                
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зовнішній температурі вступають в реакцію з гідроксидом кальцію Са(ОН)2, який 

виділяється в кількості 2530 % при гідратації клінкерних мінералів, з утворенням 

сполучень силікату і алюмінату кальцію із наростанням міцності композицій. Окрім 

того, що цеоліт активно зв’язує Са(ОН)2, він теж активно поглинає SO3 [163]. Проте, 

активність цеоліту за зв’язуванням SO3 визначається вмістом Al2O3, кремнеземистим 

модулем, дисперсністю тощо. Необхідно відмітити, розчинність активних SiO2 і 

Al2O3 цеолітів зростає при рН > 9 в нормальних умовах [143, 164], тож варто 

очікувати, що в лужному середовищі цементних систем розчинність пуцолану буде 

швидко збільшуватися та впливати на процес наростання пластичної міцності 

матеріалу. Зокрема, в роботі [163] зазначається, при використанні цеоліту в 

тонкодисперсному стані збільшується вихід кремнієвої кислоти SiO2·nH2O, що 

значною мірою підсилює в’яжучі властивості у початковий момент тверднення 

композицій. У зв’язку з цим визначена задача дослідження – вивчити вплив 

дисперсності цеоліту і його вміст на період формування структури розчину в перші 

півгодини без присутності волокнистих наповнювачів (F6 = F12 = 0 %).  

Для аналізу індивідуального впливу цеолітового наповнювача на lnPm{=0.5} 

проведений обчислювальний експеримент. Із ЕС-моделі «повного поля» (3.5), в  

координатах нормалізованих факторів х1х5, отримані три моделі локальних полів 

виду (3.6) при фіксованих рівнях вмісту цеоліту х1 = 1, 0 і +1, або X1(Z) = 0, 4 і 8 % 

та відсутності фібри. По отриманим моделям побудовані двохфакторні діаграми 

(рис. 3.8) для Pm{ = 0.5}, що пересуваються по ковзній горизонтальній осі з 

цеолітовим наповнювачем Х1(Z). 

З рис. 3.8 видно, процес наростання пластичної міцності для складів, які не 

містять мінеральної добавки X1(Z) = 0 % протікає повільніше, ніж у її присутності 

X1(Z) = 4 і 8 %. Так, відносний приріст {Ymax/Ymin} критерію Pm{=0.5} змінюється: 

для контрольного складу в 5.6 раз, для складів з тонкодисперсним цеолітом 

відповідно у 8.3 та 12.4 раз. І це притому, що їх початкове В/Ц було більшим, 

залежно від рівня пластифікації і середнього розміру зерен заповнювача від 5 до 8 %. 
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Рис. 3.8. Вплив тонкодисперсного цеоліту на пластичну міцність розчинних сумішей  

через 0.5 години з моменту початку тверднення 

Рис. 3.9. Вплив скляних гібридних волокон на пластичну міцність розчинних сумішей   

через 0.5 години з моменту початку тверднення 
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 Швидке зростання пластичної міцності композицій в перші півгодини може 

пояснюватися:  

 підвищеним вмістом у цементному клінкері трьох кальцієвого алюмінату C3A  

10 % та аліту C3S, який викликає надмірно раннє структуроутворення;  

 присутністю в тонкодисперсному цеоліті реакційно-активних оксидів SiO2 і 

Al2O3 в кількості 72.5 % і 13.1 %, що сприяє інтенсифікації процесів гідратації 

клінкерних мінералів C3A і С3S;  

 вмістом частинок тонких фракцій розміром менше 10 мкм для цементу 36 % і 

для цеоліту 30 % (за їх об’ємом);  

 більшою поверхневою активністю частинок пуцоланової добавки, ніж цементу 

Fп ≥ Fц при однаковому гранулометричному складі їх зерен dп  dц = 1; 

 здатністю суперпластифікатору на полікарбоксилатній основі, молекули якого 

володіють високим диспергуючим ефектом не тільки на частинки в’яжучого, але й 

на зерна наповнювача, надавати позитивний вплив на інтенсивність процесів 

гідратації та структуроутворення цементного каменю. 

Варто зазначити, що на початковий процес структуроутворення тверднучих 

композицій впливає гранулометричний склад дрібнозернистого заповнювача. У всіх 

випадках зі збільшенням частки зерен піску меншою середньою крупністю 

пластична міцність в перші півгодини незначно, але зростає. 

Проведений аналіз в п. 3.2 дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Проведені обчислювальні експерименти на ЕС-моделях «повного» 

рецептурного поля цементно-водного співвідношення і пластичної міцності через 

0.5, 0.75 і 1 год дозволили оцінити індивідуальний і спільний вплив модифікуючих 

добавок на процес початкового структуроутворення цементних розчинів.  

2. Максимальна пластифікація композицій суперпластифікатором (0.7%) 

дозволяє знизити водопотребу сумішей на 28%, при порівнянні з мінімальним рівнем 

їх пластифікації (0.3%). Високопластифіковані розчини з максимальним вмістом 

долі дрібного піску (70%) в суміші пісків, без цеоліту і волокон, характеризуються 

меншою життєздатністю сумішей, пластична міцність через 1 год складає 57.2 кПа. 
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Заміна частини цементу активною пуцолановою добавкою цеоліту в кількості 8%, 

при максимальній пластифікації сумішей 0.7 %, прискорює процес початкового 

структуроутворення розчинів через 0.5 год більш, ніж на 50 %. 

 

3.3. Дослідження впливу фібри на пластичну міцність композицій  

 

Як показано в огляді Розділу 1 пункт 1.3 діючим методом поліпшення 

технологічних і будівельно-технічних властивостей бетону є застосування 

дисперсного армування.  

Представлені в роботі [165] результати експериментальних досліджень впливу 

дисперсної арматури на процес гідратації цементного каменю, показують, що фібру 

(незалежно від її природи і геометричних характеристик) варто розглядати в якості 

своєрідної підкладки – поверхні, на якій інтенсивно формується щільний та міцний 

шар цементних новоутворень, що складається головним чином з дрібнокристалічних 

низькоосновних гідросилікатів і гідроалюмінатів кальцію. Отже, можна припустити, 

що довільне розподілення дискретних армуючих супертонких волокон діаметром 14 

мкм в цементних композиціях з цеолітовим наповнювачем буде змінювати кінетику 

наростання пластичної міцності розчинів, зокрема на початкових етапах 

структуроутворення. 

Для забезпечення рівномірного розосередження армуючих волокон в 

рівнорухомих сумішах і хорошої проклейки фібри в’яжучим клеєм при виготовленні 

композитів застосований ряд технологічних заходів: дотримувалася черговість 

завантаження інгредієнтів суміші, змішування компонентів відбувалося при 

двошвидкісному режимі роботи змішувача, віброущільнення композицій 

здійснювалося до початку тужавлення цементного в’яжучого. 

З метою виявлення індивідуального та спільного впливу скляних волокон 

(довжиною 6 і 12 мм) на процес структуроутворення розчинних композицій в перші 

півгодини тверднення сумішей, виконано ряд обчислювальних експериментів. Для 

їх реалізації з  ЕС-моделі «повного» поля lnPm{ = 0.5} (3.5) отримані 3-х факторні 
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моделі виду (3.7), які описують локальні поля, що формуються трьома факторами 

при фіксованих дозуваннях волокон: х4 = х5 = 1, 0 і +1 або X4(F6) = X5(F12) = 0, 0.015, 

0.03 % (Рис. 3.9). Порівняльний аналіз локальних ЕС-моделей та відповідних 

ізоповерхней (рис. 3.9) дозволяють зробити ряд заключень:   

 введення волокон на середніх рівнях (Х4 = Х5 = 0.015 %) значно прискорює 

процес наростання пластичної міцності в перші півгодини тверднення сумішей з 21.2 

до 35.1 кПа (тобто на 65 %);  

 аналіз індивідуального впливу фібри показує, що Pm{ = 0.5} зростає, але в 

меншій степені: при Х4 = 0.015 % на 20 %, а при Х5 = 0.015 % на 12 %. Даний факт 

можна пояснити тим, що при низькому насиченні композиції супертонкою 

арматурою, коли мікроволокна віддалені один від одного на значну відстань, 

міцність розчину визначається в основному міцністю матричного матеріалу;  

 збільшення проценту армування композицій до максимальних рівнів (Х4 = Х5 = 

0.03%) призводить до уповільнення процесів початкового структуроутворення (при 

порівнянні з неармованими розчинними сумішами) з 21.2 до 19.3 кПа;  

 при моделюванні ситуації індивідуального впливу коротких або довгих волокон 

на Pm{=0.5} було виявлено, що період формування просторової коагуляційної 

структури композицій суттєво подовжується. Причина цього полягає в тому, що 

товщина цементно-цеолітового шару на мікроволокнах зменшується, в результаті 

чого знижується темп росту пластичної міцності.  

Проведений аналіз в п. 3.3 дозволяє зробити висновок:  

1. Індивідуальне або спільне введення скляних волокон різної довжини, на 

середніх чи високих рівнях, змінює кінетику наростання структурної міцності 

розчинів на початковому етапі структуроутворення. Вміст гібридних волокон на 

середніх рівнях (0.03 % або 0.6 кг/м3) скорочує період формування коагуляційної 

просторової структури на 65 %.  

Y = b0 +b1x1 +b1x1
2 +b12x1x2 +b13x1x3  

  +b2x2 +b2x2
2  +b23x2x3  

  +b3x3 +b3x3
2   (3.7) 
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3.4. Аналіз впливу факторів складу на механічні властивості декоративних 

композитів 

 

Експериментальні дослідження кінетики твердіння рівнорухомих розчинних 

композицій показали, що тонкодисперсний цеоліт (в кількості Z = 8 %), рівно як і 

суміш високодисперсних тонких волокон (в кількості F6 + F12 = 0.03 %), прискорює 

процес структуроутворення цементно-піщаної системи, підвищує пластичну 

міцність на ранніх стадіях тверднення Pm{=0.5}, понижуючи тим самим рухомість 

сумішей [166, 167]. За даними роботи [41] мінеральні тонкодисперсні наповнювачі, 

у яких розмір частинок спільномірний з розміром зерна в’яжучого, на початковому 

етапі структуроутворення, не взаємодіють з дисперсним середовищем, а отже, 

продукти нової фази не утворюються. Прискорення структуроутворення і ріст 

пластичної міцності композицій, наповнених пуцоланом [83, 145] і/або волокнами 

[165] пов’язані скоріше за все з високою дисперсністю, зокрема дозуванням цих 

компонентів, та виникненням на розвиненій поверхні їх частинок додаткових 

центрів структуроутворення. При цьому спільне використання високоефективного 

суперпластифікатору на максимальному рівні (0.7 %) і тонкодисперсного цеоліту в 

композиті дозволяє підвищити щільність цементного каменю, за рахунок зниження 

кількості води замішування, утворення низькоосновних гідросилікатів і 

гідроалюмінатів кальцію, що утворюються на більш пізніх стадіях тверднення 

суміші в результаті протікання пуцоланової реакції між портландитом цементу та 

активними оксидами мінеральної добавки. Отже, застосування наповнювачів різного 

виду (тонкодисперсних і/або волокнистих), в комплексі з суперпластифікатором на 

полікарбоксилатній основі, сприяє регулюванню періодів формування структури 

покращуючи тим самим структурну міцність бетону.  

Для комплексного вивчення кінетики зміни структурної міцності декоративних 

композитів будувалися «повні криві» росту їх пластичної та механічної міцності в 

часі, починаючи з перших хвилин і закінчуючи 28 добою тверднення. В якості 

механічної міцності прийнято границю міцності на стиск, оскільки матеріал на етапі 
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визначення її пластичної міцності можна сказати сприймає ті ж внутрішні напруги, 

які виникають при дії стискаючого навантаження.  

До даних по пластичній міцності (Pm) для 27-ми розчинних сумішей додаються 

дані по міцності на стиск для 27 піщаних композитів отриманих після 1, 3, 7, 14 та 

28 діб нормального тверднення. Необхідно обумовити, що значення міцності на 

розтяг при згині (fctfm, МПа) і стиску (fcm, МПа) визначали на зразках-балочках 

розміром 40 × 40 × 160 мм та їх половинках згідно з нормативним документом [85]. 

Випробовувалися дрібнозернисті бетони у рівноважному стані, «сухому»  

підлягали висушуванню протягом 24 годин при температурі 1055 0С, 

водонасиченому  попередньо висушені аналогічним чином, а потім експоновані у 

воді протягом 24 годин. 

На рис. 3.10 показані «повні криві» процесів структуроутворення [168] для 

трьох складів композиту. Перша ділянка такої кривої характеризує пластичний стан 

матеріалу (кінець тужавлення для всіх композицій настає при Pm = 1221.8 кПа), може 

бути описана експоненціальною моделлю з поліноміальним показником, друга – 

твердий стан композиту, також може бути описано деякою функцією часу [169, 170]. 

Аналіз кривих зростання структурної міцності матеріалу для рівнорухомих 

композицій #2, #13 і #16 на першій ділянці підтверджує зроблені вище зазначені 

висновки про вплив модифікуючих добавок. Так, розташування кривої складу #2, 

який характеризується високим вмістом рецептурних факторів і відсутністю 

короткого волокна, демонструє інтенсивне наростання пластичної міцності, чого не 

можна сказати про криву для контрольного складу #16, що не містить пуцоланової 

добавки і суміші тонких волокон. Також отримані результати добре узгоджуються з 

відомими даними про те, що початкові значення пластичної міцності для цементних 

композицій напряму залежать від легкоукладальності суміші, а механічна міцність 

композитів з плином часу в значній степені залежить від початкового водо-

цементного співвідношення. Це пояснюється тим, що товщина водних прошарок 

навколо зерен компонентів у композиті #13 значно менша, а отже матриця розчину 

характеризується меншою кількістю дефектів (пор, тріщин, пустот тощо), більш 

щільною і міцною структурою. 
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Рис. 3.10. Зміна в часі структурної міцності (Pm потім fcm)   

для композицій #2 (високі рівні Z+SG+MF+F12, коротке волокно F6 відсутнє),  

#13 (максимальні рівні MF+F6, відсутні Z і F12, а SG на низькому рівні),  

#16 (SG і MF  на низьких рівнях,  цеоліт і волокна відсутні) 
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Варто відмітити, що розроблені склади декоративного бетону характеризуються 

відносно швидким набором механічної міцності. Аналіз побудованих кривих (рис. 

3.11) кінетики наростання міцності на стиск композитів по екстремальним та 

медіанним точкам натурного експерименту для 27-ми композитів, показує, що після 

першої доби тверднення досягається 50 % нормативної міцності, після 3-ої доби – 

55÷73%, після 7-ої доби – 69÷75 % і т.д. Максимальна добова міцність (fcm.1) 

декоративного бетону в 33.7 МПа забезпечується на складі #13 (вміст волокна 

довжиною 6 мм складає 0.6 кг/м3), що у 1.7 раз перевищує міцність контрольного 

складу #16, для якого fcm.1 = 19.7 МПа. Необхідно зазначити, що із 27 різних складів 

вісім показали меншу міцність за контрольний склад. Найбільше зниження fcm.1 

композиту виявлено на складі #8, який містить високі дозування пуцолану (при 

заміні цементу 8 % цеолітом) і скляного волокна довжиною 12 мм (fcm.1 = 14.6 МПа). 

Тим не менш, встановлена закономірність не зберігається при оцінці нормативної 

міцності декоративного бетону у віці 28 діб. Тільки у двох складах #3 та #11, при 

порівнянні з контрольним (fcm.n = 36.7 МПа), виявлено зниження міцності на 7.5 та 

5.9 МПа відповідно. Перевищення міцності бетону, армованого коротким волокном 

в комплексі з високим рівнем суперпластифікатору, по відношенню до складу #16, 

склало 90 %. Загалом забезпечується ранній набір міцності, що є важливим фактором 

при виготовленні архітектурних елементів та дозволяє збільшити оборотність форм 

декоративних виробів, завдяки ранній розпалубці та, як наслідок, скоротити терміни 

природнього тверднення цементно-піщаних бетонів [169, 170].  

Як відомо, цементно-водне співвідношення є структурним параметром, від 

якого в значній степені залежать механічні властивості продуктів гідратації, а отже, 

і інтенсивність наростання механічної міцності бетону, тому виникає необхідність 

проаналізувати зв’язок цих властивостей з Ц/В. 

Кореляційний зв’язок з Ц/В міцності бетону при стиску (fcm, МПа), в 

рівноважному стані, розглянутий в різні терміни тверднення. Виявлено досить 

високу кореляцію fcm із структурним параметром – коефіцієнт кореляції r по 27-ми 

парам значень знаходиться в межах від 0.75 до 0.83 (значущий при ризику < 0.05 %). 

Найбільш тісний кореляційний зв’язок між Ц/В та fcm демонструють дані 27-ми 
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складів після першої доби тверднення (Рис. 3.12а). Це підтверджує факт високого 

ступеня пересичення рідкої фази цементно-водної суспензії іонами, що утворюються 

при розчиненні трьохкальцієвого алюмінату (С3А10%) і трьохкальцієвого силікату 

(С3S75%), а також здатності підтримувати це пересичення на весь період гідратації 

цементу (вміст зерен дрібних фракцій розміром 10 мкм становить 36 %, а 16 мкм 

– 54.1 %) [80].  

Порівнюючи щільність розчинів двох контрастних груп, що відповідають 

найменш і найбільш щільним структурам бетону, з Ц/В (рис. 3.12б), виявлено також 

тісний статистичний лінійний зв’язок – коефіцієнт кореляції r становить 0.87 [171]. 

Варто зазначити, що значення механічної міцності для 27 композитів отримані 

в натурному експерименті (Розділ 2), планування якого здійснювалося за допомогою 

методів експериментально-статистичного моделювання (ЕСМ). Також на основі 

ЕСМ було отримано ряд корисних попередніх результатів (в пошуковому 

експерименті) при дослідженні властивостей дрібнозернистого бетону армованого 

волокнами різного виду, хімічного складу і різних геометричних параметрів  [133-

135, 156].  

Для аналізу впливу рецептурних факторів на механічні характеристики 

дрібнозернистого бетону можуть використовуватися експериментально-статистичні 

моделі (ЕС-моделі), які дозволяють для будь-яких числових характеристик описати 
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особливості поводження композиту в конкретний термін в досліджуваному інтервалі 

[131, 157]. В Таблиці 3.1 представлено в структурованій формі ЕС-моделі для 

міцності бетону, де b0 дорівнює значенню властивості Y в центрі експерименту (при 

центральних рівнях всіх x), блок (a) оцінює вплив факторів цементно-піщаної 

матриці на Y, при середніх дозуваннях волокон, блок (b) оцінює вплив гібридного 

волокна при середніх значеннях факторів модифікації матриці, а блок (c) 

характеризує синергетичну дію факторів з двох підсистем. Зокрема, ЕС-моделі 

описують «повні поля» міцності на стиск (fcm, МПа) і міцності на розтяг при згині  

Таблиця 3.1.  

Коефіцієнти ЕС-моделей для міцності декоративних композитів 

Y fcm.n, MПa fcm.d, MПa fctfm.d, MПa fctfm.w, MПa 
Блок  

ЕС-моделі  

b0 47.2 49.4 9.96 7.60  

b1 0.0 0.0 0.0 0.34 

Фактори 

модифікації 

матриці 

розчину 

(а) 

b2 -2.48 -3.27 0.28 -0.19 

b3 9.30 12.61 0.0 1.64 

b11 2.39 0 -0.52 0.0 

b22 2.68 9.16 0.0 0.0 

b33 0.0 0.0 0.0 0.55 

b12 0.0 0.0 0.27 0.0 

b13 0.0 0.0 0.44 0.25 

b23 0.0 1.24 0.0 0.0 

b4 0.00 0.0 0.0 0.0 
Параметри 

дисперсного 

армування 

(b) 

b5 -1.34 0.0 0.0 0.0 

b44 0.0 0.0 0.0 -0.36 

b55 -4.77 -9.55 -0.62 -0.34 

b45 0 1.49 0.0 0.25 

b14 -3.73 -3.74 0.0 0.0 
Синергетичні 

ефекти 

рецептурних 

факторів 

(с)  

b15 0.0 0.0 0.0 0.0 

b24 -2.30 -3.36 0.0 0.0 

b25 1.49 1.54 0.39 -0.13 

b34 2.24 1.27 -0.24 0.0 

b35 -2.14 0.0 0.0 -0.15 

Ymin 25.04 18.36 7.21 5.3  

Ymax 73.60 81.58 10.78 10.6  
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(fctfm, МПа) композиту в нормативні терміни тверднення під час перебування його в 

рівноважному (індекс «n»), сухому («d») та водонасиченому («w») станах в 

координатах всіх рецептурних факторів. 

Отримані результати побудованих моделей міцності бетону можна 

проаналізувати на діаграмах, представлених на рис. 3.13-3.16.    

Виходячи із того, що позитивний вплив суперпластифікатору на fcm.n та fcm.d 

спостерігається виключно при високому його дозуванні (MF = 0.7 %) в композиті, 

подальший аналіз проводився при фіксованому рівні добавки x3 = +1. Це дозволило 

візуалізувати вплив інших факторів за допомогою діаграми «квадрати на квадраті».  

На рис. 3.13 представлені п’ять локальних полів fcm.n в координатах волокон (x4, 

x5), розташованих у вершині та центрі квадрату (x1, x2), що змінюються в залежності 

від кількості цеоліту та дрібного піску (Z і SG). Аналогічні зображення отримано по 

ЕС-моделі fcm.d та показано на рис. 3.14.  

При аналізі діаграм на рис. 3.13 і 3.14 можна відмітити наступне. 

Найбільший приріст міцності на стиск спостерігається у бетонів на 

крупнозернистому піску (SG = 30 м.ч. або x2 = 1) з високим і середнім дозуванням 

короткого та довгого волокон відповідно (x4 = +1 і x5 = 0 або F6 = 0.03% і F12 = 0.015%). 

Максимальний відносний приріст в 2.3 рази для fcm.n та в 1.3 рази для fcm.d може бути 

досягнуто при відсутності цеоліту.  

Збільшення міцності пояснюється тим фактом, що високодисперсні волокна з 

високим модулем пружності при хаотичному рівномірному їх розподілі в структурі 

цементно-піщаної матриці утворюють своєрідний каркас, який здатний сприймати 

основну частку напружень, що виникають від прикладеного навантаження за 

допомогою дотичних сил діючих на поверхні розділу. Зокрема необхідно зазначити, 

що збільшення рівня пластифікації композиту дозволяє підвищити коефіцієнт 

використання міцності скляних волокон. Оскільки покращується степінь 

заанкерування фібри між зернами піску, а отже дозволяє отримати декоративний 

бетон із більш стабільною міцністю в часі. 

Ефективність заміни частини цементу тонкодисперсним цеолітом (Z = 8 м.ч. або 

x1 = +1) спостерігається у бетонів на дрібнозернистому піску (SG = 70 м.ч. або x2 = +1) 
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Рис. 3.14. Поверхні полів fcm.d (х4, х5), МПа, в залежності від кількості цеоліту (Z, х1) 

і дрібного піску (SG, х2) при високому вмісту суперпластифікатору (MF=0.7, х3= +1) 
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при середньому дозуванні волокна довжиною 12 мм. Зі збільшенням кількості   

цеоліту fcm.n залишається без змін (рис. 3.13), а абсолютне збільшення для fcm.d складає 

від 13.2 до 24.2 МПа (рис. 3.14).   

Для бетонів з більшим вмістом крупнозернистого піску (SG = 30 м.ч. або x2 = 

1) заміна частини цементу цеолітом в кількості 8 % (від маси в’яжучого) дозволяє 

збільшити мінімальний рівень міцності при стиску на 16.3 % для fcm.n та 14.3 % для 

fcm.d (рис. 3.13 і 3.14). Ефект взаємодії цих двох компонентів, ймовірно, може бути 

зв’язаний зі збільшенням щільності структури цементної матриці за рахунок 

зниження загальної пористості, зміцненням контактної зони між цементним каменем 

і заповнювачем, зокрема і з волокнами, що в свою чергу запобігає їхньому 

«висмикуванню».  

Варто зазначити, що позитивний вплив волокна довжиною 6 мм (F6) на міцність 

при стиску при високому вмісті крупного піску стає негативним при вмісті дрібних 

зерен на верхньому (SG = 70 м.ч.) і високому дозуванні пуцоланової добавки. Правда 

цей факт негативного впливу можна рахувати тільки умовно, оскільки міцність на 

стиск контрольного складу #16 нижча, для fcm.n = 36.7 МПа, а для fcm.d = 34.6 МПа. 

Вплив факторів складу на міцність при згині бетонів у сухому і водонасиченому 

станах (fctfm.d і fctfm.d, МПа) проаналізовано за допомогою ЕС-моделей того ж виду 

(табл. 3.1), що описують «повні поля» цих критеріїв у 5-ти мірній області х. Оскільки 

екстремальні значення властивостей fctfm.d і fctfm.d досягаються при різних рівнях 

нормалізованих змінних х1-х5, а також з метою найбільш повного відображення 

інформації, результати моделей представлені на діаграмах у вигляді «куби» на 

«несучому квадраті» у вершинах і в центрі 2-х факторного простору (рис. 3.15 і 3.16). 

В якості несучого обраний квадрат з компонентів цементно-піщаної матриці цеоліту 

Z і кварцового піску SG. Значення міцності відображені ізоповерхнями всередині 5-

х кубів, в координатах факторів суперпластифікатору MF, гібридних волокон F6 і 

F12 відповідно довжиною 6 і 12 мм.  

Результати двох пар діаграм (рис. 3.15 і 3.16) дозволяють також зробити ряд 

висновків. Максимальні рівні fctfm.d композиту при вмісті цеоліту на відрізку 0 ≤ Z ≤ 
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Рис. 3.15. Вплив складу на міцність при згині композиту в сухому стані, fctfm.d (МПа) 

 

Рис. 3.16. Вплив складу на міцність при згині декоративного бетону  

у водонасиченому стані,  fctfm.w (МПа) 
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4 м.ч. досягаються на складах з мінімальною кількістю добавки суперпластифікатора 

(MF = 0.3 м.ч.), високим та середнім дозуванням гібридних волокон (F6 = 0.03 м.ч. і 

F12 = 0.01÷0.02 м.ч.). Зі збільшенням заміни цементного в’яжучого пуцоланом на 

ділянці від 4 до 8 м.ч. змінюється в протилежну сторону характер взаємодії 

компонентів  цементно-піщаної матриці, зокрема MF і F6. Максимальні значення 

властивості отримуємо на складах з високим вмістом суперпластифікатору (MF = 0.7 

м.ч.), середнім – волокон довжиною 12 мм (F12 = 0.01÷0.02 м.ч.), але без короткої 

фібри. Також, міцність при згині піщаного бетону в сухому стані більше залежить 

від вмісту в суміші пісків частинок дрібної фракції (рис. 3.15). 

Спільне введення гібридних волокон, заміщення частини цементу цеолітом (до 

8 м.ч.) і підвищений вміст в суміші пісків крупного піску (від 50 до 70 м.ч.) 

позитивно впливає на міцність при згині водонасиченого композиту, про що свідчать 

рівні максимуму на локальних полях fctfm.w (рис. 3.16). Причому у водонасичених 

бетонів на крупнозернистому піску та з цеолітом fctfm.w не знижується, а навпаки 

підвищується приблизно на 10 %. Даний ефект підтверджує факт про зміцнення 

контактної зони між цементною матрицею і піщаним заповнювачем за рахунок 

природного пуцолану та армуючих волокон. Також необхідно відмітити, що міцність 

при згині водонасичених композитів з різним вмістом Z і SG (в досліджуваних 

інтервалах) мало або зовсім не залежить від наявності, як коротких F6, так і довгих 

волокон F12.  

Кінетика тверднення і приріст міцності на стиск цементно-піщаних 

композитів у рівноважному стані з добавкою цеоліту. Використання ефективних 

суперпластифікуючих добавок комплексної дії спільно з активними мінеральними 

тонкодисперсними і волокнистими наповнювачами є одним із перспективних 

прийомів для скорочення термінів природнього тверднення бетонів.  

Для покращення механічних характеристик декоративних композитів було 

запропоновано [132] модифікувати їх природним пуцоланом вулканічного 

походження – цеолітом, який характеризується високою концентрацією активної 

речовини клиноптилоліту (більше 83 %). Відомо, що активні оксиди цеоліту здатні 

зв’язувати портландит цементу (продукт гідролізу клінкерних мінералів) в 
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нерозчинні продукти, тим самим збільшуючи додатково об’єм гідратних 

новоутворень цементного каменю [83, 125, 145, 163]. Присутність добавки якісно не 

змінює характеру взаємодії клінкерних мінералів з водою, однак швидкість гідролізу 

та гідратації збільшується. Варто теж зазначити, що хімічне зв’язування Са(ОН)2 

призводить відповідно до зміни властивостей, як цементного каменю, так і 

дрібнозернистого бетону (наприклад, підвищити корозійну стійкість декоративного 

бетону в умовах кліматичних впливів тощо) [30, 125]. У зв’язку з цим представляє 

інтерес дослідження впливу вмісту цеоліту на процес формування структури 

декоративного розчину після 1-ої доби тверднення, але без присутності волокнистих 

наповнювачів [171].  

Для аналізу індивідуального впливу тонкодисперсного цеоліту на міцність при 

стиску розчину в рівноважному стані виконано обчислювальний експеримент (ОЕ). 

Для цього використовувалися ЕС-моделі «повного поля» в координатах факторів 

складу х1х5, аналогічні тим, що представлені в табл. 3.1 та, зокрема fcm.n. 

Дослідження проводиться в області двох факторів, що формують показані на рис. 

3.17 локальні поля міцності, в координатах кількості цеоліту (х1) та частки дрібного 

піску в суміші з крупним х2, при фіксованих рівнях інших факторів: х3 = +1 або 

MF=0.7% (у зв’язку з тим, що найбільший приріст міцності спостерігається 

виключно при максимальному дозуванні добавки); х4 = х5 = 1 або F6 = F12 = 0 % 

волокон. Таким чином, досліджується вплив факторів модифікації цементно-піщаної 

системи на кінетику fcm.n. 

Двохфакторні діаграми пересуваються за  шкалою часу (рис. 3.17) 

випробовування (, діб) декоративного композиту в нормативні терміни: 1, 3, 7, 14 

та 28 доби.  

Аналіз локальних полів fcm.n вказує на зміни розташування максимального і 

мінімального рівня поля міцності матеріалу та на особливості впливу цеолітового 

наповнювача в різні періоди «життя» матеріалу. Так, при випробовуванні зразків на 

3-ю добу тверднення максимальні рівні властивості досягаються при високому вмісті 
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цементу (тобто без заміни його частини 

цеолітом, х1 = 1) і підвищеному вмісті в суміші 

пісків крупного піску (від 56 до 70 %, х2 = 1). 

Результати випробовування зразків 

розчину у віці 7, 14 та 28 діб тверднення 

вказують на зміну ситуації абсолютно в 

протилежну сторону. З підвищенням в 

композиціях кількості цеоліту, міцність на 

стиск зростає: абсолютний приріст fcm.n 

складає у 7-ми добовому віці 10.8 МПа, у 14-ти 

– 7.7 МПа та у 28-ми – 12.1 МПа. Ймовірно, 

протягом трьох діб високодисперсні пористі 

зерна цеоліту частково адсорбують на себе 

воду з цементного тіста, а в наступні терміни 

тверднення розчину її віддають, 

«забезпечуючи» таким чином вологою 

матеріал зсередини, сприяючи при цьому 

активному протіканню процесів гідратації 

клінкерних мінералів цементу. Дослідження, 

які представлені в роботі [47, 172], теж 

підтверджують, що заміна частини 

портландцементу пуцоланами спочатку 

призводить до зниження міцності бетону в 

ранні терміни, але кінцева міцність їх вища. Як 

вважають автори роботи [145] основною 

причиною підвищення міцності на стиск 

композиту є активні оксиди SiO2 і Al2O3 

цеоліту, що вступають у взаємодію з 

портландитом цементного каменю утворюючи 
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при цьому нерозчинні низькоосновні сполуки в результаті чого мікроструктура 

матеріалу є більш однорідною й мікрокристалічною. Варто зазначити, підвищений 

вміст С3А й Al2O3 в цементі й цеоліті відповідно, сприяють ймовірно утворенню на 

ранніх стадіях структуроутворення більшої кількості алюмінатних фаз, що і є 

причиною приросту міцності композитів. 

Проведений аналіз в п. 3.4 дозволяє зробити наступні висновки:  

1. На основі експериментальних даних про характеристики структурної 

міцності (пластичної і механічної) для 27-ми складів розчину отримано «повні 

криві» процесів структуроутворення. Підтверджено, що початкові значення 

структурної міцності композитів з плином часу в значній степені залежить від 

початкового В/Ц співвідношення. Встановлено, високопластифіковані склади 

декоративного композиту, які містять високодисперсні наповнювачі (цеоліт і скляні 

волокна) характеризуються швидким набором структурної міцності.  В підсумку, це 

дозволить збільшити оборотність форм при виготовленні архітектурних виробів 

завдяки ранній розпалубці і, як наслідок, скоротити терміни природнього тверднення 

декоративних бетонів. 

2. Комплекс структурованих ЕС-моделей дозволив проаналізувати вплив двох 

груп рецептурних факторів «Модифікатори цементно-піщаної матриці» і 

«Параметри дисперсного армування» на механічні властивості декоративного 

бетону, при знаходженні його в рівноважному, сухому й водонасиченому станах. 

Показано, що використання цеоліту взамін частини в’яжучого, скловолокон і 

заповнювачів оптимального гранулометричного складу при максимальній 

пластифікації сумішей полікарбоксилатною добавкою дозволяє отримати 

високоміцний декоративний розчин ( 50 МПа) та зберегти його міцність у водному 

середовищі.   

3. Отримані результати обчислювального експерименту на ЕС-моделях 

«повного поля» дозволили встановити особливість впливу цеоліту на зростання 

міцності композитів протягом 28 діб. Підтверджено, що заміна частини цементу 
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цеолітом спочатку призводить до зниження набору міцності в ранньому віці, а 

починаючи з 7-ми діб міцність зростає і у нормативному віці – вища на 24 %. 

 

Висновки за 3-м розділом 

 

1. Досліджено технологічні властивості декоративних розчинів і встановлено 

закономірності впливу факторів складу на водопотребу і загущуючу здатність 

композицій. Експериментально підтверджено, що раціональним способом 

підвищення ефективності високодисперсних наповнювачів розчину є максимальна 

пластифікація композицій полікарбоксилатним суперпластифікатором. 

Використання полімерної добавки на рівні 0.7% від маси цементу дозволяє отримати 

розчинні суміші з пониженим В/Ц  0.4 і підвищеною щільністю с  2050кг/м3. Для 

опису зростання пластичної міцності на початкових етапах структуроутворення 

доцільно застосовувати експоненціально-поліноміальні моделі. Такий опис дозволяє 

отримати узагальнюючі показники пластичної міцності, які є важливими для оцінки 

впливу на процес структуроутворення розчинів рецептурних факторів.  

2. На основі результатів обчислювального експерименту встановлено, що 

пластифікація композицій (без цеоліту і волокон) полікарбоксилатною добавкою на 

рівні 0.7% дозволяє знизити водопотребу на 28%, проте суміші з максимальним 

вмістом долі дрібного піску в суміші пісків характеризуються меншою 

життєздатністю, Pm{=1.0} 35 кПа. Заміна частини в’яжучого цеолітом, в кількості 

8%, прискорює процес початкового структуроутворення розчинів більш, ніж на 50%, 

а вміст гібридних волокон на середніх рівнях (0.6 кг/м3) скорочує період формування 

коагуляційної просторової структури на 65 %. 

3. Отримані «повні криві» процесів структуроутворення для 27-ми розчинів 

підтверджують, початкові значення структурної міцності з плином часу в значній 

степені залежить від початкового В/Ц співвідношення. Встановлено, 

високопластифіковані склади композиту, які містять цеоліт і волокна 

характеризуються швидким набором структурної міцності. Тож це дозволить 
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збільшити оборотність форм при виготовленні архітектурних виробів завдяки ранній 

розпалубці і, як наслідок, скоротити терміни природнього тверднення розчинів. 

4. Комплекс структурованих ЕС-моделей дозволив проаналізувати вплив двох 

груп рецептурних факторів «Модифікатори цементно-піщаної матриці» і 

«Параметри дисперсного армування» на механічні властивості декоративного 

композиту, при знаходженні їх в різному стані. Встановлено, що використання 

цеоліту взамін частини цементу, скловолокон і піску оптимальної гранулометрії при 

максимальній пластифікації сумішей полікарбоксилатом дозволяє отримати 

високоміцний декоративний бетон (50 МПа) та зберегти його міцність у водному 

середовищі.  

5. Результати обчислювального експерименту на ЕС-моделях «повного поля» 

дозволили встановити особливість впливу цеоліту на кінетику набору міцності 

композитів протягом 28 діб. Підтверджено, що заміна частини цементу цеолітом 

спочатку призводить до зниження набору міцності в ранньому віці, а починаючи з 7-

ми діб міцність зростає і у нормативному віці – вища на 24%. 

6. Остаточне рішення щодо кількісного складу рецептурних факторів в 

композиті можна буде прийняти лише після досліджень їх впливу на декоративно-

експлуатаційні властивості декоративного розчину. 

7. Результати отриманих досліджень, що викладені у даному розділі, 

опубліковані у роботах [166, 167, 169-171]. 
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РОЗДІЛ 4.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДЕКОРАТИВНИХ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ БЕТОНІВ 

 

4.1. Аналіз впливу рецептурних факторів на тріщиностійкість 

декоративних композитів 

 

Як показано в Розділі 1 об’єктивне існування технологічних тріщин в структурі 

бетону передбачає їх подальший вплив на декоративно-експлуатаційні 

характеристики архітектурних виробів у період їхньої експлуатації. Окрім присутніх 

в структурі бетону технологічних тріщин в процесі експлуатації декоративних 

виробів, під впливом різних зовнішніх чинників (наприклад, навантажень, природніх 

умов експлуатації), можуть зароджуватися експлуатаційні тріщини, які в 

подальшому переходять в тріщини руйнування [173]. Відомо, здатність цементних 

композитів чинити опір вище зазначеним факторам в значній степені залежить від 

тріщиностійкості бетону.  

Отже, для забезпечення довговічності архітектурним елементам, яка значною 

мірою залежить від тріщиностійкості матричного матеріалу, визначена мета 

дослідження – підвищити тріщиностійкість шляхом регулювання структури 

декоративних композитів за рахунок використання дискретних волокон, 

тонкодисперсного наповнювача та раціональної гранулометрії пісків. 

Як відомо, кількісні значення тріщиностійкості бетону визначають методами 

лінійної механіки руйнування через критичний коефіцієнт інтенсивності напружень 

(KІс, МПа·м0.5) [75, 152].  Використання KІс передбачає, що матеріал всюди, окрім 

малої області поблизу вершини тріщини, є лінійно пружним, однорідним та 

ізотропним [75]. Отримане значення KІс характеризує стан зразка матеріалу в якому 

присутня тільки одна магістральна тріщина.  

Для експериментального дослідження тріщиностійкості 27 різних складів 

декоративного дрібнозернистого бетону (План експерименту наведено в Розділі 2, 

пункт 2.4) використовувалися зразки-балочки розміром 40×40×160 мм з початковим 
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надрізом, які випробовувалися по 3-х точковій схемі у відповідності з нормативним 

документом [152]. Оскільки від способу ініціювання початкової тріщини в зразках 

змінюється розподіл технологічних полів деформацій, які відображаються на 

числових значеннях критерію KІс, дослідження проводилися на двох серіях зразків 

[75, 152]. Початкові надрізи отримано відповідно під час формування зразків шляхом 

закладання сталевої пластини в форми та за допомогою різального інструменту. 

Розміри тріщини прийнято в залежності від розміру зерна дрібного заповнювача dam, 

при цьому довжина а0 і ширина bн тріщини відповідно склали 10 мм та 1.25 мм, що 

відповідає нормативним вимогам. Кількісні значення контролюючих параметрів 

тріщиностійкості представлені в табл. 4.1. 

Аналіз отриманих результатів досліджень показує, що тріщиностійкість у 24-х 

складах дрібнозернистого композиту на зразках із розпиленою (штучною) тріщиною 

KІс
Р є більшою за KІс

З на зразках із закладеною (природною) тріщиною, при цьому 

відхилення значень властивості складає більше 3 %, а в складі #7 навіть 40 %. 

Причиною відмінності значень між KІс
Р і KІс

З може бути, як зазначено в [75], 

наявність системи мікротріщин, що оточують початковий штучний надріз, і які 

вимагають підвищеного притоку зовнішньої енергії на початкових етапах розвитку 

тріщини.  

Оскільки тріщиностійкість бетону залежить від різних технологічних дефектів 

присутніх в його структурі (капіляри, пори, тріщини), тому розглядалась залежність 

KІс від водопоглинання за об’ємом (Wо, %) зразків-кубів в фіксовані моменти часу: 

через 0.25 год, від 1 год до 6 год включно, а далі через добу протягом 28 днів. 

Найбільший кореляційний зв’язок між KІс і Wо виявлено після витримування зразків 

у воді протягом 15-ти хвилин (рис. 4.1). З плином часу перебування зразків у воді 

взаємозалежність між властивостями (KІс
З і Wо; KІс

Р і Wо) втрачається. Не виявлено 

кореляції між KІс і водо-цементним співвідношенням В/Ц, а також механічними 

характеристиками (fctfm, fcm) композиту. В свою чергу в роботі Ю.В. Зайцева показано 

[75], зі зниженням В/Ц зменшується вміст повітряних пор в бетоні, зміцнюється його 

структура, підвищується міцність та опір розвитку тріщини.  
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Таблиця 4.1 

Кількісні значення контролюючих параметрів тріщиностійкості  

декоративних дрібнозернистих композитів у віці 28 діб 

№ строки 

плану 

KІс
З,  

MПa·м0.5 

KІс
Р,  

MПa·м0.5  
KТ 

1 0.287 0.399 0.72 

2 0.305 0.372 0.82 

3 0.264 0.319 0.83 

4 0.228 0.294 0.78 

5 0.338 0.338 1.00 

6 0.277 0.369 0.75 

7 0.247 0.346 0.71 

8 0.299 0.340 0.88 

9 0.328 0.362 0.91 

10 0.300 0.354 0.85 

11 0.334 0.367 0.91 

12 0.344 0.404 0.85 

13 0.371 0.377 0.98 

14 0.368 0.364 1.01 

15 0.369 0.381 0.97 

16 0.330 0.388 0.85 

17 0.308 0.377 0.82 

18 0.373 0.396 0.94 

19 0.329 0.370 0.89 

20 0.301 0.353 0.85 

21 0.310 0.327 0.95 

22 0.387 0.362 1.07 

23 0.374 0.386 0.97 

24 0.329 0.344 0.95 

25 0.364 0.417 0.87 

26 0.347 0.393 0.88 

27 0.386 0.415 0.93 
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Для аналізу впливу факторів складу на значення коефіцієнту інтенсивності 

напружень KІс в залежності від методу ініціювання тріщини в композиті на основі 

натурних результатів в програмі COMPEX будувалися «повні» експериментально- 

статистичні моделі, аналогічні характеристикам механічної міцності (Розділ 3, табл. 

3.1), результати яких інтерпретовано на діаграмах «куби на квадраті» для KІс
З і KІс

Р 

(рис. 4.2a і б) [174]. 

Із представлених 5-ти факторних діаграмах видно, найбільший вплив на 

величину зниження тріщиностійкості (KІс.min) надає тонкодисперсний цеоліт і значна 

присутність у складах матеріалу більш дрібних зерен кварцового піску. 

Так, при заміні цементу пуцоланом в кількості Z = 8 % і максимальному вмісті 

зерен дрібного піску (SG = 70 %) тріщиностійкість неармованого композиту (F6 = 

F12 = 0 %) мінімальна і складає для KІс
З = 0.225 і KІс

Р = 0.301 МПа·м0.5 (рис. 4.2). При 

цьому максимальні рівні коефіцієнтів KІс
З = 0.373 та KІс

Р
 = 0.413 МПа·м0.5 досягаються 

у композитів відповідно без цеоліту, із приблизно однаковим співвідношенням зерен 

дрібного і крупного пісків (SG  50 м.ч.) та при дозуванні суперпластифікатору 

нижче середнього рівня MF < 0.5 %.  

Характер впливу скляних волокон різної довжини на KІс зразків бетону з 

природнім і штучним надрізом дещо різний, але у всіх випадках введення 

супертонкої фібри сприяє підвищенню стійкості матеріалу до розкриття тріщини.  

Рис. 4.1. Вплив водопоглинання за об’ємом на тріщиностійкість зразків бетону  

із штучним (а) і природнім надрізом (б) 
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Так, максимальні рівні KІс
З матеріалу при вмісті тільки довгого (F12 = 0.03 %, а F6 = 

0 %) чи короткого (F6 = 0.03 %, а F12 = 0 %) волокна або їх суміші  (F6 + F12 = 1.2 

кг/м3), при порівнянні з неармованим композитом, зростають на 8 % (рис. 4.2а). 

Також не можна не відмітити, що порізнений максимальний вміст високодисперсних 

волокон довжиною 6 мм або 12 мм можуть збільшувати стійкість матеріалу до 

розвитку тріщин у виробах, які появляються під впливом зовнішніх чинників, 

приблизно на 5 % (рис. 4.2б, нижній правий куб F6 = 0.03 % або верхній лівий куб 

F12 = 0.03 %). Позитивний вплив дискретного скловолокна на в’язкість руйнування 

цементного композиту обумовлений тим, як зазначено в [46], що будучи рівномірно 

розприділеними в цементній матриці вони викликають перерозподіл напружень, які 

є причиною утворення тріщин, і скорочують, ймовірно, середню фактичну довжину 

тріщини.   

При порівнянні безрозмірного узагальнюючого показника – відносного 

приросту {KІс.max/KІс.min}, отриманого в різних рецептурних полях для KІс
З і KІс

Р (рис. 

4.2), видно, що в загальному спостерігається однаковий вплив тонкодисперсного та 

волокнистого наповнювачів на зміну KІс. При цьому найбільший приріст 

відмічається у складах дрібнозернистого композиту неармованого фіброю.  

 

4.1.1. Вплив рецептурних факторів складу декоративного бетону на 

коефіцієнт технологічного впливу 

В наукових роботах [41, 60, 153, 175, 176], присвячених механізму 

структуроутворення композиційних будівельних матеріалів на різних масштабних 

рівнях, показано, що в період виготовлення матеріалу в його структуру 

«закладається» певний набір технологічних недосконалостей – технологічні тріщини 

(ТТ), внутрішні поверхні розділу (ВПР). Вид і характер розподілу ТТ й ВПР 

визначаються якісним складом та концентрацією часток дисперсної фази, 

співвідношенням поверхневої активності між твердими частинками та дисперсійним 

середовищем, а також технологічними особливостями переробки матричного 

матеріалу у виріб. Згідно з [176] наявність внутрішніх границь розділу у виді берегів 
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ТТ й берегів ВПР передбачає здатність сприймати і перерозподіляти внутрішні 

деформації та деформації, викликані різними експлуатаційними навантаженнями. В 

роботах [75, 153, 176] продемонстровано, що тріщиностійкість полімерного і 

цементного композитів з мінеральними наповнювачами залежить від методу 

ініціювання початкових тріщин. Це обумовлено тим, що розподіл залишкових 

деформацій визначається геометричними характеристиками зразка, а величина 

деформацій залежить від початкового складу матеріалу. З урахуванням вище 

наведеного представляє інтерес до вивчення впливу технологічних особливостей 

отримання декоративного композиту на його тріщиностійкість.  

При технологічній постановці задачі, з розробки складів пластифікованого 

бетону, припускалось, що спільне введення скляної гібридної фібри і 

тонкодисперсного цеоліту (характеризується меншим модулем пружності, ніж 

цементний камінь) при раціональній природній гранулометрії двох груп пісків (без 

фракціонування) дозволить знизити технологічну пошкодженість матричного 

матеріалу [132]. 

В роботах [36, 153] запропоновано оцінювати вплив початкового складу 

матеріалу і технологічних особливостей його переробки у виріб через безрозмірний 

коефіцієнт (KТ), чисельні значення якого можуть визначатися через співвідношення 

значень критичних коефіцієнтів інтенсивності напружень зразків-балочок або 

співвідношення значень міцностей при стиску зразків-кубів із закладеною і 

розпиленою тріщиною (KТ = KІс
З/KІс

Р або KТ
П

 = R
З/RР ).  

Отримані результати дослідження тріщиностійкості показали, що метод 

ініціювання початкових тріщин в зразках матеріалу в значній степені впливає на 

чисельні значення KІс, це дозволяє кількісно оцінити вплив рецептурних факторів на 

зміну коефіцієнту технологічного впливу KТ. Згідно з планом експерименту (Розділ 

2, пункт 2.4), в табл. 4.1 наведено, розраховані значення критерію KТ межа коливання 

яких складає від 0.7 до 1.1.  

Для аналізу впливу факторів складу на KТ, в програмі COMPEX побудовано ЕС-

модель (4.1), яка складається з 14 статистично значимих (α = 0.1) ефектів, є 

адекватною при генерованій помилці експерименту sе = 0.328. Модель представлена 
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в структурованій формі та описує «повне» поле коефіцієнту технологічного впливу 

на тріщиностійкість з узагальнюючими показниками (G) [131]: максимум KТ.max = 

1.09 досягається у складі з х1 = 0.514, х2 = 0.47, х3 = х4 = +1, х5 = +0.325, а мінімум 

KТ.min = 0.64 відповідно при вмісті х1 = х2 = +1, х3 = +0.17, х4 = 0.63, х5 = 1. Чисельні 

значення G представлено на однофакторних діаграмах (рис. 4.2).  

 Для кращої оцінки степені можливого впливу окремо взятого фактору х на 

критерій, на рис. 4.2 показано додатково пунктирні криві, що проходять через 

координати нижніх рівнів інших факторів (криві отримано шляхом підстановки 

значень х в модель «повного поля» KТ).  

Аналіз коефіцієнтів ЕС-моделі (4.1) та однофакторних кривих (рис. 4.2) 

демонструють здатність високодисперсних волокон (b4 і b5  0), незалежно від 

методу ініціювання тріщини в зразках, гасити об’ємні деформації розчину викликані 

гідратацією цементного в’яжучого. В свою чергу, різний вміст високопористого 

цеоліту (від 2 до 8% взамін частини в’яжучого) в бетоні, частинки якого 

характеризується більшою поверхневою активністю, ніж цементу, призводить до 

неоднакового розподілу об’ємних деформацій в зразках. Також відомо, вершина 

тріщини є джерелом концентрації напружень [75], а берега тріщини, як і зовнішня 

поверхня зразка сприймають об’ємні деформації тверднучої композиції [41]. В 

результаті чого формуються у зоні тріщини деформації розтягу, зокрема, у її 

вершини – зсуву, а в зонах граней і кутів зразка – деформації стиску. Наявність 

різноспрямованих деформацій у зразка з природнім надрізом веде до зміни щільності 

в різних його зонах, що й відповідно відображається на тріщиностійкості розчину. З  

рис. 4.2 по впливу фактору х1 або Z на KТ видно, 8 % заміна цементу пуцоланом у всіх  

випадках збільшує технологічну пошкодженість композитів. Тільки при 2  % заміні      

KТ = 0.933 – 0.054x1 – 0.054x1
2 ±     0   x1x2   – 0.011x1x4 + 0.027x1x5   

  – 0.025x2 – 0.063x2
2 ±     0   x1x3   ±    0   x2x4 – 0.025x2x5   

  ±      0   x3 + 0.075x3
2 – 0.025x2x3 (а)  ±    0   x3x4 ±       0   x3x5 (с)  

      

 

 

 

 

  + 0.014x4 + 0.028x4
2 ±     0   x4x5      

  + 0.039x5 – 0.057x5
2  (b)    (4.1) 
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Рис. 4.3. Вплив інгредієнтів складу цементно-піщаної системи  

на коефіцієнт технологічного впливу через тріщиностійкість (KТ)  
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Рис. 4.2. Вплив факторів складу на коефіцієнт технологічного впливу  

на тріщиностійкість (KТ) декоративного піщаного бетону 



120 
 

 
 

в’яжучого цеолітом можна отримати максимальне значення критерію KТ.max=1.09. 

Також дрібнозернистий композит, що виготовлений на складі (MF = 0.3 %) з низьким 

рівнем пластифікації, без високодисперсних наповнювачів (Z = F6 = F12 = 0 %) і з 

більшим вмістом в суміші пісків зерен дрібнішої фракції (пунктирна лінія для GS) 

може характеризуватися меншою розбіжністю значень залишкових деформацій. 

Проте, для більш повного аналізу результатів моделювання в цьому напрямку 

доцільно проводити на діаграмі виду «куби на квадраті» (рис. 4.3). В загальному 

ізоповерхні KТ в п’яти рецептурних підпросторах мають однакову конфігурацію і 

характеризуються практично однаковим відносним приростом {KТ.max/KТ.min}, але 

при цьому вплив рецептурних факторів різний. 

Аналіз діаграми дозволяє відмітити три особливості [174]:  

 порівняння максимальних значень критерію підтверджує доцільність спільного 

введення гібридних волокон у композити, виготовлених на крупнозернистому піску 

(SG ≤ 42 %) з частковою заміною в’яжучого добавкою цеоліту від 2 до 2.6 %; 

 у випадку відсутності скляних волокон довжиною 6 мм (верхній куб при F6 = 

0%), ефективність часткової заміни цементу цеолітом збільшується до 3.4 %, але для 

бетонів з вмістом зерен дрібної фракції піску не більше 38 %;  

 знизити технологічну пошкодженість декоративних композитів, армованих 

тільки короткою фіброю (при F6 = 0.03 %), у 1.5 рази можливо при вмісті дрібного 

піску на нижче середньому рівні (х2 = 0.20 або SG  50 %) та при малій заміні 

в’яжучого цеолітом не більше 0.6%.  

 Для трьох вище зазначених особливостей варто зауважити важливий факт 

позитивного впливу суперпластифікуючої добавки (MF = 0.7 %) на формування 

структури композиту з  високодисперсними наповнювачами.    

Проведений аналіз в п. 4.1 дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Тріщиностійкість декоративного бетону значною мірою залежить від 

структурного оформлення, що визначається видом і вмістом високодисперсних 

мінеральних наповнювачів, а також співвідношенням кварцових зерен дрібного і 

крупного піску. Результати досліджень тріщиностійкості показали, значення 

коефіцієнту інтенсивності напружень зразків композиту різних складів залежать від 
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методу ініціювання початкових тріщин. Отримані результати в’язкості руйнування 

демонструють, дана характеристика для одного складу композиту змінюється, в 

умовах проведених дослідів, від 3 до 40 %.  

2. Аналіз побудованих 5-ти факторних діаграм «куби на квадраті» за 

експериментально-статистичними моделями KІс продемонстрували, початкові умови 

організації структури бетону визначають його здатність чинити опір розвитку 

різного виду тріщин. Введення високодисперсних волокон при оптимальному 

дозуванні зерен дрібного піску ( 50 % в суміші пісків) та заміні цементу цеолітом 

від 2 до 3.4 % дозволяє знизити технологічну пошкодженість декоративного 

композиту, тим самим покращити його тріщиностійкість.  

 

4.2. Вплив рецептурних факторів на фізичні властивості композитів  

4.2.1. Водопоглинання та пористість декоративних розчинів 

Відповідно до ДСТУ Б.А.1.1-5-94 «Загальні фізико-технічні характеристики та 

експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення», степінь 

водопоглинання матеріалу характеризується здатністю вбирати і затримувати в собі 

воду, і головним чином змінюється в залежності від об’єму пор, їх виду і розмірів. 

При безпосередньому контакті бетону з водою, насичення його відбувається в 

результаті капілярного підсосу, осмотичної міграції води і під впливом 

гідростатичного тиску [37, 177]. Після насичення водою експлуатаційні властивості 

цементного композиту, внаслідок порушення зв’язків між його складовими 

(продуктами гідратації, зернами цементу, що не прореагували тощо), суттєво 

змінюються. Це зумовлено тим, що такі характеристики як міцність, 

морозостійкість, корозійна стійкість напряму залежать від характеру процесу 

водопоглинання і розподілення в ньому вологи. Отже, метою дослідження є знизити 

водопоглинання декоративного дрібнозернистого бетону, виготовленого на цементі 

з високою питомою поверхнею і підвищеним вмістом С3А, за рахунок використання 

модифікуючих добавок і технологічних прийомів виробництва.  
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Середня густина о і водопоглинання по масі WМ розчину віком 180 діб 

визначались згідно з методикою [85], описаною в Розділі 2 на 27-ми різних складах 

по плану експерименту представленого в пункті 2.4. Чисельні дані характеристик 

отримані як середні значення, шляхом випробовування двох серій зразків, кожна з 

яких складалася із трьох зразків-кубів розміром 70.7×70.7×70.7 мм. Водопоглинання 

визначалося через 0.25 год після занурення висушених зразків у воді, потім – через 

кожну годину протягом 6 год, а далі – через 1, 3, 7, 14 і 28 діб. Результати 

експериментальних даних представлено в табл. 4.2. 

Як видно з табл. 4.2 інтенсивне водопоглинання WМ для більшості складів 

дрібнозернистих композитів спостерігається після 15 хвилин їх замочування. В 

подальшому інтенсивність насичення значно понижується, хоча при більш 

тривалому експонуванні зразків у середовищі WМ поступово зростає. Найбільше 

значення водопоглинання зафіксовано в бетоні на крупнозернистому піску з високим 

вмістом цеоліту (Z = 8 %) і короткого волокна (F6 = 0.03 %) та низьким рівнем 

пластифікації суміші (склад #7 з В/Ц = 0.55). Причому встановлена закономірність 

для #7 зберігається під час замочування протягом 28 діб. В першу годину 

експонування зразків у воді найменшим водопоглинанням WМ.min характеризується 

протилежний складу #7 за вмістом добавок (Z і МF) і волокон (F6 і F12)  склад #14 

розчину. В наступні години замочування композитів дещо змінюється характер 

впливу рецептурних факторів. Найменшим значенням WМ.min володіє склад бетону 

#21 з високим рівнем пластифікації суміші, середнім вмістом високодисперсних 

наповнювачів (x1 = x4 = x5 = 0 або Z = 4%, F6 = F12 = 0.015%) і дрібних зерен піску в 

суміші пісків (x2 = 0 або GS = 50 %). Варто відмітити тісний взаємозв’язок між 

водопоглинанням і міцністю водонасичених композитів #7, #14 і #21. Так, зразок на 

складі #7 (після 24 год експонування у воді) показав зниження fctfm.w на 34 %, а у 

складів #14 і #21 навпаки, fctfm.w збільшилися на 8.6 і 14 % відповідно.  

На рис. 4.4 приведені узагальнюючі результати кінетики водопоглинання за 

масою. Отримані криві побудовані по екстремальним і середнім значенням WМ (в 

часі ) розчинів (табл. 4.2). Після побудови графіків виявлена явна асиметрія 

розташування середньої кривої по відношенню до границь (WМ.max і WМ.min). Границя  
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Таблиця 4.2  

Фізичні характеристики декоративних розчинів 

№ строки 

плану 
б, 

кг/м3 

Водопоглинання WМ, % через  год. Wкп, 

кг/м2·год0.5 0.25 1 6 24 672 

1 2095 1.1 1.1 1.2 1.2 1.9 0.24 

2 2071 1.3 1.3 1.4 1.4 2.2 0.24 

3 1991 1.4 1.6 1.9 1.9 3.5 1.00 

4 2025 1.7 1.7 2.1 2.2 3.9 1.67 

5 2102 1.1 1.1 1.1 1.2 2.0 0.54 

6 2075 1.0 1.0 1.1 1.1 1.9 0.27 

7 2014 2.7 3.0 3.2 3.3 5.3 0.88 

8 2040 1.4 1.5 1.8 1.8 3.8 2.73 

9 2099 0.9 0.9 1.3 1.3 2.6 0.26 

10 2120 0.9 1.0 1.2 1.2 2.1 0.22 

11 2009 1.1 1.4 1.9 2.0 4.0 2.02 

12 2006 1.1 1.1 1.7 1.8 3.9 0.93 

13 2139 1.0 1.0 1.2 1.2 2.1 0.40 

14 2163 0.8 0.8 1.0 1.0 2.0 0.19 

15 2058 1.1 1.1 1.3 1.3 3.2 1.00 

16 2020 1.0 1.1 1.3 1.4 3.2 1.37 

17 2050 1.0 1.0 1.1 1.2 2.6 0.79 

18 2043 1.1 1.1 1.2 1.3 3.1 1.07 

19 2067 0.9 0.9 1.1 1.2 2.9 2.22 

20 2055 1.1 1.1 1.2 1.3 2.6 1.57 

21 2128 0.9 0.9 0.9 0.9 1.6 1.01 

22 2029 1.4 1.4 1.5 1.9 3.6 2.84 

23 2029 1.0 1.1 1.4 1.4 3.0 0.66 

24 2034 1.1 1.1 1.3 1.3 2.6 0.64 

25 2031 0.8 0.9 1.1 1.1 2.5 1.02 

26 2022 0.9 0.9 1.3 1.3 2.8 1.63 

27 2029 1.2 1.3 1.4 1.4 3.1 1.88 
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WМ.max у 2.4 рази віддалена від середньої ніж WМ.min, але надалі починає 

зменшуватися. Це можна пояснити тільки значною відмінністю капілярно-пористого 

простору досліджуваних композитів, що характеризуються різним якісним і 

кількісним складом структурних елементів. Оскільки відомо, що чим більша 

неоднорідність капілярів за розміром і характером, тим більше буде зростати 

швидкість насичення матеріалу на першій ділянці та відповідно зменшуватися на 

другій. У зв’язку з цим, згідно з ДСТУ Б В.2.7-170:2008 та [80] за кінетикою 

водопоглинання бетону (використовувався дискретний метод), визначалися  

диференціальні параметри будови його пористого простору – величина середнього 

розміру пор λ̅ та однорідність розмірів капілярів . Оскільки для всіх 27 складів 

границя коливань  знаходиться в межах 0 <  ≤ 0.241, а в 13 складах даний  

параметр взагалі дорівнює нулю, це дозволило зробити висновок: дрібнозернистий 

пластифікований бетон характеризується великою неоднорідністю пор за розмірами, 

так як для монокапілярного матеріалу  = 1; швидкість насичення зразків водою в 

початковий період часу (до 6 год включно) значно більша, ніж в наступний за ним 

період; оцінити показник λ̅ для 27-ми складів за даною методикою не 

представляється можливим.  

На рис. 4.5, на прикладі 4-х різних за складом композитів, зображено криві 

зростання водопоглинання в перші 6 год при максимальному часі max = 24 год або 

W/Wmax = 1. Отримані результати демонструють, що зменшення однорідності пор  

дійсно веде до росту швидкості збільшення функції W (склади #3, #10, #21) в 

початковий період часу в порівнянні з функцією W, для якої max = 0.241. 

 Аналізуючи вплив факторів модифікації (х1, х2 і х3) цементно-піщаної системи 

(рис. 4.5) на параметр однорідності розмірів пор можна відмітити, що максимальний 

вміст цеоліту і зерен дрібного піску в суміші з крупним дещо підвищують величину 

. Але, найбільш суттєвий вплив на однорідність пор надає суперпластифікатор, 

високі дозування якого призводять до значної неоднорідності капілярів за 

розмірами. Окрім диференціальних параметрів визначалося рівноважне поглинання 

(Wр, %) зразків бетону. Дослідження інтегральної характеристики обумовлено тим, 
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Рис. 4.5. Вплив складів на зміну водонасичення в часі 

#3 (x1=x2=x4=x5=+1, x3=1), #10 (x1= x4=x5=1, x2=x3=+1),  

#11 (x1=x3= x5=1, x2=x4=+1), #21 (x1=x2=x4=x5=0, x3=+1) 
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Рис. 4.4. Кінетика водопоглинання (WM, %) композитів різного складу 
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що вона дозволяє через співвідношення величин Wр/WM оцінити коефіцієнт 

мікропористості KM, чисельне значення якого характеризує відносну кількість 

мікропор в пористій структурі матеріалу. Розрахункові дані KM для 27 складів 

знаходяться в межах 0.39 ≤ KM ≤ 0.69, а отже пористість дрібнозернистих композитів 

більш ніж на 39 % представлена мікропорами, радіус яких менше r < 0.1 мкм. Як 

відомо, серед основних факторів визначаючих пористу структуру цементного 

каменю є мінералогічний склад і дисперсність цементного в’яжучого. Оскільки, в 

роботі використовувався високодисперсний цемент з підвищеним вмістом в клінкері 

С3А – це ймовірно зумовило отриманню пористої структури із зменшеними об’ємом 

макропор і розмірами максимальних діаметрів пор [178].  Окрім цього, як зазначено 

в роботі [46], додавання цирконового волокна в цементний композит також може 

призводити до зменшення числа та розміру крупних пор і викликати утворення 

мікропор. Також в статті [71] зауважено, що заміщення цементу (марки CEM I 42.5 

R при витраті 300 і 400 кг/м3) 10-15 % природнім цеолітом дозволяє зменшити 

діаметр пор бетону. 

 Об’єктивність вищезазначених представлень про будову пористого простору 

цементних композитів підтверджується оптичними дослідженнями (рис. 4.6). Так 

для композиту складу #3, з низьким рівнем пластифікації (x3= 1 або МF= 0.3 %) та 

високим вмістом інших складових, характерна наявність в матриці дрібних і крупних 

макропор розміром не більше 500 мкм з переривчастою структурою. У 

високопластифікованих (МF = 0.7 % або x3= +1) складів #5, #6 і #14 розчину на 

крупнозернистому піску (SG = 30 % або x2 = 1) спостерігається значно менша 

кількість макропор і найбільша неоднорідність пор за розмірами та зокрема при такій 

будові пористого простору цих складів бетону механічні характеристики зразків у 

водонасиченому стані є суттєво вищими (fctfm.w ≥ 30 %, fcm.w  50 %) від – складу #3.  

 Паралельно проводилися дослідження водопоглинання при капілярному 

підсосі Wкп, згідно з методикою EN 1015-18:2002 описаною в Розділі 2, на зразках 

розміром 40×40×160 мм встановлених торцевою гранню на сітчасту підставку у воду 

на глибину 5 мм. Під час визначення Wкп в певні терміни протягом 28 діб 
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виконувалось спостереження за висотою підняття води по переміщенню видимої  

межі змочування поверхні зразка і за наявністю чи відсутністю процесу 

висолоутворення. Зокрема, як зазначено в [47], висолоутворення на поверхні бетонів 

при використанні білих цементів не появляються або майже їх не видно, оскільки 

вони містять дуже мало розчинних луг. В проведених дослідженнях Wкп  на поверхні 

декоративних виробів не було помічено висолоутворень.  

На рис. 4.7 для наочності представлені, на прикладі 4-х різних складів бетону з 

різним В/Ц, кінетичні криві водопоглинання при капілярному підсосі Wкп. 

Найбільше значення Wкп відмічається на низько пластифікованому складі #22 з 

Рис. 4.6. Макроструктура цементних композитів для складів #3, #5, #6 і #14 

 

#3 (x1=x2=x4=x5= +1, x3= 1)  

 = 0.212; KM = 0.40  

 

#5 (x1=x3=x4=x5= +1, x2= 1)  

 = 0; KM = 0.55  

 

#6 (x1=x3= +1, x2=x4=x5= 1)  

 = 0; KM = 0.55  

 

#14 (x1=x2=x4= 1, x3=x5= +1)  

 = 0.09; KM = 0.52  
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високим В/Ц на всій ділянці проведення дослідження. При цьому максимальна 

висота підняття води по капілярам композиту склала близько 6.3 см і є майже рівною 

на вертикальних гранях зразка.  

Як видно з рис. 4.7 кінетичні криві для складів #11, #21 і #22 показують 

тенденцію до поступового затухання капілярного поглинання композиту водою. Для 

зразків складу #14 характерні суттєво низькі значення капілярного підсосу, але при 

цьому не спостерігається тенденція до стабілізації Wкп. Також за результатами 

дослідження структурної пористості по KM для вищезазначених складів композиту 

встановлено залежність обсягу макропор (Vм, %) від водо-цементного 

співвідношення. Так, для складу #22 Vм дорівнює 61% і відповідно для інших #11 – 

57%, #14 – 48% та #21 – 46%. Виходячи з цього, необхідно розглянути вплив В/Ц на  

формування пористого простору дрібнозернистого композиту. Оскільки відомо, 

зниження В/Ц підвищує щільність та понижує загальну пористість структури 

композиту, що неодмінно відображається на його водопоглинанні.  

Обробка експериментальних даних (табл. 4.2) дозволила отримати лінійні 

залежності водопоглинання (W) зразків бетону, за об’ємом Wо і при капілярному  

Рис. 4.7. Капілярне водопоглинання декоративних композитів для складів 

#22 (x1=x2=x4=x5=0, x3= 1), #21 (x1=x2=x4=x5=0, x3=+1),  

#11 (x1=x3=x5= 1, x2=x4= +1) і #14 (x1=x2=x4= 1, x3=x5=+1) 
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підсосі Wкп в різні терміни їх насичення, від В/Ц та середньої густини (табл. 4.3). 

Виявлено достатньо високу кореляцію r між цими характеристиками матеріалу. 

Найбільш тісний кореляційний зв’язок демонструють дані 27-ми складів після 28-ої 

доби перебування зразків у воді. Це обумовлено тим, що при тривалому зберіганні 

цементних композитів у водних умовах відбувається більш повне їхнє насичення, 

оскільки починають заповнюватися рідиною більш дрібні замкнуті макропори.  

На рис. 4.8 для 27-ми композитів показана залежність W від В/Ц і б в  = 24 год 

(час, коли зразки бетону у водонасиченому стані досліджувалися на механічні 

характеристики).  
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Рис. 4.8. Залежність водопоглинання від водо-цементного співвідношення (а)  

і середньої густини (б) декоративних розчинів 

а)  

 

б)  

 

Таблиця 4.3 

Кореляційний зв’язок фізичних характеристик бетону 

Показник  Wо, % Wкп, кг/м2·год0.5 

Коефіцієнт кореляції в різний  водопоглинання W зразків бетону 

r{В/Ц:W} 0.53  0.87 0.48  0.82 

r{б:W} -0.39  -0.73 -0.39  -0.71 

Коефіцієнт кореляції після 24 год водопоглинання W зразків бетону 

r{В/Ц:W} 0.67 0.67 

r{б:W} -0.54 -0.52 
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У зв’язку з тим, що інтегральні параметри (WM i Wкп) пористої структури 

матеріалу суттєво залежать від якісного і кількісного складу композиту подальший 

аналіз проводився з використанням експериментально-статистичних моделей.  

За натурними даними, отриманих після експонування зразків протягом 24 год у 

водному середовищі, для WM i lnWкп в системі COMPEX побудовано нелінійні 

квадратичні структуровані ЕС-моделі (4.2) і (4.3) з 17 і 13 відмінними від нуля 

коефіцієнтами, при помилках експерименту відповідно sе{WM} = 0.11% і sе{lnWкп} =  

0.16 (двосторонній ризик 0.1). Приведені моделі описують «повні» поля 

водопоглинання впливу факторів складу на WM i lnWкп.  

 Для аналізу отриманих ЕС-моделей (4.2 і 4.3) побудовані 3-х факторні діаграми 

(в осях факторів x1-x3), що розташовані у вершинах несучого квадрата координатами 

якого є рівні волокнистих наповнювачів x4-x5 (рис. 4.9а і б). 

Аналіз діаграм показує, що на водопоглинання цементно-піщаної матриці, 

зокрема при безпосередній близькості від волокон, найбільший вплив надає рівень  

пластифікації композицій. Оскільки, як видно з розташування ізоліній на несучих 

квадратах, зони мінімальних значень параметрів W отримуємо:  

 для водопоглинання при гідростатичному тиску з середнім і вище середнього 

дозуванням суперпластифікатору (МF ≥ 0.5 %) в координатах параметрів дисперсного 

армування F12 = 0.03 % та F6 = 0.014 %; 

WM = 1.252 + 0.151x1 ±      0    x1
2 – 0.129x1x2   + 0.046x1x4 – 0.076x1x5   

  + 0.040x2 ±      0    x2
2 – 0.165x1x3   – 0.113x2x4 + 0.110x2x5   

  – 0.390x3 + 0.189x3
2 ±       0   x2x3 (а)  – 0.066x3x4 + 0.144x3x5 (с)  

      

 

 

 

 

  + 0.086x4 + 0.139x4
2 – 0.138x4x5      

  – 0.111x5 ±      0    x5
2  (b)           (4.2) 

 
lnWкп = 0.380 ±      0   x1 – 0.460x1

2 – 0.079x1x2   – 0.143x1x4 + 0.185x1x5   

  – 0.051x2 + 0.245x2
2 ±     0   x1x3   ±    0   x2x4 – 0.120x2x5   

  – 0.757x3 + 0.150x3
2 – 0.074x2x3 (а)  + 0.173x3x4 ±       0   x3x5 (с)  

      

 

 

 

 

  ±      0   x4 – 0.810x4
2 ±     0   x4x5      

  ±      0   x5 ±      0    x5
2  (b)    (4.3) 
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а)  

 

б)  
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 для водопоглинання при капілярному підсосі на високопластифікованих 

складах композиту (МF = 0.7 %), зокрема, з максимальним рівнем армування матриці 

тільки волокнами довжиною 12 мм.   

В свою чергу, зменшення рівня пластифікації сумішей до мінімального (МF = 0.3 %) 

призводить до значного зростання водопоглинання зразків розчину. Особливо це 

спостерігається на Wкп, де розрахований відносний приріст {Wкп.max/Wкп.min} 

коливається в межах від 7.4 до 22.7 раз. Також, необхідно відмітити наступне –  

максимальна степінь гібридного армування матриці веде до зниження показника  

(куб верхній справа). Отже, тонкі високодисперсні волокна при раціональній 

гранулометрії піску, щільно заанкерувавшись між зернами заповнювача, служать 

бар’єром на шляху підняття води по капілярам за висотою зразка композиту.  

Вплив фракційного складу піску і цеолітового наповнювача на WM i Wкп зразків 

бетону досить різний. Так, «позитивний» вплив пуцолану на капілярне  

водопоглинання спостерігається виключно на високопластифікованих складах, 

зокрема армованих тільки фіброю довжиною 6 мм при вмісті зерен дрібного піску в 

суміші пісків 53 % (рис. 4.9б). Проте, при гібридному армуванні цементно-піщаного 

композиту середніми дозуваннями волокон (F6 = F12 = 0.015 %) і максимальній заміні 

цементу цеолітом Wкп підвищується з 0.19 до 0.50 кг/м2·год0.5. У всіх інших випадках 

помічається негативна дія пуцоланового наповнювача, різні дозування якого при 

розбіжній гранулометрії піску сприяють збільшенню водопоглинання композитів. 

Це дозволяє припустити, що причиною підвищення W є фізико-хімічна і фізико-

механічна зміни в зоні контакту заповнювача і матриці матеріалу. Оскільки заміна 

в’яжучого цеолітом і збільшення в суміші пісків зерен дрібної фракції при 

забезпеченні вимоги по легкоукладальності композицій постійно сприяли зростанню 

початкового водо-цементного співвідношення [179]. 

4.2.2.  Карбонізаційна стійкість декоративних розчинів 

Довговічність дрібнозернистого бетону, як капілярно-пористого матричного 

матеріалу, призначеного для виготовлення архітектурних деталей широкого спектру 

(фасадних елементів, малих архітектурних форм тощо [32]), як показано в огляді 



133 
 

 
 

Розділу 1 залежить від багатьох факторів, зокрема й від карбонізації. Карбонізація 

охоплює всі явища, пов’язані з дією діоксиду вуглецю на структуру цементного 

каменю чи бетону, що призводять до зміни характеристик композитів. В свою чергу, 

степінь карбонізації матеріалу залежить від наступних факторів: відносної вологості 

бетону й зовнішнього середовища, температури, пористості, проникності, які, 

зокрема, залежать від вмісту і складу цементу, водо-цементного співвідношення, 

умов гідратації, вмісту виду й кількості пуцоланових добавок тощо [43, 47, 49, 62]. 

Тож, представляється інтерес до вивчення впливу  атмосферного СО2, в перемінних 

умовах навколишнього середовища, на степінь карбонізації зразків 27-ми різних 

складів декоративного дрібнозернистого бетону.  

Використання модифікуючих добавок і дискретних волокон при виготовленні 

декоративних композитів на цементі високої дисперсності (S = 4600 см2/г за 

Блейном), як показано в Розділі 3, змінює кінетику гідрато- і структуроутворення 

матеріалу. В результаті сформована пориста структура дрібнозернистого композиту, 

у віці 180 діб, в основному представлена мікропорами (заключення зроблено на 

основі отриманих результатів оптичних досліджень й розрахованого коефіцієнту 

мікропористості KM). Внаслідок триваючої гідратації реліктових зерен цементу 

мабуть відбувається мимовільний процес перебудови пористої структури бетону, що 

призводить до звуження перетину макропор за рахунок заповнення їх 

новоутвореннями. Відомо, найбільший вплив на довговічність композитів надає 

фазовий склад новоутворень, а також їх стабільність при впливі на них природних 

агресивних факторів (вологість, кислі гази тощо). 

Дослідження степені карбонізації складів декоративного композиту 

проводилося через величину глибини карбонізації (, мм) на свіжих поверхнях зрізу 

зразків-балочок, попередньо оброблених спиртовим розчином фенолфталеїну. Варто 

зазначити, що показник  є середнім результатом значень глибини карбонізації 

кожної з 4-х граней 3-х зразків, вимірювання яких виконувалося за допомогою 

штангенциркуля. Про відсутність карбонізації матричного матеріалу свідчить добре 

зафарбована в яскраво-рожевий колір внутрішня поверхня зразків бетону, яка 

містить вільний портландит Са(ОН)2. В якості прикладу на рис. 4.10 представлено 
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фотознімки деяких зразків різних за складом бетону. Не зважаючи на те, що вік 

випробовуваних зразків складає 420 діб, карбонізація у 20-ти складів розчину 

відсутня (рис. 4.10а), а в інших – не перевищує 2.5 мм (рис. 4.10б). Ймовірно, це 

пов’язано з підвищеним вмістом тонких частинок у фракційному складі в’яжучого й 

пуцолану, розміром  20 мкм, відповідно 65 % й 45 %, а також збільшеним вмістом 

цементу в складі дрібнозернистого бетону (440  490 кг/м3). Зазначені висновки 

добре узгоджуються з результатами досліджень, представлених в [48].     

 Отримані результати дослідження також показують, що початкове водо-

цементне співвідношення складів декоративного бетону впливає на величину 

карбонізації, за рахунок зміни пористості та об’єму наскрізних пор. Так, з рис. 4.10б 

чітко видно – склади бетону, які піддалися карбонізації під впливом атмосферного 

СО2, містять поверхневий шар СаСО3 (відстань між границею зміни кольору і 

Рис. 4.10. Степінь карбонізації складів декоративного бетону 

#1                    #2                    #21                   #22 

  #3                     #4                    #7                     #8 

а) 

б) 

  #11                  #12                  #27 
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поверхнею зразка). Варто відмітити, що спільним за вмістом сировини для 

композитів (рис. 4.10б) є низький рівень їх пластифікації (MF = 0.3%). В свою чергу, 

представлені склади характеризуються підвищеним початковим В/Ц = 0.520.54 

(окрім #27), а деякі з них – максимальними значеннями водопоглинання за об’ємом 

(Wо, %) і капілярним підсосом (Wкп, кг/м2·год0.5), після експонування зразків у 

водному середовищі протягом 28 діб. Так, для складу бетону #7 з високим вмістом  

цеоліту і частинок крупного піску, Wо і Wкп складають 10.7 % і 1.9 кг/м2·год0.5, а для 

 #11, відповідно без пуцолану і з максимальним дозуванням частинок дрібного 

піску в суміші пісків, показники водопоглинання відповідають числовим значенням 

8.0 % і 2.6 кг/м2·год0.5. При цьому глибина карбонізації композитів #7 і #11 дорівнює 

1.5 мм і 2.5 мм. Як видно – пористість бетону на складі #7 більша за #11, але тим не 

менш величина карбонізації його на 40 % нижча. Приймаючи до уваги власні  

результати дослідження [180] і представлені в [44, 48] по впливу якісного й 

кількісного складу пуцоланових добавок (подрібнений доменний шлак, 

мікрокремнезем тощо), можна зазначити, мікроструктура високопластифікованого 

цементного композиту з тонкодисперсним цеолітом характеризується меншою 

кількістю капілярних наскрізних пор і відповідно глибиною карбонізації. Це 

зумовлено, зокрема й тим, що активні оксиди SiO2 і Al2O3 пуцолану є достатньо 

активними по відношенню до клінкерних мінералів в’яжучого та підтверджується 

швидкістю росту пластичної міцності [167] й міцності на стиск в рівноважному стані 

[170] бетону.  

Проведений аналіз в п. 4.2 дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Водопоглинання значною мірою залежить від структурного оформлення 

декоративного композиту, що визначається якісним і кількісним вмістом цементу, 

органо-мінеральних добавок та співвідношенням кварцових зерен дрібного й 

крупного піску. Аналіз побудованих діаграм за моделями W продемонстрували, 

бетони, що забезпечують мінімальні рівні водопоглинання за масою і при 

капілярному підсосі дещо відрізняються за складом. Планується провести 

багатокритеріальний пошук в області допустимих рішень кращих рівнів певних 

критеріїв, за умов виконання вимог до нормованих критеріїв. 
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2. Величина карбонізації складів декоративного композиту залежить від степені 

гідратації клінкерних мінералів цементу, вмісту в’яжучого й пуцолану. Вибірковість 

проникнення діоксиду вуглецю через поверхні зразків в тіло бетону підтверджує 

відмінність капілярно-пористого простору досліджуваних композитів, що 

характеризуються різним якісним і кількісним складом структурних елементів. Для 

оцінки довговічності архітектурних елементів, окрім характеристик міцності, варто 

брати до уваги стійкість до карбонізації матричного матеріалу. 

 

4.3.  Вивчення впливу складів на деформації усадки декоративних бетонів 

 

Ґрунтуючись на дослідженнях вітчизняної й міжнародної наукової та 

професійної спільноти високопродуктивний бетон (High Performance Concrete) [43, 

64, 66-68] представляється композиційним матеріалом, що характеризується 

високими показниками технологічності, ранньої та проектної міцності, 

карбонізаційної стійкості, стійкості до знебарвлення тощо, зокрема й стабільним 

об’ємом протягом всього терміну експлуатації. В свою чергу такі бетони 

виготовляються на високоактивних цементах (марок 500 і 600) з використанням 

органо-мінеральних модифікаторів і певної гранулометрії заповнювачів [55, 64, 66, 

68]. При цьому технологія їх виготовлення вимагає збільшення вмісту в’яжучої 

речовини та низького водо-цементного співвідношення. Однак підвищений вміст 

цементу, низьке В/Ц, присутність високоактивних тонкодисперсних добавок і вид 

заповнювачів сприяють зростанню деформацій усадки композиту, які зі свого боку 

призводять до появи та розвитку технологічних тріщин, особливо при відсутності 

нормального вологісного догляду під час твердіння матеріалу [43, 64, 66, 95, 96, 103]. 

Поява тріщин залежить від режимів догляду, модулів пружності, об’єму матеріалу 

та геометричної форми виробів [36, 62, 72]. Тому задачею дослідження є – 

збереження декоративно-експлуатаційних властивостей архітектурних виробів в 

часі з метою визначення раціональних співвідношень вихідних компонентів, які 

зводять до мінімуму деформації усадки композиту. 
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Визначення деформації усадки проводилося відповідно до [85] на зразках 

призмах квадратного перерізу розміром 40×40×160 мм за допомогою пристрою 

представленого в [154, рис. 1]. Вимірювання лінійної відносної деформації усадки 

(cs, мм/м) спричиненої гідратацією цементу, зменшенням вологості зразків бетону 

та його карбонізацією виконувалося за допомогою індикаторів годинникового часу 

з ціною ділення 0.01 мм. Випробовування для визначення cs проводилось в 

приміщенні, де підтримувалися постійні вологісно-температурні параметри 

атмосферного повітря, значення яких знаходились відповідно в межах W=5560 % і 

Т=2022 0С. При цьому потрапляння прямих сонячних променів на зразки не 

допускалось [154]. В першу добу після виготовлення зразків, автогенна усадка, що 

обумовлена хімічними процесами, не охоплювалась дослідженнями. Початковий 

відлік поздовжньої деформації усадки розпочато через 24 год після демонтажу 

зразків з форми, значення знімались через 3, 7, 14 діб, а надалі раз в 2 тижні. При 

цьому дослідження cs проводилися протягом 154 діб з одночасним контролем втрати 

маси зразку. За отриманими результатами проведених 27-ми дослідів натурного 

експерименту (план представлено в Розділі 2) будувалися кінетичні криві, що 

відображають залежність деформацій усадки (cs, мм/м) від часу вимірювання (, 

діб). Внаслідок спільної дії гідратації клінкерних мінералів, пуцолану з 

портландитом цементу і поступовим вирівнюванням вологості зразків з вологістю 

атмосферного повітря виявилося, що мінімальними значеннями деформацій усадки, 

на всьому відрізку дослідження, характеризується низько пластифікований склад 

композиту на крупнозернистому піску з максимальним рівнем гібридного армування 

(F6 = F12 = 0.03%) без цеоліту (#15  cs.min, рис. 4.11). Загальна усадка зразків 

бетону на даному складі почала проявлятися лише після 7 доби їх виготовлення. 

Зокрема, чисельні значення cs для складу #15 до 98 діб дослідження включно, були 

значно нижчими (більш, ніж  у 1.5 рази) за усадку контрольного складу бетону #16, 

у якого В/Ц є навіть меншим на 3.8%. При цьому міцність на стиск fcm зразків складу 

#15, як у рівноважному, сухому так і водонасиченому станах композиту, є досить 
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високою (більше, ніж на 20 %) за контрольний. В свою чергу максимальною   

деформацією усадки в 0.59 мм/м, через 48 год після виготовлення зразків, 

виділяється розчин з середніми дозуваннями факторів модифікації цементної 

матриці (х1=х2=х3=0) та параметрами дисперсного армування на основному і 

високому рівнях (х4=0, х5=+1), тобто  #25, у якого В/Ц = 0.47. Надалі на всій ділянці 

проведення вимірювання критерію cs найбільшими значеннями усадки вирізняється 

низькопластифікована неармована композиція з високим вмістом цеоліту і зерен 

дрібного піску (#4  cs.mах, рис. 4.11), та відповідно з В/Ц = 0.53. При цьому, варто 

зауважити – не дивлячись на те, що склад #4 містить 8% високопористого пуцолану  

(вводився взамін частини цементу) видалення капілярної вологи зі зразків (рис. 4.12) 

відбувається повільніше, а деформації усадки проявляються інтенсивніше. В 

загальному, зразки бетону із вмістом цеоліту Z втратили не більше у своїй масі, ніж 

зразки без пуцолану (наприклад, склади #12 і #15 з початковим В/Ц відповідно 0.51 

та 0.53). При аналізі залежності «cs від m» необхідно брати до уваги й структурну 

пористість композитів. За розрахованим коефіцієнтом мікропористості KM для всіх 

досліджуваних композитів була встановлена залежність обсягу макропор (Vм, %) від 

Рис. 4.11. Узагальнюючі результати кінетики  

відносної деформації усадки (cs, мм/м) декоративного композиту 
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В/Ц (Розділ 4, пункт 4.2). Зокрема, для складу #4 Vм дорівнює 60%, і відповідно для 

інших #12 – 50%, #14 – 48% та #15 – 58%. Незважаючи на те, що склад #15 

характеризується більшим відсотком макропор і В/Ц, ніж #12, композит втрачає 

менше капілярної вологи. Це обумовлено, скоріше, присутністю в складі #15 

гібридних цирконових волокон (F6 і F12), які можуть не тільки запобігати 

утворенню усадочних тріщин на ранніх стадіях твердіння (www.owenscorning.com) 

розчину, але й призводити до зменшення розміру крупних пор [46]. Серед 27-ми 

композитів найменшою втратою маси в 1.1 % (або 6 грам за 154 доби) володіє зразок 

складу #14 з В/Ц = 0.39, але при цьому поздовжня деформація його усадки (в  1 

мм/м) є трохи вищою від #15. Низькі значення масової втрати для зразка #14 

можливо пояснити мікропористою структурою композиту і розривною структурою  

пор, оскільки середня густина складу є високою (б = 2163 кг/м3), а водопоглинання 

– мінімальне (WM = 2 % і Wкп = 0.82 кг/м2·год0.5 після 28 діб насичення). В результаті 

чого, випаровування вологи з бетону гальмується, капілярний тиск на стінки пор 

можливо знижується, та зокрема, декоративний розчин #14 характеризується 

більшою механічною міцністю у водонасиченому стані ( 20 %) від #15.  

На рис. 4.13, для наочності, на прикладі 6-ти різних складів композиту  

представлені кінетичні криві росту поздовжніх деформацій усадки протягом 154 діб.   

Рис. 4.12. Залежність усадки від зміни вологості зразків бетону 
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Аналіз кривих показує, що розвиваючі стискаючі зусилля стрімко  проявляються  на 

ділянці дослідження до 42 діб, а надалі у віці 98 діб загальна усадка стабілізується. 

При цьому найбільшим темпом зростанням cs характеризується низько 

пластифікований гібридно-армований фіброю склад #3 на дрібнозернистому піску з 

максимальним рівнем модифікації добавки цеоліту (Z = 8%). Необхідно зауважити, 

що на 3-ю добу вимірювання усадки (або після 96 год з моменту розпалубки зразків 

з форм) значення критерію склало 93 % від його загальної величини в 0.84 мм/м. 

Інтенсивний розвиток деформацій усадки обумовлений, вірогідно, високою 

спільною активністю тонкодисперсних частинок цементу (СЕМ І 52.5 R) і пуцолану 

в ранньому віці твердіння композиту #3, що відповідно пов’язано з більшою    

потребою води для гідратації [69, 179]. Як показано в роботі [167], цеоліт дійсно 

прискорює процес початкового структуроутворення розчинів більш, ніж на 50 %. В 

результаті композити характеризуються підвищеним вмістом новоутворень 

цементного каменю, а отже, більшим вмістом капілярно-зв’язаної та адсорбційно-

зв’язаної води [52], яка інтенсивно буде випаровуватися при твердінні бетону у 

природніх умовах. В підсумку, це призводить до розвитку посилених стягуючих 

напружень в капілярах в’яжучої системи, а значить – деформацій усадки. Також, 

необхідно зазначити, при дослідженні зразків складу #3 на пористість і міцність, 

виявлено – пористий простір бетону складається з крупних і дрібних макропор 

Рис. 4.13. Криві зростання cs в часі 
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(60%, визначено за KM) з переривчастою структурою [179], яка характеризується 

низькими показниками міцності на стиск [181]. В свою чергу, стохастично 

розподілені  скляні волокна в цементній системі утворюють тривимірний каркас, 

який може перешкоджати розвитку вільної усадки. Оскільки, модуль пружності 

волокон значно більший модуля пружності дрібнозернистого бетону, а отже основну 

частку напружень можуть сприймати волокна. Це твердження експериментально 

демонструє кінетична крива (рис. 4.13) для складу #15 при порівнянні з #16 [182].  

 За думкою багатьох науковців [39, 43, 52, 62, 88, 89 та ін.], одними з основних 

факторів, що впливають на усадку при висиханні бетону є підвищений вміст 

цементного в’яжучого і збільшене початкове водо-цементне співвідношення. Тому 

представляється інтерес до розгляду залежності впливу цих факторів на величину cs 

на всій ділянці її вимірювання. Виявлено, найбільш тісний кореляційний зв’язок 

приходиться на 98 добу, коли усадочні деформації в композитах стабілізуються.  

Аналіз діаграми на рис. 4.14 показує – загальна усадка розчинів, при рівних 

вимогах до легкоукладальності сумішей тим вища, чим більше В/Ц і дещо більший 

вміст гідросилікатів кальцію в цементній системі, але при цьому такий зв'язок є 

незначним. На величині деформацій усадки теж позначається пористість 

(визначалася через водопоглинання W) декоративних розчинів. Значення цих 

властивостей, отриманих для 27 композитів, можна побачити на діаграмах 

розсіювання. З рис. 4.15 видно, що деформації більш інтенсивно розвиваються у 

бетонах з більшим водопоглинанням, отже спостерігається взаємозалежність 

характеристик W з величиною cs.  

Приймаючи до уваги вищенаведені результати дослідження карбонізаційної 

стійкості (пункт 4.2) декоративного бетону варто зазначити, величина карбонізації 

складів залежить від степені гідратації клінкерних мінералів цементу, вмісту 

в’яжучого й пуцолану [183]. При цьому початкове В/Ц впливає на критерій, за 

рахунок зміни пористості та об’єму наскрізних пор. Зокрема виявлено, що склади 

композитів з максимальними рівнями суперпластифікатору і цеоліту 

характеризуються високою карбонізаційною стійкістю і вирізняються більш 
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Рис. 4.15. Співвідношення водопоглинання декоративних композитів  

з деформацією усадки 

Рис. 4.14. Вплив витрати в’яжучого і водо-цементного співвідношення  

на відносну деформацію усадки 27-ми складів декоративного бетону 
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низькими значеннями деформацій усадки, оскільки водопоглинання їх за об’ємом і  

при капілярному підсосі є невеликим, відповідно, Wо  4.5 % і Wкп  1.1 кг/м2·год0.5 

після 28 діб насичення. 

Проведений аналіз в п. 4.3 дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Підтверджуються результати дослідників стосовно введення активного 

тонкодисперсного пуцолану взамін частини в’яжучого – цеоліт сприяє зростанню 

вільної усадки бетону, особливо в ранній період твердіння до 7 діб з низьким рівнем 

його пластифікації. При цьому степінь карбонізації складів бетону з високим 

дозуванням пуцолану і суперпластифікатору відсутня.  

2.  Результати вимірювання усадки показали, що стохастично розподілені 

гібридні високодисперсні волокна в цементній системі, утворюючи тривимірний 

каркас, впливають на розподіл об’ємних змін. Величина деформацій усадки 

залежить від капілярного тиску при висиханні зразка, який визначається характером 

пористості. Характер пористості, в свою чергу, є відповідальним за водопоглинання 

матеріалу. Тому в роботі оптимізація складів декоративного бетону буде 

проводитися, зокрема й, по водопоглинанню, оскільки характеристика для матеріалу 

є нормативною.  

    

4.4. Вплив складів на морозостійкість декоративних композитів  

 

Одним з основних критеріїв оцінки довговічності архітектурних деталей, що 

застосовуються для оздоблення конструктивних елементів будівель і споруд, як 

зазначається в Розділі 1, є морозостійкість. Саме ця властивість в декоративних 

цементних композитах, зокрема, визначає термін їх експлуатації без зниження 

характеристик міцності та показників якості лицьової поверхні [24, 27, 51, 56]. При 

цьому, отримані власні результати досліджень декоративних композитів на 

капілярне водопоглинання Wкп [179] показали достатньо низькі значення критерію. 

Зокрема, на лицьових поверхнях зразків, досліджуваних на Wкп протягом 28 діб, 

висолоутворень не спостерігалося. Таким чином, задачею дослідження є – 

підвищити морозостійкість декоративного бетону, без використання 
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повітровтягувальних добавок, шляхом модифікації цементно-піщаної системи 

високоефективними дисперсними наповнювачами. 

Відповідно до [85] на морозостійкість випробовувалися зразки-куби розміром 

70.770.770.7 мм. Для визначення властивості виготовлялось 6 зразків-кубів, з яких 

3 зразки піддавалися заморожуванню-відтаванню, а інші 3 зразки були 

контрольними. Насичення зразків та їх дослідження виконувалося за прискореним 

другим методом згідно з [155]. При цьому 5 %-ий водяний розчин хлористого натрію 

після кожних 10 циклів заморожування і відтавання замінювався на новий. Також, 

після кожного циклу зразки-куби візуально оглядались на предмет появи будь-яких 

дефектів на їх гранях і ребрах.  

В якості критерію морозостійкості використано коефіцієнт морозостійкості KF, 

який розраховано через середні значення міцності на стиск основних зразків (fcm.F, 

МПа) у порівнянні з середньою міцністю на стиск контрольних (fcm.k, МПа). Зокрема, 

для 27-ми різних за складом композитів (план експерименту та визначення критеріїв 

характеристики представлено в Розділі 2), після кожних 5-ти циклів, оцінювались 

величина втрати маси зразків (М, %) і водопоглинання за масою (WM.F, %) зразків.  

Результати дослідження величини «М» до і після 350 циклів морозного впливу 

показували приріст маси в середньому на 0.29% від маси зразків, насичених соляним 

розчином перед початком досліджень. В подальшому, після 400 циклів на поверхні 

одиночних зразків декількох складів бетону почали з’являтись точкового характеру 

лущення (рис. 4.16). Причому, тільки у трьох складах бетону було виявлено втрату  

Рис. 4.16. Зовнішній вигляд зразків після 400 циклів  

поперемінного заморожування і відтавання  

Дефекти 
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маси – це зразки під номером #5 – М = -0.07 %, #10 – М = -0.33 % і #25 – М = -0.14 %. 

До того ж, на поверхні зразків складу #5 візуально дефектів не спостерігалось. В 

свою чергу, згідно з [85], допустима величина втрати маси зразків після 

поперемінного заморожування і відтавання повинна складати не більше 5%. Проте, 

було прийнято рішення – подальші дослідження не проводити по причині 

погіршення зовнішнього виду, що є неприпустимим для декоративних бетонів. 

На рис. 4.17 показано кінетичні криві зміни водопоглинання за масою, 

побудовані по узагальнюючим екстремальним точкам, через кожні 50 циклів 

«заморожування-відтавання» включно до 400 циклів.  

 Аналіз діаграми показує, багаторазові знакоперемінні об’ємні деформації 

викликають структурні зміни в досліджуваних композитах. Так, структура окремих 

складів бетону ущільняється, оскільки зменшується величина Wmin, а в деяких – 

навпаки, структура починає поступово розхитуватись. Судячи по розташуванню і 

напрямку руху кінетичної кривої Wmax, пориста структура деяких композитів, 

початково, характеризується підвищеним вмістом пор і капілярів, в якій швидше 

починають накопичуватися залишкові деформації розширення, що служать 

загальною ознакою початку розвитку деструктивних процесів в матеріалі [60]. При 

Рис. 4.17. Зміна водопоглинання за масою зразків-кубів  

при перемінному заморожуванню і відтаванню (WM.F, %) 
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цьому, максимальними значеннями насичення сольовим розчином Wmax, як на 

початку так і після проведення дослідження WM.F, характеризуються два низько 

пластифікованих склади бетону з високими рівнями заміщення в’яжучого добавкою  

пуцолану (Z = 8%) – це #7 і #8 та з – В/Ц = 0.55. Варто звернути увагу на той факт, 

що на поверхні зразків складу #7 і #8 після 400 циклів заморожування візуально не 

спостерігалось жодних дефектів. Це скоріше пов’язано з присутністю в структурі 

цих композитів високодисперсних тонких волокон [184]. Окрім цього, отримані в 

попередніх дослідженнях дані по кінетиці водопоглинання і капілярному підсосі 

[179], згідно з ДСТУ Б В.2.7-170:2008 і EN 1015-18:2002, узгоджуються з даними 

водопоглинання WM.F, отриманих під час випробовування на морозостійкість.  

Результати дослідження величини втрати маси зразків (М, %) і водопоглинання 

за масою (WM.F, %) показують, після 400 циклів морозного руйнування в структурі 

досліджуваних композитів відбуваються зміни, які зі свого боку, повинні певним 

чином вплинути на міцність матеріалу.  

Розраховані значення коефіцієнту морозостійкості KF знаходяться в межах від 

0.96 до 1.74. В структурі композитів у яких KF  1.0 підтверджується початок 

незворотних змін. Із 27-ми складів декоративного бетону, тільки у двох  #8 і #10 

зафіксовано втрату (, %) міцності на стиск, відповідно на -1.7 % і -4.2 %. 

Збільшення міцності в зразках інших складів бетону може бути пов’язане, як 

зазначається в [68], заповненням пор кристалами солей із розчину, якими 

насичувалися зразки-куби під час проведення випробувань.  

Згідно з [155], допустима величина втрати міцності зразків на стиск після 

поперемінного їх заморожування і відтавання повинна складати не більше 5 %. 

Таким чином, досліджувані склади декоративного бетону, як за зовнішнім виглядом 

і втратою маси зразків, так і за міцністю на стиск, пройшли випробовування на 

морозостійкість, і відповідають заявленій марці матеріалу F400.     

Для оцінки степені впливу рецептурних факторів на збереження fcm.F, по 

отриманим експериментальним даним, побудована квадратична експериментально-

статистична модель (4.4), яка адекватна експерименту при помилці sе{fcm.F} = 1.96 

МПа із 17 статистично значимими коефіцієнтами при двосторонньому ризику 0.1.  
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 Нелінійна ЕС-модель структурована по групах факторів. Блок (а) описує вплив 

на fcm.F бетону модифікаторів цементно-піщаної матриці (x1x3), блок (b) – вплив 

параметрів дисперсного армування (x4 і x5) на fcm.F, а блок (с) показує, як будуть 

трансформуватись локальні поля властивості за рахунок взаємозв’язку двох груп 

факторів складу. В загальному, модель описує «повне» поле міцності на стиск 

бетону, дослідженого на морозостійкість (4.4) в координатах всіх факторів складу 

(x1x5). Узагальнюючими показниками ЕС-моделі fcm.F є максимум 43.97МПа і 

мінімум 13.71МПа, прирости абсолютний {fcm.F} = 30.3МПа і відносний {fcm.F} = 3.2.  

Результати математичної обробки значень критерію fcm.F (4.4) по визначенню 

впливу варійованих факторів складу представлені на рис. 4.18. При цьому, п’ять  

локальних трьохфакторних полів  утворені при градієнтних факторах X1(Z), X2(SG) i 

X3(MF), що  розташовані у вершині та центрі квадрату і змінюються в координатах 

факторів X4(F6) і X5(F12). В «повному» полі всі фактори градієнтні [131].  

Аналіз діаграми «куби на квадраті» (рис. 4.30) показує, армування цементно-

піщаної системи скловолокном підсилює здатність бетону чинити опір утворенню і  

накопиченню пошкоджень у стінках дефектів його структури, викликаних 

напруженнями розтягу, що виникають відповідно під впливом багаторазового 

заморожування і відтавання. Порівняння мінімальних і максимальних показників 

fcm.F армованих волокном композитів, відповідно, з неармованими складами 

(F6=F12=0, лівий нижній куб) показує, що стійкість матеріалу до морозного 

руйнування підвищується. Зокрема, збільшення рівня пластифікації композицій 

полікарбоксилатною добавкою МF до 0.7 % покращує ефективність роботи волокон. 

Проте волокна довжиною 6 і 12 мм (або F6 i F12) дещо по-різному співпрацюють з 

fcm.F = 25.8 + 0.77x1 + 3.91x1
2 + 2.53x1x2   + 1.22x1x4  1.33x1x5   

  – 1.03x2  2.44x2
2 ±   0   x1x3   + 2.01x2x4 – 0.99x2x5   

  + 5.15x3 + 2.51x3
2 + 0.73x2x3 (а)  + 1.19x3x4  1.01x3x5 (с)  

      

 

 

 

 

  + 0.69x4 ±    0  x4
2 ±     0   x4x5      

  ±      0   x5  2.99x5
2  (b)    (4.4) 
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факторами модифікації бетону, блок ЕС-моделі – (с). Ефект дії волокон скоріше за  

все пов’язаний з присутністю активної гідравлічної добавки – клиноптилоліту і 

вмістом в суміші кварцових пісків зерен певної фракції.  

Позитивний вплив тонкодисперсного цеоліту на збереження fcm.F бетонів, і 

відповідно на морозостійкість, може бути пояснено:  

–  збільшенням щільності цементної системи, за рахунок зниження загальної 

пористості, та зміцненням контактної зони між цементним каменем і заповнювачами 

різного якісного і кількісного складу бетону. В результаті, при механічному 

руйнуванні зразків, за рахунок ущільненої границі контакту волокна-матриці, 

Рис. 4.18. Аналіз впливу рецептурних факторів на границю міцності на стиск 

композитів, досліджених на морозостійкість (fcm.F, МПа) 
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кількість «висмикнутих» коротких волокон зменшується і міцність композиту 

характеризується міцністю волокон [146]; 

– при утворенні низькоосновних гідросилікатів з портландиту й активної 

гідравлічної домішки проходить процес контракції, який обов’язково пов’язаний, за 

думкою С.В. Шестоперова [185], з утворенням повітряних мікро амортизаторів в 

структурі гідросилікату. Тому, такі структури композиту повинні мати хорошу 

морозостійкість, що й підтверджується результатами дослідження; 

– нижчим модулем пружності, ніж у цементного каменю. Як відмічають В.І. 

Соломатов, В.М. Вировой та ін. в своїх дослідженнях [41], цей позитивний фактор 

пов’язаний з демпферною роллю низькомодульних компонентів, здатних частину 

пружної енергії сприймати та «гасити» в собі без передачі на пружну матрицю, в 

результаті чого й підвищується стійкість бетону при багатократному 

заморожуванню й відтаванню. 

Отримані результати дослідження по fcm.F в загальному узгоджуються з даними 

по капілярній пористості (рис. 4.9б). Максимальні рівні міцності fcm.F армованих 

складів бетону знаходяться в тій частині трьохфакторної області, в якій знаходяться 

мінімальні рівні капілярного водопоглинання. Також, підтверджуються результати 

роботи [71] по впливу цеоліту на міцність бетону, випробуваного на морозостійкість. 

Проведений аналіз в п. 4.4 дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Результати досліджень демонструють – підвищити стійкість декоративного 

бетону до морозного руйнування можливо за рахунок збільшення рівня 

пластифікації цементних композицій та введенням при його виготовленні 

високоефективних дисперсних наповнювачів.  

2. Використання цеоліту взамін частини в’яжучого, скловолокон і заповнювачів 

оптимального гранулометричного складу в комплексі з гіперпластифікатором 

сприяє зменшенню інтегральної пористості та забезпечує, під час експлуатації 

композиту, збереження його міцності, і відповідно, стійкість до кліматичних впливів 

при збереженні декоративних властивостей.  
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Висновки за 4-м розділом 

 

1. Експлуатаційні характеристики декоративного розчину, зокрема й в часі, 

значною мірою залежать від структурного оформлення, що визначається якісним і 

кількісним вмістом цементу, органо-мінеральних добавок та співвідношенням 

кварцових зерен дрібного й крупного піску. Результати досліджень тріщиностійкості 

показали, коефіцієнт інтенсивності напружень зразків композиту різних складів 

залежить від методу ініціювання початкових тріщин. Встановлено, в’язкість 

руйнування для одного складу розчину може змінюватися, в умовах проведених 

дослідів, від 3 до 40 %. За результатами експериментально-статистичного моделювання 

в’язкості руйнування виявлено, початкові умови організації структури бетону 

визначають його здатність чинити опір розвитку різного виду тріщин. Введення 

високодисперсних волокон при вмісті зерен дрібного піску в суміші пісків 50 % та 

заміні цементу цеолітом від 2 до 3.4 % дозволяє знизити технологічну пошкодженість 

декоративного розчину, тим самим покращити його тріщиностійкість. 

2. Аналіз побудованих діаграм за експериментально-статистичними моделями 

водопоглинання дозволив встановити, декоративні розчини, що забезпечують 

мінімальні рівні водопоглинання за масою WM і при капілярному підсосі Wкп 

відрізняються за складом. Нормативні вимоги по водопоглинанню задовольняються, 

WM  8 % (для плит декоративних формованих) і WM  6.6 % (виробів з піщанику). 

3. Встановлено величина карбонізації складів декоративного композиту 

залежить від степені гідратації клінкерних мінералів цементу, вмісту в’яжучого й 

пуцолану. Вибірковість проникнення діоксиду вуглецю через поверхні зразків в тіло 

розчину підтверджує відмінність капілярно-пористого простору досліджуваних 

композитів, що характеризуються різним якісним і кількісним складом структурних 

елементів. Для оцінки довговічності архітектурних елементів, окрім характеристик 

міцності, варто брати до уваги стійкість до карбонізації матричного матеріалу. 

4. Підтверджено  результати дослідників по введенню тонкодисперсного 

пуцолану взамін частини цементу – цеоліт сприяє зростанню вільної усадки розчину 

в ранній період твердіння до 7 діб з низьким рівнем його пластифікації. 
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Експериментально доказано, стохастично розподілені гібридні високодисперсні 

волокна в цементній системі, утворюючи тривимірний каркас, можуть впливати на 

розподіл об’ємних змін. Встановлено, величина деформацій усадки декоративного 

розчину залежить від капілярного тиску при висиханні зразка, а характер пористості 

є відповідальним за водопоглинання матеріалу.  

5. За допомогою результатів математичного моделювання доведено підвищити 

стійкість декоративного бетону до морозного руйнування можливо за рахунок 

збільшення рівня пластифікації цементних композицій та введенням при його 

виготовленні високоефективних дисперсних наповнювачів. Використання цеоліту 

взамін частини в’яжучого, скловолокон і заповнювачів оптимального 

гранулометричного складу в комплексі з ефективним суперпластифікатором сприяє 

зменшенню інтегральної пористості та забезпечує, під час експлуатації композиту, 

збереження його міцності, і відповідно, стійкість до кліматичних впливів при 

збереженні декоративних властивостей.  

6. Результати отриманих досліджень, що викладені у даному розділі, 

опубліковані у роботах [179, 181, 174, 180, 182]. 
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РОЗДІЛ 5.  

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДІВ ДИСПЕРСНО-АРМОВАНОГО 

ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

5.1. Оптимізація складів декоративних дрібнозернистих композитів за 

прийнятими критеріями якості 

 

Проведені експериментальні дослідження з розробки високопродуктивного 

бетону направлені на отримання штучного декоративного каменю, який за фактурою 

і кольоровою гамою наближений до природного каменю характерного для Півдня 

України та який здатен створити конкуренцію природному каменю-піщанику.  

Згідно з ДСТУ Б EN 12670:2011 (EN 12670:2001, IDT) «Природний камінь – 

Термінологія», природний камінь-піщаник або камінь-пісковик з наукової точки 

зору відносять до зцементованих осадових порід, складається із зерен кварцу, 

польового шпату, слюди й маленьких фрагментів інших порід. За статистичними 

даними Державного балансу запасів корисних копалин України обліковується 14 

родовищ природного каменю-пісковику, частка запасів якого складає 2.58% від всіх 

запасів природного облицювального каменю нашої країни [186]. Переважна 

кількість балансових запасів належить до гранітів – понад 65 родовищ (45.5%), 

лабрадоритів – 42 родовища (13.17 %) і габро – 60 родовищ (11.65 %). Зокрема, як 

зазначалося в Розділі 1, виготовлення декоративних елементів на основі природного 

облицювального каменю пов’язано з безліччю труднощів [130]. Отже, отримання 

штучного декоративного каменю-пісковику, який характеризується до того ж 

поліпшеними декоративно-експлуатаційними властивостями, при порівнянні з 

природним, є доволі актуальною сьогоденною задачею.  

Порівняння характеристик розробленого штучного каменю-пісковику з 

природнім (табл. 5.1) виконувалося за даними, представленими на сайті 

підприємства ПрАТ «Ямпільський кар’єр»1) в розділі – Технічні документи 

(http://sandstein-rusava.de/technische-unterlagen) та за даними представленими в  [86, 

стор. 8 – Таблиця 4].  

http://sandstein-rusava.de/technische-unterlagen/
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Таблиця 5.1 

 Порівняльні характеристики штучного каменю-пісковику з природним  

№ 

п/п 

Найменування  

характеристик 

Позначення, 

одиниці 

виміру 

Природний 

камінь – 

пісковик  

Плити 

декоративні   

[86] 

Штучний 

декоративний 

камінь-пісковик  

1. Спосіб виготовлення  пиляння  формовані формовані  

2. Технологічні показники композицій:     

2.1 марка за консистенцією     S4  

2.2 час досягнення Pm в 35кПа , год   0.752.15 

2.3 коефіцієнт ущільнення Kу   0.890.98 

2.4 щільність суміші с, кг/м3   20102188 

3. 
Експлуатаційні характеристики 

виробів: 
  

 
 

3.1 щільність бетону б, кг/м3 2220  19912163 

3.2 водопоглинання за масою WM , % 6.6 8 
1.65.3 (після 28 діб 

водонасичення) 

3.3 пористість відкрита Wо, % 14.8  3.510.7  

3.4 капілярне водопоглинання Wкп, %   
0.83.1 (після 28 діб 

водонасичення) 

3.5 усадка (зміна лінійних розмірів) , %   
0.431.17 
(на 98 добу) 

3.6 міцність на розтяг при згині  fctfm, МПа 6.6 ≥3.0  

 у рівноважному стані «n»   4.47.2 (на 28-добу) 

 у сухому стані «d»   7.110.8 (відповідно) 

 у водонасиченому стані «w»   5.210.4 (відповідно) 

3.7 
коефіцієнту технологічного впливу 

на тріщиностійкість 
KТ   0.711.07 

3.8 міцність на стиск fcm, МПа  ≥20  

 у рівноважному стані «n» 

  1534 (на 1-добу) 

  1651 (на 3-добу) 

  2053 (на 7-добу) 

  2557 (на 14-добу) 

  2970 (на 28-добу) 

 у сухому стані «d»   2772 (на 28-добу) 

 відпускна міцність %   
50 (для класу 

бетону В50 і вище) 

3.9 морозостійкість F (циклів) 50 ≥50 400 

 втрата маси зразків {M}    5 % 0.33 % 

 втрата міцності при стиску {fcm}    15 % 4.2 % 

 втрата міцності при згині  
 7 % (після 

56 циклів) 
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 Підприємство «Ямпільський кар’єр» (Вінницька обл., м. Ямпіль) з 2007 року 

розробляє власне родовище пісковику різних категорій, зокрема бутовий камінь і 

плити. Значну частину облицювальної продукції підприємства займають 

декоративні елементи екстер'єру та інтер'єру – художні вироби, балясини і 

балюстради, підвіконня, сходи тощо (http://yamkar.com/about/). Варто відмітити, що 

технічні характеристики природного пісковику досліджувалися, на замовлення 

підприємством, у випробувальній лабораторії Wismar Німеччини (протокол 

випробування від 14.03.2016p.).  

Аналіз отриманих результатів досліджень властивостей 27-ми складів 

декоративного бетону дозволив встановити, що технологічні, фізико-механічні та 

експлуатаційні характеристики матеріалу значною мірою залежать від його 

структурного оформлення (Розділ 3, Розділ 4). Причому, структура розробленого 

піщаного композиту визначається рівнем пластифікації композицій, видом і вмістом 

високодисперсних мінеральних наповнювачів (тонко- і волокнистих), а також 

співвідношенням кварцових зерен дрібного і крупного піску. 

В табл. 5.1 для декоративного бетону представлені межі коливання його 

характеристик, отриманих при проведенні натурного (фізичного) експерименту. 

Порівняння однакових характеристик природного і штучного пісковику 

демонструють, в загальному задовольняються нормативні вимоги до фізико-

механічних властивостей досліджуваних складів декоративного штучного каменю. 

Отже, задачею дослідження на даному етапі є оптимізація властивостей 

декоративного бетону, представленого двома групами рецептурних факторів [169].  

Одними із важливих характеристик, у виробничій практиці виготовлення 

штучних декоративних виробів, являються технологічні параметри розчинних 

сумішей – консистенція, легкоукладальність і життєздатність від яких, зокрема, 

залежить процес їх формоутворення. Тому, пошук раціональних складів 

декоративного композиту проводився і з урахуванням певних вимог до його 

технологічних характеристик. З табл. 5.1 видно – досліджувані розчинні суміші 

характеризуються щільністю більше 2000 кг/м3 і маркою по легкоукладальності S4. 

Таким чином, із технологічних характеристик, здійснювався контроль лише за 

http://yamkar.com/about/
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життєздатністю суміші. При цьому, час досягнення пластичної міцності в 35 кПа 

(нижня границя по легкоукладальності) повинен становити {Pm=35} ≥ 0.95 год. 

Також, ставилася задача отримання високоміцного бетону [22] із високою ранньою 

міцністю. Із 27 композитів на 1-у добу в 10-тьох – зафіксовано міцність на стиск fcm.1 

 25 МПа. Контролюючим параметром є відпускна міцність композиту в термін 7 діб 

fcm.7 ≥ 25 МПа, причому ці склади у нормативному віці повинні характеризуватися 

строго fcm.28 ≥ 50 МПа. Вибір раціональних складів композиту відбувався поетапно. 

Пошук складів декоративного бетону на першому етапі проводився за 3-ма 

критеріями, які були жорстко нормовані вимогами до {Pm=35} ≥ 0.95 год, fcm.7 ≥ 25 

МПа і fcm.28 ≥ 50 МПа. На другому етапі оптимізувалось три критерії – 

максимізувалась міцність на розтяг при згині у нормативному віці (fctfm, МПа), 

мінімізувались водопоглинання за масою композиту (WM, %) і пористість (Wо, %).  

Для вирішення задачі дослідження за допомогою «повних» полів критеріїв, 

описаних ЕС-моделями, використовувався графічний метод сполучення 

ізоповерхней, які відповідають зазначеним вимогам до рівнів Y = Yвим. В результаті 

чого «повне» поле ділиться на дві області: область допустимих рішень, де 

виконуються вимоги до Y ≥ Yвим та заборонену область, що містить склади з рівнями 

показників бетону Y  Yвим [136, 187].  

На рис. 5.1 представлено 5-ти факторну діаграму «куби на квадраті» для 

нормованих критеріїв декоративного композиту з визначеними границями області 

допустимих рішень (обведена штриховою червоною лінією). Необхідно зазначити, 

фактори модифікації цементно-піщаної системи (Z, GS i MF) формують ізоповерхні 

3-х факторних полів властивостей, що змінюються під впливом фіксованого  складу 

армуючих волокон (F6 і F12) у вершині та центрі несучого квадрату.  

З діаграми видно – область, в якій знаходяться нормовані рівні критеріїв, 

утворена лише на 4-ьох кубах «повного» поля діаграми. При максимальних рівнях 

армування складів композиту коротким і довгим волокнами (F6 + F12 = 0.06 % або 

1.2 кг/м3, верхній правий куб) вимоги до Y ≥ Yвим не виконуються. 

Визначення оптимальних співвідношень між факторами складу, для 

забезпечення гарантованих рівнів технологічних і експлуатаційних характеристик 
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композиту, включаючи критерії ресурсозбереження, найбільш раціонально 

 Рис. 5.1. Розташування на локальних полях нормованих рівнів критеріїв бетону 

Умовні позначення характеристик декоративного бетону до рис. 5.1  

1) Час досягнення пластичної міцності Pm=35кПа 2) Границя міцності на cтиск – у віці 7 діб  

  

3) Границя міцності на розтяг при згині fctfm ≥ 7 МПа 

у сухому стані  у водонасиченому стані у рівноважному стані 

   

4) Границя міцності на cтиск fcm ≥ 50 МПа 

у сухому стані  у водонасиченому стані у рівноважному стані 

   

5) Область допустимих рішень  

 

  fctfm.d    fctfm.w    fctfm.n  

  fcm.n    fcm.w    fcm.d  

  {Pm=35} ≥ 0.95 год   fcm ≥ 25 МПа 
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композиту, включаючи критерії ресурсозбереження, найбільш раціонально 

проводити при спільній реалізації натурних і обчислювальних експериментів [131]. 

Це дозволяє одночасно побачити, якими значеннями всіх досліджених властивостей 

(зокрема, і нормованих) характеризується той чи інший склад композиту в області 

допустимих рішень, і при цьому вибрати із певної кількості (отриманих в межах 

області) «найкращі».  

Аналіз діаграми (рис. 5.1) показав – трьох факторні поля критеріїв Y 

трансформуються під впливом параметрів дисперсного армування (F6 і F12). П’яти 

локальним полям діаграми для кожної характеристики Y матеріалу, при фіксованих 

рівнях волокон х4 = х5 = 1, 0 і +1 або X4(F6) = X5(F12) = 0, 0.015, 0.03 %, відповідають 

3-х факторні моделі загального виду (5.1). Таким чином, моделі (5.1) можуть бути 

базовими, як для визначення границь допустимої області, так і для вирішення задачі 

дослідження. 

Визначення в області допустимих рішень раціональних складів бетону, 

можливо за рахунок використання разом з експериментально-статистичними 

моделями полів методу Монте-Карло. Процедура розрахунку складів реалізована з 

використанням стандартного додатку «Пакет аналізу» програми Microsoft Excel. За 

допомогою методу Монте-Карло в електронній таблиці програми генерується 5000 

випадкових складів, рівномірно розподілених в області 3-х факторів (х1, х2, х3). До 

цих випадкових  складів додано 8 обов’язкових у вершинах куба. Далі по моделям 

(5.1) властивостей розраховуються оцінки їх рівнів для всіх генерованих складів. 

Після, з 5008 складів композиту, відбираються лише ті, що відповідають вимогам 

технологічного параметру {Pm=35} і характеристикам міцності fcm, а інші – 

видаляються. У зв’язку з тим, що міцність на розтяг при згині виробів із природного 

каменю-піщанику складає fctfm = 6.6 МПа (табл. 5.1) було прийнято рішення 

декоративний бетон повинен характеризуватися величиною не менше за вказаний 

рівень. Тож на другому етапі пред’являлися вимоги до складів композиту по fctfm ≥ 7 

Y = b0 + b1x1 + b1x1
2 + b12x1x2 + b13x1x3  

  + b2x2 + b2x2
2  + b23x2x3  

  + b3x3 + b3x3
2   (5.1) 
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МПа, а далі по водопоглинанню за масою і за об’ємом матеріалу (початково вимоги 

виконуються по WM і Wо згідно з табл. 5.1). В підсумку, в кожній допустимій області 

(рис. 5.1), а саме 4-х трьох факторних полів, отримано певну кількість складів, 

граничні рівні факторів х1-3 і критеріїв наведено в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Діапазони варіювання факторів х1-3 складів і характеристик бетону 

 в допустимих областях: при F6 = F12 = 0 % (5 складів, нижній лівий куб) 

при F6 = 0 %, F12 = 0.03 % (1 склад, верхній лівий куб) 

при F6 = F12 = 0.015 % (40 складів, центральний куб) 

при F6 =  0.03 %, F12 = 0 % (89 складів, нижній правий куб) 

 

3-х факторна 

область , 

год 

fcm.7n, 

МПа 

Характеристики міцності бетону 

у нормативному віці  WМ, 

% 

Wo,  

% 

б,  

кг/м3 
KT 

x1 

(Z) 

x2 

(SG) 

x3 

(MF) 

fcm., МПа fctfm, МПа 

«d» «w» «n» «d» «w» «n» 

max 0.33 -0.89 1.00 1.10 43.8 62.4 52.5 58.2 9.7 9.6 7.1 1.49 3.09 2108 0.91 

min -0.37 -0.99 0.98 0.97 43.2 60.3 52.1 56.1 9.6 9.4 7.0 1.35 2.90 2089 0.87 

 

3-х факторна 

область , 

год 

fcm.7n, 

МПа 

Характеристики міцності бетону 

у нормативному віці  WМ, 

% 

Wo,  

% 

б,  

кг/м3 
KT 

x1 

(Z) 

x2 

(SG) 

x3 

(MF) 

fcm., МПа fctfm, МПа 

«d» «w» «n» «d» «w» «n» 

max 0.62 -1.00 0.96 1.05 38.7 57.9 50.9 50.4 8.8 9.1 7.0 1.74 3.63 2109 0.98 

min 0.62 -1.00 0.96 1.05 38.7 57.9 50.9 50.4 8.8 9.1 7.0 1.74 3.63 2109 0.98 

 

3-х факторна 

область , 

год 

fcm.7n, 

МПа 

Характеристики міцності бетону 

у нормативному віці  WМ, 

% 

Wo,  

% 

б,  

кг/м3 
KT 

x1 

(Z) 

x2 

(SG) 

x3 

(MF) 

fcm., МПа fctfm, МПа 

«d» «w» «n» «d» «w» «n» 

max 0.27 -0.73 1.00 1.27 49.7 73.2 58.5 64.0 9.8 10.0 7.3 1.99 4.23 2176 1.02 

min -1.00 -1.00 0.71 0.95 42.9 67.7 51.1 58.6 9.0 9.2 7.0 1.75 3.73 2120 0.97 

 

3-х факторна 

область , 

год 

fcm.7n, 

МПа 

Характеристики міцності бетону 

у нормативному віці  WМ, 

% 

Wo,  

% 

б,  

кг/м3 
KT 

x1 

(Z) 

x2 

(SG) 

x3 

(MF) 

fcm., МПа fctfm, МПа 

«d» «w» «n» «d» «w» «n» 

max 1.00 -0.60 1.00 1.63 50.9 72.1 59.0 72.5 9.3 9.4 7.4 2.59 5.26 2136 0.96 

min -1.00 -1.00 0.69 1.00 39.1 57.1 50.0 60.5 8.5 8.1 7.0 2.11 4.47 2078 0.77 
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Для підвищення надійності декоративного бетону, при виборі в області 

допустимих рішень раціональних складів, на умовно третьому етапі враховувались 

значення характеристик композиту – щільності, коефіцієнту технологічного впливу 

KТ на тріщиностійкість. Також пред’являлись більш жорсткі вимоги до критеріїв 

зазначених на першому й другому етапах. В загальному, «найкращими» величинами 

всіх властивостей складів композиту виділяється допустима область, що утворена 

під впливом середніх дозувань армуючих волокон F6 = F12 = 0.015 % або 0.6 кг/м3 

(центральний куб, рис. 5.1).  

За результатами обчислювального експерименту, в межах області допустимих 

рішень (центр несучого квадрату, рис. 5.1), вибрано три склади піщаного бетону з 

низькою витратою в’яжучого 457-459 кг/м3 (при максимальній – 490 кг/м3), що 

характеризуються водо-цементним співвідношенням В/Ц = 0.39. Технологічні та 

експлуатаційні властивості раціональних складів бетону наведено в табл. 5.3. 

Отже, комплексне використання ЕС-моделей спільно з методом Монте-Карло 

дозволило оцінити розмір області допустимих рішень і визначити рівні двох груп 

рецептурних факторів «Модифікації цементно-піщаної матриці» і «Параметрів 

дисперсного армування» при забезпеченні нормативних вимог до функціональних 

показників декоративного бетону. Знайдені оптимальні склади штучного 

декоративного каменю характеризуються високими показниками технологічності 

(S4,   0.95 год, KT = 1.0), ранньої і нормативної міцності (fcm  40 і 55 МПа відповідно), 

Таблиця 5.3 

Властивості рекомендованих складів піщаного бетону (при F6 = F12 = 0.015 %) 

для виготовлення архітектурних елементів під природний камінь-пісковик 

№
 с

к
л
ад

у
 3-х факторна 

область , 

год 

fcm.7n, 

МПа 

Характеристики міцності бетону 

у нормативному віці  WM, 

% 

Wo, 

% 

б, 

кг/м3 
KT 

Z SG MF 
fcm, МПа fctfm, МПа 

«d» «w» «n» «d» «w» «n» 

1070 5.1 30.8 0.70 0.95 45.3 72.4 56.3 61.5 9.7 10.0 7.3 1.78 3.73 2140 0.98 

1218 4.9 32.0 0.70 0.97 45.3 71.2 56.1 60.9 9.7 10.0 7.2 1.79 3.74 2138 0.99 

1367 4.8 34.3 0.70 1.00 45.1 69.1 55.7 60.0 9.8 9.9 7.1 1.80 3.77 2133 0.99 
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карбонізаційної стійкості, морозостійкості (марка F 400) та низькими значеннями 

водопоглинання і пористості (WМ  2 %, Wо  4 %). При цьому 1 м3 штучного 

декоративного каменю на 80 кг легший при порівнянні з природнім каменем-

піщаником. 

 

5.2. Технологічна схема виробництва декоративних бетонів  

 

Загальна характеристика виробництва. Розчинна суміш з високодисперсними 

мінеральними наповнювачами відноситься до декоративних високопродуктивних 

бетонів, що є основою для виготовлення архітектурних деталей. Вихідними 

матеріалами бетону є білий портландцемент, дрібні заповнювачі, 

суперпластифікатор на полікарбоксилатній основі, пуцоланова домішка і гібридні 

скловолокна. Збільшення кількості вихідної сировини, при зіставленні зі 

стандартним складом піщаного бетону [32], дозволяє отримати штучний 

декоративний камінь оптимальної структури з найменшою присутністю різного роду 

дефектів, і відповідно поліпшеними фізико-механічними властивостями порівняно з 

виробами, характеристики яких представлені в [86, 87]. Позитивною особливістю 

високорухомої розчинної композиції є спроможність на її основі виготовляти не 

тільки плоскої, але й вигнутої форми архітектурні вироби з плавним сполученням 

поверхонь і високоякісною фактурою лицьової поверхні. Дисперсне армування 

дрібнозернистого композиту покращує копіювання лицьової поверхні форми, 

знижує кількість тріщин усадки при твердінні композиту, зменшує кутове 

пошкодження під час розпалубки і відвантаження готових виробів на об’єкт. 

Результати проведених досліджень підтвердили припущення про можливість 

виготовлення на основі природних не фракціонованих пісків штучного каменю під 

природний камінь-піщаник. Перевагами штучного каменю-піщанику перед 

природнім є не лише покращені фізико-механічні властивості (наведено в Розділі 4), 

але й висока технологічність, легкість і простота монтажу, менша вага, різноманіття 

архітектурних елементів, зокрема, не потребує спеціальної підготовки поверхні під 

час укладання фасадних деталей тощо [10].  
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Співвідношення інгредієнтів розчинної суміші та фізико-механічні властивості, 

визначених в допустимій області раціональних складів, декоративного дисперсно-

армованого бетону представлено в пункті 5.1 Розділу 5 – табл. 5.3, а характеристика 

вихідної сировини наведена в Розділі 2.  

Технологічний процес приготування цементно-піщаної композиції з 

мінеральними високодисперсними наповнювачами виконується за одним із 

основних методів виготовлення склоцементних виробів – це змішування 

компонентів з подальшим укладанням розчинної суміші в форми [113]. При цьому, 

для надання певної конфігурації виробам етап укладки суміщається з процесом 

вібрування. Варто зауважити, метод змішування компонентів суміші застосовується 

при використанні коротких волокон в цементних композитах, а метод 

формоутворення виробів із декоративного бетону носить назву «вібролиття» [10]. 

Приготування розчинних сумішей високої однорідності та з надійним 

зчепленням цементного тіста з поверхнею піщаного заповнювача є одним із 

важливих етапів в технології виготовлення піщаного бетону, від якого залежать 

характеристики міцності готової продукції. За даними К.І. Львовича [32], 

підвищення гомогенності піщаних сумішей може збільшити міцність бетону до 7 %. 

Для перемішування дрібнозернистих сумішей рекомендують використовувати 

високообертальні змішувачі-активатори: протитечійні, планетарні, турбулентні, 

двовальні тощо [188].  

Отримання однорідної розчинної суміші, що містить високодисперсну  вихідну 

сировину, проводилося при інтенсивному перемішуванні складових цементної 

системи в турбулентному змішувачі з вертикальним валом і з регульованим числом 

обертів валу. Перемішування від дозованих сировинних матеріалів виконувалося в 

певній послідовності [66, 113]. На першому етапі в пластифікований водний розчин 

вводилися високодисперсні компоненти (цемент – цеоліт – волокна). На другому – в 

отриману водно дисперсійну суспензію добавляється піщаний заповнювач у 

відповідності з рецептурою складу. При такому послідовному перемішуванні 

компонентів можна отримати гомогенну суміш з необхідними технологічними 

показниками. Наступний етап – це формування зразків, який реалізується шляхом 
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вібрування розчинної суміші на вібромайданчику в формах. Характерною ознакою 

нормального протікання процесу ущільнення є «кипіння» суміші, що 

супроводжується виділенням бульбашок повітря із дрібнозернистої маси. Необхідно 

відмітити, показник життєздатності (або збереження рухомості композиції марки S4) 

розчинної суміші повинен забезпечити виконання технологічної операції укладки з 

віброущільненням композиції в формах. Тож часовий цикл, від моменту 

приготування суміші до її укладки в форми, складає не менше 60 хв. Після, 

відформовані вироби через добу розпалублюються, відправляються на процедуру 

обробки поверхні для отримання виразної фактури характерної для каменю-

пісковику. Далі витримуються в нормальних умовах, а потім транспортуються на 

склад готової продукції (рис. 5.2). Враховуючи результати досліджень з кінетики 

набору міцності на стиск зразків декоративного бетону, і, зокрема, міцність на 7-у 

добу (Розділ 5, табл. 5.3), піддавати вироби тепло-вологій обробці не потрібно. За 

Рис. 5.2. Технологічна схема виробництва декоративних бетонів  
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побажанням замовника лицьова поверхня декоративного каменю може додатково 

оброблятися спеціальними речовинами (гідрофобізаторами тощо).  

  

5.3. Промисловий досвід виготовлення архітектурних елементів під 

природний камінь-піщаник  

 

Розробка і дослідження складів декоративного бетону, призначеного для 

виготовлення архітектурних деталей, проводились спільно співробітниками 

приватного підприємства «Портал Юг» (ФОП Довгань П.М.) і кафедри процесів та 

апаратів в технології будівельних матеріалів (ПАТБМ) Одеської державної академії 

будівництва та архітектури, в період з 2009 по 2020 р.р. 

Акцент у спільній роботі був спрямований на отримання штучного 

декоративного каменю-піщанику, що характеризується комплексом заданих 

технологічних і декоративно-експлуатаційних характеристик. Вирішенню даного 

завдання сприяли науково-дослідні та технологічні прийоми: 

 теоретичне обґрунтування вибору сировинних матеріалів і умов проведення 

експериментальних досліджень; 

 проведення натурних і обчислювальних експериментів; 

 використання методів комп’ютерного матеріалознавства для аналізу і 

визначення раціональних складів композиту. 

Розроблений декоративний дисперсно-армований бетон володіє високими 

показниками довговічності при заданих рівнях визначених нормативних критеріїв. 

При цьому, витрата цементного в’яжучого, як високо-вартісного компоненту, дещо 

знижена. За результатами натурних і обчислювальних експериментів проведена 

дослідно-промислова перевірка раціональних складів декоративних композитів. 

Витрата сировинних матеріалів на 1 м3 розчинної суміші для одного із трьох 

рекомендованих складів бетону становить: білого цементу – 457 кг, 

тонкодисперсного пуцолану – 24.4 кг, суміш кварцових зерен дрібного і крупного 

піску – 1639 кг, суміш скляних волокон різної довжини – 0.60 кг від маси композиції. 

Водо-цементне співвідношення відповідає 0.39, при використанні 
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суперпластифікатору на полікарбоксилатній основі в 0.7 % від маси в’яжучої 

системи. Даний склад характеризується: збережуваністю рухомості композиції 

(марка S4) – 0.95 год, відпускною міцністю fcm.7 = 45.3 МПа, міцністю на стиск fcm ≥ 

55 МПа і міцністю на згин fctfm ≥ 7.3 МПа, щільністю б = 2140 кг/м3, 

водопоглинанням WM = 1.78%, пористістю визначеною за Wо = 3.73%, коефіцієнтом 

технологічного впливу на тріщиностійкість KТ = 0.98, маркою по морозостійкості 

F400. Техніко-економічний ефект виготовлення раціональних складів бетону 

досягається за рахунок зниження маси штучного каменю-піщанику, простоти і 

легкості монтажу виробів, різноманіття архітектурних деталей за рахунок високої 

технологічності композитів, зокрема й витрати білого портландцементу на 24 кг/м3 і 

прогнозованого підвищення терміну служби архітектурних деталей, що 

експлуатуються під агресивним впливом навколишнього середовища.  

На основі визначених раціональних складів декоративного бетону приватним 

підприємством «Портал Юг» (ФОП Довгань П.М.) налагоджено виробництво 

штучного декоративного каменю-піщанику для фасадів, малих архітектурних форм 

і елементів садово-паркової архітектури. Архітектурні вироби були використані при 

оздобленні фасадів житлових будівель і споруд в м. Одесі (рис. 5.3) за адресами вул. 

Купріна-7, вул. Оглядова-12, вул. Зеркальна-20, вул. Горіхова-44 (ДСК «Золоті 

ключі) тощо, зокрема й на об’єктах ТОВ «Хай-Рейз-Контракшнз-Холдинг». Прості, 

екологічні та принципово нові декоративні елементи дозволяють архітекторам 

втілювати в життя найсміливіші проектні рішення:  

 надати фасаду будівлі індивідуального, респектабельного, естетичного і, 

найголовніше, закінченого вигляду; 

 відтворити традиційні історичні обриси фасаду будинку, який реставрується 

або реконструюється; 

 підкреслити красу первозданного ландшафту природою для максимально 

зручного і безпечного використання людиною; 

 поліпшити зони відпочинку людей в міських парках, скверах і набережних, 

зберігши при цьому природний ландшафт навколишнього середовища тощо. 
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Рис. 5.3. Фрагменти облицювання конструктивних елементів будівель і споруд  
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Отримані спільні результати наукових досліджень (як при проведенні 

пошукових, так і основних експериментів) за затвердженою науково-дослідною 

темою кафедри ПАТБМ «Наукові та практичні основи формування структури і 

властивостей декоративних бетонів різного призначення» (державний 

реєстраційний номер 0119U002432) представлялися на 30-й і 33-й Міжнародній 

виставці по будівництву, новим технологіям і матеріалам «Ваш дом, Одесса», що 

проводилися на території виставочного комплексу Одеського морського порту в 

лютому 2017 та 2020 р.р. [189]. 

 

5.4. Використання наукових і виробничих розробок в навчальному процесі 

 

Важливими вимогами сучасної системи вищої освіти, згідно із Законом України 

«Про вищу освіту» [190], є виконання науково-інноваційних проектів при співпраці 

закладів вищої освіти з підприємствами різних форм власності. Лише при кооперації 

спільних зусиль науково-технічні (експериментальні) розробки, отримані в 

результаті наукових досліджень, можливо довести до практичного промислового 

використання. Результатами розробок, як відмічається в  [191], можуть бути нові або 

істотно вдосконалені матеріали, процеси, технології тощо. При цьому, основними 

формами реалізації та впровадження результатів науково-дослідних робіт в 

навчальний процес є внесення змін до освітніх програм, навчального плану, змісту 

робочих програм навчальних дисциплін, оновлення навчально-методичних 

матеріалів тощо.  

Відповідно до зазначених фахових компетентностей в освітньо-професійній та 

освітньо-науковій програмах з «Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів» другого (магістерського) рівня [192], виділяється здатність здобувачів 

вищої освіти:  

 до розвитку теоретичних знань та практичних навичок з проектування ресурсо- 

та енергозберігаючих технологій з урахуванням вітчизняних і світових досягнень в 

галузі будівельної індустрії; 
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 набувати знань технології виготовлення, будівельно-технічних характеристик 

сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно 

використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів тощо. 

Отже, в рамках зазначених освітніх програм доцільним є розширення знань щодо 

номенклатури, властивостей та застосування сучасних будівельних матеріалів 

(виробів), з урахуванням їх взаємозамінності, декоративності, економічності тощо.  

Ефективним вирішенням даної задачі, поряд з традиційними облицювальними 

матеріалами (виробами із гіпсу, кераміки, природного каменю та ін.), може бути 

вивчення складу, структури і властивостей декоративних бетонів, що є основою для 

виготовлення широкого спектру архітектурних деталей. Тому, впровадження 

отриманих результатів досліджень за науковою роботою «Дисперсно-армовані 

декоративні бетони для виготовлення архітектурних елементів» є доцільним і 

актуальним питанням для освітньої компоненти програми «Технологія 

оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів 1-2» [193]. 

Результати проведених натурних і обчислювальних експериментів, зокрема з 

використанням експериментально-статистичного моделювання, продемонстрували 

– технологічні та фізико-механічні властивості декоративного бетону значною 

мірою залежать від його структурного оформлення, яке визначається видом і 

вмістом високодисперсних мінеральних наповнювачів, а також співвідношенням 

кварцових зерен дрібного і крупного піску. Введення пуцоланової добавки (взамін 

частини в’яжучого) і гібридних скловолокон, за умови високого рівня пластифікації 

сумішей, дозволяє пришвидшити процес початкового структуроутворення 

композитів, покращити пористу структуру матеріалу, знизити технологічну 

пошкодженість, підвищити міцність, карбонізаційну стійкість і морозостійкість.  

 

Висновки за 5-м розділом 

 

1. Комплексне використання експериментально-статистичних моделей спільно 

з методом Монте-Карло дозволило оцінити розмір області допустимих рішень і 

визначити рівні двох груп рецептурних факторів «Модифікації цементно-піщаної 
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матриці» і «Параметрів дисперсного армування» при забезпеченні нормативних 

вимог до функціональних показників декоративного бетону. Знайдені оптимальні 

склади штучного декоративного каменю характеризуються високими показниками 

технологічності (S4,   0.95  год, KT = 1.0), ранньої і нормативної міцності (fcm  40 і 55 

МПа відповідно), карбонізаційної стійкості, морозостійкості (марка F 400) та 

низькими значеннями водопоглинання і пористості (WМ  2 %, Wо  4 %).  

2. Запропоновано технологічну схему виготовлення штучного каменю під 

природний камінь-піщаник, основою якої є використання двох груп кварцових пісків 

природної гранулометрії й кольору та способу оброблення лицьової поверхні 

готових виробів. Штучний декоративний камінь призначений для виготовлення 

широкого спектру архітектурних деталей під природний камінь-пісковик – фасадних 

елементів, декоративних плит для стін будівель, малих архітектурних форм. 

3. Отримані результати наукових досліджень включено в тематичний план 

освітньої компоненти «Технологія оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів» за 

темою «Матеріали і вироби на основі мінеральних в’яжучих речовин» для магістрів 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів». При цьому, оновлено робочу програму 

навчальної дисципліни, перевидано методичні вказівки до практичних занять курсу. 

4. Раціональні склади декоративних бетонів використано при виготовленні 

архітектурних елементів, які пройшли дослідно-промислову перевірку при 

облицюванні фасадів житлових будівель і споруд в м. Одесі, зокрема й, на об’єктах 

ТОВ «Хай-Рейз-Контракшнз-Холдинг». 

5. Результати отриманих досліджень, що викладені у даному розділі, 

опубліковані у роботах [189, 193]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

 

1. В результаті проведених експериментально-теоретичних досліджень   

розроблені раціональні склади декоративного дрібнозернистого бетону та 

технологічні умови отримання архітектурних елементів складної форми з 

поліпшеними декоративно-художніми, фізико-механічними та експлуатаційними 

властивостями. Цілеспрямоване використання місцевих пісків дало змогу отримати 

кольорові гами, які зберігаються без змін на весь термін експлуатації виробів. 

Застосування дисперсної гібридної арматури дозволили забезпечити підвищену 

тріщиностійкість матеріалу, що, при одночасній модифікації структури шляхом 

застосування полікарбоксилату та цеоліту, забезпечило підвищення стійкості в 

умовах дії погодних навантажень – багаторазових зволоження та висушування, 

заморожування та відтавання. 

2.  Розроблена блок-схема досліджень дозволила комплексно оцінити логічну 

послідовність поетапного проведення досліджень характеристик декоративного 

композиту при виконанні натурних і обчислювальних експериментів. Аналіз якісних 

характеристик вихідної сировини, комплексний підхід до визначення властивостей 

композиту і використання експериментально-статистичного моделювання для 

аналізу і оптимізації параметрів структури готового матеріалу дозволяють говорити 

про достовірність і обґрунтованість отриманих наукових результатів.  

3. Встановлено закономірності впливу двох груп рецептурних факторів 

«Модифікатори цементно-піщаної матриці» і «Параметри дисперсного 

армування» на структурну міцність декоративних композитів. Експериментально 

підтверджено, що раціональним способом підвищення ефективності мінеральних 

високодисперсних наповнювачів (цеоліту і гібридних скловолокон) бетону є 

максимальна пластифікація сумішей полікарбоксилатним суперпластифікатором 

(Melflux 2651F). Використання полікарбоксилатної добавки на рівні 0.7 % від маси 

цементу дозволяє отримати розчинні суміші з В/Ц  0.4 і щільністю с  2050 кг/м3. 

Виявлено, що заміна частини в’яжучого цеолітом, в кількості 8 %, прискорює процес 

початкового структуроутворення композицій більш, ніж на 50 %, а вміст гібридних 
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волокон на середніх рівнях (0.6 кг/м3) скорочує період формування коагуляційної 

просторової структури на 65 %. Отримані «повні криві» процесів 

структуроутворення для 27-ми складів бетону підтверджують, що початкові 

значення структурної міцності з плином часу в значній степені залежать від 

початкового В/Ц співвідношення. Встановлено, високопластифіковані склади 

бетону, які містять цеоліт і скловолокна характеризуються швидким набором 

структурної міцності, зокрема, після 1-ї доби тверднення досягається більше 50 % 

від нормативної міцності в 50 МПа.  

4. Проведений комплекс досліджень експлуатаційних властивостей 

декоративного бетону в часі показав, що тріщино-, карбонізаційна і морозостійкість, 

водопоглинання матеріалу в значній мірі залежать від раціональних співвідношень 

вихідних компонентів. Використання високодисперсних мінеральних наповнювачів і 

заповнювачів оптимальної гранулометрії сприяє зменшенню інтегральної 

пористості та забезпечує, під час експлуатації композиту, збереження його міцності, 

і відповідно, стійкість до кліматичних впливів при збереженні кольорової палітри 

архітектурних виробів протягом тривалого періоду. Результати вимірювання усадки 

протягом 154 діб показали, що стохастично розподілені гібридні високодисперсні 

волокна в цементній системі, утворюючи тривимірний каркас, впливають на 

розподіл об’ємних змін в матеріалі виробів. Підтверджено наукові факти стосовно 

введення тонкодисперсного цеоліту взамін частини цементу – позитивний вплив 

пуцолану на фізико-механічні характеристики композитів спостерігається виключно 

за умови пластифікації композицій на рівні 0.7 % від маси цементу.  

5. Комплексне використання ЕС-моделей на полях властивостей з 

використанням випадкового сканування методом Монте-Карло дозволило оцінити 

розмір області допустимих рішень і визначити рівні двох груп рецептурних факторів 

«Модифікації цементно-піщаної матриці» і «Параметрів дисперсного армування» 

при забезпеченні нормативних вимог до функціональних показників матеріалу 

виробів. Знайдені оптимальні склади декоративного бетону характеризуються 

високими показниками технологічності (S4,   0.95 год, KT = 1.0), ранньої і 

нормативної міцності (fcm  40 і 55 МПа відповідно), карбонізаційної й 
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морозостійкості (марка F400), низькими значеннями водопоглинання та пористості 

(WМ  2  %, Wо  4  %). Раціональні склади дисперсно-армованих декоративних бетонів 

використано при виготовленні архітектурних елементів (об’ємом більше 10м3), які 

пройшли дослідно-промислову перевірку при оздобленні фасадів житлових будівель 

і споруд в м. Одесі. 
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Додаток А 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

та відомості про апробацію результатів дисертації 
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151-152. 

22. Довгань О.Д., Довгань П.М., Хлицов М.В. Оцінка водопоглинання 
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Продовження додатку А 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації: 

 

– міжнародний науково-технічний семінар з «Моделювання та оптимізація 

будівельних композитів» (Україна, м. Одеса, 16-17 листопада 2017р. – заочна 

участь); 

– міжнародна конференція «Структуроутворення, міцність та руйнування 

композиційних будівельних матеріалів і конструкцій» (Україна, м. Одеса, 11-13 

квітня 2018 р. – заочна участь); 

– 74-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури (Україна, м. Одеса, 17- 

18 травня 2018 р. – очна участь); 

– ІІ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

будівельного комплексу м. Одеси» (Україна, м. Одеса, 27-29 вересня 2018 р. – 

заочна участь); 

– міжнародний семінар з «Моделювання та оптимізації будівельних 

композитів» (Україна, м. Одеса, 22-23 листопада 2018 р. – заочна участь); 

– міжнародна конференція «Структуроутворення, міцність та руйнування 

композиційних будівельних матеріалів і конструкцій» (Україна, м. Одеса, 23-24 

квітня 2019 р. – очна участь); 

– 75-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури (Україна, м. Одеса, 16- 

17 травня 2019 р. – очна участь); 

– ІІІ міжнародна конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і 

споруд» (Україна, м. Одеса, 26-28 вересня 2019 р. – заочна участь); 

– міжнародний семінар з «Моделювання та оптимізації будівельних 

композитів» (Україна, м. Одеса, 21-22 листопада 2019 р. – заочна участь); 
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– 8-а міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та 

довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті» 

(Україна, м. Харків, 20-22 листопада 2019 р. – заочна участь); 

– XXV міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю 

підготовки фахівців» у on-line режимі (Україна, м. Одеса, 27 травня 2020 р. – заочна 

участь);  

 76-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури (Україна, м. Одеса, 29 

травня 2020 р. – заочна участь). 
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