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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Керамзитобетони доволі 

широко використовуються в сучасному будівництві. В світовій практиці 

конструкційні легкі бетони все частіше використовуються для конструкцій 

гідротехнічних споруд, насамперед – для тонкостінних. Зокрема для плавучих 

залізобетонних споруд найбільш перспективними на сьогодні матеріалами 

вважаються суднобудівні керамзитобетони, які дозволяють підвищити 

вантажопідйомність споруд за рахунок зниження ваги конструкцій. 

В процесі експлуатації керамзитобетонні конструкції плавучих споруд 

підвергаються однобічному впливу гідростатичного тиску морської води, 

динамічним впливам рідини та льоду, зволоженню та висушуванню, 

заморожуванню та відтаюванню, впливам нафтопродуктів і т.п. Перелічені 

процеси враховують при проектуванні та будівництві конструкцій 

гідротехнічних споруд, особливо при зменшенні товщині стінок конструкцій 

плавучих споруд та товщини захисного шару арматури при забезпеченні 

корозійної стійкості та довговічності матеріалу. 

 Відповідно задача підвищення довговічності керамзитобетонів для 

тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд є актуальною. Вирішити дану 

задачу можливо за рахунок отримання модифікованих керамзитобетонів з 

прогнозованою довговічністю. 

Зв'язок  роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі автомобільних доріг і аеродромів Одеської державної 

академії будівництва та архітектури в рамках держбюджетних тем 

«Підвищення довговічності модифікованих бетонів для тонкостінних 

гідротехнічних і транспортних споруд» (№ держреєстрації 0116U003195)  і 

«Розробка регламенту з обстеження та оцінки технічного стану бетонних та 

залізобетонних гідротехнічних споруд меліорації» (№ держреєстрації 

0108U005468), а також в рамках госпдоговірної теми «Розробка сумішей 

суднобудівних бетонів і ефективних хімдобавок для використання на 

Херсонському державному заводі «Паллада» під час будівництва композитних 

та залізобетонних плавучих споруд» (№ держреєстрації 0107U4000808). 

Метою роботи є підвищення експлуатаційних властивостей та міцності 

керамзитобетонів для тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, 

зокрема плавучих залізобетонних, за рахунок застосування модифікаторів, 

фібри та обробки гравію цементною суспензією, спрямованого на покращення 

роботи пористого гравію у цементно-піщаної матриці. 

Для досягнення мети поставлені завдання: 

- проаналізувати вплив обробки гравію цементною суспензією на фізико-

механічні властивості та структуру керамзитобетонів; 

- визначити вплив добавки суперпластифікатору, мікрокремнезему і 

дисперсного армування на міцність і середню густину керамзитобетонів;   
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- проаналізувати вплив модифікаторів і обробки гравію цементною 

суспензією на пористість, водонепроникність, корозійну стійкість і 

морозостійкість керамзитобетону;  

- визначити оптимальні склади модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема 

суднобудівних керамзитобетонів; 

- провести промислове впровадження отриманих результатів. 

Об'єкт досліджень – модифіковані керамзитобетони і 

фіброкерамзитобетони для тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, 

зокрема залізобетонних плавучих. 

Предмет досліджень – закономірності впливу модифікаторів, фібри і 

технології приготування суміші на структуру і властивості керамзитобетонів. 

Методи дослідження. Фізико-механічні характеристики керамзитобетонів 

і фіброкерамзитобетонів визначалися відповідно до діючих нормативів на 

повіреному обладнанні. Основні експериментальні дослідження проведені у дві 

серії за оптимальними 3-х і 4-х факторними планами. Виконувалася побудова і 

аналіз нелінійних експериментально-статистичних моделей. Застосовувався 

мікроскопічний і рентгенофазовий аналіз структури керамзитобетонів, а також 

аналіз технологічної пошкодженості. Пошук оптимальних складів 

модифікованих керамзитобетонів виконувався із застосуванням методу Монте-

Карло.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

- показано можливість підвищення міцності та довговічності 

керамзитобетонів для тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд завдяки 

модифікації суміші пластифікатором С3, мікрокремнеземом та обробки 

керамзитового гравію цементною суспензією у початковій стадії 

перемішування суміші; 

- встановлено зміни структури і фізико-механічних властивостей 

керамзитобетону при застосуванні суперпластифікатору, мікрокремнезему і 

зміні розсунення керамзитового гравію; 

- виявлено ефективність застосування дисперсного армування  

керамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих 

залізобетонних; 

- з використанням методів планування експерименту і Монте-Карло 

запропоновані оптимальні склади модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд з підвищеною 

міцністю і довговічністю. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені склади 

модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів з високими рівнями 

міцності, морозостійкості та водонепроникності, що забезпечує їх довговічність 

в гідротехнічних спорудах. Виготовлена опитно-промислова партія 

тонкостінних керамзитобетонних конструкцій з модифікованого 
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керамзитобетону рекомендованого складу та з використанням обробки 

керамзитового гравію цементною суспензією. Результати роботи впроваджені в 

навчальному процесі в Одеській державній академії будівництва та архітектури 

при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня магістра і доктора філософії по 

спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». 

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних 

досліджень модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, обробці 

та узагальнені отриманих результатів та впровадженні розроблених матеріалів 

у виробництво. 

Всі результати досліджень були отримані автором самостійно. Особистий 

внесок автора в роботах, що надруковані в співавторстві, зазначено в 

авторефераті. 

Апробація дисертаційної роботи. Основні результати досліджень 

доповідалися на міжнародних науково-технічних конференціях «MATRIB 2017 

(materials, trybology, recycling)» (Хорватія, м. Вела-Лука, 2017 р.), 

«Гідротехнічне і  транспортне будівництво» (м. Одеса, 2015-2018 роки), 

«Експлуатація та реконструкція будівель і споруд» (м. Одеса, 2019 р.), 

«Структуроутворення, міцність і руйнування композиційних будівельних 

матеріалів і конструкцій» (м. Одеса, 2018 р.), «Моделювання та оптимізація 

будівельних композитів» (м. Одеса, 2016 р.), конференціях професорсько-

викладацького складу Одеської державної академії будівництва та архітектури 

(м. Одеса, 2016, 2017 роки). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 9 наукових 

працях, з яких 4 статті у фахових виданнях України (всі індексуються 

наукометричною базою Index Copernicus), 2 статті у наукових періодичних 

виданнях інших держав (одна індексуються наукометричною базою Web of 

Science), 3 тези доповідей у збірниках наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 166 сторінках, у 

тому числі 119 сторінок основної частини, складається із вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (170 найменувань) та додатків на 7 

сторінках, містить 34 рисунки і 15 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність,  

показаний зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами,   

сформульовані мета та задачі досліджень, наведені положення наукової 

новизни та практичного значення отриманих результатів, особистий внесок 

здобувача, а також результати апробації та дані про публікації. 

У першому розділі роботи проаналізовано досвід використання 

керамзитобетонів та інших легких бетонів на пористих заповнювачах у 

гідротехнічному будівництві, а також методи управління структурою і 

властивостями даних бетонів. 
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Керамзитобетон достатньо широко використовуються у гідротехнічному 

будівництві, насамперед у тонкостінних конструкціях плавучих залізобетонних 

споруд, тунелів, мостів, труб і лицювань каналів. Структура і властивості 

керамзитобетонів досліджені в роботах S. Chandra, J. L. Clarke, В.М. Вирового, 

Л.Й. Дворкіна, В.А. Дорфа, А.І. Іванова, В.А.Мішутіна, Л.П. Орентлихер, М.З. 

Сімонова, В.Р.Фаликмана та інших вчених. 

Одним з перспективних напрямків застосування керамзитобетонів 

вважається залізобетонне суднобудування. При використанні легкого бетону 

підвищується вантажопідйомність залізобетонних плавучих споруд, 

покращуються умови перебування людей та роботи технологічного обладнання. 

З залізобетону будуються переважно великогабаритні стоянкові плавучі 

споруди: газо- і нафтовидобувні платформи, плавучі доки, готелі, ресторани, 

будинки, причали тощо.  

На сучасному рівні розвитку технологій виробництва будівельних 

матеріалів забезпечити виконання вимог щодо покращення фізико-механічних 

властивостей та довговічності керамзитобетонів можливо лише при 

використанні модифікаторів. Модифікатори впливають на хімічні та фізико-

хімічні процеси на всіх етапах формування структури бетону, що дозволяє 

активно управляти його властивостями, зокрема тими, що забезпечують 

довговічність матеріалу. Для керамзитобетонів використовується майже весь 

спектр відомих модифікаторів, зокрема суперпластифікатори, пуцоланові 

добавки, серед яких найчастіше використовується мікрокремнезем. 

Значний внесок у теорію й практику модифікування керамзитобетонів та 

інших композиційних матеріалів зробили: І.Н. Ахвердов, В.Г. Батраков, 

Ю.М. Баженов, І.В. Барабаш, В.М. Вировой Г.І. Горчаков, І.М. Грушко, 

Г. Добролюбов, А.В. Мішутін, О.М. Пшінько, В.Б. Ратінов, Т.І. Розенберг, 

А.Є. Шейкін та інші вчені. 

Суттєвою відмінністю керамзитобетонів від важких є те, що пористий 

гравій активно взаємодіє з цементно-піщаною матрицею. Також важливе 

значення має зчеплення між розчинної частиною і крупним заповнювачем, яке 

визначається структурою контактної зони. Такі особливості обумовлюють 

доцільність використання технологічних методів обробки заповнювача, 

спрямованих на підвищення міцності та довговічності матеріалу. Зокрема 

ефективною можна вважати обробку гравію цементною суспензією 

безпосередньо в процесі перемішування суміші за рахунок спеціальної 

послідовності завантаження компонентів у змішувач та їх перемішування. 

Проведений аналіз показав, що ефективним методом покращення 

важливих для довговічності бетонів тонкостінних конструкцій гідротехнічних 

споруд фізико-механічних характеристик бетонів є дисперсне армування 

стойкою до корозії фіброю.  

Проведений огляд технічної літератури за темою дисертації дозволив 

сформулювати робочу гіпотезу роботи. Основними показниками якості, які 
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забезпечують довговічність керамзитобетонів тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних споруд з врахуванням умов експлуатації, є водонепроникність, 

морозостійкість та корозійна стійкість бетону. Підвищити водонепроникність, 

морозостійкість, а також міцність керамзитобетону можливо за рахунок 

застосування комплексних модифікаторів, дисперсного армування і 

технологічних методів, спрямованих на покращення роботи керамзитового 

гравію у цементно-піщаній матриці. 

У другому розділі описано методику проведення досліджень і наведено  

характеристику використаних матеріалів. 

Виконувалися дві серії експериментів. У першій серії за 15-ти точковим 

оптимальним планом був проведений 3-х факторний експеримент, у якому 

варіювалися наступні фактори складу керамзитобетону: 

Х1 – кількість сульфатостійкого портландцементу, від 500 до 600 кг/м
3
; 

Х2 – кількість мікрокремнезему, від 0 до 50 кг/м
3
; 

Х3 – кількість добавки суперпластифікатору С-3, від 0,5 до 1,0% від маси 

цементу. 

У другій серії за 18-ти точковим оптимальним планом був проведений 4-х 

факторний експеримент, у якому варіювалися наступні фактори складу 

фіброкерамзитобетону: 

Х1  – кількість сульфатостійкого портландцементу, від 500 до 600 кг/м
3
; 

Х2’ – кількість мікрокремнезему, від 0 до 40 кг/м
3
; 

Х4 – вміст керамзитового гравію, від 650 до 700 л/м
3
; 

Х5 – кількість поліпропіленової фібри Baucon, від 0 до 1,2 кг/м
3
.    

В якості в’яжучих використовувався сульфатостійкий портландцемент 

ССПЦ 400-Д0. В першій серії – виробництва Новоамвросіївського цементного 

заводу, в другій – виробництва Івано-Франківського цементного заводу. 

В якості крупного заповнювача використовувався керамзитовий гравій 

фракції 5-10 мм виробництва Одеського керамзитового заводу. Насипна 

густина гравію 600 кг/м
3
, марка по міцності П150. Як дрібний заповнювач 

використовувався кварцовий пісок з модулем крупності 2,7. В якості 

модифікаторів використовувалися добавка суперпластифікатор С-3 (СП-1) і 

мікрокремнезем Стаханівського заводу феросплавів. Як дисперсна арматура 

використовувалася поліпропіленова фібра Baucon довжиною 12 мм та з 

діаметром волокон 18,7 мкм. 

У третьому розділі роботи описано фізико-механічні властивості 

модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів. 

Взаємодія між пористим заповнювачем і цементно-піщаною матрицею в 

процесі структуроутворення і експлуатації суттєво впливає на структуру і 

відповідно всі фізико-механічні властивості керамзитобетону. Для покращення 

сумісної роботи пористого заповнювача і цементно-піщаної матриці був 

запропонований прийом обробки пористого заповнювача цементною 

суспензією у початковій стадії перемішування суміші. 
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Проаналізовано динаміку проникнення цементної суспензії у гранули 

керамзиту при обробці. Встановлено, що темп проникнення суспензії у гранули 

після 3-х хвилин обробки суттєво знижується і судячи зі зміни кольору 

фенолфталеїну на зрізі, суспензія проникає вглиб пористих гранул на глибину 

до 1,6 мм. Але при наявності в гранулі тріщин, що виходять за її оболонку, 

в’яжуче здатне проникати по даній тріщині глибше, що сприяє покращенню 

однорідності гранул в бетоні. Встановлено, що за рахунок застосування 

обробки пористого заповнювача цементною суспензією міцність 

керамзитобетону зростає на 2-2,5 МПа в порівнянні з аналогічними за складом 

бетонами на основі не обробленого гравію, а середня густина на 10-15 кг/м
3
. 

Також за рахунок обробки гравію зменшується середній розмір відкритих пор 

керамзитобетону (на 12%) та підвищується показник однорідності пор за 

розмірами (на 15%).    

Відповідно при виготовленні бетонів в двох досліджених серіях 

(керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів) застосовувалася обробка 

керамзиту цементною суспензією в початковій стадії перемішування суміші. 

Також для оцінки ефективності даного прийому виготовлялися два 

«контрольних» склади бетону, які були ідентичними до відповідних складів 

другої серії експериментів, але готувалися без попередньої обробки керамзиту 

суспензією. 

Всі керамзитобетонні суміші в обох серіях експериментів мали рівну 

рухомість Р2, що досягалося підбором кількості води, тобто їхнє В/Ц залежало 

від складу. Встановлено, що при збільшенні кількості портландцементу і 

суперпластифікатору В/Ц знижується, при введенні мікрокремнезему в 

кількості до 30 кг/м
3
 В/Ц суміші змінюється несуттєво. Подальше збільшення 

кількості мікрокремнезему викликає необхідність підвищення В/Ц для 

збереження рухомості суміші. Зміна вмісту гравію і кількості  поліпропіленової 

фібри майже не впливає на В/Ц сумішей. 

Експериментально-статистична (ЕС) модель, яка описує вплив варійованих 

у першій серії експериментів факторів складу на міцність керамзитобетонів при 

стиску має вигляд:  
 

fck.cube (МПа) = 39,8  + 3,8x1  – 1,8x1
2
    ± 0 x1x2    ± 0x1x3          

                                 + 0,8x2  – 0,7x2
2
                      ± 0x2x3        

                                   + 1,1x3  –  0,5x3
2
                                                            (1) 

 

На рис.1.а наведена діаграма, яка побудована за даною ЕС-моделлю. За 

аналогічною (1) ЕС-моделлю побудована діаграма, яка показана на рис.1.б та 

яка відображає вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на міцність керамзитобетонів. 
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Рис.1. Вплив варійованих у першій (а) та другій (б) серіях експериментів 

факторів складу на міцність керамзитобетонів (х5=0) 
 

Аналіз діаграм показує, що міцність досліджених бетонів досягає 44 МПа, 

що задовольняє вимогам до матеріалів для більшості тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних споруд, включаючи плавучі залізобетонні. При збільшенні 

кількості портландцементу міцність композитів зростає. При підвищенні 

кількості суперпластифікатору до 0,8-1% завдяки зниженню В/Ц суміші, 

міцність керамзитобетонів зростає на 2-2,5 МПа. Аналогічне підвищення 

міцності досліджених легких бетонів відбувається завдяки застосуванню 

30-35 кг/м
3
 мікрокремнезему, як активної мінеральної добавки. При варіюванні 

вмісту гравію міцність бетону змінюється на величину до 1,5 МПа. Найбільшу 

міцність мають бетони з кількістю гравію 660-670 кг/м
3
, що відповідає 

мінімальному В/Ц суміші.  

Встановлено, що міцність приготованих без обробки пористого гравію 

цементною суспензією «контрольних» керамзитобетонів була на 2-2,2 МПа 

менше міцності при стиску аналогічних за складом бетонів другої серії 

експериментів. Це підтвердило ефективність прийому обробки гравію 

цементною суспензією. Також було встановлено, що коефіцієнт розм’якшення 

досліджених керамзитобетонів знаходиться в межах 0,85-0,88, що забезпечує 

достатню водостійкість матеріалів. 

Конструкції залізобетонних тонкостінних гідротехнічних споруд в процесі 

експлуатації піддаються складним і різноспрямованим навантаженням. 

Відповідно важливим показником якості для бетону даних конструкцій є 

міцність на розтяг при згині. Встановлено, що міцність на розтяг при згині 

досліджених керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів була в діапазоні від 5,5 

до 7,2 МПа. Характер впливу кількості цементу, мікрокремнезему і добавки С-3 
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на міцність керамзитобетонів на розтяг при згині є аналогічним з їх впливом на 

величину міцності при стиску даних матеріалів.  

Однофакторні залежності, які побудовані за відповідною ЕС-моделлю і які 

відображають вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу на 

міцність досліджених керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів на розтяг при 

згині в зонах екстремумів показані на рис.2. Як видно з діаграм, за рахунок 

застосування поліпропіленової фібри в якості дисперсної арматури міцність на 

розтяг при згині керамзитобетонів зростала на 0,4-0,5 МПа. Тобто за рахунок 

використання раціональних модифікаторів і дисперсного армування досліджені 

керамзитобетони мали високу міцніть на розтяг при згині, яка забезпечує високу 

конструктивну ефективність даних матеріалів в тонкостінних конструкціях 

гідротехнічних споруд (плавучих доків, готелів, домів тощо).  
 

 
Рис.2. Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу на 

міцність на розтяг при згині фіброкерамзитобетонів в зонах мінімуму і 

максимуму 
 

Однією з основних причин застосування керамзитобетонів в 

гідротехнічному будівництві є зниження ваги залізобетонних конструкцій. 

Найбільш актуальною ця задача є для плавучих залізобетонних споруд. 

Відповідно досліджувалася середня густина модифікованих керамзитобетонів в 

різних умовах експлуатації, тобто при різній вологості. 

Встановлено, що загальний вплив варійованих в обох серіях експериментів 

факторів складу на середню густину керамзитобетонів у сухому стані, при 

рівноважній вологості, а також у водонасиченому стані є аналогічним. У міру 

підвищення кількості портландцементу і добавки С-3 середня густина бетонів 

зростає. При підвищенні кількості мікрокремнезему з 0 до 25-30 кг/м
3
 середня 

густина керамзитобетонів зростає, подальше підвищення дозування цього 

модифікатору навпаки знижує середню густину композиту.  

В сухому стані середня густина досліджених легких бетонів становить від 

1640 до 1765 кг/м
3
, у водонасиченому – від 1780 до 1880 кг/м

3
. Тобто середня 

густина досліджених керамзитобетонів є на 500-600 кг/м
3
 меншою в порівнянні з 
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середньою густиною важких бетонів з аналогічними показниками міцності. 

Тобто за рахунок використання легких бетонів підвищується конструктивна 

ефективність тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд. Також середня 

густина керамзитобетонів при рівноважній вологості та у водонасиченому стані 

задовольняє вимогам галузевих стандартів на суднобудівний бетон, що дозволяє 

підвищити вантажопідйомність плавучих споруд завдяки застосуванню легких 

бетонів. 

У четвертому розділі роботи проведено аналіз структури і довговічності 

досліджених модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів. 

Для бетонів тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, які 

експлуатуються в підводному положенні або у тривалому контакті з водою, 

водонепроникність є одним з основних показників якості, який забезпечує 

довговічність матеріалу. ЕС-модель, що описує вплив варійованих у першій 

серії експериментів факторів складу на водонепроникність модифікованих 

керамзитобетонів має вигляд: 
 

W (атм) = 10,7  + 2,0x1  +  1,1x1
2
  – 0,5 x1x2  – 1,0x1x3          

                           + 1,4x2  –  1,9x2
2
                    + 0,5x2x3        

                           + 0,8x3  –  0,9x3
2
                                                                          (2) 

 

На рис.3.а показана побудована за даною ЕС-моделлю діаграма. На рис.3.б 

показана діаграма, яка побудована за аналогічною ЕС-моделлю і яка відображає 

вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу на 

водонепроникність керамзитобетонів. 
 

 
Рис.3. Вплив варійованих у першій (а) та другій (б) серіях експериментів 

факторів складу на водонепроникність керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів 

(х5=0) 
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Як видно з діаграм, при підвищенні кількості портландцементу з 500 до 

600 кг/м
3
 водонепроникність керамзитобетонів зростає на одну-дві марки. При 

введені 30-35 кг/м
3
 мікрокремнезему водонепроникність легких бетонів зростає 

в середньому на одну марку. При підвищенні кількості суперпластифікатору 

С-3 до 0,8-0,9% за рахунок зниження В/Ц суміші, водонепроникність 

керамзитобетонів зростає на одну марку. Вміст керамзитового гравію впливає 

на водонепроникність несуттєво, а максимальний рівень показника W 

досягається при кількості гравію 660-670 л/м
3
. Кількість поліпропіленової фібри 

практично не впливає на водонепроникність досліджених керамзитобетонів.  

Приготовані без обробки пористого гравію цементною суспензією 

контрольні склади керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів мали 

водонепроникність або на рівні або на одну марку нижче водонепроникності 

бетонів аналогічних складів другої серії експерименту, що також підтверджує 

ефективність запропонованого прийому, спрямованого на покращення роботи 

гравію в цементно-піщаній матриці. 

Для гідротехнічних споруд, що контактують з водою і піддаються впливу 

атмосферних опадів одночасно з дією заморожування і відтаювання, 

морозостійкість також є одним з основних показників якості, що визначає 

довговічність бетону в конструкціях.  

Діаграма, яка побудована за 

відповідною ЕС-моделлю, та яка 

відображає вплив варійованих в 

першій серії експериментів факторів 

складу на морозостійкість 

керамзитобетонів показана на рис.4. Її 

аналіз показує, що кількість 

портландцементу відчутно впливає на 

морозостійкість керамзитобетонів. При 

введенні 30-35 кг/м
3
 мікрокремнезему 

морозостійкість досліджених бетонів 

підвищується приблизно на 50 циклів. 

За рахунок зниження В/Ц при 

підвищенні кількості добавки С-3 до 

0,8-0,9% морозостійкість досліджених 

керамзитобетонів зростає в середньому 

на 50 циклів. 

На рис.5 показана побудована за відповідною ЕС-моделлю діаграма типу 

«квадрати на квадраті», яка відображає вплив варійованих в другій серії 

експериментів факторів складу на морозостійкість керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів. Її аналіз показує, що вплив кількості портландцементу 

та мікрокремнезему на морозостійкість досліджених в другій серії 

експериментів керамзитобетонів в цілому є аналогічним з їх впливом на даний 

 
Рис.4. Вплив варійованих в першій 

серії експериментів факторів складу  на 

морозостійкість керамзитобетонів  
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показник якості в першій серії експерименту. Варіювання вмісту керамзитового 

гравію оказує обмежений вплив на морозостійкість досліджених 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів. При введенні у склад сумішей 0,8-

1,2 кг/м
3
 поліпропіленової фібри морозостійкість керамзитобетонів 

підвищується приблизно на 50 циклів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Вплив 

варійованих в другій 

серії експериментів 

факторів складу  на 

морозостійкість 

керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів 

 

Таким чином, проведені дослідження показали, що для забезпечення 

підвищеної довговічності керамзитобетонів, яка обумовлюється їх 

водонепроникністю та морозостійкістю, рекомендується вводити до їх складу 

раціональну кількість мікрокремнезему, добавки С-3 і поліпропіленової фібри. 

Дані рецептурні методи слід використовувати одночасно з обробкою 

керамзитового гравію цементною суспензією, що сприяє покращенню сумісної 

роботи заповнювача і цементно-піщаної матриці. 

Також був проведений аналіз відкритої пористості досліджених 

керамзитобетонів (рис.6). Встановлено, що при підвищенні кількості 

портландцементу і суперпластифікатору С-3 величина відкритої пористості 

керамзитобетонів знижується. Введення мікрокремнезему в кількості 25-

30 кг/м
3
 знижує відкриту пористість легких бетонів, тобто знижує їх вологість 

при експлуатації у воді або при контакті з водою.  

Проводився мікроскопічний аналіз шліфів досліджених керамзитобетонів, 

який підтвердив, що завдяки проведенню обробки в начальній стадії 

перемішування суміші цементна суспензія краще проникає в пори 

керамзитового гравію в порівнянні з проникненням в’яжучого в пори 
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заповнювача при використанні «традиційної» технології перемішування 

легкобетонної суміші з насиченням гравію водою. 
 

 
Рис.6. Вплив варійованих у першій (а) та другій (б) серіях експериментів 

факторів складу на відкриту пористість керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, 

% за об’ємом (х5=0) 
 

Встановлено, що в приготованому без обробки гравію цементною 

суспензією бетоні значна частка крупних пор у керамзиті безпосередньо за його 

зовнішньою оболонкою є не закольматованою, тобто заповненою повітрям 

та/або водою. В приготованому з використанням попередньої обробки гравію 

цементною суспензією керамзитобетоні переважна частка крупних пор у 

гранулах керамзиту на глибині до 1,2-1,6 мм є закольматованою продуктами 

гідратації цементу.  

Аналіз структури досліджених керамзитобетонів методом електронної 

мікроскопії показав, що при використанні раціональної кількості модифікаторів 

і обробки гравію, пори в контактній зоні керамзитового заповнювача є  

переважно закольматованими кристалами новоутворень, які значно знижують  

проникність даних пор для води та водних розчинів агресивних речовин. 

Проведений рентгенофазовий аналіз виявив суттєвий вплив 

мікрокремнезему на структуру досліджених керамзитобетонів та процеси 

гідратації в’яжучого. Аналіз технологічної пошкодженості керамзитобетонів 

показав, що дисперсне армування і введення мікрокремнезему активно впливає 

на процеси формування і розвитку внутрішніх поверхонь розділу і 

технологічних тріщин в композиті, що дозволяє управляти його властивостями 

та довговічністю. 

П’ятий розділ роботи присвячено вибору оптимальних складів 

керамзитобетонів та впровадженню результатів досліджень.  
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За результатами проведених експериментальних досліджень фізико-

механічних властивостей керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів для 

тонкостінних гідротехнічних споруд був проведений вибір оптимальних 

складів даних матеріалів з використанням методу Монте-Карло. 

Використовувався комплекс отриманих ЕС-моделей, а саме моделі, які 

описують вплив варійованих факторів складу на міцність керамзитобетонів при 

стиску, на міцність на розтяг при згині, на морозостійкість та 

водонепроникність. Такий набір показників якості керамзитобетону був 

обраний з позиції необхідності забезпечення його міцності одночасно з 

довговічністю. У якості критеріїв обмеження були прийняті значення міцності 

при стиску ≥40 МПа, міцності на розтяг при згині ≥7 МПа, а також 

морозостійкості ≥500 циклів. В якості критерію оптимізації було обрано рівень 

водонепроникності керамзитобетону як важливого показника з позиції 

довговічності. 

Для реалізації методу Монте-Карло в Excel було згенеровано 15 тисяч 

точок з випадковими рівномірно розподіленими координатами у факторному 

просторі відповідної серії експериментів. В цих 15 тисячах точок, які задавали 

координати факторного простору, за відповідними ЕС-моделями були розраховані 

рівні міцності при стиску, міцності на розтяг при згині та морозостійкості 

досліджених керамзитобетонів. Далі в електронній таблиці автоматично 

виконувалося  порівняння отриманих рівнів показників з заданими критеріями 

обмеження. За результатами порівняння розраховувався відсоток кількості точок, 

в яких рівні всіх трьох критеріїв обмеження є не менше заданих.  Далі в цих 

точках за відповідною ЕС-моделлю розраховувалося значення водонепроникності 

та визначалися координати точок або одної точки, в яких досягається максимальне 

значення рівня водонепроникності. 

Для керамзитобетонів, досліджених в першій серії експериментів, 

встановлено, що при забезпеченні викладених вище критеріїв обмеження 

максимальний рівень W досягається у координатах х1=1, х20,29, х30,25. Тобто 

рекомендованим по результатах першої серії експериментів є такий склад 

керамзитобетону: цемент – 600 кг/м
3
, керамзитовий гравій – 650 л/м

3
, пісок – 

603 кг/м
3
, мікрокремнезем – 32 кг/м

3
, добавки С-3 – 4,86 кг/м

3
, вода – 186 л/м

3
. 

За результатами чисельного експерименту гарантовані розрахункові показники 

якості даного легкого бетону є такими: міцність при стиску – 42 МПа, міцність 

на розтяг при згині – 7 МПа, морозостійкість – 500 циклів,  водонепроникність 

– W12.  

По результатам пошуку оптимального складу методом Монте-Карло для 

фіброкерамзитобетонів, досліджених в другій серії експерименту, встановлено, 

що оптимальне рішення досягається у координатах х1 0,87, х2`0,37, х4 0,18, 

х5 0. Це відповідає фіброкерамзитобетону з кількістю сульфатостійкого 

портландцементу 594 кг/м
3
, мікрокремнезему 27 кг/м

3
, фібри 0,6 кг/м

3
 добавки 

С-3 – 4,82 кг/м
3
 та з вмістом гравію 675 л/м

3
. Гарантовані розрахункові 
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показники якості даного легкого бетону є такими: міцність при стиску – 43 

МПа, міцність на розтяг при згині – 7,1 МПа, морозостійкість – 550 циклів,  

водонепроникність – W12. 

Результати досліджень впроваджені при виробництві тонкостінних 

керамзитобетонних конструкцій для об’єктів гідротехнічного будівництва, а 

також в навчальному процесі. 

На Херсонському державному заводі «Паллада» результати досліджень 

використовувалися при виробництві суднобудівних бетонів для тонкостінних 

залізобетонних плавучих споруд. Була вироблена опитна партія 

модифікованого бетону рекомендованого складу об’ємом 8 м
3
. Бетон мав 

водонепроникність W10 і морозостійкість у морській воді 400 циклів. 

На комбінаті малоповерхового домобудування «Камбіо» (м. Одеса) була 

виготовлена опитно-промислова партія тонкостінних керамзитобетонних 

конструкцій загальним об’ємом 8,4 м
3
 на основі складу модифікованого 

керамзитобетону, розробленого в рамках даної дисертаційної роботи. При 

виготовленні виробів був використаний прийом попередньої обробки 

керамзитового гравію цементною суспензією в початковій стадії приготування 

суміші. За рахунок застосування запропонованого складу модифікованого 

керамзитобетону і вдосконаленої технології приготування керамзитобетонної 

суміші була покращена однорідність бетону та якість бетону у тонкостінних 

конструкціях.  

Результати дисертаційної роботи також впроваджені в навчальному 

процесі в Одеській державній академії будівництва та архітектури. 

   

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  
 

1. За рахунок застосування модифікаторів, фібри і обробки пористого 

гравію цементною суспензією отримано керамзитобетони підвищеної 

довговічності, міцності та корозійної стійкості для тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних. 

2. Обробка керамзитового гравію цементною суспензією в початковій 

стадії перемішування суміші впливає на сумісну роботу керамзитового 

заповнювача і цементно-піщаної матриці за рахунок чого на 2..2,5 МПа 

підвищує міцність керамзитобетону і на величину до однієї марки підвищує 

його водонепроникність. Пори на глибині до 1,2-1,6 мм у обробленому 

суспензією керамзитовому гравії, а також пори і мікротріщини в контактній 

зоні гравію і цементно-піщаної матриці є переважно закольматованими 

кристалічними продуктами гідратації цементу. 

3. За рахунок використання модифікаторів і дисперсного армування, а 

також обробки гравію цементною суспензією, керамзитобетони мають міцність 

при стиску до 42..45 МПа і міцність на розтяг при згині до 7 МПа.  При 

збільшенні кількості добавки С-3 до 0,8-0,9% за рахунок зниження В/Ц суміші 

міцність при стиску легких бетонів підвищується на 2-2,5 МПа. При введенні 
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25-30 кг/м
3
 мікрокремнезему міцність при стиску керамзитобетонів 

підвищується на 2-2,2 МПа, міцність на розтяг при згині – на 0,3-0,4 МПа. При 

застосуванні дисперсної арматури міцність на розтяг при згині 

керамзитобетонів зростає на 0,4-0,5 МПа. Міцність досліджених 

модифікованих керамзитобетонів дозволяє використовувати їх в тонкостінних 

конструкціях гідротехнічних споруд, а також відповідає вимогам Морського 

регістру для конструкцій плавучих залізобетонних споруд. 

4. Середня густина модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів у сухому стані знаходиться в діапазоні від 1640 до 

1765 кг/м
3
, у водонасиченому стані – від 1770 до 1880 кг/м

3
, що на 500-

600 кг/м
3
 менше в порівнянні з середньою густиною важких бетонів, а також 

відповідає вимогам галузевих стандартів на легкий суднобудівний бетон. За 

рахунок використання фіброкерамзитобетонів підвищується конструктивна 

ефективність тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд. 

5. За рахунок застосування раціональної кількості модифікаторів та 

використання обробки керамзитового гравію цементною суспензією відкрита 

пористість досліджених керамзитобетонів знижується з 12..13% до 8,5..9%. 

Водонепроникність досліджених легких бетонів знаходилася в діапазоні від W4 

до W14, морозостійкість в діапазоні від F400 до F600. За рахунок введення 

25-35 кг/м
3
 мікрокремнезему водонепроникність керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів підвищується на одну марку і більше, морозостійкість – 

на 50 циклів. Аналогічне зростання водонепроникності та морозостійкості 

бетонів відбувається при підвищенні кількості добавки С-3 до 0,8..0,9% за 

рахунок зниження В/Ц суміші. За рахунок застосування дисперсного армування 

морозостійкість керамзитобетонів зростає на 50 циклів, а водонепроникність 

практично не змінюється. Найбільший рівень морозостійкості та 

водонепроникності мають керамзитобетони при вмісті пористого гравію 670-

675 л/м
3
. При використанні обробки керамзитового гравію цементною 

суспензією водонепроникність керамзитобетонів підвищується на величину до 

однієї марки. 

6. З використанням методу Монте-Карло визначені оптимальні склади 

модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів для тонкостінних 

гідротехнічних споруд з підвищеною корозійною стійкістю, міцністю та 

довговічністю. Результати досліджень впроваджені при виробництві 

тонкостінних конструкцій для гідротехнічного будівництва, а також в 

навчальному процесі в Одеській державній академії будівництва та архітектури 

при підготовці магістрів і докторів філософії за спеціальностям «Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології» та «Будівництво та цивільна 

інженерія». 
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наукометричною базою Index Copernicus).   

Особистий внесок здобувача – дослідження властивостей легких бетонів 

на керамзитовому заповнювачі та їх порівняння з властивостями інших типів 

легких бетонів.  
 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

5. Kroviakov S., Mishutin A., Pishev O. Management of the properties of 

shipbuilding expanded clay lightweight concrete. International Journal of 

Engineering & Technology, 2018, Vol 7, No 3.2, pp.245-249. 

Особистий внесок здобувача – аналіз довговічності та корозійної 

стійкості суднобудівних керамзитобетонів, формулювання висновків. 

6. Mishutn A., Kroviakov S., Pishev O., Soldo B. Modified expanded clay light 

weight concretes for thin-walled reinforced concrete floating structures. Tehnički 

glasnik 11, 3 (2017). (Technical Journal, Vol.11 No.3) pp.121-124 (індексуються 

наукометричною базою Web of Science).   
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Особистий внесок здобувача – аналіз вимог до бетону тонкостінних 

конструкцій гідротехнічних споруд, розробка рекомендованих складів 

керамзитобетонів. 
 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
 

7. Піщев О.В., Мішутін А.В., Кровяков С.О. Підвищення довговічності 

керамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд. 

Збірник тез доповідей ІII міжнародної конференції «Експлуатація та 

реконструкція будівель і споруд», Одеса: ОДАБА, 2019, С.129. 

Особистий внесок здобувача – розробка рекомендацій щодо підвищення 

довговічності керамзитобетонів тонкостінних гідротехнічних споруд. 

8. Кровяков С.О., Мішутін А.В., Піщев О.В. та ін. Міцність модифікованих 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів для тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних і транспортних споруд. Збірник тез доповідей міжнародної 

конференції «Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних 

будівельних матеріалів і конструкцій», Одеса: ОДАБА, 2018. С.80-83. 

Особистий внесок здобувача – аналіз міцності модифікованих 

керамзитобетонів за комплексом багатофакторних ЕС-моделей. 

9. Кровяков С.О., Мішутін А.В., Піщев О.В., Заволока М.В. Застосування 

методів планування експерименту при дослідженні властивостей 

керамзитобетону. Матеріали міжнародного науково-технічного семінару 

«Моделювання та оптимізація будівельних композитів», Одеса, 2016. С.65-67. 

Особистий внесок здобувача – побудова і аналіз ЕС-моделей впливу 

факторів складу на властивості модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів. 

 

АНОТАЦІЯ 
 

Піщев О.В. Модифіковані керамзитобетони для тонкостінних 

гідротехнічних споруд. – 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. 

Керамзитобетон є ефективним матеріалом для тонкостінних гідротехнічних 

споруд, зокрема плавучих залізобетонних. За рахунок застосування 

модифікаторів, фібри і обробки пористого гравію цементною суспензією 

отримано керамзитобетони підвищеної міцності і довговічності для 

тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд. Фіброкерамзитобетони 

мають міцність при стиску до 42..45 МПа, міцність на розтяг при згині до 7 

МПа, морозостійкість в діапазоні від F400 до F600 і водонепроникність до W14. 

Середня густина модифікованих керамзитобетонів у водонасиченому стані 

становить від 1770 до 1880 кг/м
3
, що на 500-600 кг/м

3
 менше за середню 
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густину важких бетонів, а також відповідає вимогам галузевих стандартів на 

легкий суднобудівний бетон. З використанням методу Монте-Карло визначені 

оптимальні склади модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів. 

Результати досліджень використовувалися при виробництві керамзитобетонів 

тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, зокрема суднобудівних.  

Ключові слова: керамзитобетон, фіброкерамзитобетон, модифікатори, 

обробка заповнювача, довговічність, водонепроникність, морозостійкість, 

гідротехнічні споруди. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Пищев О.В. Модифицированные керамзитобетоны для тонкостенных 

гидротехнических сооружений. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.05 - строительные материалы и изделия. Одесская 

государственная академия строительства и архитектуры – Одесса, 2020. 

Керамзитобетоны являются эффективными материалами для тонкостенных 

гидротехнических сооружений, в частности плавучих железобетонных. За счет 

применения модификаторов, фибры и обработки пористого гравия цементной 

суспензией получены керамзитобетоны повышенной прочности и 

долговечности для тонкостенных конструкций гидротехнических сооружений. 

Фиброкерамзитобетоны имеют прочность при сжатии до 42..45 МПа, прочность 

на растяжение при изгибе до 7 МПа, морозостойкость в диапазоне от F400 до 

F600 и водонепроницаемость до W14. Средняя плотность модифицированных 

керамзитобетонов в водонасыщенном состоянии составляет от 1770 до 1880 

кг/м
3
, что на 500-600 кг/м

3
 меньше средней плотности тяжелых бетонов, а также 

соответствует требованиям отраслевых стандартов на легкий судостроительный 

бетон. С использованием метода Монте-Карло определены оптимальные 

составы модифицированных керамзитобетонов и фиброкерамзитобетонов. 

Результаты исследований использовались при производстве керамзитобетонов 

тонкостенных конструкций гидротехнических сооружений, в частности 

судостроительных. 

Ключевые слова: керамзитобетон, фиброкерамзитобетон, модификаторы, 

обработка заполнителя, долговечность, водонепроницаемость, морозостойкость, 

гидротехнические сооружения. 

 

ABSTRACT 
 

Pishchev O.V. Modified expanded clay lightweight concrete for thin-walled 

hydraulic structures. – Manuscript. 

Thesis for Candidate of Technical Sciences degree. Specialty 05.23.05 – Building 

materials and products. – Odesa State Academy of Civil Engineering and 

Architecture. – Odesa, 2020. 
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Expanded clay concrete is an effective material for thin-walled hydraulic 

structures, including floating reinforced concrete ones. The use of expanded clay 

concrete can increase the capacity of floating structures due to the reduction in weight 

of their structures. 

The expanded clay concrete was obtained for thin-walled hydraulic structures 

with high durability, strength and corrosion resistance due to the use of modifiers, 

fibers and the treatment of porous gravel with the cement suspension in the concrete 

composition. 

It is established that the treatment of expanded clay gravel with a cement 

suspension at the initial stage of mixing the mixture affects the combined work of the 

expanded clay aggregate and cement-sand matrix. Due to the treatment of 2..2.5 MPa, 

the strength of expanded clay concrete increases and its water resistance is done by 

one grade, too. In the treated expanded clay gravel the pores at the depths up to 1.2-

1.6 mm, as well as the pores and microcracks in the contact zone of the gravel and 

cement-sand matrix are mainly stiffened crystalline products of cement hydration. 

Due to the use of C-3 superplasticizer, microsilica, disperse reinforcement with 

polypropylene fiber, as well as gravel treatment with the cement suspension, the 

expanded clay concrete was obtained with the compressive strength up to 42..45 MPa 

and the tensile strength up to 7 MPa. Such strength of the developed modified 

expanded clay concrete allows to use it in thin-walled hydraulic structures, and also 

meets Marine Register requirements for floating reinforced concrete structures. 

It was found that the compressive strength of expanded clay concrete raised by 

2-2.5 MPa with increasing the amount of S-3 additive to 0.8-0.9% at the expense of 

decreasing W/C mixture. Introducing 25-30 kg/m
3
 of micro silica, the compressive 

strength of the investigated expanded clay concrete and fiber expanded clay concrete 

increases by 2-2.2 MPa, and the tensile bending strength of the concrete increases by 

0.3-0.4 MPa. The strength of expanded clay concrete with tensile strength is also 

significantly influenced by dispersed reinforcement. Introducing the polypropylene 

fiber, the tensile bending strength of expanded clay concrete increases by 0.4-

0.5 MPa. 

It is established that the average density of the investigated modified expanded 

clay concrete and fiber expanded clay concrete in the dry state is in the range from 

1640 to 1765 kg/m
3
. The average density of modified expanded clay concrete and 

fiber expanded clay concrete in the water-saturated state is from 1770 to 1880 kg/m
3
. 

This density is 500-600 kg/m
3
 less than the average density of heavy concrete, which 

is an alternative material for thin-walled hydraulic structures. The average density of 

the developed expanded clay concrete meets the requirements of industrial standards 

for lightweight shipbuilding concrete. That means, due to the use of expanded clay 

concrete and fiber expanded clay concrete, the structural efficiency of thin-walled 

hydraulic structures increases. 

It is shown that due to applying a rational amount of superplasticizer and 

microsilica while treating the expanded clay gravel with cement suspension, opened 
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porosity of the investigated expanded clay concrete reduces in volume from 12..13% 

to 8.5..9%. The decrease of opened porosity allows to improve the quality indicators 

of expanded clay concrete that provide it with operational capability and durability. 

The water resistance of the investigated expanded clay concrete was in the range 

from W4 to W14, the frost resistance was in the range from F400 to F600. Due to the 

introduction of 25-35 kg/m
3
 micro silica, the water resistance of expanded clay 

concrete and fiber expanded clay concrete increases by one grade (2 atmospheres) 

and more. The frost resistance of expanded clay concrete increases by about 50 

cycles adding microsilica. 

By reducing W/C mixture when increasing the amount of S-3 additive to 

0.8..0.9% in the composition of expanded clay concrete, the water resistance 

increases by about one grade and the frost resistance increases by about 50 cycles. 

Due to the use of reinforcement with polypropylene fiber, the frost resistance of 

expanded clay concrete increases by 50 cycles, while the water resistance of the 

concrete does not change. The expanded clay concrete with porous gravel content of 

670-675 l/m
3
 has the highest level of frost resistance and water resistance. Using clay 

gravel treatment with the cement suspension, the water resistance of expanded clay 

concrete increases by one grade. 

Using the complex of obtained experimental-statistical models and Monte Carlo 

method, the optimal compositions of modified expanded clay concrete and fiber 

expanded clay concrete for thin-walled hydraulic structures with higher corrosion 

resistance, strength and durability were determined. 

The research results were used in the production of thin-walled hydraulic 

structures, in particular in the production of reinforced concrete floating docks. The 

research results are also implemented in the educational process at the Odesa State 

Academy of Civil Engineering and Architecture in the preparation of Masters and 

Doctors of Philosophy with the specialization "Hydraulic Construction, Water 

Engineering and Water Technologies" and "Construction and Civil Engineering". 

Keywords: expanded clay concrete, fiber expanded clay concrete, modifiers, 

aggregate treatment, durability, water resistance, frost resistance, hydraulic structures. 

 


