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АНОТАЦІЯ 

 

Крилов Є.О. Вплив модифікації твердої складової на властивості 

неавтоклавного газобетону. – Кваліфікаційна наукова праця 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 покращенню основних властивостей 

ніздрюватого бетону шляхом розкриття та реалізації закономірностей, що 

супроводжують процес модифікації твердої складової неавтоклавного 

газобетону. 

У вступі обґрунтовано вибір теми, сформульовано мету і завдання 

відповідно до об’єкта та предмета дослідження, визначено наукову новизну та 

практичне значення роботи, представлено її загальну характеристику і зв’язок з 

науковими планами та програмами академії, вказано практичне значення 

отриманих результатів і особистий внесок здобувача, наведені результати 

апробації дисертаційної роботи та дані про публікації, структуру і обсяг 

дисертації. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у виготовленні 

неавтоклавного газобетону з покращеними основними властивостями за 

рахунок модифікації твердої складовою, що містить карбонат кальцію 

(кальцит), гідроксид кальцію (портландит) та добавки пластифікуючої, 

прискорюючої та лужної дії. Це підтверджено розрахунком математичних 

моделей властивостей газобетону, у результаті чого були встановлені 

закономірності впливу кальциту 8 %, портландиту 4 % на характер структури 

(напруженість еквіпотенціального поля) та основні властивості неавтоклавного 

газобетону з модифікованою твердою складовою. На основі цих моделей обрані 

технологічні прийоми та режими виготовлення газобетону з необхідними 

властивостями. 
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У першому розділі дисертаційної роботи розглянута класифікація 

ніздрюватого бетону за способом газоутворення та тверднення. Наведені 

основні властивості газобетону за фізико-механічними та теплотехнічними 

показниками згідно з ДСТУ Б В.2.7-45. 

Далі розкрито історію розвитку ніздрюватих бетонів з кінця ХІХ сторіччя, 

починаючи з В. Міхаеліса (1880), Є. Гофмана (1919).  

Пінобетон вперше був розроблений датчанином Х. Байєром. Першо-

початкові дослідження технології та властивостей пінобетонів до ХХ століття 

проведені вченими А. А. Ребіндером, А. А. Брюшковим, Б. Н. Кауфманом, які 

розробили технологію теплоізоляційного пінобетону природного тверднення та 

вивчили його властивості. Роботи М. І. Тензлера, Б. Н. Кауфмана, К. І. Щульца 

на початку 30–х років сприяли практичному впровадженню у будівництво 

монолітного неавтоклавного пінобетону.  

У кінці 40–х років запроваджено виробництво піносилікатних виробів 

(Харків), а в 1953 р. освоєно виготовлення великих будівельних виробів з 

автоклавного пінобетону. Розвиток виробництва ніздрюватого бетону в Україні 

починається з бетону автоклавного тверднення, який пов’язаний з постачанням 

у 1960–1962 рр. технологічного обладнання для виробництва автоклавного 

ніздрюватого бетону з Польщі. 

Також наведений аналіз структуроутворення та формування властивостей 

ніздрюватих бетонів. Розглянуті способи приготування формувальних мас, які 

залежать від литьової чи вібраційної технології та виду газоутворювача. Процес 

газовиділення проходить краще під час введення у поризовану суміш 

поверхнево-активних речовин (ПАР). Саме сульфанол дозволяє гранично 

дезагрегувати алюмінієву пудру, регулювати швидкість та тривалість 

газовиділення. Оптимізуючи балансування кінетики газовиділення і зміну 

водопотреби розчинової складової можливо отримати однорідну пористу 

структуру. 

Під час віброспученні у суміш дозволено вводити пластифікуючі 

добавки, що додатково знижують водопотребу суміші. Комплексна вібраційна 
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технологія регулює кінетику пластично-в’язких властивостей 

ніздрюватобетонної маси, значно знижує водотверде відношення, інтенсифікує 

технологічний процес виготовлення ніздрюватого бетону, підвищує якість 

готової продукції. 

Також можливо за зміни рецептурно-технологічних умов ефективно 

керувати структурою і властивостями неавтоклавного газобетону. Під 

технологічними умовами слід розуміти сукупність технологічних прийомів, 

направлених на підвищення активності в’яжучого, що сприяє підвищенню як 

кінцевої міцності твердої складової, так і інтенсифікації її тверднення. 

Змінюючи температуру тверднення, мінеральний склад, дисперсність 

портландцементу, лужність рідкої фази твердіючої системи, стає можливим 

регулювати швидкість гідратації мінералів, склад та розмір кристалів 

новоутворень і, відповідно, будівельні властивості газобетону. Тому логічно 

зв’язувати властивості матеріалу високопористої будови з характером його 

твердої складової. 

Одним з ефективних напрямків впливу на фізико-механічні властивості 

ніздрюватих бетонів є обробка твердої складової хімічними добавками. Хімічна 

активність наповнювачів у більшості випадків має пуцоланову природу. 

Бетони, що модифіковані хімічними компонентами, характеризуються 

зменшеною водопотребою розчинової складової та підвищеною міцністю.  

Наведений аналіз літературних джерел свідчить, що за рахунок зміни 

різноманітних технологічних умов виготовлення газобетону стає можливим 

впливати на структуру, що є важливим чинником управління його 

технологічними властивостями.  

На основі апріорної інформації сформульована основна гіпотеза 

дисертаційної роботи. Вона полягає у виборі співвідношень твердої складової з 

метою визначення закономірностей, які сприятимуть покращенню основних 

властивостей газобетону завдяки управлінню характером розподілу твердої 

складової шляхом її модифікації шлаком доменним меленим та вапняно-

карбонатною добавкою. Процес гідратації добавки повинен сприяти синтезу 
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мінералів у вигляді поліморфних модифікацій карбонату кальцію (СаСО3) та 

гідросилікатів тоберморітової групи. 

У другому розділі наведено блок-схему експериментальних досліджень, 

що повинна сприяти досягненню сформульованої мети з управління 

властивостями неавтоклавного газобетону шляхом модифікації твердої 

складової. У якості об’єкта досліджень обрано розчинову складову та 

неавтоклавний газобетон марки D500. 

Розглянуто характеристики сировинних матеріалів, використаних в 

експериментальних дослідженнях, а також описана методика проведення 

експериментів та випробувань газобетону. 

Так, для визначення впливу рецептурно-технологічних умов на фізико-

механічні властивості неавтоклавного газобетону застосовано математичні 

методи планування експерименту з обробкою результатів із використанням 

розрахунково-графічної програми Microsoft Exсel, а також програми СОМРЕХ. 

Для вивчення поліморфних перетворень, які відбуваються в неавтоклавному 

газобетоні з модифікованою твердою складовою, застосовано рентгенофазовий 

аналіз (РФА). Під час комп’ютерної обробки фотографій зрізу зразків 

газобетону визначено його структурні показники у вигляді величини 

напруженості еквіпотенціального поля. 

У третьому розділі проведено експериментальні дослідження з вивчення 

впливу водопотреби розчинової складової на її міцність та встановлено, що для  

отримання стійкої однорідної структури В/Т відношення не повинно 

перевищувати 0,42, що відповідає розпливу розчину діаметром 240 мм.  

Вивчено вплив твердих складових, який супроводжував процес 

модифікації твердої складової неавтоклавного газобетону та сприяв 

підвищенню міцності затверділої розчинової складової. Співвідношення 

твердих складових досліджено на основі портландцементу ПЦ І-500, шлаку 

меленого (питома поверхня 1500 см
2
/г), золи-винесення, добавок 

пластифікуючої і лужної дії. Визначено склад затверділої розчинової складової 

з міцністю при згині 8,3 МПа та при стиску 25,4 МПа, коефіцієнтом 
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тріщиностійкості 32,6 % та В/Т відношенням 0,410 для подальшого 

застосування в експериментальних дослідженнях. 

У четвертому розділі під час дослідження закономірності впливу 

модифікації твердої складової щодо підвищення міцності неавтоклавного 

газобетону марки D500, застосовані математичні методи планування 

експерименту, які використані у двох технологічних етапах. 

На першому технологічному етапі встановлено закономірності зміни 

міцності затверділої розчинової складової, а також пористості та характер 

розподілу твердої складової неавтоклавного газобетону внаслідок впливу 

шлаку грубомеленого доменного та його кількості. Прийнятий склад 

затверділої розчинової складової на основі портландцементу ПЦ І-500 (50 %), 

шлаку грубомеленого з питомою поверхнею 1500 см
2
/г (20 % від маси твердих 

складових), пластифікуючої добавки (0,6 %) з відповідною міцністю при стиску 

21,5 МПа, а також В/Т відношенням 0,374. Додавання шлаку меленого 

вплинуло на характер розподілу твердої складової і зміни структури 

ніздрюватого бетону з отриманням показника критерію якості пор 1,92. 

Збільшення шлаку меленого від 10 до 20 % дозволило отримати відкриту 

пористість 39,3 % та покращити структурні характеристики неавтоклавного 

газобетону. Отримано ніздрюватий газобетон марки D500 з невисокою 

міцністю при стиску 1,35 МПа, що відповідає класу ніздрюватого бетону за 

міцністю С1.  

На другому етапі встановлено закономірності впливу твердої складової 

неавтоклавного газобетону модифікованою вапняно-карбонатною добавкою та 

добавками пластифікуючої, прискорюючої та лужної дії на основні властивості 

газобетону. В якості твердої складової використано карбонат кальцію (кальцит) 

8 %, гідроксид кальцію (портландит) 4 %, але без застосування прискорювача 

тверднення. У результаті отримано неавтоклавний газобетон D500, який має 

міцність при стиску 3,53 МПа, що відповідає класу ніздрюватого бетону за 

міцністю С2.  
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Також наведено результати фізико-хімічних досліджень неавтоклавного 

газобетону на основі модифікованої твердої складової за допомогою 

дифрактометру ДРОН-4-07. Визначено, що фазовий склад газобетону 

представлено карбонатом кальцію (CaCO3) та його поліморфними 

модифікаціями у вигляді фатеріту (ватеріт) – μ-форма СaСO3 і арагоніту – 

метастабільної форми СaСO3, тоберморітового гелю. Фазовий склад мінералів 

підтверджує робочу гіпотезу. 

У п’ятому розділі розроблено проект технологічного регламенту з 

виготовлення неавтоклавного газобетону густиною 500 кг/м
3 

з модифікованою 

твердою складовою та наведено технологічну схему виготовлення виробів з 

ніздрюватого бетону неавтоклавного тверднення за різальною технологією. 

Розраховано техніко-економічну ефективність виробництва газобетону D500. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено на виробничих потужностях 

ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ».  

Ключові слова: Вапняно-карбонатна добавка, кальцит, міцність 

неавтоклавного газобетону, модифікація твердої складової, портландит, 

розчинова складова, характер структури, шлак доменний грубомелений. 

ABSTRACT  

Krylov E.O. Influence of Solid Component Modification on the Properties of 

Non-Autoclaved Aerated Concrete. - Qualifying scientific work as manuscript.  

Ph.D. Thesis in Engineering Science majoring in 05.23.05 – Building Materials 

and Products – Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa, 

2020. 

The thesis is devoted to improvement of the properties of porous concrete by 

disguising and realization of regularities accompanying the process of solid 

component modification of non-autoclaved aerated concrete. 

The introduction choice of theme is substantiated, purpose and task are 

formulated according to the object and subject of research, scientific novelty and 

practical significance of the work are defined, its general characteristics and 
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connection with the academic plans and programs of the academy are presented, the 

practical significance of the obtained results and the personal contribution of the 

applicant are stated, results of approbation of dissertation work and data on 

publications, structure and volume of dissertation are given. 

Scientific novelty of the obtained results is the production of non-autoclaved 

aerated concrete with improved basic properties due to the modification of a solid 

component containing calcium carbonate (calcite), calcium hydroxide (portlandite) 

and additives of plasticizing, accelerating and alkaline action. This is confirmed by 

the calculation of mathematical models of the properties of aerated concrete, resulting 

in the established regularities of the influence of calcite 8%, Portlandite 4% on the 

nature of the structure (equipotential field strength) and the basic properties of non-

autoclaved aerated concrete with a modified solid component. On the basis of these 

models technological methods and modes of production of aerated concrete with the 

necessary properties are selected. 

The first chapter of the dissertation deals with the classification of cellular 

concrete by gas formation and curing method. The basic properties of aerated 

concrete by physical, mechanical and thermal characteristics according to ДСТУ Б 

В.2.7-45 are given. 

The history of the development of cellular concrete from the late nineteenth 

century, beginning with V. Michaelis (1880) and E. Hoffman (1919), is further 

revealed. 

The foam concrete was first developed by Dane H. Bayer. The initial and 

initial studies of the technology and properties of foam concrete by the twentieth 

century were carried out by scientists A. A. Rebinder, A. A. Bryushkov, B. N. 

Kaufman, who developed the technology of natural curing foam concrete and studied 

its properties. The works of M. I. Tenzler, B. N. Kaufman, K. I. Schulz in the early 

30’s contributed to the practical implementation of the construction of monolithic 

non-autoclaved foam. 

In the late 1940–s, the production of foam-silicate products was introduced 

(Kharkiv), and in 1953 the production of large construction products made of 
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autoclaved foam concrete was mastered. The development of cellular concrete 

production in Ukraine begins with autoclave curing concrete, which is associated 

with the supply in 1960–1962 of technological equipment for the production of 

autoclaved cellular concrete from Poland. 

The analysis of structure formation and formation of properties of cellular 

concrete is also given. Methods of preparation of molding masses, which depend on 

the casting or vibration technology and the type of gas generator, are considered. The 

process of gas evolution is better when introduced into the porous mixture of 

surfactants (surfactants). It is sulfanol that allows you to completely disaggregate 

aluminum powder, regulate the speed and duration of gassing. By optimizing the 

balancing kinetics of gas evolution and changing the water demand of the soluble 

component, it is possible to obtain a homogeneous porous structure. 

During vibration, it is allowed to introduce plasticizing additives into the 

mixture, which further reduce the water consumption of the mixture. Integrated 

vibration technology regulates the kinetics of plastic-viscous properties of cellular 

concrete mass, significantly reduces the water-hard ratio, intensifies the technological 

process of cellular concrete production, and improves the quality of finished 

products. 

It is also possible to effectively control the structure and properties of non-

autoclaved aerated concrete in case of changes in the formulation and technological 

conditions. Technological conditions should be understood as a set of technological 

techniques aimed at increasing the activity of the binder, which helps to increase both 

the ultimate strength of the solid component and the intensification of its hardening. 

By changing the curing temperature, mineral composition, dispersion of Portland 

cement, alkalinity of the liquid phase of the curing system, it becomes possible to 

adjust the rate of hydration of minerals, the composition and size of crystals of 

neoplasms and, accordingly, the construction properties of aerated concrete. 

Therefore, it is logical to relate the material properties of a highly porous structure to 

the nature of its solid component. 
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One of the effective directions of influence on the physical and mechanical 

properties of cellular concrete is the treatment of a solid component with chemical 

additives. In most cases, the chemical activity of the fillers is pozzolanic in nature. 

Concretes modified with chemical components are characterized by reduced water 

demand of the soluble component and increased strength. 

The analysis of literature sources shows that by changing the various 

technological conditions for the production of aerated concrete, it becomes possible 

to influence the structure, which is an important factor in managing its technological 

properties. 

On the basis of a priori information the main hypothesis of the dissertation is 

formulated, which consists in the choice of the ratios of the solid component in order 

to determine the patterns that will contribute to the increase of the aerated concrete 

strength by controlling the character of the distribution of the solid component, due to 

its modification by slag blast furnace hydrated should promote the synthesis of 

minerals in the form of polymorphic modifications of calcium carbonate (CaCO3) and 

hydrosilicates of the tobermorite group. 

The second chapter a block diagram of experimental studies that should 

contribute to the stated goal of managing the properties of non-autoclaved aerated 

concrete by modifying the solid component. D500 mortar component and non-

autoclaved aerated concrete were selected as the research object. 

The characteristics of raw materials used in the experimental studies are 

discussed, as well as the methods of conducting experiments and tests of aerated 

concrete. 

Thus, to determine the effect of recipe-technological conditions on the physico-

mechanical properties of non-autoclaved aerated concrete, mathematical methods of 

planning the experiment with the processing of results using the calculation-graphical 

program Microsoft Excel, as well as the program СOMPEX were applied. To study 

polymorphic transformations occurring in non-autoclaved aerated concrete with 

modified solid component, X-ray phase analysis (XPA) was applied. During 

computer processing of photos of a slice of aerated concrete samples, its structural 
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parameters are determined in the form of the magnitude of the equipotential field 

strength. 

In the third chapter experimental studies were carried out to study the effect 

of water demand of the soluble component on its strength and found that to obtain a 

stable homogeneous structure W / T ratio should not exceed 0,42, which corresponds 

to the spill of a solution with a diameter of 240 mm. 

The influence of the solid components, which accompanied the process of 

modification of the solid component of non-autoclaved aerated concrete and 

contributed to the increase of the strength of the hardened mortar component. The 

ratio of solids was investigated on the basis of ПЦ I-500 Portland cement, slag 

ground (specific surface 1500 cm
2
 / g), ash removal, additives of plasticizing and 

alkaline action. The composition of the hardened mortar component with a flexural 

strength of 8,3 MPa and a compression strength of 25,4 MPa, a fracture coefficient of 

32,6 % and a W / T ratio of 0,410 were determined for further experimental studies. 

In the fourth chapter during the study of the regularity of the influence of the 

modification of the solid component on increasing the strength of non-autoclaved 

aerated concrete D500, the methods of mathematical statistics were used, which were 

used in two technological stages. 

In the first technological stage, the regularities of change in the strength of the 

hardened mortar component, as well as the porosity and distribution pattern of the 

solid component of non-autoclaved aerated concrete due to the influence of coarse 

blast furnace slag and its amount have been determined. The accepted composition of 

the cured mortar component based on Portland cement ПЦ I-500 (50 %), slag 

roughly ground with a specific surface area of 1500 cm
2
 / g (20 % of dry materials 

weight), plasticizing additive (0,6 %) with appropriate compressive strength 21,5 

MPa, as well as W / T ratio of 0,374. The addition of ground slag influenced the 

distribution of the solid component and the change in the structure of the porous 

concrete to obtain a pores quality index of 1,92. An increase in the milled slag from 

10 to 20 % made it possible to obtain an open porosity of 39,3 % and to improve the 

structural characteristics of non-autoclaved aerated concrete. The aerated concrete of 
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grade D500 with low compressive strength of 1,35 MPa was obtained, which 

corresponds to the class of aerated concrete with strength C1. 

In the second stage, regularities of the influence of the solid component of non-

autoclaved aerated concrete with modified calcareous carbonate additive and 

additives of plasticizing, accelerating and alkaline action on the basic properties of 

aerated concrete are established. Calcium carbonate (calcite) 8 %, calcium hydroxide 

(portlandite) 4 %, but without the use of calcium chloride, were selected as a solid 

component. The result is a non-autoclaved aerated concrete D500, which has a 

compressive strength of 3,53 MPa, which corresponds to the class of cellular concrete 

with a strength of C2. 

The results of physicochemical investigations of non-autoclaved aerated 

concrete based on the modified solid component using the ДРОН-4-07 diffractometer 

are also given. It is determined that the phase composition of aerated concrete is 

represented by calcium carbonate (CaCO3) and its polymorphic modifications in the 

form of fate (vaterite) – μ-form of CaCO3 and aragonite – metastable form of CaCO3, 

tobermorite gel. The phase composition of the minerals confirms the working 

hypothesis. 

The fifth chapter, a draft technological regulation for the production of non-

autoclaved aerated concrete with a density of 500 kg / m
3
 with a modified solid 

component was developed, and a technological scheme for the manufacture of non-

autoclaved aerated concrete products by cutting technology is presented. The 

technical and economic efficiency of production of D500 aerated concrete is 

calculated. The results of the dissertation are implemented on the production facilities 

of «NEW BUILDING MATERIALS» LLC.  

Keywords: Limestone-carbonate additive, calcite, strength of non-autoclaved 

aerated concrete, polymorphic modifications of solid component, portlandite, mortar 

component, nature of structure, blast furnace slag.  
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Зі зростанням обсягів 

будівництва житла в Україні, висуванню ряду вимог до показників 

енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних 

конструкцій будівель і споруд постає нагальне питання пошуку композиційних 

будівельних матеріалів з високими теплотехнічними характеристиками. Одним 

з таких матеріалів є сучасний ніздрюватий бетон. Досягнути нормативних 

теплотехнічних показників та знизити собівартість виробів можливо шляхом 

підвищення якості готової продукції з ніздрюватого бетону та збільшення 

обсягів його промислового виробництва. Поєднання газобетону з малою 

середньою густиною та високою проектною міцністю є характерною рисою 

даного матеріалу. 

Комплекс властивостей робить неавтоклавний газобетон технічно і 

економічно вигідним завдяки зменшенню енергоємності його виробництва 

порівняно з автоклавним газобетоном. Окрім цього, варто зазначити, що зі 

сталим підвищенням цін на енергоносії, вартість в’яжучих неухильно зростає. 

Це зумовлює потребу пошуку варіантів часткової заміни їх у складі бетону на 

відходи енергетичного сектору зі збереженням або можливістю  підвищення 

унікальних фізико-механічних властивостей пористого матеріалу.   

Представлена дисертаційна робота, що пов’язана з вдосконаленням 

технології виробництва та покращенням будівельно-експлуатаційних 

властивостей неавтоклавного газобетону, зокрема дослідженням впливу 

модифікації твердої складової з використанням активних мінеральних добавок 

є актуальною та своєчасною.    

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

виконана відповідно до Закону України від №2623-III «Про  пріоритетні 

напрямки розвитку науки і техніки» (напрямок №6 «Новітні технології і 

ресурсозберігаючі технології в енергетиці») та роботи кафедри «Виробництво 

будівельних виробів і конструкцій» Одеської державної академії будівництва та 
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архітектури за науковим напрямком «Структуроутворення, міцність та 

руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій».  

Метою роботи є покращення основних властивостей ніздрюватого 

бетону шляхом розкриття та реалізації закономірностей, що супроводжують 

процес модифікації твердої складової неавтоклавного газобетону. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- на підставі аналізу літературних джерел, поетапного формування 

структури та впливу рецептурно-технологічних факторів на властивості 

ніздрюватого бетону розробити блок-схему експериментальний досліджень з 

управління властивостями неавтоклавного газобетону шляхом модифікації 

твердої складової; 

- визначити водопотребу розчинової складової, яка забезпечувала б 

максимальну її міцність та сприяла отриманню стійкої однорідної структури 

газобетону;   

- визначити базовий склад для отримання неавтоклавного газобетону 

шляхом вивчення впливу твердих складових, їх співвідношень та модифікацій, 

на міцність і коефіцієнт тріщиностійкості затверділої розчинової складової; 

- встановити закономірності зміни міцності затверділої розчинової 

складової, а також пористості та характер розподілу твердої складової 

неавтоклавного газобетону внаслідок впливу шлаку грубомеленого доменного 

та його кількості; 

- встановити закономірності впливу твердої складової неавтоклавного 

газобетону модифікованої вапняно-карбонатним тонкодисперсним 

наповнювачем та добавками пластифікуючої, прискорюючої та лужної дії на 

характер структури (напруженість еквіпотенціального поля) та основні 

властивості неавтоклавного газобетону  із застосуванням математичних методів 

планування експерименту; 

- розробити проект технологічного регламенту, розрахувати техніко-

економічну ефективність виробництва неавтоклавного газобетону та виконати 
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виробниче впровадження неавтоклавного газобетону на основі модифікованої 

твердої складової. 

Об’єкт досліджень – неавтоклавний газобетон та затверділа розчинова 

складова. 

Предмет досліджень – процес закономірності впливу твердої складової 

та її модифікації на основні властивості неавтоклавного газобетону. 

Методи дослідження. Визначення фізико-механічних властивостей 

газобетону та розчинової складової проводили за стандартними методиками 

згідно з чинними нормативними документами. Водопотребу розчинової 

складової оцінювали за діаметром розпливу розчину за віскозиметром 

Суттарда. Для вирішення питань впливу рецептурно-технологічних факторів на 

фізико-механічні властивості, оптимізації фізико-технічних властивостей 

ніздрюватого бетону за складом і технологічним параметрам застосовували 

математичні методи планування експерименту. Для вивчення поліморфних 

перетворень, які відбуваються в неавтоклавному газобетоні з модифікованою 

твердою складовою застосовували рентгенофазовий аналіз (РФА). 

Наукова новизна отриманих результатів: 

- теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена можливість 

отримання неавтоклавних газобетонів марки D500 та класом бетону за міцністю 

С2 з модифікованою твердою складовою, модифікаційні перетворення якої 

здійснюють завдяки комплексній дії вапняно-карбонатної добавки, що містить 

у складі кальцит 8%, портландит 4% та добавки пластифікуючої 0,6% і лужної 

дії 0,8% від маси цементу. 

- вперше виявлена закономірність впливу вапняно-карбонатної добавки за 

наявності добавок пластифікуючої, прискорюючої та лужної дії у 

неавтоклавному газобетоні, що сприяло отриманню газобетону марки D500 за 

міцністю на стиск – 3,53 МПа. Визначено наявність значної кількості стійких 

новоутворень у ніздрюватому бетоні: кальциту або карбонату кальцію (CaCO3) 

та його поліморфних модифікацій у вигляді фатеріту (ватеріт) – μ-форма 

СaСO3, арагоніту (метастабільної форми СaСO3) і тоберморітового гелю, 
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представлених рефлексами у вигляді значень міжплощинних відстаней (не 

менше 5 рефлексів для кожного мінералу). 

- отримано математичні моделі властивостей неавтоклавного газобетону з 

модифікованою твердою складовою, що дозволило обрати технологічні 

прийоми та режими виготовлення газобетону з необхідними властивостями. 

- на основі отриманих математичних моделей визначено кількісний 

характер впливу структури неавтоклавного газобетону на його властивості, 

через показник напруженості та встановлено певний зв’язок між напруженістю 

еквіпотенціального поля структури неавтоклавного газобетону та його 

міцністю. 

- визначено вплив шлаку доменного грубомеленого (1500 см
2
/г) та його 

кількості на властивості неавтоклавного газобетону. Встановлено, що 

додавання означеного шлаку до складу твердих складових у кількості 20 % від 

їх маси одержано газобетон марки D500 міцністю на стиск – 1,35 МПа, що 

відповідає класу ніздрюватого бетону С1. 

Практичне значення отриманих результатів: 

- отримано неавтоклавний газобетон класу за міцністю С1, який містить 

шлак доменний мелений (питома поверхня 1500 см
2
/г), що забезпечує 

отримання газобетону з наступними властивостями: марка D500; міцність при 

стиску – 1,35 МПа;  

- визначено склад неавтоклавного газобетону на основі модифікованої 

твердої складової, який містить шлак доменний мелений (питома поверхня 

1500 см
2
/г), карбонат кальцію (кальцит), гідроксид кальцію (портландит), що 

забезпечує отримання газобетону з наступними властивостями:  марка D500; 

міцність при стиску – 3,53 МПа, який відповідає класу бетону за міцністю С2; 

- побудовані математичні моделі властивостей неавтоклавного газобетону 

дозволив розрахувати склади вихідних  матеріалів для виготовлення газобетону 

із заданою середньою густиною та необхідною міцністю; 

- розроблено проект технологічного регламенту на виготовлення 

неавтоклавного газобетону з модифікованою твердою складовою; 
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- розроблена принципова технологічна схема виготовлення виробів з 

ніздрюватого бетону за різальною технологією, запропоновані методи 

технічного контролю виробничого процесу; 

- результати досліджень впроваджені на виробничих потужностях ТОВ 

«НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ», м. Обухів. 

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні робочої гіпотези, 

мети і постановці завдань експериментальних досліджень; інтерпретації 

отриманих експериментальних даних; побудові математичних моделей 

властивостей неавтоклавного газобетону і їх графічному аналізі; виявленні 

закономірності впливу, обґрунтованих змінних рецептурно-технологічних 

факторів на характер структури неавтоклавного газобетону з модифікованою 

твердою складовою; розробці раціонального складу газобетону густиною 500 

кг/м
3
 з підвищеною міцністю. 

Апробація дисертаційної роботи. Основні положення і результати 

досліджень, виконаних в дисертаційній роботі, представлені на конференціях: 

IV міжнародній науково-технічній інтернет-конференції «Будівництво, 

реконструкція і відновлення будівель міського господарства» (м. Харків, 2014 

р.); міжнародній конференції «Структуроутворення, міцність та руйнування 

композиційних будівельних матеріалів та конструкцій» (м. Одеса, 2014 р.); V 

міжнародній науково-практичній конференції «Енергоінтеграція-2015» (м. 

Київ, 2015 р.); міжнародній конференції «Структуроутворення, міцність та 

руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій» (м. Одеса, 

2015 р.); міжнародній конференції «Моделювання та оптимізація композитів» 

(м. Одеса, 2015 р.); міжнародній конференції «Структуроутворення, міцність та 

руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій» (м. Одеса, 

2016 р.); міжнародній конференції «Структуроутворення, міцність та 

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

2018 р.); міжнародному семінарі «Моделювання і оптимізація будівельних 

композицій» (м. Одеса, 2018 p.). 
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Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 12 

наукових статтях, з них 6 у фахових виданнях України та 3 у наукових 

періодичних виданнях інших держав (1 індексується наукометричною базою 

Scopus). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 3 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 168 сторінок, з них 119 сторінок 

основного тексту, що включає 52 рисунка, 17 таблиць, список використаних 

літературних джерел з 152 найменувань на 16 сторінках та 3 додатки на 7 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ НІЗДРЮВАТІ БЕТОНИ 

1.1. Види і властивості ніздрюватих бетонів, історія розвитку 

Ніздрюватий бетон – це штучний пористий будівельний матеріал з 

характерною розподіленою дрібнодисперсною ніздрюватою структурою, яку 

отримують внаслідок поризації і гідратаційного тверднення раціонально 

підібраної, ретельно перемішаної розчинної суміші на основі мінерального 

в’яжучого, тонкодисперсного кремнеземистого компонента, пороутворювача і 

хімічних добавок [1, 2]. Макроструктура бетону представлена переважно 

об’ємом ніздрюватих пор (50–92 %) і міжпорових перегородок, що складаються 

із продуктів гідратації, негідратованого в’яжучого та кремнеземистого 

компонента, капілярних, гелевих і контракційних пор – мікроструктури бетону. 

Нізрюватий бетон класифікується [3, 4] за основними ознаками. 

За способом пороутворення. Принципово розрізняють три методи 

створення пористої структури ніздрюватих бетонів: газоутворення (газобетони, 

газосилікати тощо); піноутворення (пінобетони, шлаколужні пінобетони, 

піносилікати тощо); аерування (аерований ніздрюватий бетон, аеровані 

ніздрюваті силікати тощо). 

До модифікованих способів поризації належать: вспучування маси 

внаслідок газоутворення за невеликого розрідження (у вакуумі), аерування 

маси під тиском (барботування її стислим повітрям) з подальшим зниженням 

тиску до атмосферного (баротермальний спосіб).  

До способу комплексної поризації належить газопінна технологія – 

поєднання методу аерування та газоутворення. 

За способом тверднення. Тепловологісну обробку неавтоклавних бетонів 

проводять пропарюванням (80 ºС і більше), електропрогрівом за нормального 

тиску, а автоклавні тверднуть за підвищеного тиску 0,8–1,2 МПа і температури 

175–200 ºС. 
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Вихідні матеріали. Ніздрюваті бетони поділять на наступні групи: 

газобетони і пінобетони, які отримують на основі портландцементу або 

цементно-вапняного в’яжучого; газосилікати та піносилікати, які отримують на 

основі суміші вапна-кипілки та кварцового піску; газошлакобетони та 

піношлакобетони, які отримують із суміші вапна та тонкомелених доменних 

гранульованих шлаків або золи-винесення. Найбільш широко у виробництві 

ніздрюватих бетонів застосовують кварцовий пісок із вмістом SiO2 не менше  

90 %. У якості кремнеземистого компоненту також застосовують золу-

винесення від спалювання кам’яного вугілля, основні металургійні шлаки, 

відходи глиноземного виробництва тощо [4–7].  

До основних властивостей газобетону належать фізико-механічні та 

теплотехнічні. 

Фізико-механічні властивості ніздрюватого бетону: 

- середня густина (ρ0, кг/м
3
) характеризує масу одиниці об’єму матеріалу 

у природному стані разом з порами за ДСТУ Б В.2.7-170. 

- міцність – здатність матеріалу чинити опір руйнуванню від внутрішніх 

напружень, які виникають під дією зовнішнього навантаження. Міцність 

будівельних матеріалів характеризується границею міцності при стиску та згині 

за ДСТУ Б В.2.7-214, ДСТУ Б В.2.7-224 і вимірюється у мегапаскалях (МПа). 

- морозостійкість – показник якості бетону, що характеризується 

здатністю зберігати фізико-механічні властивості за багаторазового впливу 

поперемінного заморожування на повітрі і відтавання над водою. Оцінюють 

маркою за морозостійкістю, яку приймають за встановленою кількістю циклів 

поперемінного заморожування та відтавання за ДСТУ Б В.2.7-45. 

- вологісна усадка – показник бетону, що визначає усадку ніздрюватого 

бетону під час висихання і полягає у визначенні зміни довжини зразка бетону за 

зниження його вологості з 35 % до 5 % за масою згідно з ДСТУ Б В.2.7-45. 

Теплотехнічні характеристики ніздрюватого бетону: 

- коефіцієнт теплопровідності – (λ, Вт/(м∙К)) – це здатність матеріалу 

передавати теплоту від однієї поверхні до іншої при наявності різниці 
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температур на цих поверхнях згідно з ДСТУ Б В.2.7-105, ДСТУ Б В.2.7-41. Така 

здатність характеризується коефіцієнтом теплопровідності.  

 

Рис.1.1 Залежність коефіцієнту 

теплопровідності ніздрюватого 

бетону від середньої густини 

Значення коефіцієнту теплопровідності залежить від ступеня пористості і 

характеру пор, структури, вологості, температури і виду матеріалу. Будівельні 

матеріали з дрібними і закритими порами менш теплопровідні, тоді як 

матеріали з більшими і сполученими порами мають підвищений показник 

коефіцієнт теплопровідності. У таких порах виникає рух повітря, що 

супроводжується перенесенням теплоти (конвекцією). 

- вологість (W, %) – за ДСТУ Б В.2.7-170, ДСТУ Б В.2.7-250, 

характеризується вмістом вільної води в порах і на поверхні матеріалу. 

Вологість будівельних матеріалів визначають за масою Wm або об’ємом Wv. 

Вологість може бути абсолютною Wa або відносною Wв. 

Іншими властивостями ніздрюватого бетону є вогнестійкість, 

звукоізоляція, звукопоглинання, призмова міцність (ДСТУ Б В.2.7-217) і 

коефіцієнт розм’якшення (ДСТУ Б В.2.7-16, ДСТУ Б В.2.7-170, ДСТУ Б В.2.7-

214 і ДСТУ Б В.2.7-45). 

Проведений огляд класифікації за ознаками та властивостями 

ніздрюватих бетонів свідчить про розвинуту теоретичну базу та достатній 

практичний досвід застосування їх у будівельній галузі.  

Історія розвитку. Історичний розвиток ніздрюватого бетону як 

будівельного матеріалу належить до кінця ХІХ сторіччя. Його появу 

спричинила необхідність виробництва більшої кількості штучних каменів 

прийнятної якості з природних матеріалів, таких як кварцовий пісок і вапняк. У 
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дослідженнях Цернікова у 1877 р. був уперше отриманий вапняно-піщаний 

розчин під надлишковим тиском водяної пари, але матеріал мав незначну 

міцність [8]. 

У наступних дослідженнях, виконаних В. Міхаелісом, вапняно-піщаний 

розчин з низьким вмістом води був перетворений за високого тиску водяної 

пари (близько 0,8 МПа) на твердий і міцний гідросилікат кальцію. На цей 

спосіб тверднення під тиском пари В. Міхаеліс отримав патент у 1880 р. 

DRP14195, який став основою виробництва всіх автоклавних будівельних 

матеріалів [9]. 

 У 1889 р. патент отримав аптекар Є. Гофман (м. Прага) [10], який 

шляхом пороутворення спучив матеріал на початок його тверднення. Він 

використовував реакцію розведеної соляної кислоти з вапняковою мукою, яку 

застосовували для виробництва цементного і гіпсового розчину з повітряними 

порами. У свій час винахід Гофмана не отримав практичного застосування. 

Один з найстаріших відомих патентів у галузі поризованих будівельних 

матеріалів був виданий у 1914 році. Дж. В. Аулсворту і Ф. А. Дайєру (патент 

США 1087098) на матеріал, що є аналогом сучасного газобетону. Дж. Аулсворт 

і Ф. Дайєр запропонували виконувати пороутворення воднем, що виділяється 

під час реакції вапна з водою і невеликою кількістю металевого порошку (0,1–

0,5 % порошку алюмінію або 2–3 % порошку цинку). За такого способу 

отримання пор сировинна суміш спучується, а утворений водень заміщається у 

порах матеріалу на повітря [9, 11, 12]. 

У 1919 p. Грош (м. Берлін) запропонував застосування металевого 

порошку як пороутворювача під час виробництва ніздрюватого бетону. 

Металевий порошок міг бути цинковим, магнієвим, а також алюмінієвим, який 

незабаром отримав широкe застосування. 

Основний внесок у розвиток фундаментальних основ технології 

ніздрюватих бетонів зробили винаходи шведського промисловця А. Еріксона – 

німецькі 404677 (1923 p.), 447194 (1924 p.), 457744 (1925 p.) та американський 

1819018 (1931 p.) патенти. А. Еріксон винайшов спосіб отримання 
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високодисперсної гомогенної суміші з добавки металевого порошку, в’яжучого 

– вапна і кварцевого піску – за наступного пороутворення і тверднення під 

надлишковим тиском пари – близько 1,0 МПа. Його метод почали 

застосовувати у 1929 р. під час промислового випуску газобетону фірми 

«Ітонг». Цей спосіб став підґрунтям для розробки у 1933 р. матеріалу з 

портландцементу і кварцового борошна [9]. 

Шведська компанія «Сіпорекс»  почала виробництво газобетону іншим 

шляхом. У 1934 р. було започатковано виготовлення матеріалу на основі суміші 

з портландцементу і молотого піску без додавання вапна. Авторство такої 

технології належала фінському інженеру Л. Форсену і шведському інженеру 

І. Еклунду. 

Різновид ніздрюватого бетону – пінобетон – вперше був розроблений 

датчанином Х. Байєром (датський патент 32877 (1924 p.) і патент США 1794272 

(1931 p.)). Основа винаходу полягала в отриманні поризованої суміші шляхом 

змішування цементного тіста зі стійкою піною. Впровадження пінобетону 

пов’язане з розвитком органічної хімії. Практичне виробництво пінобетону 

почалося у Данії, потім в Німеччині та інших країнах. 

Перші дослідження технології та властивостей ніздрюватих бетонів були 

розпочаті у тридцятих роках. Радянські вчені А. А. Ребіндер, А. А. Брюшков, 

Б. Н. Кауфман [13] та інші розробили технологію теплоізоляційного пінобетону 

природного тверднення та вивчили його властивості. Роботи М. І. Тензлера, 

Б. Н. Кауфмана, К. І. Щульца [14] на початку ХХ століття сприяли практичному 

впровадженню у будівництво монолітного неавтоклавного пінобетону, 

отриманого в умовах будівельного майданчика. Розвитку фундаментальних 

засад технології виробництва та дослідження властивостей неавтоклавного 

пінобетону у вказаний проміжок часу присвячені роботи Біленкіна, Гехта, 

Мітрофанова, Штаєрмана. 

У післявоєнний період помітно зросла кількість наукових праць з 

дослідження ніздрюватих бетонів. Вони були направлені переважно на 

вивчення різної сировини та використання відходів промисловості, розробку 



29 

 

 

технологічних параметрів виготовлення ніздрюватобетонних виробів, зокрема 

режимів автоклавної обробки. Так Ф. П. Ківісельг [15, 16] та інші науковці 

провели масштабні дослідження сланцезольного пінобетону (пінокукерміта) на 

базі промислових відходів – сланцевої золи. П. І. Боженов [3] та М. С. Сатін 

розробили технологію автоклавного пінобетону на нефеліновому цементі. 

Перші дослідження золи-винесення для виробництва ніздрюватого бетону були 

проведені Н. А. Поповим, В. В. Суворовцем, В. В. Кіндом [18], а пізніше більш 

детально – вченими А. Т. Барановим, Г. А. Бужевичем, К. Е. Горяйновим, І. А. 

Івановим, Н. І. Фединіним, А. М. Сергєєвим [5, 11, 17, 19–25]. Відповідно до 

технологічних досліджень необхідно зазначити роботи з пошуку нових 

поризаторів та технологічних прийомів виробництва ніздрюватих бетонів: 

дослідження газоутворювача перекису водню (пергідроль Н2О2) П. Д. Кевеша, 

Е. Я. Ершлера, а також розробки Л. М. Розенфельда щодо піноутворювачу «ГК» 

для ніздрюватого бетону [26]. Численні дослідження різних технологічних 

способів і режимів автоклавної обробки виробів та виготовлення ніздрюватих 

бетонів були виконані під керівництвом І. Т. Кудряшова, Л. М. Розенфельда, 

А. Г. Неймана, М. Я. Кривицького, Н. С. Волосова, А.Н. Кришенікова, 

І. Л. Жодзинського, В. В. Макарічева, В. Х. Лапса, Г. Я. Кунноса, Н. П. Сажнева 

[27–37]. Є. С. Силаєнков [38] провів дослідження з вивчення питань 

довговічності виробів із ніздрюватого бетону. Теплотехнічні дослідження 

ніздрюватих бетонів здійснили К. Ф. Фокін, Б. Н. Кауфман, А. Ф. Чудновський, 

Ю. П. Горлов [13, 39, 40]. Дослідні праці сприяли подальшому зростанню 

виробництва і застосуванню ніздрюватого бетону у будівництві.  

У кінці 40–х років запроваджено виробництво піносилікатних виробів 

(Харків) [28], а в 1953 р. освоєно виготовлення великих будівельних виробів з 

автоклавного пінобетону та піносилікату на Уралі (м. Березнікі) [31].  

Розвиток виробництва ніздрюватого бетону в Україні почався з бетону 

автоклавного тверднення, який пов’язаний з постачанням у 1960–1962 рр. 

технологічного обладнання для виробництва автоклавного ніздрюватого бетону 

з Польщі [27]. 
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Застосування газобетону неавтоклавного тверднення дозволяє знизити 

виробничу собівартість готової продукції. Це стає можливим внаслідок 

зниження енергетичних витрат на подрібнення та помел вихідних сировинних 

матеріалів ніздрюватобетонної суміші та подальшої інтенсифікації 

направленого кристалоутворення у процесі тверднення та набору кінцевої 

міцності в автоклаві. Низька собівартість виробів неавтоклавного тверднення 

дозволяє зменшити кошторисну вартість у житловій та промисловій сфері 

будівництва. Різноманітність сировинних матеріалів для газобетону 

неавтоклавного тверднення у вигляді відходів виробництва енергетичного 

сектору та хімічних добавок дозволяють в широкому діапазоні керувати  

характером структури матеріалів, що безпосередньо впливає на його 

властивості. Вищенаведені факти історії розвитку та переваги застосування 

неавтоклавного газобетону дають можливість розглянути аналіз впливу 

характеру структури на формування основних властивостей пористого 

матеріалу.        

1.2. Аналіз структуроутворення та формування властивостей 

ніздрюватих бетонів 

Ніздрюватий бетон – це трьохфазна система, в якій тверда складова 

створює несучий каркас, забезпечуючи міцність матеріалу. Фазові 

перетворення в структурі бетону здійснюють визначений вплив на фізико-

механічні властивості матеріалу [41].  

Незважаючи на загальну належність згідно з класифікацією бетонів до 

ніздрюватих бетонів і на зовнішню схожість структури, газобетон і пінобетон 

мають достатньо відмінностей за фізико-технічних властивостях. Насамперед, 

це пов’язано зі способом утворення пористої структури, що зумовлює 

специфічні вимоги до вихідних сировинних матеріалів та технології їх 

виготовлення. Технологія поризації бетонної суміші шляхом піноутворення 

відрізняється від технології поризації її газоутворенням (що зумовлює якісну 

різницю між піно- і газоструктурою) тим, що змішування, формування і 
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газовиділення (для газобетонів) здійснюється у період індукційного 

структуроутворення [42]. Водночас поризацію суміші після закінчення 

газовиділення супроводжує руйнівна дія газових бульбашок на процес 

тужавлення системи. Також процес поризації бетону шляхом піноутворення 

менш чутливий до змін властивостей в’яжучого, заповнювача, температури, 

середовища, їх фізичних і хімічних характеристик, ніж процес поризації 

шляхом газоутворення [43]. 

Відповідно до принципів синергетики прості структури пінобетонної 

суміші всередині складних структур утворюють визначені конфігурації, які 

заповнюють певні ієрархічні рівні [46]. Структури у дещо деформованому 

вигляді продовжують існувати всередині більш складної організації. Водночас 

встановлюється загальний темп створення нових ієрархічних структур із різних 

простих структур зі здійсненням підтримки швидких або повільних структур, 

що формуються. Завдяки топології розташування, узгодженню руху і 

визначеному підбору максимумів простих структур досягається синхронізація 

процесів зростання у всій області локалізації складних структур. Причому малі 

флотації, обумовлені хаосом на мікрорівні, призводять до істотних 

відмінностей у процесі розвитку структур на макрорівні. А хаотичні флотації 

обумовлюють стохастичну, турбулентну поведінку на макрорівні [47].  

Отже, з точки зору синергетики на модельних системах 

ніздрюватобетонних сумішей і пінобетонів утворюються прості структури, з 

яких складається більш складна система композиційного поризованого 

цементного каменю:  пінна плівка приплівкового шару і цементний розчин в 

міжпоровому просторі, змінюючись з часом, переходять у цементний камінь.  

Способи приготування формувальних мас залежать від технології 

(литьової або вібраційної) та виду пороутворювача [44]. За литьової технології 

досягнення необхідних умов для поризації газобетонної суміші здійснюють, 

змінюючи її температуру і водопотребу, вводячи пластифікуючі добавки [45]. 

Ця технологічна операція під час піно- та газобетонному виробництвах має 

різні кінцеві завдання. 
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Під час газобетонної технології приготування формувальної маси полягає 

у дозуванні і змішуванні всіх компонентів для отримання стійкого однорідного 

розчину з заданими технологічними властивостями. Поризація розчину 

відбувається на стадії формування виробів. Фактором, що впливає на 

ніздрювату структуру бетонної суміші та готового ніздрюватого бетону, є 

рівномірність розподілення невеликої кількості (0,6–0,7 кг/м
3
) газоутворювача у 

всьому об’ємі суміші. Технологія передбачає спучення (поризацію) розчинної 

суміші до заданих значень середньої густини безпосередньо у формі, шляхом 

виділення під час реакції з лугами (гідроксидом кальція або водним розчином 

їдкого натрію) і водою – водню за хімічною реакцією: 

2Al+3Ca(OH)2+6H2O→3CaO∙Al2O3∙6H2O+3H2↑                 (1.1) 

Водень, що виділяється, частково втрачається під час перемішування 

компонентів газобетону, але велика його частина (до 70–85 %), розширюючись, 

спучує ніздрюватобетонну суміш. Саме у період введення газоутворюючої 

добавки виникає структурна неоднорідність системи, що перебуває у 

неврівноваженому стані та супроводжується спонтанним явищем 

переорганізації структури матеріалу [48]. 

 Керування процесами спучення і структуроутворення газобетонної маси 

полягає у балансуванні швидкості кінетики газовиділення і зміни реологічних  

властивостей готової суміші. На початку газовиділення в’язкість маси повинна 

зростати повільно, а в кінці – швидко, використовуючи різні технологічні 

прийоми: змінюючи температуру формувальної маси і води, застосовуючи 

добавки для регулювання швидкості гасіння вапна і часткового його гасіння 

тощо. Завдяки цьому можливо отримати газобетон з пористою незруйнованою 

структурою [3, 43, 49, 50]. Впливати на процес газовиділення можливо шляхом 

введення у поризовану суміш поверхнево-активних речовин (ПАР). Для 

отримання оптимальної ніздрюватої структури необхідно, щоб закінчення 

газовиділення збігалося з припиненням тиксотропного розрідження маси. Тому, 

відповідно до основ фізико-хімічної механіки бетонів, найбільш ефективним 

методом управління механічними і реологічними властивостями структур є 
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оптимальна кількість ПАР у поєднанні з віброспученням. Введення ефективних 

ПАР (сульфанолу) дозволяє гранично дезагрегувати алюмінієву пудру, 

регулювати швидкість та тривалість газовиділення і можливість керувати 

процесом формування пористої структури газобетону [42, 51, 52].  

Під час віброспучення доцільно введення у суміш пластифікуючої 

добавки, що дозволяє додатково знизити водопотребу суміші [53, 54]. 

Вібраційна технологія базується на використанні високов’язких газобетонних 

сумішей з низьким водотвердим відношенням. Відношення близько 0,35–0,40 

проти 0,55–0,65 є оптимальним для литьової технології. Під впливом вібрації 

відбувається тиксотропне розрідження ніздрюватобетонної маси, тобто система 

тече. Граничне напруження зсуву системи, що надає опір утворенню газових 

бульбашок, знижується до мінімуму, що значно полегшує початок 

газоутворення у масі. В’язкість маси можна регулювати зміною вихідного 

водовмісту й інтенсивністю вібрації, яка зумовлює ступінь руйнування 

структури пластично-в’язкої системи і, відповідно, зміну в’язкості суміші. 

Такий характер зміни реологічних характеристик ніздрюватобетонної маси 

запобігає седиментації грубодисперсних частинок і коалесценції газових 

бульбашок. 

Після припинення вібраційних впливів відбувається швидке відновлення 

зруйнованих вібрацією структурних зв’язків, що призводить до інтенсивного 

зростання пластичної міцності і несучої здатності поризованої маси. Це 

дозволяє виключити «хибне кипіння» та її осідання.  

Застосування вібраційної технології дозволяє регулювати кінетику 

пластично-в’язких властивостей ніздрюватобетонної маси з урахуванням 

кінетики газовиділення, значно знизити водотверде відношення, 

інтенсифікувати технологічний процес виготовлення ніздрюватого бетону, 

підвищити якість готової продукції [53].  

Інтенсифікація технологічного процесу під час застосування вібрації 

виявляється у прискоренні процесів: гомогенізації на стадії приготування 

ніздрюватобетонних мас шляхом оптимізації реологічних властивостей і 
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вибраційного переміщення частинок; газовиділення внаслідок збільшення рН 

суміші, оголення нових реакційних поверхонь на частинках алюмінієвої пудри 

внаслідок «здирання» продуктів реакції між Al та Са(ОН)2; тужавлення маси і 

набуття масивами міцності, достатньої для їх розрізання; тепловологісного 

тверднення маси через підвищену температуру масивів у момент початку 

тепловологісної обробки [44]. 

Початкові умови утворення структури ніздрюватого бетону є 

вирішальними під час формування його стійкої однорідної структури, яка, 

відповідно, визначає фізико-механічні властивості газобетону. Тому подальший 

аналіз взаємозв’язку структури та властивостей сприяє отриманню сучасного 

будівельного матеріалу високопористої будови з наперед заданими 

властивостями. 

1.3  Взаємозв’язок структури і властивостей газобетону 

Під структурою (від лат. «Structura» – будова, розташування, порядок) 

В. М. Вировий розуміє сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують 

його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних 

властивостей за різних зовнішніх і внутрішніх змін. Структура є організованою 

сукупністю елементів. Синонімом структури можуть бути системи, форми, 

моделі, організації [20, 55–59]. 

Як відзначають П. Г. Комохов, Н. А. Торопов, С. В. Максімов, структура 

не залишається незмінною. У просторі та часі вона безперервно зазнає змін. 

Цьому сприяє постійний рух елементарних частинок атомів, молекул, взаємодія 

матеріалу з навколишнім середовищем [57, 60, 61].  

Ніздрюваті бетони, що відрізняються за структурою та властивостями від 

інших матеріалів аналогічного призначення, є найбільш перспективними в 

умовах сучасного будівництва. Надійність будівельних сировинних матеріалів 

обумовлено як правильним вибором вихідних компонентів, так і раціональною 

технологією виготовлення, що забезпечує збереження властивостей 

компонентів, а також виникнення нових властивостей, спричинених дією 
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синергетичного ефекту. Різноманітність матеріалів, з яких виготовлені матриці 

і наповнювачі, та схем армування відкриває можливості направлено 

регулювати структуру матеріалу, надавати йому необхідних експлуатаційних і 

спеціальних властивостей. 

Фундаментальним положенням бетонознавства є залежність технічних 

властивостей бетону від його структури. Остання значною мірою обумовлена 

об’ємною концентрацією твердої фази та її якісними показниками, зокрема, 

густиною і клейовою здатністю. Властивості бетону є похідними від його 

складу, хімічних зв’язків та структури, а також взаємопов’язані і перебувають у 

рівновазі. 

Варто виділити дві групи характеристик структури [62]: одна забезпечує 

опис капілярно-пористої будови матеріалу, а інша – його твердофазових 

складових. 

До першої групи показників, що визначають структуру капілярно-

пористого тіла (макроструктуру), належать: середня густина, пористість, 

співвідношення капілярної та ніздрюватої пористості, морфологічні 

характеристики і середній розмір пор, наявність дефектів структури тощо. 

До другої групи показників, що визначають структуру твердофазових 

складових материалу, належать: вміст цементуючих речовин (новоутворень), їх 

мінеральний і фазовий склад, питома поверхня, вміст зв’язаної води тощо. У 

роботах [55, 63, 64] автори в якості структурних показників твердої фази 

виділяють структурні елементи твердої фази та внутрішні поверхні розділу між 

ними. 

У макроструктурі ніздрюватого бетону визначають вміст і характер 

розподілу в об’ємі матеріалу твердої і повітряної фаз. Остання диспергована і 

представлена різними пустотами, ніздрюватими і капілярними порами. 

Утворення капілярних пор пов’язано з випаровуванням води під час 

замішування суміші. Ніздрюваті пори виникають внаслідок повітровтягування і 

газоутворення, вони мають більш визначену, ніж капілярні, найчастіше близьку 
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до сферичної, форму. Ці пори порівняно легко піддаються безпосередньому 

виміру [65]. 

 Твердофазові складові ніздрюватого бетону містять залишки матеріалів 

сировинної суміші, що не прореагували і новоутворення (цементуючі 

речовини) з мікропорами. 

Першу групу складають переважно частинки вихідних кремнійвмісних 

компонентів, карбонати та інші матеріали. Вміст новоутворень і ступінь їх 

закристалізованості надають певний вплив на властивості ніздрюватих бетонів. 

Перемішування ніздрюватобетонної суміші є важливою технологічною 

операцією, під час якої формується початкова структура матеріалу. У процесі 

перемішування матеріали рівномірно розподіляються у всьому об’ємі суміші, 

внаслідок чого виходить однорідна маса, властивості якої на будь-якій ділянці 

суміші повинні бути однакові. З однорідністю газобетонної маси тісно 

пов’язані основні фізико-механічні властивості бетону [66].  

Для покращення структури бетону необхідно досягти зменшення 

кількості седиментаційних і капілярних пор, неоднорідності розподілу 

залученого повітря та покращувати зчеплення цементного каменю з 

наповнювачем, для чого необхідно забезпечити найбільш повну гідратацію 

цементу і зниження водовмісту бетонної суміші [65].  

На зміну характеру структури твердої фази ніздрюватих бетонів та їх 

властивості впливають умови експлуатації. Наприклад, вплив вмісту вологи на 

зміни характеристик міцності, деформативності й інших властивостей, а також 

здатність ніздрюватого бетону чинити опір температурно-вологісним і 

хімічним впливам навколишнього середовища. 

Властивості, що визначають стійкість ніздрюватого бетону за фізико-

кліматичних впливів, насамперед, включають: гігроскопічність, 

деформативність (усадка і набухання), водопоглинання, показники, що 

характеризують тепло- і вологообмінні процеси [32]. 

На стійкість матеріалу під дією поперемінного заморожування та 

відтавання найбільший вплив чинять теплопровідність, водопоглинання, 



37 

 

 

вологопровідність, тобто здатність матеріалу переміщати вологу під час 

замерзання і відтавання тощо. Стійкість за поперемінного зволоження та 

висушування, навпаки, залежить від гігроскопічності і деформативності 

матеріалу, оскільки вони визначають його напружений стан під дією мінливих 

умов навколишнього середовища [67–69]. 

Усадкові деформації більш значні на початковому етапі формування 

структури та особливо у період перетворення псевдорідкої структури 

ніздрюватої суміші в тверду структуру бетону і поступово згасають з віком 

газобетону [32, 57]. 

Під дією наявних в атмосфері CO2, SО2 й інших хімічних з’єднань 

цементуючі речовини в ніздрюватих бетонах істотно змінюють свій склад і 

структуру, що іноді призводить до зниження показників міцності і збільшення 

деформацій. Підвищенні деформації можуть викликати появу тріщин і 

зниження довговічності конструкцій [38].  

Поглиблена гідратація в’яжучої речовини в ніздрюватобетонній суміші 

впливає на зміну пластичності розчинової складової, що утворює в твердіючих 

міжпорових перегородках порушення суцільності у вигляді тріщин. Цей 

аргумент дозволяє стверджувати, що основним носієм властивостей 

ніздрюватих бетонів є тверда складова матеріалу. Тому логічно зв’язувати 

властивості матеріалу високопористої будови з характером його твердої 

складової [58, 70]. 

Як зазначено в роботах [59, 63, 71–75], у процесі структуроутворення 

технологічні тріщини розвиваються та обриваються на іншому кінці 

міжпорової перегородки, втрачаючи водночас ознаки «тріщини», представлені 

поняттями «фронт тріщини» та «гирло».  Отже, порушену суцільність можна 

розглядати у вигляді внутрішньої поверхні розділу (ВПР). Внутрішня поверхня 

розділу роз’єднує тверду складову (міжпорову перегородку) на окремі 

структуроутворюючі – частки (блоки, кластери) твердої фази та внутрішні 

поверхні розділу. Водночас чим менше розміри структурних елементів та 

складніший їх геометричний обрис, тим більше напруженість ВПР і навпаки. 
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Сукупність складових визначають цілісність об’єкта та формують його якісні 

характеристики.  

Тому керувати характером розподілів твердої складової ніздрюватого 

бетону можливо внаслідок зміни рецептурно-технологічних умов виготовлення 

матеріалу, що розглянуто у наступному розділі. 

1.4. Рецептурно-технологічні способи управління структурою і 

властивостями газобетону 

Ніздрюваті бетони характеризуються різноманітністю властивостей. 

Ефективно керувати властивостями газобетону можливо шляхом зміни 

рецептурно-технологічних умов.  

Як відомо, для виготовлення ніздрюватих бетонів у якості в’яжучих 

матеріалів застосовують портландцемент, вапно будівельне та напівводний 

гіпс [76]. Відповідно до теорії тверднення в’яжучих речовин А. А. Байкова, 

гідратація мінералів клінкеру може відбуватися у двох напрямках: через розчин 

і топохімічно. Ці обставини суттєво визначають морфологію і габітус кристалів 

новоутворень, а в результаті – формування будівельних властивостей 

цементного каменю. Змінюючи температуру тверднення, мінеральний склад, 

дисперсність цементу, лужність рідкої фази твердіючої системи можливо 

регулювати швидкість гідратації мінералів, склад новоутворень, розмір 

кристалів новоутворень і, відповідно, будівельні властивості цементного 

каменю [6, 77]. Внаслідок гідратації клінкерних мінералів протягом року 

виділяється до 24,4 % гідроксиду кальцію, який розчиняється у воді. За низьких 

концентрацій Са(ОН)2 у розчині виникає низькосульфатна форма 

гідросульфоалюмінату кальцію 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙12H2O, яка утворює 

гексагональні пластинчасті кристали без істотної зміни об’єму твердої 

фази [65]. Для підвищення міцності ніздрюватого газобетону доцільно 

зв’язувати гідроксид кальцію, який виділяється, в інші більш міцні і водостійкі 

сполуки, наприклад, гідросилікати кальцію. 
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У результаті взаємодії води з клінкерними мінералами цементу (C3S, C2S, 

C3A, C4AF) відбуваються гідроліз і гідратація останніх з утворенням 

відповідних гідратних з’єднань у вигляді субмікрокристалічних колоїдних 

частинок, а рідка фаза насичується оксидом кальцію і лугами. Зазначений вплив 

оксиду кальцію на міцність можна спостерігати у тому випадку, якщо він 

максимально повно зв’язується в хімічні сполуки з кислими оксидами. 

Незв’язаний (вільний) СаО в кількості більше 0,5–1,0 % чинить негативний 

вплив на затверділий цементний камінь. Тому використання портландцементу в 

складі ніздрюватого бетону наділяє бетон новими характеристиками, які 

спричиняють можливості якісно керувати його структурою та властивостями. 

Неавтоклавні газобетони за надмірної кількості портландцементу мають 

порівняно високі усадкові деформації і тому характеризуються низькою 

тріщиностійкістю. Це є причиною недостатньої довговічності огороджувальних 

конструкцій. Низька тріщиностійкість цементних газобетонів обумовлена 

мікроструктурою новоутворень, що мають високу питому поверхню і, отже, 

високу активність у мінливих умовах навколишнього середовища. Підвищена 

усадка газобетонів на основі портландцементу пов’язана також з високою 

концентрацією гідратних сполук, вміст яких може сягати 60–70% від маси 

матеріалу [57, 62]. 

Порівнюючи з автоклавними газобетонами, застосування вапняно-

піщаних сумішей з незначними добавками цементу або шлаку є більш зручним 

з технологічної точки зору. Однак необхідно підвищити якість вапна для 

забезпечення такої технологічності. Для покращення якості вапняно-піщаної 

суміші до її складу вводять цемент. Водночас витрата цементу не повинна бути 

значною. Заміна цементу шлаком дозволяє частково покращити техніко-

економічні показники ніздрюватих виробів [41, 78–81]. 

Окремо необхідно звернути увагу на гіпсове в’яжуче, який додають до 

складу як регулятор уповільнення тужавлення портландцементу, що є 

важливим рецептурним фактором розчинової складової на стадії тверднення 

газобетону [34]. 
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Тому відповідно до основних положень теорії тверднення в’яжучих 

речовин А. В. Волженського [80] можливо усвідомлено і цілеспрямовано 

керувати властивостями цементного каменю, а отже, і ніздрюватим бетоном. 

Мінеральні наповнювачі також мають важливе значення для набуття 

нових властивостей неавтоклавним газобетоном. За низьких витрат цементу в 

складі сировинної суміші виникає дефіцит дисперсних частинок, який може 

бути компенсований введенням мінеральних наповнювачів. До наповнювачів 

належать порошкоподібні матеріали з розвиненою поверхнею та матеріали 

гранулометрично сумісними з зернами цементу. За відомими формулами 

міцності бетону, встановленими Фере, Абрамсом, Бєляєвим, Скрамтаєвим і 

іншими дослідниками [83], можна припустити, що витрата цементу повинна 

забезпечити заповнення пустот між зернами наповнювача і утворення 

клейового прошарку необхідної товщини [84]. Тому актуальними є 

експериментальні дослідження впливу мінеральних наповнювачів на 

властивості неавтоклавного газобетону.  

За умови достатньої кількості пуцолани в цементі (до 33 %) концентрація 

вапна в рідкій фазі знижується до 2 ммоль/л та нижче, що відповідає 

рівноважній концентрації з тоберморітовими фазами, тоді як суміші 

портландцементів з піском мають концентрацію вапна більше 10 ммоль/л [85]. 

Карбонатне тверднення у процесі отримання і перетворень вапна 

будівельного представлене за схемою, наведеною на рисунку 1.2. Карбонатне 

тверднення підтверджує загальну для в’яжучих речовин «енергетичну» 

закономірність їх отримання в нестабільному стані шляхом надання енергії  

(випал) та тверднення під час використання з виділенням енергії і переходом у 

стабільний стан [62]. 

Питання впливу карбонату кальцію на структуроутворення в цементному 

камені і бетоні відображені А. А. Байковим, В. Н. Юнгом [136], А. С. 

Пантелєєвим [137],  П. П. Будніковим, Ю. М. Буттом [52], І. Г. Бубеніним, В. В. 

Тимашевим, В. М. Колбасовим [82, 110], М. І. Стрєлковим, Є. Р. Пінусом, Р. Л. 

Маєляном, З. М. Ларіоновою [105], Л. Г. Шпиновою, Я. Ямбором тощо.  
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Дослідники довели, що кальцит має хімічну активність щодо 

алюмовмісних фаз портландцементного клінкеру та карбонатів лужних металів. 

 

Рис 1.2 Карбонатне тверднення у процесі отримання і перетворень вапна 

Карбонат кальцію є тонкодисперсним мікронаповнювачем, грануло-

метрично сумісним з зернами цементу і продуктами його новоутворень. Розмір 

часток кальциту можна порівняти за розмірами з капілярами цементного 

каменю, а характер кривої розподілу частинок – з адекватною областю 

оптимального зернового складу наповнювачів в газобетоні. Враховуючи ці 

фактори, припустили, що введення крейди в кількості не більше 8 % від маси 

цементу сприятиме утворенню міцного кристалічного контакту (каркасу) 

цементного каменю та ущільненню твердіючої системи [135]. Механізм впливу 

карбонатного наповнювача на структуроутворення і будівельно-технічні 

властивості матеріалу обумовлений фізико-хімічними процесами. 

Причиною зростання міцності ніздрюватого бетону вважають ефект 

дрібнодисперсних порошків. Розмір часток подрібненої золи-винесення 

можливо порівняти з характером кривої розподілу часток цементу, який за 

розміром відповідає області оптимального зернового складу тонкодисперсних 

наповнювачів в газобетоні. Ефект дрібнодисперсних порошків у тому, що за 

проникнення найдрібніших часток порошку в пластівчасту структуру, утворену 

частками цементу, виникає розширення того простору, в якому осідають 

продукти гідратації, що посилює гідратацію цементу [86]. У процесі сумісного 

подрібнення золи-винесення і портландцементу в золі зберігається більше 
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дрібних сферичних частинок, які відіграють роль своєрідних «кулько-

підшипників» під час розведення розчинної суміші водою. Рекомендоване 

сумісне подрібнення даних матеріалів покращує однорідність компонентів, які 

перемішуються, та підвищує міцність ніздрюватого бетону. 

Витрати енергії на подрібнення низькокальцієвої золи нижчі, порівняно з 

цементом або шлаком, що обумовлено пустотною (пористою) структурою зерен 

золи, так званою полою сферою, пустою (ціносфера) або упакованою всередині 

меншими сферами (плеросфера) (рис. 1.3 а). Частинки низькокальцієвої золи-

винесення мають сферичну форму з пустотами всередині (рис. 1.3 б). 

 

 
а б 

Рис. 1.3 Частинки золи-винесення 

З фізико-хімічної точки зору суть процесу активації полягає у руйнуванні 

початкової стабільної структури алюмосилікатної речовини золи-винесення до 

отримання метастабільних мікроструктурних комплексів, здатних до наступної 

контактно-конденсаційної взаємодії. «Запалом» даного процесу може слугувати 

саме хімічна активація, що дозволяє внаслідок високого значення рН 

дисперсійного середовища ініціювати розрив ковалентних зв’язків Si – O – Al і 

Si – O – Si алюмосилікатної речовини сфероїдів золи. Термічна та механічна 

складова регулюють кінетику даного процесу [87].  

Одним із ефективних напрямків впливів на фізико-механічні властивості 

ніздрюватих бетонів є обробка твердих складових хімічними добавками. 

Модифікація бетонів здійснюють введенням хімічних добавок безпосередньо 

до розчину, «хімічним впливом» шляхом лужної активації поверхні частинок 
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золи-винесення та зміною технологічних умов виготовлення газобетону. 

Бетони, що модифіковані хімічними компонентами характеризуються 

зменшеною водопотребою розчинової складової, підвищеною міцністю, 

покращеною деформативністю тощо. 

Хлорид кальцію як хімічна добавка за функціональним призначенням 

належить до прискорювача тверднення та є одним з рецептурних факторів [88]. 

Механізм прискорення підпорядковується наступним принципам [89]: 

- гідросилікати кальцію, які утворюються за наявності хлориду кальцію з 

низьким відношенням СaO/SiO2 < 1, забезпечують формування зародків для 

прискорення; 

- хлорид кальцію, приєднуючись до алюмінатної та феритної фаз, 

утворює комплексні сполуки, які прискорюють тужавлення цементу; 

- хлорид кальцію уповільнює гідратацію фази С3А (целіту) цементу, але 

діє як прискорювач під час гідратації силікатної фази.  

Під технологічними умовами управління структурою і властивостями 

неавтоклавного газобетону розуміють сукупність технологічних прийомів 

направлених на підвищення активності цементу або механічної міцності 

затверділого цементного каменю, розчину, інтенсифікації їх тверднення або 

скорочення витрати цементу без зниження міцності матеріалу [7, 54, 84].  

Ідею активації золи активно досліджують більше ніж три десятиліття. 

Активація вихідних сировинних матеріалів та напівфабрикатів – це складний 

багатоступінчатий процес зміни енергетичного стану матеріалів за умов 

надання механічної енергії [32]. Серед відомих та ефективних способів 

активації сировини є механічна, механохімічна, фізична, хімічна.  

До більш досліджуваних способів активації матеріалів належать 

подрібнення (механічний спосіб) і модифікування поверхні часток 

мінеральними або органічними добавками (хімічний спосіб). Перспективним 

можна вважати комбінацію обох способів (механохімічний спосіб). 

Відокремлюють також три основні напрямки активації золи-винесення (або 

в’яжучих на її основі): механічна, термічна і хімічна. Механічний та термічний 
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способи безпосередньо не забезпечують рівень активації золи, необхідний для 

отримання водостійкого природнього каменю в процесі гідратації. Іншими 

словами, механічна та термічна складові активації є допоміжними для хімічної, 

яка є «запалом» процесу активації кислих зол. Тому термічна активація, як і у 

випадку механічної активації, ефективна тільки у поєднанні з хімічною [87]. 

Визначальним, крім механічної активації, є її кінетичний аспект. Вибір 

температури обробки значною мірою може визначати напрямок процесу 

структуроутворення і, відповідно, фазовий склад новоутворень [41].  Під час 

тверднення газобетону завдяки тепловому ефекту (пропарюванню, 

електропрогріву) інтенсифікація процесу тверднення і набору пластичної 

міцності відбувається найкраще. З підвищенням температури швидкість 

хімічних реакцій прискорюється. Так, швидкість реакції гідратації зерен 

цементу за температури 80 °С збільшується в 6 разів та в 10 разів за 

температури 100 °С, порівняно з природними умовами тверднення. 

Під час визначення складу ніздрюватого бетону необхідно забезпечити 

задану густину і його найбільшу міцність за мінімальних витрат 

газоутворювача і в’яжучої речовини. Диспергування та механічна активація 

впливають на поверхневі властивості мінералів та порід завдяки зміні фізичних 

властивостей та хімічної активності речовини [82, 90–92].   

Результатам впливу механоактивації на цемент присвячені праці 

Н. Б. Ур’єва, І. С. Дубініна, О. О. Шишкіна, Н. В. Астахова, Л. Н. Попова, 

В. М. Дерюгіна [79, 80, 93]. Під час механоактивації досягають зменшення 

розмірів цементних зерен, рівномірного розподілу води в цементі, роз’єднання 

злиплих цементних зерен (дефлокуляція тіста), руйнування маломіцної 

первинної алюмінатної структури і створення дрібнокристалічної структури 

цементного каменю, збільшення числа колоїдних частинок у суміші [41]. 

Сутністю механічного способу є підвищення реакційної здатності 

порошків шляхом розкриття нових активних поверхонь зерен, зміни 

кристалічної структури мінералів, утворення більшої кількості ненасичених 

валентних зв’язків та їх аморфізації [20]. Під час механічної активації хімічний 
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склад речовини не змінюється, однак відбувається руйнування в кристалічній 

решітці матеріалу та з’являється її дефектність. Під час механічного 

подрібнення (млини ударної дії) виникає розрив хімічних зв’язків з утворенням 

на поверхні часток вільних атомних груп та радикалів. Внаслідок цього 

підвищується поверхнева активність часток, створюються сприятливі умови 

для перебігу фізико-хімічних процесів на межі розділу фаз. Дисперсність 

в’яжучих матеріалів визначає кінетику їх тверднення [94, 95]. 

Прикладом фізичної активації є ультразвукова обробка водних та 

цементно-водних розчинів [96]. Ультразвукова обробка дозволяє диспергувати 

частинки суміші, а також інтенсифікувати процеси змішування та гомогенізації. 

 

Рис. 1.4 Модель лужної активації золи-винесення 

Хімічна активність наповнювачів у більшості випадків має пуцоланову 

природу [85, 86]. Модель формування структури цементного каменю під час 

лужної активації золи, представлена A. Palomo [97–102], показує (рис. 1.4 а), що 

«хімічний вплив» починається на поверхні частинок, через що утворюються 

великі пустоти, які заповнюють як продукти диспергації золи внаслідок 

«хімічного впливу», так й інші дрібні частинки золи. Причому перебіг цих 

процесів відбувається як на поверхні частинок золи, так і всередині її, допоки 

вона майже або повністю не розчиниться. Продукти розчинення, що 

утворюються, осідають, заповнюючи утворені пустоти, та формують щільну 

матрицю. З іншого боку, продукти реакції, осідаючи також на поверхні великих 



46 

 

 

частинок золи, перешкоджають проникненню лужного розчину у середину 

частинки.  

 Це уповільнює процеси гідратації, взаємодія здійснюється внаслідок 

процесів дифузії. Ступінь цієї взаємодії стає функцією часу і температури [87]. 

Лужна активація золи може бути інтенсифікована шляхом застосування 

термічної активації. Наприклад, у випадку «чистої» лужної активації кислої 

золи, підвищення температури обробки з 45 до 65 ºС збільшує міцність 

штучного каменю у 5 разів, а з 65 до 85 ºС – у 10 разів [103].             

Судячи з даних про склад зол [104, 105], вміст Са
2+

 в них незначний, тому 

в їх складі будуть переважати речовини з ковалентними зв’язками, розрив яких 

вимагає іншого механізму їх деструкції, ніж у випадку речовин з високим 

ступенем іонності зв’язків, наприклад, портландцементу. Як показано 

В. Д. Глуховським [106], цього можливо досягти шляхом підвищення іонної 

сили дисперсійного середовища, введення до її складу іонів, що мають добрі 

електродонорні властивості, таких, як іони лужних металів здатних 

підвищувати рН середовища замішування. 

A. L. Fraay тощо [87, 107] показали, що інтенсивний перехід силікатних 

(Si) і алюмосилікатних (Al) речовин у розчин відбувається коли, рН розчину 

перевищує величину 13,37. Аналіз порової рідини цементної пасти з вмістом 

золи класу F (20 мас. %) показав, що водночас дуже важливий фактор часу. 

У СРСР науковий напрямок тонкодисперсних систем та фізико-хімічних 

процесів обумовлених диспергуванням створено працями В. В. Болдирьова, 

Б. В. Дєрягіна, Н. А. Кротової, В. Д. Кузнецова, П. А. Ребіндера, 

А. Н. Фрумкіна, Є. Д. Щукіна тощо. 

Наведений аналіз літературних джерел свідчить, що шляхом модифікації 

твердих складових неавтоклавного газобетону хімічними добавками можливо 

впливати на зміну його фізико-механічних властивостей. З іншого боку, 

змінюючи різноманітні технологічні умови виготовлення газобетону, можливо 

впливати на характер затверділої розчинової складової, що також є важливим 

чинником управління його технологічними властивостями.  
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Враховуючи проведений літературний огляд та апріорну інформацію 

сформульовані робоча гіпотеза, мета і завдання дослідження. 

1.5. Робоча гіпотеза, мета і завдання досліджень 

Важливий вплив на характер структури та підвищення фізико-механічних 

властивостей газобетону спричинює наявність твердої складової в складі 

бетону. 

Так, шлаки доменні основні мають самостійні гідравлічні властивості, але 

повільно тверднуть за звичайних умов. У доменних шлаках як в кристалічній, 

так і в скловидній фазі є складові здатні за роздільного або сумісного впливу на 

них механічних, хімічних і теплових факторів до взаємодії з водою і 

гідравлічного тверднення, яке обумовлено утворенням нових нерозчинних у 

воді речовин [22]. 

Відомо, що гідравлічну активність шлаків визначають за кількістю 

поглиненого вапна оксидом кальцію. Гідросилікати та гідроалюмінати кальцію 

стійко існують в цементному камені тільки за визначеної рівноважної 

концентрації СаО у водному розчині. Високий вміст незв’язаного СаО 

обумовлює самостійні гідравлічні властивості шлаку, оскільки утворений під 

час гідролізу та гідратації цементу Са(ОН)2 впливає на скловидну частину 

шлаку як лужний збудник. Після вилуговування всього вапна починається 

гідроліз силікатів і алюмінатів кальцію зі зниженням їх основності [6, 22]. 

Зола-винесення завдяки, переважно, аморфній структурі має вищу 

пуцоланову активністю (здатність зв’язувати за звичайних температур 

гідроксид кальцію, утворюючи нерозчинні сполуки), порівнюючи з 

кристалічним кварцовим піском. Пуцоланова активність золи зростає за 

збільшення основності і кількості склофази, а також за зменшення ступеня 

конденсації силікатної складової. Введення кислої золи до складу газобетону 

дозволяє знизити густину, підвищити його міцність та морозостійкість. 
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Прискорення гідратації цементного тіста, яке містить комплекс 

мінеральних добавок, що включає золу-винесення та доменний гранульований 

шлак, відбувається також під час введення меленого вапняку [108].  

Високу міцність зчеплення карбонатів кальцію з цементним каменем 

можна пояснити кристалохімічними факторами – епітаксіальним зрощенням 

Ca(OH)2 з поверхнею вапнякового або доломітового заповнювачів [82]. 

Дослідження високої міцності зчеплення цементного каменю з гладкими 

поверхнями вапняку та мармуру привернули увагу дослідників до вивчення 

причин цього явища та дозволили встановити факт перебігу реакції між 

карбонатом кальцію (кальцитом) та цементним тістом. 

У 1956 р. J. Farran вперше повідомив про реакції між алюмінатами 

кальцію цементного клінкеру та карбонатними породами, водночас його 

дослідження були ініційовані встановленням причин, що обумовлюють високі 

значення міцності зчеплення між кальцитом або доломітом та цементним 

каменем. Результатом такої реакції є утворення гідрокарбоалюмінату кальцію, 

склад якого був вивчений багатьма дослідниками та відповідав формулі 

3CaO∙Al2O3∙CaCO3∙11H2O. Є підґрунтя вважати, що ця реакція не є єдиною 

[109]. В присутності вапняка можна спостерігати збільшення швидкості 

гідратації C3S, що підтверджують дані оптичної та сканувальної електронної 

мікроскопії та результати кількісного рентгенофазового аналізу вмісту 

гідроксиду кальцію [24]. Додаткове введення 12–15 % вапняку підвищує 

густину цементного каменю, морозостійкість та його довговічність. Введення 

20 % вапняку зберігає фізико-механічні властивості цементного каменю 

шляхом заміни еквівалентної кількості портландцементу. Введення у цемент до 

25 % карбонатного наповнювача не суттєво впливає на легкоукладальність 

цементних розчинових сумішей, однак у дисперсних клінкерах можна 

спостерігати прискорене тужавлення, яке можливе внаслідок утворення 

гідрокарбоалюмінату кальцію – 3CaO∙Al2O3∙CaCO3∙11H2O.  

Також P. J. Monteiro та P. K Mehta [111–113] висловили припущення, що 

результатом взаємодії між гідроксидом кальцію цементного клінкеру і 
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карбонатом кальцію може бути утворення основного гідрокарбонату кальція – 

СаСО3∙Са(ОН)2∙H2O, що міцно зв’язує кристали гідроксиду кальція з 

кальцитом. На даному етапі розглядаються бетонні суміші на дрібному та 

крупному заповнювачі. Середня густина бетону складає 2350–2413 кг/м
3
. 

Літературний огляд за даною тематикою дозволяє стверджувати, що 

вапняк може утворювати з продуктами гідратації цементного клінкеру 

поліморфні перетворення, які представлені у вигляді гідрокарбоалюмінату 

кальцію – 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O [109] та гідрокарбонату кальцію – 

CaCO3·Ca(OH)2· H2O [111, 112].  

Необхідно додати, що дані експериментальні дослідження проводилися 

для важких бетонів щільної сруктури. Для ніздрюватих бетонів автоклавного 

тверднення наведені експериментальні дослідження є не актуальними у зв’язку 

із застосуванням в технології автоклавного тверднення в якості сировини вапна 

негашеного та піску кварцового. Тому варто зазначити, що сумісний вплив 

кальциту та портландиту у ніздрюватих бетонах неавтоклавного тверднення 

недостатньо вивчений. 

На основі викладеного сформульовані вимоги, які мають сприяти 

інтенсифікації кристалізації новоутворень, для твердих складових:  

а) наявність розвинутої, енергетично насиченої поверхні;  

б) здатність до подальшого зростання у середовищі твердіючого 

цементного каменю.   

 У зв’язку з цим була сформульована робоча гіпотеза дисертаційної 

роботи. Вона полягає у виборі співвідношень твердої складової з метою 

визначення закономірностей, які сприятимуть покращенню основних 

властивостей газобетону завдяки управлінню характером розподілу твердої 

складової шляхом її модифікації шлаком доменним меленим та вапняно-

карбонатною добавкою. Процес гідратації добавки повинен сприяти синтезу 

мінералів у вигляді поліморфних модифікацій карбонату кальцію (СаСО3) та 

гідросилікатів тоберморітової групи. 
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Для досягнення мети дисертаційної роботи щодо покращення основних 

властивостей ніздрюватого бетону шляхом розкриття та реалізації 

закономірностей, що супроводжують процес модифікації твердої складової 

неавтоклавного газобетону, були поставлені наступні завдання 

експериментального дослідження: 

- на підставі аналізу літературних джерел, поетапного формування 

структури та впливу рецептурно-технологічних факторів на властивості 

ніздрюватого бетону розробити блок-схему експериментальний досліджень з 

управління властивостями неавтоклавного газобетону шляхом модифікації 

твердої складової; 

- визначити водопотребу розчинової складової, яка забезпечувала б 

максимальну її міцність та сприяла отриманню стійкої однорідної структури 

газобетону;   

- визначити базовий склад для отримання неавтоклавного газобетону 

шляхом вивчення впливу твердих складових, їх співвідношень та модифікацій, 

на міцність і коефіцієнт тріщиностійкості затверділої розчинової складової; 

- встановити закономірності зміни міцності затверділої розчинової 

складової, а також пористості та характер розподілу твердої складової 

неавтоклавного газобетону внаслідок впливу шлаку грубомеленого доменного 

та його кількості; 

- встановити закономірності впливу твердої складової неавтоклавного 

газобетону модифікованої вапняно-карбонатним тонкодисперсним 

наповнювачем та добавками пластифікуючої, прискорюючої та лужної дії на 

характер структури (напруженість еквіпотенціального поля) та основні 

властивості неавтоклавного газобетону  із застосуванням математичних методів 

планування експерименту; 

- розробити проект технологічного регламенту, розрахувати техніко-

економічну ефективність виробництва неавтоклавного газобетону та виконати 

виробниче впровадження неавтоклавного газобетону на основі модифікованої 

твердої складової. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ, 

ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ 

2.1. Блок-схема експериментальних досліджень 

Принцип аналізу складних систем доцільно застосовувати як до об’єкту, що 

вивчають, так і до самого процесу наукового дослідження [114]. Науково-технічна 

література містить праці вчених, які вивчали обрану проблематику. Постановка 

дослідження включає в себе методику проведення експериментів та обробку 

результатів. Такий аналіз дозволяє забезпечити логіку дослідження, обґрунтувати 

його процедуру. Структура та послідовність аналізу процесу чи об’єкту 

досліджень може бути наочно представлена у вигляді блок-схеми, яка формалізує 

організацію експериментальних досліджень та виділяє необхідні етапи. 

Наприклад, на першому етапі визначається галузь дослідження. Другий 

етап передбачає формулювання проблематики в обраній галузі та об’єкт 

дослідження. Наступний етап – це окреслення мети та завдань дослідження. 

Потім обирають концепцію досягнення сформованої мети, яку можна умовно 

розділити на декілька етапів: ознайомлення із науково-технічною інформацією 

у певній галузі, визначення стратегії та перебіг дослідження. У стратегію 

досліджень входять критерії, фактори та об’єкти, яких виділяють під час 

дослідження. Перебіг дослідження охоплює методику проведення 

експериментів та опрацювання даних. Виконують технологічну інтерпретацію 

та технічний аналіз результатів, коригують стратегію та оформлюють рішення 

для завершального етапу. Завершальний етап полягає у розробці проекту 

технологічного регламенту на виготовлення неавтоклавного газобетону з 

модифікованою твердою складовою та його виробничому впровадженні. 

На рисунку 2.1 представлена блок-схема експериментальних досліджень з 

управління властивостями неавтоклавного газобетону шляхом модифікації 

твердої складової.  
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Рис. 2.1 Блок-схема експериментальних досліджень 

ПРОБЛЕМА: визначення водопотреби 

розчинової складової,  міцність затвер-

ділої розчинової складової, закономір-

ності впливу твердої складової та її 

модифікації на властивості  

неавтоклавного газобетону. 

ГАЛУЗЬ: виробничі потужності, 

комплекс для виробництва  

нових будівельних матеріалів 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

затверділа розчинова складова, 

неавтокланий газобетон. 

МЕТА РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ: 

 робоча гіпотеза; 

 наукові передумови; 

 формулювання завдання. 

Банк науково – технічної 

інформації 

ПОСТАНОВКА ДОСЛІДЖЕНЬ: 

стандартна методика, проведення експериментальних 

досліджень, статистична обробка результатів експерименту. 
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структури  

Технологічна інтерпретація та обробка результатів.  

Коригування стратегії. Прийняття остаточного рішення. 

Розробка проекту технологічного регламенту. Виробнича 

перевірка та впровадження результатів дисертаційної роботи. 
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2.2. Характеристики матеріалів застосовуваних в експериментальних 

дослідженнях  

Останнім часом під час розробки складу ніздрюватих бетонів зважають 

на питання покращення теплотехнічних показників енергоефективності 

будівель. Основною метою є зменшення споживання енергоресурсів житлового 

сектору будівництва та економії коштів на утримання споруд. Одним з 

пріоритетів є забезпечення технічних характеристик газобетонів для різних 

галузей будівництва. Наразі широко застосовують багатокомпонентні 

ніздрюваті бетони, в складі яких, крім вʼяжучого та добавок, є хімічні та 

активні мінеральні наповнювачі. 

Наповнення бетонів тонкодисперсними мінеральними матеріалами з 

одночасним підвищенням їх фізико-механічних властивостей є одним із 

перспективних напрямків зменшення собівартості ніздрюватих бетонів. Тому, 

доцільно модифікувати склади ніздрюватих бетонів місцевою сировиною або 

вторинними продуктами металургійної та вугільної промисловості. 

У якості сировинних матеріалів у експериментальних дослідженнях 

використовували портландцемент, низькоактивне в’яжуче – шлак доменний 

гранульований, золу-винесення, вапно гідратне, вапняно-карбонатний 

наповнювач, газоутворюючу добавку та хімічні добавки пластифікуючої, 

прискорюючої та лужної дії. 

Портландцемент. У якості в’яжучого в експериментальних дослідженнях 

використовували бездомішковий портландцемент ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 

(м. Здолбунів) марки ПЦ I-500. Хіміко-мінералогічний склад клінкеру та 

фізико-хімічні властивості портландцементу наведені в таблиці 2.1. 

Низькоактивне в’яжуче. Гранульований доменний шлак сорту ГДШ-2, 

постачальник ПАТ «Дніпровський меткомбінат» (м. Кам’янське) згідно з ТУ У 

В.2.7-27.1-05393043-113; Тонина помелу за питомою поверхнею 900; 1500 см
2
/г 

та 2750 см
2
/г (за приладом Р.Л. Блейна) згідно з ДСТУ Б В.2.7-188; Істинна 

густина порошку – 3000 г/см
3
; Хімічний склад: СаО – 45,6%, SiO2 – 38,8%. 
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Таблиця 2.1  

Основні показники портландцементного клінкеру 

Хіміко-мінералогічний 

склад клінкеру 
Фізико-механічні властивості 

оксиди та - значення, % 
Вид  

випробувань 

Одиниці 

виміру 
ПЦ I-500Д0 

FeO 

SiO2 

Al2O3 

– 

21,4 

5,20 

Активність 

 

МПа 

 

52 

Fe2O3 

CaO 

MgO 

3,97 

66,2 

до 1,0 

Питома 

поверхня 

 

м
2
/кг 

 

330 

SO3 

H.O. 

Cl - іон 

CaO вільн 

2,25 

0,25 

0,05 

– 

Нормальна 

густота 

цементного 

тіста 

 

дол. один. 

 

0,2875 

 

в.п.п. 

 

 

0,35 

 

Істинна 

густина 
г/см

3
 2,92 

C3S 

C2S 

65,75 

13,05 

Строки 

тужавлення 

 

 

 

C3A 7,45 - початок хв. 120 

C4AF 11,85 - кінець хв. 300 

Дисперсний наповнювач. У якості наповнювача застосовували летючу 

золу-винесення Ладижинської ТЕС – тонкодисперсний продукт високо-

температурної обробки мінеральної частини вугілля. Кислі золи застосовують 

як кремнеземистий компонент суміші з метою економії цементу в ніздрюватих 

бетонах неавтоклавного тверднення. 
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Питома поверхня – 2700 см
2
/г за приладом Р. Л. Блейна згідно з ДСТУ Б 

В.2.7-188. Дисперсність золи забезпечує її високу реакційну здатність. Зола-

винесення до класифікації золошлакових відходів за хімічним складом (вмістом 

оксидів) належить до ІІ класу – зола, що твердіє лише після змішування з 

водою та вапном, тобто має пуцоланові властивості. Клас золи визначає 

значення модуля основності. Тип золи-винесення – низькокальцієва (СаО < 20 

мас.%) з переважанням скла та аморфізованої глинистої речовини. Золу з 

вмістом CaO + MgO менше 5 % доцільно використовувати в якості активних 

наповнювачів під час виготовлення ніздрюватих бетонів.  

Таблиця 2.2  

Хімічний склад золи-винесення Ладижинської ТЕС 

Вміст 

оксидів, 

мас.% 

S
iO

2
 

T
iO

2
 

A
l 2

O
3
 

F
e 2

O
3
 

+
F

e 

M
g
O

 

С
аО

 

N
a 2

O
 

K
2
O

 

S
O

3
 

в
.п

.п
 

м
ас

.,
 %

 

кількість, % 50,94 0,94 24,56 13,25 1,98 2,86 0,69 2,69 0,45 1,64 

 

Карбонатний наповнювач. Осадова порода – крейда природна мелена 

збаґачена марки ММС-2 відповідно до ГОСТ 12085 ПАТ «Слав’янський 

крейдо-вапняковий завод»; за хімічним складом – масова частка вуглекислого 

кальцію та магнію (СаСО3 + MgCO3) – 98,2 %; масова частка вологості – 0,16 %; 

Коефіцієнт відображення – 85 %; залишок на ситі 014 – 0,0047 %. 

Вапно гідратне (сухогашене). Ca(OH)2 – 93 % згідно з ДСТУ Б В.2.7-90; 

Загальна частка CaO + MgO – 93 %; MgO – 2,15 %; SO3 – 1,60 %; втрати під час 

прожарювання (в.п.п) – 4 %; вологість – 1,9 %; залишок на ситі 02 – 0,3 %,             

на ситі 009 – 1,3 %. Основним компонентом хімічного складу сухогашеного 

вапна є гідроксид кальцію. Показник якості визначається за активністю вапна 

та загальним вмістом (%) оксидів кальцію та магнію. 

Для отримання сухого продукту доцільно використовувати 

високопористий м’яковипалений продукт, подрібнений до розмірів 1–2 мм, а 
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під час гашення додавати речовини, що прискорюють цей процес, – хлориди, 

нітрати тощо. У таким спосіб дисперсність вапна перевищує 8000 м
2
/кг. 

Хімічні добавки застосовують для регулювання процесу 

структуроутворення, зростання пластичної міцності та прискореного 

тверднення ніздрюватобетонної суміші, а також для її пластифікації:  

Суперпластифікатор. Марки «Поліпласт СП-1». 

Пластифікуюча добавка є компонентом, який впливає на газоутворюючу 

здатність, реологічні властивості газобетонної суміші та фізико-механічні 

характеристики ніздрюватого бетону [117]. 

Добавка «Поліпласт СП-1» розроблена технічним науковим центром 

компанії ТОВ «Поліпласт Новомосковськ» та є аналогом зарубіжних 

суперпластифікаторів «Майті 100» (Японія), «Сікамент», «Мельмент» 

(Німеччина) не поступаючись їм за якістю. Суперпластифікатор – це суміш 

натрієвих солей поліметиленнафталінсульфокислот різної молекулярної маси. 

Тип добавки – з ненормованим повітровтягненням, що відповідає вимогам 

ДСТУ Б В.2.7-171 [118] для пластифікуючих-водоредукуючих добавок. Дія 

добавки здійснюється за рахунок електростатичного відштовхування однаково 

заряджених іонів на поверхні частинки, а також за рахунок зменшення 

поверхневого натягу води. 

Склад «Поліпласт СП-1» (сухий) за ТУ5870-005-58042865-05 наступний: 

- поліметиленнафталінсульфонати від 80 до 85 %  

(олігомери за довжиною ланцюжка від 1 до 25);  

- сульфат натрію 7–10 %; 

- технічні лігносульфонати до 10 %; 

- волога до 10%. 

Насипна густина коливається від 650 до 750 кг/м
3
 та вище залежно від 

полідисперсності, яка на якість та споживчі властивості не впливає. 

Добавку «Поліпласт СП-1» випускають у формі водорозчинного порошку 

коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору з 

концентрацією не менше 32 %. Із сухої або рідкої форми добавки, яку 
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поставляють, виготовляють водний розчин робочої концентрації (масової 

частки сухої речовини). Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному 

середовищі та стічних водах. Затверділий з добавкою бетон не виділяє 

токсичних речовин у повітряне середовище. 

Рекомендований діапазон дозувань добавки «Поліпласт СП-1» складає 

0,4–0,8 % від маси в’яжучого у перерахунку на суху речовину. 

Прискорювач тверднення. Технічний хлорид кальцію згідно з ГОСТ 450 

(Росія). Тип продукту – в гранульованом вигляді з вмістом CaCl2 – 94 %. 

Гігроскопічний. Хімічна формула CaCl2. Іон Cl
-
 здатний сприяти ущільненню 

новоутворень, заміщаючи ОН
-
. 

Лужний компонент. Хімічна формула – NaOH натрій їдкий технічний 

СТО 00203275-206 (гідроксид натрію). Зовнішній вигляд добавки –  гранули 

сферичної або напівсферичної форми. Є компонентом, який впливає на 

газоутворюючу здатність та структурну міцність ніздрюватого бетону.  

Газоутворююча добавка. Забезпечує спучування розчинової маси в 

результаті газоутворення за умови перебігу хімічної реакції у лужному 

середовищі. Під час введення алюмінієвої пасти відбувається виділення водню, 

який утворюється шляхом взаємодії активного алюмінію з лужним 

середовищем.  

Таблиця 2.3 

Технічні характеристики газопасти марки ГПБ-1 

Марка 

Кінетика газовиділення (кіл-ть 

водню, що виділяється), см
3
 

Дисперсність 

часток 

(D50), мкм 

Залишок на 

ситі 100, 

мкм 

Масова частка 

твердої 

речовини за 2 хв за 8 хв за 16 хв 

5-7370/75V 0 40,6 61,74 32±10 1,80 75±2 

Газопасту для бетонів марки ГПБ-1 виготовляють на основі пудри 

алюмінієвої пігментної (ПАП-1) та органічної добавки у кількості не менше    

10 % від ваги пудри. Кількість алюмінію в газопасті не перевищує 85 %. 

Газопаста не порошить під час пересипання та вводиться у ніздрюватобетонну 
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суміш у вигляді водно-алюмінієвої суспензії. Контроль активності одного літра 

суспензії газопасти здійснюють за методикою згідно з СН 277 [119]. 

За допомогою газоутворюючої добавки досягають такої швидкості 

газоутворення, щоб його завершення відбулося одночасно з набором 

оптимальних реологічних характеристик суміші. Збільшення маси алюмінієвої 

пудри (у технологічно прийнятних межах) практично не впливає на тривалість 

процесу газоутворення, а тільки викликає зростання максимального значення 

швидкості газоутворення пропорційно до атомної маси алюмінію. 

Під час виробництва газобетону спучення в’язкопластичної маси є 

результатом одночасного фізико-хімічного процесу тужавлення цієї маси та 

перебігу хімічної реакції між алюмінієвою пудрою та лужним середовищем 

(гідроксидом кальцію, розчином їдкого натрію) за наявності води.  

Взаємодія між частинками алюмінієвої пасти з гідроксидом кальцію 

відбувається за хімічною реакцією: 

2Al + 3Ca·(OH)2 + 6H2O = 3CaOAl2O36H2O + 3H2 + 1260 кДж/моль     (2.1) 

Знаючи молекулярні маси (Al – 27; Ca – 40,1; O – 16; H – 1 и C – 12), 

можна визначити, що на 54 мас. ч. Al необхідно витратити 222,3 мас. ч. 

Ca(OH)2 та 108 мас. ч. води. Продуктом реакції буде 378 мас. ч. 

3CaOAl2O36H2O та шість частин H2. Можна підрахувати, що кожний грам 

алюмінієвої пудри виділяє 1,39 л водню. Величину 1390 л/кг називають 

коефіцієнтом виходу пор, що використовують під час розрахунку витрати 

кількості газоутворювача у неавтоклавному газобетоні. 

Вода. Під час замішування використовували воду з місцевого 

водопроводу підігріту до температури 35±2 ºС. Вміст у воді органічних 

поверхнево-активних речовин та фенолів не повинен перевищувати 10 мг/л. 

Необхідно уникати наявності у воді плівок нафтопродуктів, жирів, масел, а 

також забороняється використовувати болотні та стічні води. Не 

рекомендовано використовувати воду з концентрацією сульфатів більше 1 % та 

середовищем нижче рН 4.   
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2.3. Методика проведення експериментів та випробувань газобетону 

Експериментальні роботи з визначення впливу рецептурно-технологічних 

умов, а також характеру розподілу твердої складової на фізико-механічні 

властивості неавтоклавного газобетону густиною 500 кг/м
3
 проводили у 

будівельній лабораторії підприємства ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ». 

Ніздрюватий бетон неавтоклавного тверднення виготовляли за наступною 

послідовністю. Спочатку готували водні робочі розчини хімічних добавок. 

Суху добавку суперпластифікатору марки «Поліпласт СП-1» розчиняли в 

одному літрі води з температурою більше 40 ºС до повного розчинення, що 

відповідає концентрації 16 %. Після охолодження розчину до кімнатної 

температури за допомогою ареометра типу АОН-1 визначали густину 

отриманого розчину добавки. За необхідності добавку додатково перемішували 

з водою до отримання робочої концентрації. Аналогічним чином готували 

робочу концентрацію лужної добавки – NaOH, що відповідає значенню 9 %, та 

CaCl2 з відповідною концентрацією 24 %. Суху добавку розчиняли в одному 

літрі води до повного розчинення. Після доведення рідкої добавки до кімнатної 

температури за допомогою ареометра визначали густину отриманого розчину з 

відповідним коригуванням.  

Методика розрахунку витрати хімічної добавки для газобетону [120].  

Витрату добавок робочої концентрації Вк, л на 1 м
3
,
 
для дозування за 

об’ємом водних розчинів визначали за формулою: 

,
р

к
ПК

СЦ
В




                                                                  (2.2) 

де: Ц – витрата цементу на 1м
3
, кг; 

С – дозування добавки, % від маси в’яжучого; 

К – величина робочої концентрації водного розчину добавки, що 

застосовують, %; 

Пр – густина водного розчину робочої концентрації, що застосовують, 

г/см
3
. 
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Додаткову кількість води замішування Вдод, л на 1м
3 

газобетону, 

визначали за формулою: 

.
100

1 









К
ПВВВ кзагдод ,                                                           (2.3) 

де: Взаг – необхідна загальна кількість води замішування на 1м
3
 газобетону, л; 

Вк – кількість води замішування зменшується на об’єм води, що міститься 

у водних розчинах добавок робочої концентрації. 

Витрату необхідної кількості газоутворювача для газобетону (кг/м
3
) 

визначали за формулою [119]: 

     (2.4) 

де:  Vпор – пористість газобетону фактична, не менше 74%; 

 1390 – відношення об’єму газу до маси газоутворювача, л/кг (розрахунок 

величини коефіцієнту виходу пор наведений у підрозділі 2.2 дисертаційної 

роботи); 

 К – коефіцієнт, що враховує ефективність використання газоутворюючої 

добавки – алюмнієвої пасти, – приймаємо 0,65. 

 

Рис. 2.2 Лопатевий змішувач 

за ДСТУ EN 196-1 

Розчинову суміш готували у лопатевому змішувачі (рис. 2.2), який 

використовують для приготування цементного розчину згідно з пунктом 4.4 

ДСТУ EN 196-1. Після приготування водних робочих розчинів хімічних 

добавок готували розчинову складову із забезпеченням «текучості» розчину 
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для першого етапу 240±5 мм, а для другого – 220±5 мм. Тут і далі за текстом 

термін «текучість» означає консистенцію розчинової складової, яка визначена 

за віскозиметром Суттарда та прийнята за діаметр розпливу розчинової 

складової (мм). Температура води замішування складала не менше 35±2 °С. 

Тривалість перемішування розчинової складової – три хвилини з моменту 

замішування твердих складових з водою до одержання однорідної консистенції. 

З приготовленого розчину відбирали пробу за об’ємом віскозиметра та 

визначали «текучість» розчинової складової за діаметром її розпливу. У 

випадку невідповідності водопотребі суміші здійснювали коригування 

розчинової складової водою для отримання потрібної текучості. Під час 

одержання необхідної консистенції розчинову складову виливали у 3-х гніздові 

металеві форми з розмірами гнізда у формі призми 40 × 40 × 160 мм для 

випробування міцності на розтяг при згині та подальшого визначення міцності 

при стиску.  

Залишки розчину використовували для приготування поризованої маси. 

Для перемішування розчину оберти лопаті змішувача включали на низькій 

швидкості. Електродвигун приводив лопать змішувача, що оберталася навколо 

власної осі, в планетарний рух навколо осі чаши. Швидкість обертання лопаті 

навколо власної осі складала 140±5 хв
-1

, а планетарний рух навколо осі чаши – 

62±5 хв
-1

. Ці напрямки руху є протилежними. Загальний час перемішування 

розчину – п’ять хвилин з моменту включення обертання лопаті. Через три 

хвилини додавали газоутворюючу пасту марки ГПБ-1. На четверту хвилину за 

увімкненого змішувача вливали лужну добавку визначеної концентрації з 

тривалістю її перемішування 45 секунд. Після завершення циклу 

перемішування отриману поризовану розчинову масу виливали у 2-х гніздові 

металеві форми з розмірами гнізда у формі куба 100 × 100 × 100 мм. 

Згідно з матрицею планування експерименту для окремих технологічних 

етапів та їх складів виготовляли по шість зразків для розчинової складової та 

газобетону відповідно. Зразки зберігали (розпалубка відбувалася через добу) в 

камері з гідравлічним затвором над водою в нормальних умовах. Після 
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завершення термінів зберігання зразки газобетону зважували на електронних 

вагах та завантажували до сушильної шафи для висушування до постійної маси 

(±1 %) за температури 95 ºС. Міцність розчинової складової визначали за 

величиною міцності на розтяг при згині та стиску призм 160 × 40 × 40 мм, а 

міцність газобетону визначали за показником міцності на стиск кубів 100 × 100 

× 100 мм на 7 та 28 добу тверднення відповідно. 

Таким чином визначали наступні характеристики: водопотребу 

розчинової складової, середню густину газобетону у сухому (вологому) стані, 

міцність на розтяг при згині та стиску розчинової складової, а також міцність на 

стиск газобетону.  

Для випробування використовували стандартні методики у відповідності 

до вимог чинних державних нормативних документів [76, 119–121]. 

Особливості методики, реалізованої на кожному окремому технологічному 

етапі експериментальних досліджень, а також методики опрацювання 

результатів більш детально висвітлені у відповідних разділах дисертаційної 

роботи. 

2.4. Методики опрацювання результатів експериментів 

На всіх етапах дослідження під час роботи з даними експериментів і їх 

аналізу широко застосовували методи математичного планування з 

опрацюванням результатів експерименту у розрахунково-графічній програмі 

Microsoft Excel. 

Фізико-технічні властивості газобетону перебувають у багатофакторній 

залежності від виду сировинних матеріалів, які використовують, технологічних 

умов, виду технології і параметрів виробництва. Для оптимізації фізико-

технічних властивостей ніздрюватого бетону за складом і технологічними 

параметрами використовували методи математичного планування 

експерименту. Завдання управління властивостями газобетону було вирішене з 

використанням математичних моделей, які комплексно, з певним ступенем 

достовірності описують взаємозв’язок між регулюючими технологічними 
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параметрами, реологічними і температурними властивостями ніздрювато-

бетонної суміші. 

Шляхом змінення у визначених межах умов, що впливають на 

властивості ніздрюватого бетону, були проведені дослідження та 

проаналізовані отримані результати. Під час опрацювання результатів були 

обчислені значення коефіцієнтів регресії, на основі яких була встановлена 

аналітична залежність між змінними факторами і досліджуваними властивостями 

неавтоклавного газобетону. 

Для отримання достовірної інформації про рецептурно-технологічний 

вплив окремих факторів на властивості ніздрюватого бетону під час 

вирішення експериментального завдання в науковому дослідженні 

застосовували метод математичної статистики [123–125]. Вперше цей метод 

був запропонований англійським математиком Фішером приблизно 75 років 

тому. Під час оптимізації складу ніздрюватого бетону, з метою виявлення 

оптимальних рецептурно-технологічних параметрів, застосування методів 

математичного моделювання є невід’ємною частиною у будівельному 

матеріалознавстві. Ця необхідність полягає в тому, що властивості 

ніздрюватого бетону перебувають у складній багатофакторній залежності. 

Плановий послідовний пошук, що спирається на апріорну інформацію, 

спрощує розрахунки та оптимізує кількість проведених експериментів.  

Наявність математичної моделі «склад-властивості» дозволяє побудувати 

номограми залежності властивостей ніздрюватого бетону від зміни рецептурно-

технологічних параметрів, водночас ефективно використовуючи сучасну 

електронно-вимірювальну техніку для визначення оптимального складу і 

властивостей ніздрюватого бетону. Взаємозв’язок та вплив основних 

рецептурно-технологічних параметрів у виробництві газобетонних виробів 

вперше викладений В. А. Вознесенським [126]. 

Під час вивчення нелінійних залежностей впливу досліджуваних умов, їх 

зміни у широкому діапазоні, застосовували плани другого порядку. Для планів 

другого порядку кожний фактор розробляли не менш ніж на трьох рівнях: 
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верхньому (+1), середньому (0) й нижньому (–1). Плани повних квадратичних 

залежностей отримали шляхом додавання до ядра (тобто до повнофакторного 

експерименту або до дробової реплиці) додаткових, так званих «нульових», 

точок з відповідним інтервалом варіювання. Для опису майже стаціонарної 

області поліномом другого ступеню експерименту планували так, щоб, 

змінюючи фактори, можна було отримати три різних значення. Для цього 

використовували ортогональне планування, де плече «нульових» (центральних) 

точок, як правило, дорівнювало 1. За кількості факторів варіювання k = 3 ядро 

ортогонального плану складалося з плану повного факторного експерименту 

типу 2
3
, кількість «нульових» точок 1, а кількість дослідів N = 2

3
+2∙3+1 = 15.  

Вибір плану залежав від характеру та складності поставленого завдання і 

можливостей варіювання досліджуваних факторів на необхідних рівнях. Для 

впровадження наукового дослідження реалізований трьохфакторний 

експеримент із застосуванням математичних методів планування згідно 15-ти 

точковим планом Бокса-Бенкіна типу В-3 [124].  

Для вивчення зв’язку фізико-механічних властивостей газобетону з 

характером розподілу твердої складової проводили фотофіксацію структур 

газобетону. Далі за допомогою спеціальної комп’ютерної програми визначали 

напруженість еквіпотенціального поля, яка є кількісним показником структури 

ніздрюватого бетону. 

У системі COMPEX були побудовані математичні моделі, однофакторні 

залежності напруженості еквіпотенціального поля, властивості водотвердого 

відношення розчинової складової і міцності на стиск газобетону та їх сумісний 

вплив, що зафіксований у тривимірних графіках ізоповерхні. 

У якості фізико-хімічних методів досліджень фазового складу газобетону 

використовували рентгенівський аналіз, що полягає в отриманні та вивченні 

дифракційної картини, яка виникає в результаті інтерференції рентгенівських 

променів, розсіяних електронами атомів опромінюваного об’єкту. З 

дифракційної картини можливо встановити порядок розташування атомів у 

просторі: структуру кристалів, розшифрувати будову складних сполук.  
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Фазовий склад газобетону вивчали за допомогою рентгенівського 

дифрактометра ДРОН-4-07 в умовах відфільтрованого нікелем Cu Kα (λ = 

1.5418 А) випромінюванні при кутовому інтервалі 2Ѳ від 5 до 80°.  

Рентгенометричний метод визначення фазового складу за 

рентгендифракційними спектрами вперше був використаний у 1938 році 

незалежно один від одного А. К. Болдирьовим, В. П. Міхєєвим в СРСР та Дж. 

Д. Ханавальтом, Х. В. Рінном, П. К. Фревелем у США. 

Лише дифракційний метод, у даному випадку рентгенівський, має 

унікальну можливість надавати характеристику фазовому складу. Поняття 

фазовий склад визначає просторовий однорідний, рівноважний стан речовини, 

що має визначений елементний склад і структуру. Основна перевага 

рентгенофазового аналізу (РФА) полягає в тому, що досліджують саме тверде 

тіло в незмінному стані і результатом аналізу є безпосередньо визначення 

речовини або його складових. Рентгенівські промені досліджують кристал, 

тобто саме з’єднання, а у випадку поліморфних тіл рентгенівські промені дають 

можливість відрізнити окремі модифікації властиві даній речовині (СаСО3 – 

кальцит або арагоніт). 

Дифракційний метод дозволяє помітити найменші зміни в стані атомної 

гратки кристалу. Визначення зв’язку між атомною структурою і властивостями 

речовини дозволяє встановлювати раціональний контроль над технологічними 

процесам, розкривати причини змін цих властивостей під дією тих чи інших 

факторів, дає можливість більш свідомо управляти технологічним процесом та 

змінювати його у потрібному напрямку. На практиці отримав розповсюдження 

рентгенівський порошковий метод, який переважно і використовується в РФА. 

Цей метод застосовують завдяки тому, що багато природних та синтетичних, 

технічно важливих матеріалів найчастіше перебувають у полікристалічному 

стані. Тільки в такому стані можливо вивчення їх структури і властивостей. 

Полікристалічний матеріал є сукупністю безлічі дрібних, частіше 

розорієнтованих кристаликів, які можуть бути щільно зчеплені між собою, як в 
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металах, або перебувати у вигляді подрібненого порошку. Іноді 

полікристалічна речовина може складатися з кристаликів різних фаз. 

Кожний фазовий склад характеризується своєю решіткою, визначеним 

хімічним складом та чітким розподілом атомів у елементарній комірці. 

Геометрія решітки визначає набір міжплощинних відстаней. Рентгенограма 

аморфного зразка має характерний вигляд – це широка лінія за рахунок 

існування ближнього порядку в розташуванні атомів аморфної фази. У 

простішому випадку (щільна упаковка сферичних атомів елементів нульової 

групи) положення першого такого максимуму приблизно відповідає 

найкоротшій міжатомній відстані [127]. 

Рентгенофазовий аналіз за ДСТУ Б А.1.1-8 застосовують для визначення 

наявності фаз (якісний аналіз) та їх відносного вмісту в досліджуваній речовині 

(кількісний аналіз). 

Якісний РФА призначений для визначення природи фазового складу 

мінералів зразка за характерним для кожної фази набором ліній або піків 

набором міжплощинних відстаней та інтенсивностей. Кількісний аналіз – для 

визначення залежності інтенсивності дифракційного відбиття від кількості 

відповідної фази обчислення її відсоткового вмісту з урахуванням масового 

коефіцієнту вбирання речовин і кожної фази. 

Загалом рентгенофазовий аналіз заснований на двох положеннях: 

- кожна фаза дає властивий тільки їй (незалежний від навності інших фаз) набір 

дифракційних ліній; 

- інтенсивність ліній пропорційна вмісту фази. 

У якості одиниці вимірювання довжини хвилі рентгенівського 

випромінювання, міжплощинних відстаней та параметрів елементарних 

комірок в рентгеноструктурному аналізі використовується позасистемна 

одиниця – ангстрем (1 Å = 0,1 нм = 10
-8 

см) [128]. 

Враховуючи, що фізико-механічні властивості газобетону визначає 

характер структури, в дисертаційній роботі приводять експериментальні 

підтвердження зв’язку структури з властивостями газобетону. В даному 
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випадку структурний показник представлений величиною напруженості 

еквіпотенціального поля,  для визначення якої використовували комп’ютерну 

обробку фотографій зрізу зразків газобетону. 

Послідовність перетворення фотографії та її комп’ютерна обробка 

представлені на рисунку 2.3. 

  
а) б) 

Рис. 2.3 Перетворення фотографії поверхні газобетону 

а) фотографія зразка б) монохромна комп’ютерна обробка 

У першу чергу фотографію зразка перетворюють у монохромний вигляд 

(рис. 2.3 б) для позбавлення дефектів та полегшення її програмної обробки.  

По-друге, за допомогою програмного забезпечення будуються силові 

лінії, які визначають положення внутрішніх поверхонь розділу у твердій фазі 

газобетону. Наостанок, будуються еквіпотенціальні поля та визначають 

напруженості Fi. Дана характеристика дозволяє кількісно оцінити характер 

структури матеріалу. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. На підставі аналізу літературних джерел, поетапного формування 

структури та впливу рецептурно-технологічних факторів на властивості 

ніздрюватого бетону розроблено блок-схему експериментальних досліджень з 
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управління властивостями неавтоклавного газобетону шляхом модифікації 

твердої складової.  

2. Використання ніздрюватих бетонів з модифікованою твердою 

складовою шляхом встановлення закономірностей її впливу на основні 

властивості неавтоклавного газобетону є одним із перспективних напрямків. В 

експериментальних дослідженнях у якості вихідних сировинних матеріалів 

застосовували портландцемент ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» (м. Здолбунів, 

Рівненська область) марки ПЦ I-500Д0, шлак доменний гранульований (питома 

поверхня 2750 см
2
/г) ПАТ «Дніпровський меткомбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» 

(м. Кам’янське, Дніпропетровська область), шлак доменний мелений (питома 

поверхня 900 та 1500 см
2
/г) та вапно гідратне мелене ТОВ «ЦЕМБУДСЕРВІС», 

золу сухого видалення теплової електростанції (м. Ладижин, Вінницька 

область), крейду природну мелену збаґачену марки ММС-2 ПАТ 

«Слав’янський крейдо-вапняковий завод», суперпластифікатор з ненормованим 

повітровтягненням марки «ПОЛІПЛАСТ СП-1» (м. Новомосковськ, Росія); 

прискорювач тверднення – хлорид кальцію, лужну добавку – натрій їдкий 

технічний гранульований марки ГР; газопасту алюмінієву ГПБ-1 марки            

5-7370/75V ТОВ «Бенда-Лютц Волжський» (м. Волжський, Росія). 

3. Під час проведення експериментальних досліджень застосовували 

стандартні методи випробувань. Приготування водних робочих розчинів 

хімічних добавок згідно з ДСТУ-Н Б В.2.7-175. Міцність розчинової складової 

та газобетону визначали на зразках-призмах 40 × 40 × 160 мм та зразках-кубах 

зі стороною ребра 100 мм відповідно. Для експериментального підтвердження 

зв’язку структури з властивостями газобетону в якості структурного показника 

обрано величину напруженості еквіпотенціального поля, для визначення якої 

задіяний програмний продукт, що полягає у комп’ютерній обробці фотографій 

зрізу зразків газобетону. 

4. Під час обробки результатів експериментів і їх аналізу широко 

застосовували методи математичного планування експерименту згідно з 15-ти 

точковим планом Бокса-Бенкіна типу В-3 з використанням розрахунково-
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графічної програми Microsoft Excel та COMPEX. Для кількісної оцінки 

структурних параметрів моделей використаний комплекс комп’ютерних 

програм. Фазовий склад зразків газобетону вивчений за допомогою 

рентгенофазового аналізу (РФА). 

5 Відібрані сировинні матеріали, методи експериментальних досліджень 

та опрацювання результатів випробувань дозволили описати взаємозв’язок 

системи «склад-властивості», зрозуміти процеси, що відбуваються і, 

відповідно, керувати ними з метою отримання неавтоклавного газобетону 

густиною 500 кг/м
3
 з покращеними основними властивостями. Комплексний 

підхід сприяв розв’язанню завдання та досягненню мети дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИБІР ТВЕРДИХ СКЛАДОВИХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНУ 

3.1. Вплив водопотреби розчинової складової на зміни характеру 

структури та властивостей газобетону. 

У структурі ніздрюватобетонної суміші у прошарках між частинками 

твердої фази поряд з хімічно зв’язаною водою є вільна вода, яка впливає на 

реологічні властивості системи. Чим товстіші ці заповнені водою прошарки, 

тим менші граничний опір зсуву і в’язкість, тим рухливіша розчинова складова. 

За умови підвищеної водоутримувальної здатності розчину, яка залежить від 

його складу і властивостей компонентів, виникають деструктивні явища: 

зменшуються сили капілярної взаємодії, розчин починає розшаровуватися – 

стає неоднорідним. Тому необхідним є визначення чутливості до зміни 

водопотреби розчинової складової. Розглянуто вплив водопотреби розчинової 

складової на забезпечення її максимальної міцності та отримання стійкої 

однорідної структури ніздрюватого газобетону. 

За інших однакових умов зміна водопотреби зумовлює зміну рухливості 

розчинової складової у широких межах. Вода у бетоні перебуває в різних якісних 

станах, а саме: а) хімічно зв’язана в новоутвореннях цементу; б) псевдотверда в 

гелевих порах; в) сорбційна, що осаджується на твердих поверхнях шляхом 

конденсації водяної пари у вигляді плівок товщиною приблизно 0,1 мкм та 

заповнює повністю відкриті капіляри розміром менше 0,2 мкм; г) капілярна, що 

насичує пори діаметром 0,2–40 мкм під час безпосереднього контакту бетону з 

водою та утримується в ньому завдяки капілярним силам; д) вільна, що іноді 

заповнює більші за розміром пустоти цементного каменю під впливом 

гравітаційних сил або тиску. Зміна термовологісних умов середовища, в якому 

перебуває розчинова складова, впливає і на співвідношення між різними видами 

води в ньому, а отже, веде до зміни фізико-механічних властивостей газобетону. 
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Властивості неавтоклавного газобетону також формуються під впливом 

низки технологічних факторів: водопотреби та параметрів складу розчинової 

складової, температури, витрат в’яжучого, оптимізації тонини помелу твердої 

складової тощо. Тому керування властивостями газобетону та регулювання 

характеру його структури необхідно здійснювати за певних реологічних 

обмежень. 

У роботі В. І. Мартинова показано, що «правило В/Ц» яке визначено, як 

фундаментальне для важких бетонів, завжди виконується у ніздрюватих бетонах. 

Визначальною характеристикою у газобетоні є консистенція розчинової 

складової, де за умов однакової водопотреби проявляється «правило В/Ц» [64]. 

Для вивчення впливу водопотреби розчинової складової із забезпеченням 

максимальної її міцності проведений експеримент з виготовлення розчинової 

суміші, яка відрізнялася значеннями В/Т відношення від 0,40 до 0,48 з кроком 0,02.    

Як показали результати експерименту, характер залежності міцності при 

стиску затверділої розчинової складової від показника В/Т відношення має 

відмінності як на ранній стадії (рис. 3.1), так і на 28 добу тверднення (рис. 3.2). 

Згідно з графічною інтерпретацією, представленої на рисунках нижче, міцність 

розчинової складової на ранній стадії зростатиме лише за водотвердого відношення 

0,44. За такої умови максимальна міцність складає близько 14 МПа. 

 
Рис. 3.1 Залежність міцності від водотвердого відношення  

розчинової складової на 7 добу тверднення. 
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Рис. 3.2 Залежність міцності від водотвердого відношення  

розчинової складової на 28 добу тверднення 

Під час подальшого тверднення міцність розчинової складової на 28 добу 

зростає до 33,5 МПа за зменшення В/Т відношення до 0,42.  

Для вивчення впливу водопотреби розчинової складової на процес 

газоутворення та отримання стійкої однорідної структури газобетону 

виготовлені три моделі, які відрізнялися величиною водотвердого відношення. 

Зовнішній вигляд моделей із газобетонної суміші за відповідного В/Т 

відношення зображений на рисунках 3.3-3.5.  

 

Рис. 3.3 

Зовнішній вигляд 

газобетонної суміші 

за В/Т = 0,38 

.. 
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Рис. 3.4 

Зовнішній вигляд 

газобетонної суміші 

за В/Т = 0,42 

 

Рис. 3.5 

Зовнішній вигляд 

газобетонної суміші 

за В/Т = 0,48 

У першій моделі В/Т відношення складає 0,38, що відповідає розпливу 

розчину 200 мм за віскозиметром Суттарда. В другій  – 0,42 (розплив розчину 

240 мм), в третій – 0,48 (розплив 300 мм). 

Візуальні спостереження за процесом газоутворення поризованої маси 

розчину підтвердили, що найбільш сприятливими умовами для отримання 

стійкої однорідної структури газобетону є забезпечення значення В/Т = 0,42, 

що відповідає розпливу 240 мм. Цей факт підтверджують фотофіксації 

зовнішнього вигляду сформованої пористої структури газобетонної суміші 

(Рис. 3.3-3.5). Варто зауважити, що на систему можуть впливати внутрішні 

напруження стиску, зумовлені капілярними явищами і силами молекулярної 

взаємодії тощо, які забезпечують зв’язність системи, збереження у певних 

умовах форми і здатності до пластичних деформацій. 

Враховуючи результати експериментів з розчиновою складовою та 

поризованою масою розчину, доцільно зафіксувати розплив розчину на рівні 

240 мм за віскозиметром Суттарда та прийняти отриману водопотребу суміші 

0,42 за основу для подальших експериментальних досліджень. 
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3.2. Аналіз характеру структури ніздрюватих бетонів та вплив 

твердих складових на властивості газобетону 

Багато спеціалістів у галузі ніздрюватих бетонів пов’язують міцність 

ніздрюватого бетону з міцністю міжпорових перегородок та загальною 

пористістю. А. П. Меркін стверджує, що на міцність ніздрюватого бетону 

впливають також характеристики порової структури: розмір пор і їх 

статистичний розподіл за розмірами [129]. Міцність ніздрюватих бетонів 

зростає зі зменшенням діаметру пор.  

Автори А. С. Корольов, Є. А. Волошин, Б. Я. Трофімов представили 

розрахункову модель міцності ніздрюватого бетону у вигляді формули: 
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(3.1) 

де:  Rст – границя міцності при стиску; Rзг – границя міцності при вигині 

перегородки елементарної комірки; D – середня густина ніздрюватого 

бетону; В/Ц – водоцементне відношення; ρц – дійсна густина цементу;      

k – коефіцієнт, який враховує кривизну поверхні, що згинається. 

Рівняння 3.1 показує, що за постійної густини значимими факторами є 

міцність при вигині міжпорової перегородки та її товщина, яка виражається 

через В/Ц відношення, а також розмір і форми коміркових пор.  

Аналіз макроструктури ніздрюватих бетонів [130], проведений авторами 

А. С. Корольовим, Є. А. Волошиним, Б. Я. Трофімовим, показав, що у дрібних 

порах (менше 0,5–1,0 мм) ніздрювата структура відрізняється більшою 

спорідненістю комірок і стає близькою до крупнокапілярної (рис. 3.6, а) на 

відміну від запропонованої моделі однорідної якісної ніздрюватої структури 

(рис. 3.6, б). Це призводить до зменшення міцності ніздрюватого бетону. За 

крупно пористої будови (більше 3,0–4,0 мм) велике значення набуває 

масштабний фактор та неоднорідність порової структури ніздрюватого бетону, 

що також призводить до зниження міцності. 
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а)   б)  в) 

Рис. 3.6 Типи структур ніздрюватих бетонів: 

а – псевдоніздрювата крупнокапілярна структура; б – ніздрювата 

однорідна структура; в – крупноніздрювата неоднорідна структура. 

Б.М. Гладишев в монографії [73] стверджує, що структура ніздрюватого 

бетону подібна стільниковій з пустотами різного розміру (сферичної форми або 

овальної), водночас товщина стінок між порами менше радіуса пустот. У 

результаті зусилля передаються вертикальними стінками в місцях їх перетину зі 

стінками суміжного ярусу. Виникає складний напружений стан: у вертикальних 

стінках, крім нормальних стискаючих напружень, з’являються значні 

напруження сколювання. Наявність в елементах коміркової структури 

деформацій стиснення та зсуву пояснює той факт, що руйнування ніздрюватого 

бетону відбувається за умови, коли деформації перевищують граничні 

деформації матеріалу в щільному стані при однорідному стиску. Отже, 

критерієм руйнування структури може бути досягнення напруженнями границі 

міцності матеріалу при стиску або досягнення головними розтягуючими 

напруженнями у міжпорових перегородках границі міцності матеріалу при 

розтягу. Обидва види руйнування пов’язані з появою тріщин в площинах, 

паралельних напрямку дії стискаючої сили. 

Крім того, мають місце і «придбані» дефекти (технологічні) – тріщини і 

мікротріщини, що виникають під час формування виробів, тепловологісної 

обробки або експлуатації. Вони створюють додаткову концентрацію напружень 

і стають початком руйнування [131]. Процес руйнування ніздрюватого бетону 

починається з розриву елементарних хімічних зв’язків та закінчується 
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руйнуванням мембран і їх сукупностей у результаті утворення і розвитку 

тріщин [74, 132].  

Інші спеціалісти [55, 64, 72, 133, 134] пов’язують властивості будівельних 

композитів макропористої структури з характером структури ніздрюватого 

бетону, точніше, з характером розподілу твердої складової. У дисертаційній 

роботі В. І. Мартинова [63] показано, що в ланцюжку причинно-наслідкових 

зв’язків характер пористості матеріалу не є першопричиною його властивостей. 

Автор стверджує, що пора по суті є порожнечею, заповненою повітрям, тому не 

може впливати на міцність або інші властивості матеріалу, наприклад, 

теплопровідність, оскільки швидкість поширення теплового потоку значно 

вища у твердому середовищі, ніж у повітрі. Отже, логічно пов’язувати 

властивості матеріалів високопористої будови з характером його структури. 

Крім того, впливати на властивості твердої складової ніздрюватого бетону 

можливо шляхом зміни рецептурно-технологічних умов виготовлення 

матеріалу.  

Ніздрюватий бетон варто розглядати як гетерогенний, що складається з 

окремих структурних елементів, які взаємодіють через поверхні розподілу. 

Внаслідок взаємодії компонентів (М та N), що входять до складу газобетону, 

виникає адитивний або синергетичний ефекти [62]: 

Y (M, N)    =    Y(M)    +    Y(N) +   Y(M) ∙ Y(N)                        (3.2) 

підсумовування властивостей 

Адитивний ефект 

(великий обсяг, мала питома  

поверхня – шлак грубомелений) 

отримання нових властивостей 

Синергетичний ефект (взаємна дія) 

(малий обсяг, велика питома  

поверхня – цемент, дисперсний 

наповнювач) 

Також для активного керування властивостями твердої складової 

використовують мінеральні добавки, які є тонкою складовою твердої фази 

бетону, а тому не розчиняються у воді. Перебуваючи поряд з цементом у 

пустотах наповнювача, вони ущільнюють структуру бетону. Отже, мінеральні 

добавки часто називають мінеральними наповнювачами.  
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Властивості наповнювача, тобто міцність його зчеплення, забезпечують 

фізико-механічні характеристики, які залежать від мікрорельєфу 

грубодисперсної поверхні шлаку доменного. Фізико-хімічні властивості, 

обумовленими його мінералогічним складом, також впливають на 

характеристики твердої складової. Міцність контактної зони має приблизно 

однаковий порядок з міцністю цементного каменю в об’ємі, що сприяє 

покращенню технологічних властивостей бетону, зокрема підвищенню 

однорідності бетону в напруженому стані. Цемент забезпечує заповнення 

пустот між зернами наповнювача і утворює клейовий прошарок необхідної 

товщини [84].  

У якості мінеральних наповнювачів можливо застосовувати шлак 

доменний гранульований за різною тониною помелу. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-188 

тонина помелу шлаку доменного за питомою поверхнею повинна становити не 

менше 275 м
2
/кг. Шлак зазначеної тонини регламентують застосовувати під час 

виготовлення бетонів та будівельних розчинів відповідно до ДСТУ Б В.2.7-302. 

З практичної точки зору застосування шлаків доменних з грубим ступенем 

помелу (які виключені із правила щодо залишку на ситі 008 менше 15 мас.%,) є 

більш прийнятними під час застосування у ніздрюватих бетонах в якості 

грубодисперсного наповнювача.  

Іншою сировиною може бути зола-винесення, яка представлена у вигляді 

тонкодисперсного продукта високотемпературної обробки мінеральної частини 

вугілля. Активність золи залежить від вмісту скловидної фази. Скло в золах 

можливо розглядати  як матеріал, що містить аморфіти – утворення близькі за 

складом та структурою відповідним кристалічним фазам (α-кварц і муліт), але з 

дуже високою питомою поверхнею та неупорядкованими глиноземно-

кремнеземистими прошарками між ними [18]. Активність проміжної речовини 

скловидної фази визначає співвідношення глинозему та кремнезему: чим воно 

вище, тим легше йде процес гідратації зольного скла у лужному та сульфатно-

лужному середовищах. Коли мінеральна частина палива має значний вміст 

карбонатів, у золі виникають новоутворення у вигляді низькоосновних 
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силікатів, алюмінатів та феритів кальцію, здатних взаємодіяти з водою [19, 20]. 

Зазначені теоретичні передумови зумовлюють особливий інтерес в контексті 

ніздрюватих бетонів з високим ступенем наповнення дисперсним пуцолановим 

матеріалом і обмеженим вмістом клінкерної складової [135, 84]. 

Проведений аналіз та приклади застосування сировинних матеріалів для 

неавтоклавного газобетону, розглянутих у розділі 1.4 даної дисертаційної 

роботи, дозволяють стверджувати про достатню кількість передумов щодо 

вивчення впливу твердої складової на характер структури та властивості 

неавтоклавного газобетону.  

3.3. Вибір твердих складових для виготовлення неавтоклавного 

газобетону 

Відповідно до завдання дисертаційної роботи варто визначити базовий 

склад для отримання неавтоклавного газобетону шляхом вивчення впливу 

твердих складових, їх співвідношень на міцність і коефіцієнт тріщиностійкості 

затверділої розчинової складової.  

На рівні формування характеру структури газобетону необхідно 

забезпечити синхронний перебіг процесів газоутворення та набуття структурної 

міцності. Для виконання першої умови потрібно, щоб реакція газоутворення 

відбулася максимально ефективно, що забезпечують визначена водопотреба 

розчинової складової та лужність середовища. Для другої – прискорити 

гідратацію розчинової складової через формування структурної міцності 

газобетону.  

Враховуючи умови для проведення експериментів, були відібрані основні 

фактори, що впливають на міцність затверділої розчинової складової [135, 138]: 

- газоутворення – лужна та пластифікуюча добавка; 

- структурна міцність – гіпс напівводний та прискорювач тверднення; 

- фізико-механічні характеристики – шлак доменний, зола-винесення, 

пластифікуюча добавка; 

- зниження водопотреби – пластифікуюча добавка. 
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Для кожного складу розчинової складової витрата сухих сировинних 

матеріалів за масою відповідала 1,70 кг із розрахунку виготовлення трьох 

зразків-призм. Зразки розчинової складової виготовляли у формах, що 

представляли собою три горизонтальні відсіки для одночасного формування 

зразків-балочок перерізом 40 × 40 мм і довжиною 160 мм. Під час тверднення 

балочки зберігали в камері в нормальних умовах. Міцність зразків затверділої 

розчинової складової визначали на 28 добу тверднення.  

Для визначення коефіцієнту тріщиностійкості розчинової складової 

застосовували критерій оцінки якості структури – відношення міцності на 

розтяг при згині до міцності на стиск (Rp  / Rст)∙100. Зростання критерію якості 

структури є більш сприятливим з позиції міцності на розтяг при згині 

затверділої розчинової складової. Зменшення відношення Rp / Rст у часі 

відображає особливості процесів структуроутворення розчинової складової, 

складу газобетону та умов його тверднення. 

Розплив розчинової складової зафіксований на рівні 240 мм за 

віскозиметром Суттарда, що відповідає водопотребі суміші 0,42. Вплив 

основних факторів на міцність затверділої розчинової складової наведені в 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1  

Фізико-механічні характеристики затверділої розчинової складової  

№
 п

/п
 

Склад розчинової складової 

Водо-

тверде 

відно-

шення 

(В/Т) 

Границя 

міцності, МПа 

Коефі-

цієнт трі-

щиностій

кості, %  

Rp / Rст  
на згин  на стиск 

1 2 3 4 5 6 

1 цемент(53%) + стандартний пісок (47%) 0,330 5,81 21,1 27,5 

2 цемент (53%) + зола-винесення (47%) 0,545 4,60 14,4 31,9 

3 (Ц) цемент (53%)+(З) зола-

винесення(46%)+(Г) гіпс (1,0%) 
0,518 4,37 16,0 27,3 

4 
Ц(53%)+З(47%)+пластифікуюча  

добавка (0,4%) 
0,458 5,44 20,3 26,8 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 

5 
Ц(53%)+З(47%)+прискорювач 

тверднення (2,0%) 
0,503 3,68 17,0 21,6 

6 

Ц(53%)+З(47%)+лужна 

добавка (0,8%) 
0,484 5,67 14,8 38,3 

7 
Ц(53%)+З(47%)+пластифікуюча добавка 

(0,4%)+ прискорювач тверднення (2,0%) 
0,467 4,06 19,9 20,4 

8 
Ц(53%)+З(47%)+пластифікуюча добавка 

(0,4%)+лужна добавка (0,8%) 
0,390 7,59 24,3 31,2 

9 
Ц(53%)+З(47%)+прискорювач 

тверднення (2,0%)+лужна добавка(0,8%) 
0,464 4,68 21,6 21,7 

10 

Ц(53%)+З(47%)+пластифікуюча добавка 

(0,4%)+прискорювач тверднення (2,0%) 

+лужна добавка(0,8%) 

0,415 6,59 23,6 27,9 

11 

Ц(45%)+З (47%)+ пластифікуюча 

добавка (0,4%)+прискорювач 

тверднення (2,0%)+лужна добавка (0,8%) 

+метакаолін (8%) 

0,522 3,22 17,2 18,7 

12 

Ц(53%)+(З) зола (37%)+(Ш) шлак 

(2750см
2
/г (10%))+пластифікуюча  

добавка (0,4%)+лужна добавка (0,8%) 

0,422 5,21 26,2 19,9 

13 

Ц(53%)+З(37%)+(Ш) шлак (900см
2
/г (10%) 

+пластифікуюча добавка (0,4%)+ 

+лужна добавка (0,8%) 

0,393 4,83 22,3 21,7 

14 

Ц(53%)+З(37%)+(Ш) шлак (1500см
2
/г(10%) 

+пластифікуюча добавка (0,4%)+ 

+лужна добавка (0,8%) 

0,410 8,28 25,4 32,6 

Примітка: визначення кількості портландцементу, піску стандартного, золи-винесення, 

гіпсу напівводного та шлаку меленого розраховували від маси сухих матеріалів. Кількість 

всіх хімічних добавок та метакаоліну розраховували від маси портландцементу. 
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Умовні позначення: 

1 (номер рецептури) – цемент+стандартний пісок; 2  –  цемент+зола-

винесення; 3 – цемент+зола-винесення+гіпс напівводний; 4 – цемент+зола-

винесення +пластифікуюча добавка; 5 – цемент+зола-винесення+прискорювач 

тверднення; 6 – цемент + зола-винесення + лужна добавка; 7 – цемент + зола-

винесення+пластифікуюча добавка+прискорювач тверднення; 8 – цемент+зола-

винесення +пластифікуюча добавка+лужна добавка; 9 – цемент+зола-винесення 

+прискорювач тверднення+лужна добавка; 10 – цемент+зола-винесення 

+пластифікуюча добавка+прискорювач тверднення +лужна добавка; 11 – 

цемент+метакаолін+зола-винесення+пластифікуюча добавка + прискорювач 

тверднення + лужна добавка; 12 – цемент + зола-винесення + шлак доменний 

(питома поверхня 2750 см
2
/г) + пластифікуюча добавка + лужна добавка; 13 – 

цемент + зола-винесення + шлак доменний (питома поверхня 900 см
2
/г) 

+пластифікуюча добавка + лужна добавка; 14 – цемент + зола-винесення + шлак 

доменний (питома поверхня 1500 см
2
/г)+пластифікуюча добавка+лужна добавка.  

Склад № 1 обрано в якості «контрольного» за результатами якого 

порівнювали ефективність застосування відібраних сировинних матеріалів та 

хімічних добавок. У складі № 2-3 порівнювали вплив гіпсу напівводного на 

міцність затверділої розчинової складової. У складі № 2, 4-11 застосовували різні 

комбінації типів хімічних добавок для вивчення їх впливу на властивості 

затверділої розчинової складової. У складі № 12-14 встановлювали закономірності 

впливу шлаку меленого на міцність затверділої розчинової складової. 

Додавання до складу розчинової складової гіпсу напівводного, 

приготовленого у вигляді колоїдної маси, сприяв зниженню міцності зразка на 

розтяг при згині та відповідно коефіцієнту тріщиностійкості.      

Згідно експериментальних даних одержано склад розчинової складової на 

основі цементу, золи-винесення, добавок пластифікуючої та лужної дії з 

покращеними властивостями (склад №8). Зразки характеризуються міцністю на 

стиск 24,3 МПа, міцністю на розтяг при згині 7,59 МПа, коефіцієнтом 

тріщиностійкості 31,2% та низьким В/Т відношенням 0,390 [139]. Для 
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визначення оптимальної тонини помелу шлаку доменного проведені 

дослідження щодо відношення впливу його питомої поверхні на міцність 

затверділої розчинової складової (склад № 12-14 згідно табл. 3.1). В одержаний 

склад розчинової складової додавали шлак мелений, що відрізнявся за питомою 

поверхнею 900, 1500 та 2750 см
2
/г, в кількості не більше 10 %.  

За отриманими результатами випробування побудована залежність 

впливу питомої поверхні шлаку меленого на міцність при стиску затверділої 

розчинової складової, яка наведена на рисунку 3.7.  

 

Рис. 3.7 Вплив питомої поверхні шлаку меленого  

на міцність при стиску затверділої розчинової складової у віці 28 діб 

Наведений графік свідчить про ефективну тонину помелу шлаку 

доменного меленого за питомою поверхнею 1500 см
2
/г. Збільшення питомої 

поверхні шлаку є недоцільним у зв’язку з енергетичними витратами 

помольного обладнання під час помелу. 

Результати випробувань зображені у вигляді гістограм на рисунках 3.8-3.10. 
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Рис. 3.8  Водотверде відношення розчинової складової 

 

  Рис. 3.9 Міцність на розтяг при згині розчинової складової у віці 28 діб   

 

Рис. 3.10 Міцність при стиску розчинової складової у віці 28 діб 
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 Згідно з наведеними діаграмами на рисунках 3.8-3.10 кращий результат 

розчинової складової за показником міцності отриманий у рецептурі №14 на 

основі цементу, шлаку доменного меленого (питома поверхня 1500 см
2
/г), золи-

винесення, пластифікуючої та лужної добавки. Затверділа розчинова складова 

характеризується міцністю на розтяг при згині 8,3 МПа, міцністю на стиск   

25,4 МПа, коефіцієнтом тріщиностійкості 32,6 % і В/Т відношенням 0,410. 

Відповідно до завдання дисертаційної роботи визначено «базовий» склад 

для отримання неавтоклавного газобетону завдяки максимальній міцності та 

коефіцієнту тріщиностійкості затверділої розчинової складової. Подальші 

дослідження впливу модифікації твердої складової із застосуванням шлаку 

доменного меленого (питома поверхня 1500 см
2
/г) та добавок пластифікуючої і 

лужної дії передбачено за допомогою математичних методів планування 

експерименту. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Проведені експериментальні дослідження встановили, що для 

створення сприятливих умов газоутворення поризованої маси, уникнення 

просідання ніздрюватобетонної суміші та отримання стійкої однорідної 

структури газобетону водопотреба розчинової складової не повинна 

перевищувати 0,42, що відповідає розпливу 240 мм за віскозиметром Суттарда. 

Відповідна водопотреба забезпечила максимальні показники міцності 

затверділої розчинової складової.  

2. За фізико-механічними показниками з 14 досліджуваних рецептур 

найкращі характеристики одержав склад розчинової складової, до якого 

входить портландцемент, шлак доменний мелений (питома поверхня 1500 

см
2
/г), зола-винесення та хімічні добавки пластифікуючої і лужної дії. 

Затверділа розчинова складова відповідає міцності при стиску 25,4 МПа, при 

згині 8,3 МПа, коефіцієнту тріщиностійкості 32,6 % з В/Т відношенням 0,410. 

Цей склад прийнятий за «базовий» для подальших експериментальних 

досліджень. 
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3. Проведено аналіз впливу твердих складових, їх співвідношень та 

модифікацій на міцність та коефіцієнт тріщиностійкості затверділої розчинової 

складової. Даний аналіз виявив доцільність вивчення впливу шлаку доменного 

меленого, золи-винесення, добавок пластифікуючої та лужної дії і деяких інших 

чинників на властивості розчинової складової неавтоклавного газобетону. За 

результатами випробувань створено передумови для застосування 

математичних методів планування експерименту до отриманого «базового» 

складу і подальшого встановлення закономірності зміни міцності затверділої 

розчинової складової, де застосовані визначена кількість шлаку доменного 

меленого (питома поверхня 1500 см
2
/г) та добавки пластифікуючої і лужної дії, 

а також пористості та характер розподілу твердої складової неавтоклавного 

газобетону із середньою густиною 500 кг/м
3
. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДИФІКАЦІЇ ТВЕРДОЇ СКЛАДОВОЇ 

НА ВЛАСТИВОСТІ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНУ 

4.1. Обгрунтування вибору факторів експериментів 

Для вирішення поставлених завдань з виявлення закономірності впливу 

модифікації твердої складової на основні властивості неавтоклавного 

газобетону було реалізовано два трьохфакторних експерименти із 

застосуванням математичного методу планування експерименту. 

Експериментальні дослідження проводили за стандартним планом Бокса-

Бенкіна типу В-3 [124]. 

Вибір змінних чинників, а також рівнів їх варіювання базувався на основі 

апріорної інформації. З багатьох рецептурно-технологічних факторів були 

відібрані основні, які мають вплив на водопотребу суміші, ефективність ступеня 

гідратації в’яжучого, а також інтенсифікацію тверднення газобетону. Вибір 

факторів з такими якісними характеристиками у підсумку дозволив із множини 

рецептурно-технологічних поєднань підібрати такі, які забезпечують отримання 

газобетону з необхідними фізико-механічними характеристиками та найбільш 

ефективними параметрами за техніко-економічними показниками [140].  

Дослідження впливу модифікації твердої складової на характер структури 

та основні властивості газобетону марки D500 впроваджені у два технологічні 

етапи.  

Одним із поставлених завдань експерименту на першому етапі 

встановлено закономірності зміни міцності затверділої розчинової складової, а 

також пористості та характер розподілу твердої складової неавтоклавного 

газобетону внаслідок впливу шлаку грубомеленого доменного та його кількості 

[141]. Для цього в якості наповнювача застосували грубомелений доменний 

шлаку з питомою поверхнею 1500 см
2
/г. Завдання експериментального 

дослідження було вирішено шляхом реалізації трьохфакторного експерименту 

із застосуванням методу математичної статистики, де в якості змінних факторів 
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було запропоновано: Х1 – вміст портландцементу; Х2 – вміст доменного 

меленого шлаку; Х3 – вміст пластифікуючої добавки.  

На першому етапі під час вибору факторів та призначення рівнів 

варіювання зважали на наступні передумови:  

Фактор Х1 – вміст портландцементу. Відомо, що з підвищенням кількості 

в’яжучого міцність поризованих будівельних матеріалів зростає. Однак, у 

ніздрюватих бетонах вміст твердих складових, зокрема і в’яжучого, обмежений 

забезпеченням потрібної середньої густини матеріалу. З іншого боку, в’яжуче 

як компонент сировинної суміші є найдорожчим, а його внесок у виробничу 

собівартість продукції найбільш вагомим. 

Процес тверднення і зростання міцності газобетону неавтоклавного 

тверднення супроводжується значними об'ємними деформаціями, що у 

підсумку призводить до утворення тріщин та зниження фізико-механічних 

властивостей газобетону. Основними джерелами об'ємних змін є хімічні реакції 

під час гідратації цементу (контракційна усадка) та вологісна усадка. Обидва 

види об’ємних змін безпосередньо пов’язані з витратою цементу. Зі 

збільшенням витрати цементу у процесі його гідратації збільшується кількість 

гідратних новоутворень, обсяг яких менше обсягу вихідних реагентів. Це є 

причиною контракції. З іншого боку, зі збільшенням кількості цементу зростає 

кількість цементного гелю. Тоді після дегідратації виникають усадкові 

тріщини. Підвищена початкова кількість води замішування також сприяє 

збільшенню усадкових деформацій в результаті втрати вологи у матеріалі.  

Фактор Х2 – вміст доменного меленого шлаку з питомою поверхнею. 

Пошук та апробація ефективних видів наповнювачів для газобетону з 

природних або техногенних продуктів, застосування яких не потребує операції 

дроблення та помелу, на сьогодні є актуальним [6]. Шлаки доменні є майже 

обов’язковим компонентом бетону. Вони забезпечують покращення комплексу 

властивостей ніздрюватого бетону за одночасного економічного ефекту 

шляхом зниження енергетичних витрат під час помелу. Тому доцільність 

використання шлаку доменного меленого з тониною помелу за питомою 
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поверхнею 1500 см
2
/г є не менш перспективним напрямком. Оптимальна 

тонина помелу шлаку доменного, яка виключена із правила щодо залишку на 

ситі 008 менше 15 мас.%, сприяє зменшенню водопотреби розчинової складової 

та здатна підвищувати міцність при стиску затверділої розчинової складової 

згідно з проведеними випробуваннями у третьому розділі дисертаційної роботи, 

які наведені на рисунку 3.7. Варто зауважити, що доменні гранульовані шлаки 

також здатні до самостійного гідравлічного тверднення.  

Фактор Х3 – вміст пластифікуючої добавки. Визначним чинником, що 

впливає на властивості ніздрюватого бетону, є структура міжпорової речовини, 

капілярної пористості, а також пропорційної кількості води замішування. 

Велика кількість капілярних пор у бетоні, крім зниження міцності, різко 

збільшує водопоглинання матеріалу і знижує його морозостійкість. Отже, 

необхідно прагнути максимального зниження капілярної пористості, що 

можливо досягнути шляхом скорочення кількості води замішування. Однак у 

виробництві ніздрюватих бетонів вільна (баластна) вода має важливе значення. 

Вільна вода у бетоні визначає рухливість (в’язкість) робочого розчину та 

інтенсивність його поризації під час виготовлення високопористих матеріалів. 

Іншими словами, чим більше вільної води в розчині, тим інтенсивніше 

відбувається його газоутворення та формування якісного характеру міжпорових 

перегородок. На практиці виробництва ніздрюватих бетонів обґрунтовано 

застосування пластифікуючої добавки, яка дозволяє підвищити рухливість 

суміші без збільшення кількості вільної води в складі бетону. Застосування 

добавки суперпластифікатору «Поліпласт СП-1» призводить до скорочення 

водотвердого відношення за збереження заданої текучості ніздрюватобетонної 

суміші зі швидким наростанням її пластичної міцності. 

 Механізм дії суперпластифікатору полягає в його адсорбції на поверхні 

гідратуючих цементних частинок і тонкомелених кремнеземистих компонентів 

з утворенням мономолекулярного шару, що знижує внутрішнє тертя, а також 

пептизацію флокул цементних частинок. Викликане пептизацією збільшення 

питомої поверхні гідратуючих цементних часток інтенсифікує процеси 
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гідратації і обумовлює прискорене зростання міцності бетону навіть за умови 

збереження В/Т відношення. 

Також пластифікуюча добавка збільшує індукційний період тверднення 

портландцементу, тобто уповільнює набір пластичної міцності цементного 

тіста в ранній період. Цей ефект часто спостерігається навіть під час зниження 

водоцементного відношення, тобто чим вище витрата пластифікуючої добавки, 

тим більше відтерміновується період початку набору пластичної міцності 

цементного тіста. 

 На другому технологічному етапі, згідно з поставленим завданням, 

запроваджений експеримент для встановлення закономірності впливу твердої 

складової неавтоклавного газобетону модифікованої вапняно-карбонатним 

тонкодисперсним наповнювачем та добавками пластифікуючої, прискорюючої 

та лужної дії на основні властивості неавтоклавного газобетону із 

застосуванням математичних методів планування експерименту. Для цього в 

трьохфакторному експерименті в якості змінних факторів було запропоновано: 

Х4 – вміст карбонату кальцію (кальцит) CaCO3; Х5 – вміст гідроксиду кальцію 

(портландит) Ca(OH)2; Х6 – вміст хлориду кальцію CaCl2 (прискорювач 

тверднення). Під час вибору факторів та призначення рівнів варіювання на 

другому етапі керувалися наступними передумовами: 

Фактор Х4 – вміст карбонату кальцію (крейда або кальцит) CaCO3.  

Аналіз літературних даних [91, 92, 142–145] показує, що для стабілізації 

повітряних чарунок краще застосовувати наповнювач з основних гірських 

порід – крейда, вапняк. Карбонати кальцію – типові мінерали, кристали якого 

мають оолітову структуру. Їх стабілізуюча дія виникає шляхом утворення 

нових кристалоподібних сполук у вигляді скаутиту 6CaO∙SiO2∙CaCO3∙nH2O, 

гідрогранатів і гідрогеленітів. Тонкодисперсні карбонатні частинки і продукти 

гідратації клінкерних мінералів заряджені позитивно. Завдяки силам 

електростатичного притягування негативно заряджені аніоноактивні радикали 

поверхнево-активних речовин (ПАР) адсорбуються на поверхні позитивно 

заряджених карбонатних часток і створюють частокіл в один або декілька 
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рядів. У результаті забезпечується гідрофобізація поверхні твердих дрібних 

частинок. Вони фіксуються на бульбашках повітря і, оскільки їх розміри значно 

менші бульбашок, створюють екрани, перешкоджаючи коалесценції. Процеси, 

що відбуваються паралельно, призводять до істотної стабілізації суміші з 

газоутворювачем на карбонатних добавках [66]. 

Кальцит зв’язує певну кількість портландиту у важкорозчинні сполуки, а 

також сприяє підвищенню ступеня гідратації цементу, що призводить до 

збільшення концентрації новоутворень у цементному камені і зростання міцності 

бетону. Також під час введення крейди, яка сприяє підвищенню густини бетону, 

змінюється характер пористості. Відбувається створення дрібних та замкнутих 

пор, що сприяє передумові для економії портландцементу [91].  

Кристалохімічна близькість CaCO3 до Ca(OH)2 сприяє збільшенню 

обсягів та фіксації зародків гідрату на поверхні грубодисперсного наповнювача 

й інтенсифікації кристалоутворення твердої фази шляхом формування 

кристалізаційної структури цементного каменю та довготривалому 

забезпеченню достатньої лужності бетону, що твердіє. 

Фактор Х5 – вміст гідроксиду кальцію (портландит) Ca(OH)2.  

Структуроутворюючу роль гідроксиду кальцію в твердіючому 

цементному камені істотно підвищується за введення золи-винесення. Зола-

винесення, зв’язуючи гідролізне вапно, повинна прискорювати тверднення 

цементу, однак за звичайних умов цей ефект може проявитися у порівняно 

пізніші терміни і за умови, що водопотреба суміші не зростає [86]. Активність 

золи, змішаної з Са(ОН)2, є більш високою, ніж з портландцементом, оскільки 

поверхня золи відразу ж у результаті гідратації цементу покривається 

гідратними фазами, які ускладнюють процеси дифузії іонів Са
2+

 до поверхні 

частинок золи [104]. 

Також Са(ОН)2 піддається впливу карбонізації. Взаємодію гідроксиду 

кальцію з вуглекислим газом можливо описати за реакцією: 

Ca (OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O                  (4.1) 
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Проникаючи у бетон, вуглекислий газ адсорбується на стінках капілярів, 

покритих плівкою води, де розчиняється з утворенням вугільної кислоти, яка 

дисоціює з утворенням карбонат- і бікарбонат-іонів. У результаті рідка фаза 

насичується іонами вугільної кислоти. Розчинність останньої визначає 

величина рН бетону, яка, відповідно, залежить від вмісту гідроксиду кальцію і 

високоосновних форм гідросилікатів. Водночас високоосновні гідросилікати, 

що утворилися, є нестабільними. Починається їх гідроліз з утворенням 

низькоосновних гідросилікатів і гідроксиду кальцію. Відбувається глибока 

хіміко-мінералогічна перебудова цементуючих речовин матеріалу, що може 

викликати як підвищення, так і зниження показників експлуатаційних 

властивостей бетону.  

Під час карбонизації об’єм твердої фази збільшується на 12 % за рахунок 

утворення карбонату кальцію (кальциту) [91]. Відповідно, зростає густина 

цементного каменю, в якому пройшла дана реакція. Водночас, відбувається 

зв’язування вільного гідроксиду кальцію в карбонати, утворення 

гідрокарбосилікатів і гідрокарбонатів, гідроліз новоутворень з появою більш 

низькоосновних гідросилікатів, подальший синтез новоутворень за рахунок 

зв’язування аморфного кремнезему з гідроксидом кальцію, поява гідросилікатів 

з підвищеним вмістом гідратно зв’язаної води. 

Теоретичні міркування про ймовірну хімічну взаємодію у вологому 

середовищі між Ca(OH)2 і CaCO3 з утворенням цементуючих речовин типу 

основного карбонату кальцію Ca(OH)2∙CaCO3 або гідратованих карбонатів 

кальцію були висловлені Д. І. Менделєєвим, а потім А. А. Байковим та В. Н. 

Юнгом [136]. Прогресивні дослідження вапняно-карбонатних композицій 

виконані А. С. Пантелєєвим у МХТІ ім. Д. І. Менделєєва.  Науковцем було 

виявлено, що міцність розчинів на карбонатному вапні з вмістом 30–40 % 

активного СаО через місяць і у більш пізньому віці практично така ж, як і у 

розчинів на кальцієвому вапні з активністю 85–90 %. Вплив карбонатів кальцію 

з цементним каменем можна пояснити взаємодією Са(OH)2 з поверхнею 

доломітового наповнювача, в результаті чого виникає міцний кристалічний 
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каркас та ущільнення твердіючої системи. Досліджуючі поверхневі шари 

карбонатних наповнювачів виявлені сполуки, які відсутні зазвичай в продуктах 

реакції між цементом і водою. Перехід значної кількості води в стан хімічно 

зв’язаної, як вважають А. С. Пантелєєв та В. М. Колбасов, сприяє швидкому 

тужавленню системи «цементне тісто-наповнювач» [82, 110, 137]. 

Наведені дослідження, насамперед, відносяться до цементного каменю, 

виготовленого на основі карбонатного та кальцієвого розчину із застосуванням 

доломітового наповнювача. Однак, сумісний вплив у ніздрюватих бетонах 

неавтоклавного тверднення кальциту та портландиту в наявності комбінованих 

добавок недостатньо вивчений. 

Фактор Х6 – вміст хлориду кальцію CaCl2 (прискорювач тверднення). 

Хлорид кальцію прискорює гідратацію бетонів на портландцементі у ранні 

терміни. За від’ємної температури СаСl2 несуттєво впливає на міцність бетону, 

однак за більш високої температури діє як прискорювач. 

Вибір факторів та інтервалів їх варіювання проведений таким чином, що 

дозволяє порівняти різні способи приготування газобетону. Перша точка плану 

експерименту (всі фактори перебувають на нижньому рівні варіювання) 

прийнята як контрольна. Рух вздовж осі фактору Х1, Х2 дозволяє визначити 

вплив кількості портландцементу та меленого доменного шлаку, а вздовж осі 

Х4, Х5 – вплив кількості кальциту і портландиту на властивості газобетону. Рух 

вздовж осі фактору Х3 визначає вплив пластифікуючої добавки, а вздовж осі Х6 

– вплив прискорювача тверднення на реологічні властивості розчинової 

складової. В інших точках рецептурно-технологічного поля позначено 

корпоративний вплив прийнятих в експерименті змінних факторів. 

Повні відомості про змінні фактори, їх рівнів та інтервалів варіювання 

для обох технологічних етапів наведені в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1  

Рівні варіювання факторів, що досліджують 

Натуральний вигляд 

фактору 

Код 

фактору 

Одиниця 

виміру 

Рівні варіювання Інтервал 

варіювання –1 0 +1 
1 2 3 4 5 6 7 

перший технологічний етап 

Х1–вміст 

портландцементу 
Ц % 40 45 50 5 

Х2–вміст доменного 

меленого шлаку 
Ш % 0 10 20 10 

Х3–вміст пластифіку-

ючої добавки СП-1 
Д % 0 0,3 0,6 0,30 

другий технологічний етап 

Х4–вміст карбонату 

кальцію (кальцит) 
К % 5 6,5 8 1,5 

Х5–вміст гідроксиду 

кальцію(портландит) 
П % 0 2 4 2 

Х6–вміст хлориду 

кальцію (прискорювач 

тверднення) 

ХК % 0 0,30 0,60 0,30 

Постійні фактори: діаметр розпливу розчинової складової за віскозиметром 

Суттарда 240±5 мм (перший) та  220±5 мм (другий етап). 

Розрахунок витрати необхідної кількості газоутворювача для газобетону 

(кг/м
3
) наведено у другому розділі дисертаційної роботи. Матриця планування 

эксперименту та зведені витрати сировинних матеріалів для обох технологічних 

етапів наведені в таблиці 4.2 та 4.3.    
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Таблиця 4.2  

Матриця планування эксперименту та зведені витрати сировинних матеріалів (перший технологічний етап) 

№ 

п/п 

Фактори Витрата сировинних матеріалів на 6 літрів, кг* Витрата сировинних матеріалів на 1000 л, кг* Середня 

густина 

у сухому 

стані, кг/м
3
 

Ц Ш Д Портланд-

цемент 

Шлак 

мелений 
(1500см

2
/г) 

Зола-ви 

несення 

Пласти- 

фікуюча 

добавка 

Лужна 

добавка 

Вода, 

л. 

Портланд-

цемент 

Шлак 

мелений 
(1500см

2
/г) 

Зола-ви 

несення 

Пласти- 

фікуюча 

добавка 

Лужна 

добавка 

Вода, 

л. 
Х1 Х2 Х3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 – – – 1,08 – 1,46 – 0,0076 1,10 180 – 243 – 1,26 183 499 

2 + – – 1,35 – 1,19 – 0,0095 1,13 225 – 198 – 1,575 189 493 

3 – + – 1,08 0,54 0,92 – 0,0076 1,06 180 90 153 – 1,26 176 511 

4   + + – 1,35 0,54 0,65 – 0,0095 1,16 225 90 108 – 1,575 194 485 

5 – – + 1,08 – 1,46 0,0065 0,0076 0,91 180 – 243 1,08 1,26 151 518 

6 + – + 1,35 – 1,19 0,0081 0,0095 0,92 225 – 198 1,35 1,575 153 527 

7 – + + 1,08 0,54 0,92 0,00675 0,0076 0,91 180 90 153 1,08 1,26 151 526 

8 + + + 1,35 0,54 0,65 0,0081 0,0095 0,89 225 90 108 1,35 1,575 149 512 

9 – 0 0 1,08 0,27 1,19 0,0032 0,0076 1,00 180 45 198 0,54 1,26 167 516 

10 + 0 0 1,35 0,27 0,92 0,0041 0,0095 1,00 225 45 153 0,675 1,575 167 514 

11 0 – 0 1,215 – 1,32 0,0036 0,00851 1,03 203 – 220 0,608 1,418 171 515 

12 0 + 0 1,215 0,54 0,78 0,0036 0,00851 1,00 203 90 130 0,608 1,418 167 530 

13 0 0 – 1,215 0,27 1,05 – 0,00851 1,11 203 45 175 – 1,418 185 506 

14 0 0 + 1,215 0,27 1,05 0,0073 0,00851 0,91 203 45 175 1,215 1,418 151 530 

15 0 0 0 1,215 0,27 1,05 0,0036 0,00851 1,00 203 45 175 0,608 1,418 167 526 

Примітка:  

* - в таблиці витрата сировини (кг), дорівнює об’єму форм, що заповнюються з одного замісу, без врахування коефіцієнту надлишку суміші 1,1; 

Х1 - портландцемент ПЦ І-500; 

Х2 - шлак доменний мелений (питома поверхня 1500 см
2
/г); 

Х3 - пластифікуюча добавка – суперпластифікатор марки «Поліпласт СП-1». 
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Таблиця 4.3  

Матриця планування эксперименту та зведені витрати сировинних матеріалів (другий технологічний етап) 

№ 

п/п 

Фактори Витрата сировинних матеріалів на 6 літрів, кг* Витрата сировинних матеріалів на 1000 л, кг* Середня 

густина 

у cухому 

стані,  

кг/м
3 

К П ХК Портланд-

цемент 

Каль-

цит 

Порт 

лан- 

дит 

 

Шлак 

мелений 

(1500см
2
/г) 

Зола- 

вине- 

сення 

Пласти- 

фікуюча 

добавка 

Приско- 

рювач 

тверд- 

нення 

Лужна 

добавка 

Вода 

л. 

Портланд-

цемент 

Каль-

цит 

Порт 

лан- 

дит 

Шлак 

мелений 

(1500см
2
/г) 

Зола- 

вине- 

сення 

Пласти- 

фікуюча 

добавка 

Приско- 

рювач 

тверд- 

нення 

Лужна 

добавка 
Вода 

л. 
Х4 Х5 Х6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 – – – 1,35 0,0675 – 0,54 0,648 0,0081 – 0,0108 0,894 225 11,25 – 90 108 1,35 – 1,8 149 522 

2 + – – 1,35 0,108 – 0,54 0,648 0,0081 – 0,0108 0,900 225 18 – 90 108 1,35 – 1,8 150 521 

3 – + – 1,35 0,0675 0,054 0,54 0,648 0,0081 – 0,0108 0,978 225 11,25 9 90 108 1,35 – 1,8 163 526 

4 + + – 1,35 0,108 0,054 0,54 0,648 0,0081 – 0,0108 1,008 225 18 9 90 108 1,35 – 1,8 168 524 

5 – – + 1,35 0,0675 – 0,54 0,648 0,0081 0,0081 0,0108 0,870 225 11,25 – 90 108 1,35 1,35 1,8 145 521 

6 + – + 1,35 0,108 – 0,54 0,648 0,0081 0,0081 0,0108 0,888 225 18 – 90 108 1,35 1,35 1,8 148 516 

7 – + + 1,35 0,0675 0,054 0,54 0,648 0,0081 0,0081 0,0108 0,960 225 11,25 9 90 108 1,35 1,35 1,8 160 517 

8 + + + 1,35 0,108 0,054 0,54 0,648 0,0081 0,0081 0,0108 0,936 225 18 9 90 108 1,35 1,35 1,8 156 511 

9 – 0 0 1,35 0,0675 0,027 0,54 0,648 0,0081 0,0041 0,0108 0,924 225 11,25 4,5 90 108 1,35 0,675 1,8 154 515 

10 + 0 0 1,35 0,108 0,027 0,54 0,648 0,0081 0,0041 0,0108 0,918 225 18 4,5 90 108 1,35 0,675 1,8 153 516 

11 0 – 0 1,35 0,088 – 0,54 0,648 0,0081 0,0041 0,0108 0,864 225 14,63 – 90 108 1,35 0,675 1,8 144 511 

12 0 + 0 1,35 0,088 0,054 0,54 0,648 0,0081 0,0041 0,0108 0,972 225 14,63 9 90 108 1,35 0,675 1,8 162 518 

13 0 0 – 1,35 0,088 0,027 0,54 0,648 0,0081 – 0,0108 0,984 225 14,63 4,5 90 108 1,35 – 1,8 164 517 

14 0 0 + 1,35 0,088 0,027 0,54 0,648 0,0081 0,0081 0,0108 0,906 225 14,63 4,5 90 108 1,35 1,35 1,8 151 519 

15 0 0 0 1,35 0,088 0,027 0,54 0,648 0,0081 0,0041 0,0108 0,918 225 14,63 4,5 90 108 1,35 0,675 1,8 153 521 

Примітка:  

* -  в таблиці витрата сировини (кг), дорівнює об’єму форм, що заповнюються з одного замісу, без врахування коефіцієнту надлишку суміші 1,1; 

Х4 - крейда мелена – кальцит; 

Х5 - вапно гідратне – портландит; 

Х6 - прискорювач тверднення – хлорид кальцію. 
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4.2 Результати експериментів, їх аналіз і технологічна інтерпретація 

На основі результатів експериментальних випробувань, отриманих на 

першому та другому технологічних етапах, побудовані математичні моделі 

властивостей неавтоклавного газобетону з використанням розрахунково-

графічних програм Microsoft Excel та COMPEX. 

 Перший технологічний етап: Одним із завдань експериментальних 

досліджень було визначення впливу шлаку грубомеленого доменного та його 

кількості для встановлення закономірності зміни міцності затверділої 

розчинової складової, а також пористості та характер розподілу твердої 

складової газобетону. 

Визначені наступні фізико-механічні характеристики :  

- міцність на розтяг при згині та при стиску розчинової складової на 28 

добу тверднення (зразки-призми розміром 40 × 40 × 160 мм);  

- міцність на стиск газобетону на 7 та 28 добу тверднення (зразки-куби 

100 × 100 × 100 мм);  

- відкрита та закрита пористість ніздрюватого бетону. Критерій якості 

ефективного порового простору (Кп) розраховували на основі результатів 

визначення пористості зразків.  

Розчинову складову відбирали з робочих складів до введення у розчинову 

суміш газоутворюючої добавки. Водопотребу розчинової складової оцінювали 

величиною водотвердого відношення (В/Т).  

Результати випробувань фізико-механічних характеристик наведено у 

таблиці 4.4.  
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Таблиця 4.4  

Матриця планування експерименту та основні властивості  

розчинової складової та неавтоклавного газобетону 

№ 

п/п 

Фактори 
Водо-

тверде 

відно- 

шення  

(В/Т) 

Розчинова 

складова 

Неавтоклавний 

газобетон 

Відкрита 

пористість 

газобетону

% 

Критерій 

якості  

порового 

простору, 

(Кп) 

Х1 Х2 Х3 
Границя 

міцності, МПа 

Границя міцності 

на стиск, МПа,  

у віці, діб 

Ц Ш Д на згин на стиск 7 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 – – – 0,430 2,76 13,1 1,22 1,20  38,6 1,91 

2 + – – 0,450 4,83 14,0 1,44 1,21 37,7 2,00 

3 – + – 0,413 3,33 14,9 1,28 1,17 41,8 1,77 

4 + + – 0,460 4,37 13,8 1,17 1,0 36,9 2,11 

5 – – + 0,375 3,45 16,9 1,23 1,24 47,8 1,59 

6 + – + 0,384 4,14 19,6 1,63 1,52 48,9 1,55 

7 – + + 0,370 3,22 19,7 1,13 1,17 54,0 1,32 

8 + + + 0,374 4,71 21,5 1,44 1,35 39,3 1,92 

9 – 0 0 0,400 4,83 15,8 0,91 1,05 45,0 1,69 

10 + 0 0 0,407 4,94 17,6 1,46 1,16 45,4 1,67 

11 0 – 0 0,413 3,56 13,8 1,19 1,14 43,2 1,78 

12 0 + 0 0,408 4,02 17,5 1,24 1,19 47,1 1,60 

13 0 0 – 0,437 3,10 14,9 1,35 1,25 43,2 1,78 

14 0 0 + 0,375 3,10 18,7 1,27 1,39 47,9 1,55 

15 0 0 0 0,403 3,45 17,2 1,20 1,0 53,7 1,41 

Примітка:  

Х1 - портландцемент ПЦ І-500; 

Х2 - шлак доменний мелений (питома поверхня 1500 см
2
/г); 

Х3 - пластифікуюча добавка – суперпластифікатор марки «Поліпласт СП-1». 
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Експериментально визначені значення водопотреби  розчинової складової 

представлені у вигляді гістограм на рисунку 4.1.  

 

Рис. 4.1  Водотверде відношення розчинової складової  

Ізоповерхні водопотреби розчинової складової, зображені на рисунку 4.2-

4.4 наочно демонструють характер її зміни залежно від досліджуваних 

факторів. 

 

Рис. 4.2 Вміст пластифікуючої 

добавки та шлаку меленого  

на водотверде відношення 

розчинової складової  

за вмісту портландцементу 45 %  

За результатами експериментальних даних на всьому діапазоні 

досліджуваних факторів значення В/Т змінюється від 0,37 до 0,46.  

Характер залежності водопотреби розчинової складової від вмісту 

портландцементу та меленого шлаку представлений на рисунку 4.3. Графік 

ізоповерхні свідчить про зниження водопотреби розчинової складової за 

зменшення витрати цементу. У всьому діапазоні витрати шлаку меленого від 0 
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до 20%, В/Т відношення майже незміннє і становить 0,412–0,415, але за умови, 

що кількість цементу повинна бути не менше 50 % у складі розчину. За витрати 

цементу 40 % водопотреба суміші залежить від кількості шлаку меленого в 

складі розчину. Водотверде відношення відповідає значенню 0,393 за вмісту 

цементу в складі 40 % та витраті шлаку меленого від 10 до 20 %.    

Залежність водопотреби розчину від портландцементу і пластифікуючої 

добавки зображено на рисунку 4.4. Водотверде відношення знижується на 

всьому діапазоні витрат цементу завдяки наявності максимальної кількості 

пластифікуючої добавки – 0,6 % від маси в’яжучого. 

 

Рис. 4.3 Вміст портландцементу  

та шлаку меленого на водотверде 

відношення розчинової складової  

за вмісту пластифікуючої  

добавки 0,3 %   

 

 

Рис. 4.4 Вміст пластифікуючої  

добавки та портландцементу  

на водотверде відношення  

розчинової складової за вмісту 

шлаку меленого 10 %  

 

Отже, В/Т відношення знижується пропорційно до максимальної 

кількості пластифікуючої добавки  – 0,6 % від кількості в’яжучого, тоді як В/Т 

зростає в складі розчину відповідно до збільшення кількості шлаку меленого 

від 0 до 20 % за наявності портландцементу на рівні 40 та 50 % [126].  
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На рисунках 4.5-4.7 наведений характер залежності міцності при стиску 

розчинової складової, який дозволяє визначити співвідношення шлаку 

грубомеленого в складі неавтоклавного газобетону густиною 500 кг/м
3
. 

Під час аналізу характеру залежностей (рис. 4.5-4.7) на міцність при 

стиску розчинової складової спостерігаються наступні тенденції: за взаємодією 

портландцементу  з  пластифікуючою  добавкою  (рис. 4.5)  маємо  приріст  

міцності   за   максимальної   витрати   (50 %   або  250  кг/м
3
  цементу  та  0,6 % 

  

Рис. 4.5 Вміст портландцементу  

та пластифікуючої добавки на  

міцність при стиску розчинової 

складової на 28 добу за вмісту  

шлаку меленого 10 %  

Рис. 4.6 Вміст шлаку меленого 

та пластифікуючої добавки на  

міцність при стиску розчинової 

складової на 28 добу за вмісту 

портландцементу 45 % 

 

 

Рис. 4.7 Вміст портландцементу  

та шлаку меленого на міцність  

при стиску розчинової складової  

на 28 добу за вмісту  

пластифікуючої добавки 0,3 % 

 

 

пластифікатору від маси в’яжучого). Необхідно зазначити, що 

суперпластифікатор безпосередньо взаємодіє з основними мінералами 

портландцементного клінкеру, що можна простежити за характером ізолійній. 
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Під час додавання до складу шлаку меленого, витрата якого складає 12 % та 

витраті цементу 250 кг/м
3
 міцність дорівнює 14,7 МПа. За вмісту шлаку більше 

або менше 10 % міцність при стиску розчинів знижується. Також можна 

спостерігати приріст міцності за умови зниження кількості цементу до 40 % від 

маси сухих компонентів та відповідній витраті шлаку не менше 20 % (рис. 4.7). 

За витрати шлаку від 10 до 20 % та максимальної кількості пластифікуючої 

добавки 0,6 % від маси цементу можна зафіксувати приріст міцності при стиску 

розчинів до 20,2 МПа (рис. 4.6). Загалом, під час взаємодії з сухими 

компонентами на міцність розчинової складової найбільше впливає саме 

пластифікуюча добавка за максимального додавання її до складу суміші. 

На рисунках 4.8-4.10 зображені залежності міцності при стиску 

газобетону на 28 добу після його виготовлення. 

  

Рис. 4.8 Вміст портландцементу  

та пластифікуючої добавки на міцність  

при стиску газобетону на 28 добу за 

вмісту шлаку меленого 10 %  

Рис. 4.9 Вміст шлаку меленого  

та пластифікуючої добавки на міцність  

при стиску газобетону на 28 добу  

за вмісту портландцементу 45 % 

Результати аналізу залежностей наступні: максимальна міцність при 

стиску газобетону зростає за витрати цементу у композиції 50 % та відповідній 

кількості пластифікуючої добавки 0,6 % від маси в’яжучого дорівнює 1,56 МПа 

(рис. 4.8).  
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Рис. 4.10 Вміст портландцементу  

та шлаку меленого на міцність при 

стиску газобетону на 28 добу за вмісту 

пластифікуючої добавки 0,3 % 

 

 

Склад за відсутністю пластифікуючої добавки також підвищує міцність 

газобетону на всьому діапазоні витрат цементу від 40 до 50 %, але з меншою 

інтенсивністю та величиною, яка складає 1,25 МПа. За витрати пластифікатору 

в композиціях менше 0,3 %, з використанням кількості цементу від 200 до 250 

кг/м
3
, міцність при стиску інтенсивно зростатиме до величини 1,25 МПа (рис. 

4.8). При додаванні до складу шлаку меленого характер ізоліній змінюється в 

сторону підвищеної міцності при витраті цементу 40–45 %. Найбільшу міцність 

має склад бетону при витраті цементу 45 % без застосування шлаку меленого, 

що відповідає міцності 1,25 МПа. За витрати цементу 42 % та шлаку меленого 

до 20 %  міцність газобетону повільно знижується і складає 1,19 МПа. 

Збільшуючи кількість шлаку меленого у складі від 0 до 20 % за витратою 

цементу 50 % міцність газобетону знижується до 1,05 МПа (рис. 4.10). 

Найбільшій міцності відповідає рецептура без вмісту в газобетоні шлаку 

меленого, що дорівнює 1,42 та 1,25 МПа за витрати пластифікатору 0,6 % та без 

його присутності відповідно (рис. 4.9). 

Пористість газобетону визначалася за стандартною методикою. На 

рисунку 4.11 зображені діаграми закритої та відкритої пористості отриманих у 

кожній із 15 точок експерименту. Результати розрахунку критерію якості 

порового простору газобетону наведені в таблиці 4.4. 
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Рис. 4.11 Пористість газобетону закрита та відкрита  

Критерій якості (Кп) ефективного порового простору ніздрюватого бетону 

розраховували за формулою:  

Кп = Пзаг / Пвідкр,          (4.2) 

де:  Пзаг – пористість загальна, % 

Пвідкр – пористість відкрита, % 

Результати аналізу основних властивостей розчинової складової та 

неавтоклавного газобетону під час використання шлаку меленого доменного з 

питомою поверхнею 1500 кг/м
3 
наступні: 

- міцність при стиску розчинової складової зростає за витрати в’яжучого 

250 кг/м
3 

та пластифікуючої добавки не менше 0,6 % від маси цементу. 

Характерне зниження міцності розчину можна спостерігати за витрати цементу 

менше 50 %. 

- міцність при стиску газобетону на 28 добу тверднення зростає до 1,56 

МПа за витрати пластифікуючої добавки не менше 0,6 % від маси цементу та 

кількості в’яжучого 250 кг/м
3
. За умови витрати пластифікуючої добавки від 0 

до 0,3 % міцність при стиску підвищується до 1,25 МПа на всьому діапазоні 

витрат цементу від 40 до 50 %, але з меншою інтенсивністю (склад №10). Під 

час зниження кількості основного в’яжучого – портладцементу до 42 % та 

додаткового введення шлаку меленого 20 % міцність зразків при стиску 

відповідає величині 1,19 МПа.  

- пористість відкрита становить 39,3 % за витратою шлаку доменного     

20 % та портландцементу 50 %. 
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Досліджений неавтоклавний газобетон за одержаними показниками 

належить до класу за міцністю С1, тобто має невисоку міцність. Тому вирішено 

провести експеримент із встановлення закономірності впливу твердої складової 

неавтоклавного газобетону модифікованої вапняно-карбонатним 

тонкодисперсним наповнювачем та добавками пластифікуючої, прискорюючої 

та лужної дії на основні властивості неавтоклавного газобетону із 

застосуванням математичних методів планування експерименту [145, 148]. 

Другий технологічний етап:  

Вивчали наступні фізико-механічні характеристики:  

- міцність на розтяг при згині та при стиску розчинової складової на 28 

добу тверднення (зразки-призми розміром 40 × 40 × 160 мм) та її коефіцієнт 

тріщиностійкості; 

- міцність при стиску газобетону на 7 та 28 добу тверднення (зразки-куби 

100 × 100 × 100 мм). 

Водопотребу розчинової складової для другого етапу оцінювали 

величиною водотвердого відношення (В/Т). Отримані результати випробувань 

наведені в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Матриця планування експерименту та основні властивості  

розчинової складової та неавтоклавного газобетону 

№ 

п/п 

Фактори 
Водо-

тверде 

відно-

шення 

(В/Т) 

Розчинова 

складова 

Коефіцієнт 

тріщино-

стійкості,  

Rp / Rст , 

% 

Неавтоклавний 

газобетон 

Х4 Х5 Х6 

Границя 

міцності, МПа 

Границя міцності на 

стиск, МПа, у віці,діб 

К П ХК на згин на стиск 7  28  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – – – 0,379 11,7 42,3 27,8 2,35 3,10 

2 + – – 0,382 10,0 37,8 26,5 2,17 3,33 

3 – + – 0,410 10,7 34,4 31,1 2,16 2,79 

4 + + – 0,422 9,5 28,5 33,5 1,57 3,53 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 – – + 0,377 10,1 38,9 26,0 2,95 3,38 

6 + – + 0,385 8,6 41,4 20,8 2,69 3,24 

7 – + + 0,413 8,4 32,4 25,9 2,51 3,50 

8 + + + 0,402 8,6 32,0 27,0 2,49 3,38 

9  – 0 0 0,394 10,6 33,1 32,0 2,28 2,55 

10 + 0 0 0,392 9,0 36,2 24,8 2,30 3,39 

11 0 – 0 0,373 9,4 35,6 26,5 2,63 3,40 

12 0 + 0 0,413 8,9 32,4 27,4 2,32 2,69 

13 0 0 – 0,412 9,2 28,9 31,9 2,05 3,17 

14 0 0 + 0,392 8,7 36,1 24,2 2,38 3,20 

15 0 0 0 0,393 10,8 42,3 25,5 2,52 3,08 

Примітка:  

Х4 - крейда мелена – кальцит; 

Х5 - вапно гідратне – портландит; 

Х6 - прискорювач тверднення – хлорид кальцію. 

У системі COMPEX побудовані математичні моделі та однофакторні 

залежності водотвердого відношення розчинової складової (рис. 4.12) та інших 

властивостей газобетону. Проведено графічний аналіз впливу змінних факторів 

на основні властивості газобетону із додаванням вапняно-карбонатної добавки. 

Вплив факторів у зоні максимуму і мінімуму на  В/Т відношення 

 
 Х4 Х5 Х6 
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Ранжування за максимум Ранжування за мінімум 

  

Рис. 4.12 Закономірності впливу змінних факторів  

на В/Т відношення розчинової складової 

На рисунку 4.12 наведені графіки відображують вплив водопотреби 

розчинової суміші за величиною водотвердого відношення. Так В/Т відношення 

під час додавання карбонату кальцію СаСО3 – фактор Х4 (кальциту) майже не 

впливає на водопотребу розчину у зоні максимальних значень. Аналогічна 

ситуація відноситься до хлориду кальцію СаCl2 – фактор Х6 характер впливу 

якого можна простежити у зоні мінімальних значень водотвердого відношення 

газобетону. Під час додавання до складу гідроксиду кальцію (портландиту) 

Са(OH)2 – фактор Х5 водотвердого відношення зростає від 0,383 до 0,42. 

Також побудовані тривимірні ізоповерхні В/Т відношення розчинової 

складової, що наведені на рисунку 4.13. 

 

 

 

Ymах=0,420 

Х4 = – 0,31; Х5 = 1,0;  

Х6 = 1,0 

Ymin = 0,371 

Х4 = – 1,0; Х5 = – 1,0;  

Х6 = 0,01 

Рис. 4.13 Ізоповерхні водотвердого відношення розчинової складової 

На тривимірному графіку (рис. 4.13) представлено, що водопотреба 

суміші майже не залежить від кількості кальциту (СаСО3). Від вмісту хлориду 

кальцію (СаCl2) спостерігається незначне зниження В/Т, але при збільшенні 

кількості портландиту Ca(OH)2 водопотреба істотно зростає. 

За показниками міцності розчинової складової на 28 добу тверднення 

визначили її коефіцієнт тріщиностійкості значення якого, відображається з 
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позиції міцності бетону на розтяг при згині, варірується від 20,8 до 33,5 % та 

розраховується за формулою Rp / Rст∙100 [141].  

Характер ізоповерхонь коефіцієнту тріщиностійкості розчинової 

складової (рис.4.14-4.16) має наступні тенденції: значення коефіцієнту 

тріщиностійкості розчинової складової зростають на всьому діапазоні витрат 

кальциту від 5 до 8 % від маси цементу. Плавний приріст коефіцієнту 

тріщиностійкості від 29,4 до 31,5 % спостерігається при витраті 5 %, а різкий 

приріст від 26,2 до 33 % при 8 % кальциту за умови збільшення витрати 

портландиту до 4 %. 

 

Рис. 4.14 Вміст кальциту  

та портландиту на коефіцієнт 

тріщиностійкості розчинової складової 

за вмісту хлориду кальцію 0,3 % 

  

Рис. 4.15 Вміст кальциту  

та хлористого кальцію на коефіцієнт 

тріщиностійкості розчинової складової 

за вмісту портландиту 2 % 

Рис. 4.16 Вміст портландиту  

та хлористого кальцію на коефіцієнт 

тріщиностійкості розчинової  

складової за вмісту кальциту 6,5 % 
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Коефіцієнт тріщиностійкості, за витрати кальциту 8 % та портландиту 4 

%, відповідає максимальному значенню 33 % (Рис. 4.14). Коефіцієнт 

тріщиностійкості під час збільшення кількості прискорювача тверднення до   

0,6 % від маси цементу в складі розчинової складової знижується до 

мінімального значення 20,8 %. Так за витрати хлористого кальцію 0,6 % та 

збільшення кальциту від 5 до 8 % значення коефіцієнту тріщиностійкості 

знижується від 26,8 до 20,8 % відповідно (різниця 22,4 %), а за відсутністю 

прискорювача, у тому ж діапазоні, значення знижується від 29,4 до 25,8 % 

(різниця 12,2 %). Використання прискорювача тверднення негативно 

відображається на значенні коефіцієнта тріщиностійкості розчинової складової 

(Рис. 4.15). За умови наявності портландиту коефіцієнту тріщиностійкості 

зростатиме без вмісту прискорювача тверднення. Так без вмісту хлористого 

кальцію та наявності портландиту до 4 % значення коефіцієнту 

тріщиностійкості збільшується від 27,3 до 31,8 % (різниця 14,1 %). Наявність 

максимальної кількості у складі вапняно-карбонатної добавки підвищує 

коефіцієнт тріщиностійкості розчинової складової та знижує його під час 

застосування прискорювача тверднення без вмісту портландиту [138]. 

Додавання портландиту до 4 % підвищує коефіцієнт тріщиностійкості до 

26,2 % (Рис. 4.16).  

Міцність газобетону у віці 28 діб тверднення визначали на зразках-кубах 

зі стороною ребра 100 мм. Зусилля при стиску газобетону прикладали 

перпендикулярно лінії спучування, враховуючи анізотропію ніздрюватої 

структури газобетону [148]. Для наочної демонстрації впливу змінних факторів 

досліджуваних властивостей на основі вапняно-карбонатної добавки 

побудовані однофакторні залежності міцності на стиск газобетону (рис. 4.17).  

На рисунку 4.17 відображено закономірності впливу кожного із факторів 

на міцність при стиску газобетону неавтоклавного тверднення. За одержаними 

даними введення карбонату кальцію (кальциту) – змінний фактор Х4 – у 

кількості 5 % не змінює міцності газобетону, але подальше підвищення вмісту 

дисперсного   наповнювача   до   8  %   призводить   до   підвищення   міцності  
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Вплив факторів у зоні максимуму і мінімуму на міцність газобетону (R) 

 
 Х4 Х5 Х6 

Ранжування за максимум Ранжування за мінімум 

  

Рис. 4.17 Закономірності впливу змінних факторів на міцність газобетону 

газобетону від 3,06 до 3,53 МПа (майже на 14 %) у зоні мінімальних значень. 

Введення Са(OH)2 (портландиту) – фактор Х5 – на всьому інтервалі варіювання 

майже не змінює показника міцності при стиску газобетону. У випадку 

застосування хлориду кальцію СаCl2 – фактор Х6 – до 0,3 % від маси цементу 

призводить до зниження міцності газобетону, але під час додавання до складу 

бетону більшої кількості прискорювача тверднення міцність зростає 

незначними темпами. Тривимірні ізоповерхні міцності на стиск газобетону 

наведені на рисунку 4.18. 

 

 

Ymах = 3,43 

Х4 = –1,0; Х5 = 1,0; Х6 = 1,0 

Ymin = 2,7 

Х4 = –1,0; Х5 = 1,0;  

Х6 = – 0,66 

Рис. 4.18 Ізоповерхні міцності на стиск газобетону на 28 добу тверднення 



110 

 

 

За зображеними ізоповерхнями (рис. 4.18) міцність на стиск зростає при 

умові збільшення кількості кальциту (СаСО3) у складі газобетону та майже не 

залежить від вмісту портландиту Ca(OH)2, але під час збільшення кількості 

хлориду кальцію СаCl2 можна спостерігати зниження міцності неавтоклавного 

бетону від 3,53 до 3,20 МПа.  

У підсумку вплив змінних факторів на міцність газобетону показав, що із 

зростанням вмісту кальциту від 5 до 8 % на всьому діапазоні витрат 

портландиту від 0 до 4 % спостерігається приріст міцності газобетону на рівні 

3,47 МПа. За вмісту кальциту 8 % за відсутності прикорювача тверднення 

міцність газобетону становить 3,53 МПа. За інших однакових умов міцність 

газобетону змінюється від 3,0 до 3,2 МПа. За вмісту прискорювача тверднення 

0,6 % від маси цементу міцність підвищується від 3,30 до 3,42 МПа за умови 

зменшення кількості кальциту від 8 до 5 %. Протилежна закономірність 

спостерігається без присутності прискорювача тверднення, коли міцність 

збільшується від 3,05 до 3,53 МПа за умови збільшення кількості кальциту у 

складі ніздрюватого бетону від 5 до 8 %.  

Результати аналізу основних властивостей розчинової складової та 

неавтоклавного газобетону на вапняно-карбонатному наповнювачі наступні: 

- міцність на розтяг при згині розчинової складової зростає під час 

витрати кальциту 5 % та практично не залежить від наявності портландиту та 

хлориду кальцію в складі розчину; 

- міцність при стиску розчинової складової зростає за додавання хлориду 

кальцію за умови наявності в складі кальциту. Присутність портландиту в 

складі розчину не є обов’язковим; 

- коефіцієнт тріщиностійкості розчинової складової зростає за 

максимальної кількості вапняно-карбонатного наповнювача (кальциту, 

портландиту). Використання прискорювача тверднення негативно 

відображається на значенні коефіцієнта тріщиностійкості розчинової складової; 

- міцність при стиску газобетону зростає при витраті кальциту 8 % та 

портландиту 4 % від маси цементу, але за відсутності хлориду кальцію. 
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Шляхом розкриття та реалізації закономірностей, що супроводжують 

процес модифікації твердої складової неавтоклавного газобетону, досягнуто 

покращення основних властивостей ніздрюватого бетону, що сприяло 

досягненню мети дисертаційної роботи.  

На наступному етапі роботи виявлені закономірності впливу твердої 

складової неавтоклавного газобетону модифікованої вапняно-карбонатним 

тонкодисперсним наповнювачем та добавками пластифікуючої, прискорюючої 

та лужної дії на характер структури газобетону – напруженість 

еквіпотенціального поля. 

4.3. Визначення напруженості еквіпотенціального поля 

неавтоклавного газобетону 

Властивості неавтоклавного газобетону спеціалісти пов’язують з 

характером розподілу твердої складової. Для вивчення зв’язку фізико-

механічних властивостей газобетону із характером розподілу твердої складової 

проводили фотофіксації структури газобетону. Для цього тверду складову 

ніздрюватого бетону (міжпорові перегородки) було зведено до двох 

структуроутворюючих елементів – часток (блоків, кластерів, елементів) твердої 

фази та внутрішніх поверхонь розділу. Були розроблені методики кількісного 

визначення цих показників на фізичних та комп’ютерних моделях ніздрюватого 

бетону. У зв’язку з тим, що в реальному ніздрюватому бетоні візуалізувати 

внутрішню поверхню розділу практично неможливо, в якості кількісного 

показника його характеру структури запропонований показник напруженості 

еквіпотенціального поля. Розроблене програмне забезпечення дозволило за 

допомогою комп’ютерної обробки визначити даний показник шляхом 

фотофіксації поверхні зразка [55, 64, 72, 133, 134]. 

У таблиці 4.6 наведені фрагменти фотофіксації структур газобетону на 

вапняно-карбонатному наповнювачі, якісна картина розподілу напруженості 

еквіпотенціальних полів і кількісні значення напруженості. 
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Таблиця 4.6 

Матриця планування експерименту та структурні показники газобетону 

№ 

п/п 

Фактори 
Фотофіксація  

зразка 

Поля 

напруженості 

Напруженість, 

Fi 
Х4 Х5 Х6 

К П ХК 
1 2 3 4 5 6 7 

1 – – – 
  

60 

2 + – – 
  

74 

3 – + – 
  

57 

4 + + – 
  

92 

5 – – + 
  

88 

6 + – + 
  

72 

7 – + + 
  

89 

8 + + + 
  

77 

9 – 0 0 
  

47 

10 + 0 0 
  

90 

11 0 – 0 
  

60 

12 0 + 0 
  

58 

13 0 0 – 
  

81 

14 0 0 + 
  

69 

15 0 0 0 
  

73 

Примітка:  

Х4 - крейда мелена – кальцит; 

Х5 - вапно гідратне – портландит; 

Х6 - прискорювач тверднення – хлорид кальцію. 
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За результатами експерименту побудовані однофакторні залежності 

напруженості еквіпотенціального поля (рис. 4.19).  

Вплив факторів у зоні максимуму та мінімуму  

на напруженість еквіпотенціального поля 

 
 Х4 Х5           Х6 

Ранжування за максимум Ранжування за мінімум 

  

Рис. 4.19 Однофакторні залежності напруженості еквіпотенціального поля 

На графіку (рис. 4.19) відображено вплив кожного з факторів на 

напруженість еквіпотенціального поля. Вміст карбонату кальцію (кальцит) 

СаСО3 – змінний фактор Х4 – у кількості 5 % не змінює напруженості 

еквіпотенціального поля, але подальше підвищення дисперсного наповнювача 

до 8 % призводить до його зростання від 57 до 95 в зоні максимальних значень. 

Введення гідроксиду кальцію (портландит) Са(OH)2 – фактор Х5 – в інтервалі 

варіювання від 0 до 3 % змінює показник напруженості еквіпотенціального 

поля, який зростає від 82 до 96 в зоні максимальних значень. Додавання 

хлориду кальцію (СаCl2) – фактор Х6 – у зоні максимуму до 0,4 % від маси 

цементу призводить до зниження напруженості еквіпотенціального поля, але в 

зоні мінімальних значень при додаванні прискорювача тверднення від 0,2 до 

0,6% напруженість еквіпотенціального поля зростає від 54 до 80.  



114 

 

 

Тривимірні ізоповерхні напруженості еквіпотенціального поля наведені 

на рисунку 4.20. 

 

 

Ymах = 87,553 

Х4 = 1,0; Х5 = 0,37; Х6 = 1,0 

Ymin = 56,663 

Х4 = –1,0; Х5 = 1,0;  

Х6 = – 0,54 

Рис. 4.20 Ізоповерхні напруженості еквіпотенціального поля 

З наведеного тривимірного графіку (рис. 4.20) значення напруженості 

еквіпотенціального поля в газобетоні збільшується за вмісту кальциту і 

відсутності добавки прискорювача тверднення та майже не залежить від вмісту 

портландиту.  

Як показано в роботах [134, 153], внутрішні поверхні розділу віднесені до 

активних параметрів структури композитів на основі мінеральних в’яжучих. 

Чим більша мережа чи загальна протяжність ВПР, тим більшу міцність має 

матеріал. Методика визначення напруженості еквіпотенціального поля 

ніздрюватих бетонів має в основі фізичну взаємодію окремих повітряних 

включень. Визначені таким чином поля характеризують розподіл силових ліній. 

Силові лінії показують місце зародження та траєкторію ВПР. Напруженість 

еквіпотенціального поля кількісно визначає характер структури ніздрюватого 

бетону, тобто опосередковано загальну протяжність ВПР [63]. Таким чином 

чим більше значення напруженості, тим більша мережа ВПР і як наслідок 

більша міцність матеріалу.  

Підтвердженням цього також є результати, отримані у процесі наведених 

досліджень. На рис. 4.21 зображена графічна залежність міцності отриманого 

газобетону від напруженості еквіпотенціального поля.  
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Рис. 4.21 Залежність між напруженістю  

еквіпотенціального поля та міцністю газобетону 

З графіку видно, що більшу міцність має газобетон з підвищеними 

показниками напруженості еквіпотенціального поля. 

 4.4. Будова та фазовий склад модифікованої твердої складової 

неавтоклавного газобетону 

Для вивчення поліморфних перетворень, які відбуваються в 

неавтоклавному газобетоні, застосовували рентгенофазовий аналіз (РФА). Для 

цього відібрали зразки неавтоклавного газобетону, що виготовлені на основі 

модифікованої твердої складової. 

Силікатна сировина та вироби з ніздрюватого бетону є полікристалічними 

матеріалами, тому під час фазового аналізу застосовували метод порошку 

(powder method), який передбачає згідно з ДСТУ Б А.1.1-8 вимірювання 

відбиття монохроматичних рентгенівських променів від зразка з розмірами 

кристалів від 5 до 40 мкм.  

Рентгенографія полікристалічних зразків газобетону дозволяє [149]: 

- визначити стан твердого тіла (кристалічне, аморфне, аморфне з кристалічними 

включеннями); 

- досліджувати фазові переходи; 
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- досліджувати фазовий склад речовини (якісний та кількісний аналіз). 

Найбільш повними збірниками рентгенограм є «Рентгенометричний 

визначник мінералів» В. І. Міхєєва та «Рентгенометрична картотека», які були 

видані до 1970 р. Американською спільнотою з випробування матеріалів 

(ASTM). Наступні випуски видавав Об’єднаний комітет порошкових 

дифракційних стандартів (JCPDS) [128]. 

На рисунку 4.22 відображені дифрактограми складів газобетону, які 

отримані згідно з першим технологічним етапом – склад №8 на основі цементу, 

шлаку грубомеленого, золи-винесення, пластифікуючої та лужної добавки за 

таблицею 4.2. Згідно з другим технологічним етапом розроблений склад №4 на 

основі цементу, шлаку грубомеленого, золи-винесення, кальциту, портландиту, 

добавок пластифікуючої і лужної дії, а також склад №5 на основі цементу, 

шлаку грубомеленого, золи-винесення, кальциту, добавок пластифікуючої, 

прискорюючої та лужної дії згідно таблиці 4.3. 

 
Рис. 4.22 Дифрактограми порошкових складів ніздрюватого бетону №8 

(перший технологічний етап); №4 та №5 (другий технологічний етап)  
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Рис. 4.23 Рентгенограма досліджуваного складу №8 

Розроблений склад №8 газобетону густиною 500 кг/м
3
 на основі 

грубодисперсного шлаку доменного меленого без наявності вапняно-карбонатної 

добавки представлений продуктами гідратації (рис. 4.23), які відмічені 

рефлексами з міжплощинними відстанями (d = 0,263; 0,193; 0,179; 0,145 нм) та 

належать до гашеного вапна (номер файла в базі JCPDS 72-0156) або 

портландиту (Са(ОН2) [136, 150, 151]. Інтенсивність цих піків у порівнянні з 

рефлексами на вапняно-карбонатному наповнювачі є нижчою згідно з рис. 4.23. 

Отримані дані свідчать про наявність недостатньо зв’язаної кількості Са(ОН2) в 

цементному камені ніздрюватого бетону. Варто звернути увагу на рефлекси з 

міжплощинними відстанями (d = 0,49; 0,156 нм), які належать до частково 

закристалізованого тоберморітоподібного гідросилікату кальцію C-S-H(II) або 

С2SH(II); C2SH2 з відношенням Са/Si від ≥1,5 до 2. Також відмічені рефлекси, які 

можливо віднести до (номер файла в базі JCPDS 74-1867) фатеріту (ватеріт) – μ-

форма СaСO3 (d = 0,358; 0,330; 0,273; 0,2059; 0,1825; 0,1316 нм), 

низькотемпературної β-форми – β-СаО·SiO2 – волластоніту (номер файла в базі 

JCPDS 72-2284), що входить до складу шлаків з рефлексами (d = 0,309; 0,229; 

0,1478 нм) та невеликої кількості аморфної складової [136, 150, 151]. 
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Рис. 4.24 Рентгенограма досліджуваного складу №4 

Розроблений склад №4 газобетону густиною 500 кг\м
3
 на основі вапняно-

карбонатного наповнювача має достатньо високі характеристики за міцністю, 

що обумовлені особливостями складу гідратних новоутворень (рис. 4.24). 

Ідентифікацію новоутворень здійснювали з використанням рентгенівської бази 

даних JCPDS. Згідно даних рентгенофазового аналізу у складі продуктів 

гідратації присутній більш виражений кальцит (номер файла в базі JCPDS 72-

1651) або карбонат кальцію (CaCO3) про що свідчать значення піків 

міжплощинних відстаней (d = 0,3029; 0,2088; 0,1912; 0,1601; 0,152 нм) [136, 

150, 151]. Також відмічені рефлекси (номер файла в базі JCPDS 74-1867) 

відносяться до фатеріту (ватеріт) – μ-форма СaСO3 (d = 0,273; 0,2059; 0,1825; 

0,1648; 0,148 нм; номер файла в базі JCPDS 76-0606) і арагоніту – 

метастабільної форми СaСO3 з рефлексами (d = 0,339; 0,2478; 0,2368; 0,1971; 

0,1879; 0,1738; 0,136 нм). Також новоутворення фіксуються у вигляді 

тоберморітового гелю та збільшеної кількості аморфної складової і невеликої 

кількості не ідентифікованої фази (фаз). 
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Рис. 4.25 Рентгенограма досліджуваного складу №5 

Розроблений склад №5 газобетону густиною 500 кг/м
3 

на основі вапняно-

карбонатного наповнювача за результатами вивченого газобетону отримана 

рентгенограма згідно з рисунком 4.25 без вмісту портландиту, але в 

присутності прискорювача тверднення – хлориду кальцію. У складі продуктів 

гідратації спостерігаються менш виражені імпульси кальциту (номер файла в 

базі JCPDS 72-1651) або карбонату кальцію (CaCO3) про що свідчать значення 

піків міжплощинних відстаней (d = 0,3849; 0,3029; 0,1912; 0,1601; 0,1520 нм) 

[136, 150, 151]. Також відмічені рефлекси (номер файла в базі JCPDS 74-1867), 

які відносяться до фатеріту (ватеріт) – μ-форма СaСO3 (d = 0,358; 0,273; 0,2059; 

0,1825; 0,1648 нм), арагоніту (номер файла в базі JCPDS 76-0606) –

метастабільної форми СaСO3 з рефлексами (d = 0,339; 0,327; 0,2478; 0,2368; 

0,2327; 0,210; 0,1971; 0,1879; 0,1738 нм) і невеликої кількості кремнезему (SiO2 

– номер файла в базі JCPDS 78-2315) зі значеннями міжплощинних відстаней   

(d = 0,424; 0,228 нм) та невеликої кількості аморфної складової і не 

ідентифікованої фази (фаз). 

Таким чином, результати РФА показують, що підвищення міцності 

неавтоклавного газобетону густиною 500 кг/м
3
 можно пояснити утворенням 
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кальциту, фатеріту, арагоніту та тоберморітового гелю. Отримані результати 

підтверджують робочу гіпотезу дисертаційної роботи, що тверді складові у 

вигляді шлаку меленого та вапняно-карбонатного наповнювача сприяють 

синтезу мінералів у вигляді поліморфних модифікацій карбонату кальцію 

(СаСО3) та гідросилікатів тоберморітової групи. 

Отриманий неавтоклавний газобетон D500 з покращеними основними 

властивостями, що підтверджується поліморфними перетвореннями, дозволяє 

перейти до розрахунку техніко-економічної ефективності виробництва 

неавтоклавного газобетону та виробничого впровадження результатів роботи. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

1. Експериментальні дослідження впливу модифікації твердої складової 

на властивості неавтоклавного газобетону густиною 500 кг/м
3
 реалізовано у 

двох технологічних етапах за рахунок вибору обґрунтованих змінних 

рецептурно-технологічних факторів, а саме: для першого етапу – 

портландцемент, мелений доменний шлак, пластифікуюча добавка; для другого 

– карбонат кальцію (кальцит), гідроксид кальцію (портландит), хлорид кальцію 

(прискорювач тверднення). Експерименти проведено із застосуванням 

математичних методів за стандартним планом Бокса-Бенкіна типу В-3 з 

наступною комп’ютерною обробкою в програмах Microsoft Excel та COMPEХ. 

2. У результаті реалізації завдання згідно з першим технологічним етапом 

визначено вплив шлаку грубомеленого доменного та його кількості на 

закономірності зміни міцності затверділої розчинової складової, а також 

пористості та характер розподілу твердої складової неавтоклавного газобетону 

з наступними характеристиками:  

- водопотреба розчинової складової знижується до 0,37 за вмісту в складі 

розчину максимальної кількості пластифікуючої добавки – 0,6 % від маси 

цементу. Під час додавання до складу бетону шлаку меленого в кількості від 10 

до 20 % водотверде відношення зростає до 0,412–0,415, таким чином потреба у 



121 

 

 

цементі залишається на рівні 250 кг або 50 % від маси сухих матеріалів, а вміст 

суперпластифікатору має складати не менше 0,6 % від маси цементу; 

- міцність при стиску розчинової складової становить 21,5 МПа за 

вмістом в складі розчину максимальної кількості пластифікуючої добавки – 

0,6% від маси цементу. Під час сумісної дії портландцементу та шлаку 

меленого міцність при стиску розчинової складової зростає до збільшення у 

розчині кількості шлаку меленого від 10 до 20 %. 

- пористість відкрита знижується за відсутності пластифікуючої добавки в 

складі бетону на всьому діапазоні витрати шлаку. Величина пористості 

відкритої складає 39,3 % за витратою шлаку 20 % та портландцементу 50 %.  

3. За рахунок визначення кількості шлаку доменного грубомеленого 

отримано газобетон з наступними властивостями: водотверде відношення - 

0,374; міцність при стиску – 1,35 МПа, що належить до класу ніздрюватого 

бетону за міцністю С1. Кількість твердих складових газобетону наступна: вміст 

портландцементу – 250 кг або 50 %, шлаку доменного грубомеленого (питома 

поверхня 1500 см
2
/г) – 100 кг або 20 %, золи-винесення – 120 кг або 24 % від 

маси сухих матеріалів, а також добавок пластифікуючої 1,5 кг або 0,6 % та 

лужної дії 1,75 кг або 0,7 % від маси цементу. Кількість шлаку грубомеленого 

100 кг або 20 % в складі неавтоклавного газобетону прийнята для проведення 

другого технологічного етапу. 

4. На другому технологічному етапі експериментальних досліджень, із 

застосуванням математичних методів планування експерименту, визначено 

закономірності впливу твердої складової неавтоклавного газобетону 

модифікованої вапняно-карбонатним тонкодисперсним наповнювачем та 

добавками пластифікуючої, прискорюючої та лужної дії з отриманням 

наступних основних властивостей:  

- на водопотребу розчину карбонат кальцію (кальцит) та хлорид кальцію 

(прискорювач тверднення) майже не впливають. Водотверде відношення 

зростає від 0,383 до 0,42 за наявності гідроксиду кальцію (портландиту); 
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- коефіцієнт тріщиностійкості розчинової складової зростає до 33,5 % за 

максимальної кількості в складі кальциту 8 % та портландиту 4 %; 

- міцність газобетону зростає до 3,53 МПа за вмісту кальциту 8 % та 

портландиту 4 %, але без прискорювача тверднення (хлорид кальцію). Міцність 

газобетону знижується до 3,38 МПа за кількістю кальциту 5 %, без додавання 

портландиту, але за наявності максимальної кількості прискорювача 

тверднення 0,6 % від маси цементу; 

- напруженість еквіпотенціального поля зростає в зоні максимальних 

значень за вмістом кальциту 8% від 57 до 95. Показник напруженості при 

додаванні портландиту до складу газобетону від 0 до 3% зростає від 82 до 96. 

5. Внаслідок встановлення закономірності впливу твердої складової, 

модифікованої вапняно-карбонатним тонкодисперсним наповнювачем, що 

сприяло досягненню мети дисертаційної роботи, отримано неавтоклавний 

газобетон з наступними властивостями: водотверде відношення – 0,422; 

коефіцієнт тріщиностійкості – 33,5 %; міцність при стиску – 3,53 МПа, що 

відповідає класу ніздрюватого бетону за міцністю С2. Кількість твердих 

складових наступна: вміст портландцементу – 250 кг або 50 %, шлаку 

доменного грубомеленого (1500 см
2
/г) – 100 кг або 20 %, золи-винесення 120 кг 

або 24 % від маси сухих матеріалів, а також кальциту 20 кг або 8 %, 

портландиту 10 кг або 4 % та добавок пластифікуючої 1,5 кг або 0,6 % та  

лужної дії 2,0 кг або 0,8 % від маси цементу, але без застосування 

прискорювача тверднення (хлорид кальцію). Виготовлення неавтоклавного 

газобетону з модифікованої твердої складової рекомендовано для 

впровадження на виробничих потужностях ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ». 

6. Побудовано в системі COMPEX однофакторні залежності та 

тривимірні ізоповерхні показника характеру структури газобетону, які 

характеризують зростання міцності на стиск і напруженість еквіпотенціального 

поля, завдяки підвищенню вмісту кальциту до 8 % та хлориду кальцію від 0,2 

до 0,6 % у складі газобетону незалежно від вмісту портландиту. 
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7. За допомогою рентгенофазового аналізу (РФА) отримано фазовий 

склад розроблених зразків газобетону D500, а саме: 

- склад №8 на основі шлаку доменного грубомеленого та добавок 

пластифікуючої і лужної дії представлено портландитом (Са(ОН2)), частково 

закристалізованим тоберморітоподібним гідросилікатом кальцію C-S-H(II) або 

С2SH(II); фатерітом (ватеріт) – μ-формою СaСO3, низько-температурною β-

формою – β-СаО·SiO2 – волластонітом, що входить до складу шлаків та 

невеликої кількості аморфної складової;  

- фазовий склад №4 на основі шлаку доменного грубомеленого з 

додаванням вапняно-карбонатного наповнювача (кальцит; портландит) та 

добавок пластифікуючої і лужної дії представлено карбонатом кальцію 

(CaCO3), фатерітом (ватеріт) – μ-форма СaСO3 і арагонітом – метастабільної 

форми СaСO3, а також новоутвореннями у вигляді тоберморітового гелю та 

збільшеної кількості аморфної складової і невеликої кількості не 

ідентифікованої фази (фаз);  

- склад ніздрюватого бетону №5 на основі шлаку доменного 

грубомеленого, кальциту, без вмісту портландиту, але з добавками 

пластифікуючої, прискорюючої та лужної дії у фазовому складі продуктів 

гідратації має менш виражені імпульси кальциту або карбонату кальцію 

(CaCO3), фатеріту (ватеріт) – μ-форма СaСO3, арагоніту – метастабільної форми 

СaСO3 і невеликої кількості кремнезему SiO2 та невеликої кількості аморфної 

складової і не ідентифікованої фази (фаз). 

8. Ренгенофазовим аналізом підтверджено, що внаслідок вибору 

співвідношень твердої складової, серед яких шлак мелений доменний та 

вапняно-карбонатний тонкодисперсний наповнювач, основні властивості 

газобетону покращуються. Процес гідратації вапняно-карбонатної добавки 

сприяє синтезу мінералів у вигляді поліморфних модифікацій карбонату 

кальцію (СаСО3) та гідросилікатів тоберморітової групи, що є підтвердженням 

робочої гіпотези дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕНИЯ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНУ    

З МОДИФІКОВАНОЮ ТВЕРДОЮ СКЛАДОВОЮ 

5.1. Проект технологічного регламенту на виготовлення 

неавтоклавного газобетону з модифікованою твердою складовою 

5.1.1 Характеристика продукції, яку виготовляють 

5.1.1.1 Технологічний регламент призначений для керування 

технологічним процесом у виробничих умовах неармованих виробів (у 

подальшому – виробів) з неавтоклавного газобетону густиною 500 кг/м
3
. 

5.1.1.2 Виготовлення виробів повинно відбуватися за затвердженими в 

установленому порядку технологічними картами, складеними відповідно до 

умов конкретного виробництва, сировини та виду виробів. 

5.1.1.3 Під час виготовлення виробів слід дотримуватися правил 

пожежної та технологічної безпеки, а також вимог охорони довкілля. 

5.1.1.4 Неавтоклавні газобетони повинні відповідати вимогам ДСТУ Б 

В.2.7-45 «Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови» і забезпечувати 

виготовлення дрібноштучних виробів для житлового, цивільного та 

промислового будівництва, що задовольняють норми Державних національних 

стандартів та проектно-технологічної документації. 

5.1.1.5 Показники фізико-механічних і теплотехнічних властивостей 

неавтоклавного газобетону наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Технічні характеристики неавтоклавного газобетону 

Найменування показника 
вид газобетону  

конструкційно-теплоізоляційний 

Марка за середньою густиною D500 

Клас за міцністю на стиск С2 

Марка за морозостійкістю F15–F35 
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Продовження таблиці 5.1 

Найменування показника 
вид газобетону  

конструкційно-теплоізоляційний 

Коефіцієнт теплопровідності  

у сухому стані, Вт/(м∙°С), не більше 

 

0,12 

Коефіцієнт  паропроникності, 

мг/(м∙год∙Па), не менше 

 

0,20 

5.1.1.6 Типи і розміри блоків з неавтоклавного газобетону, що твердіють у 

природних умовах повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-137 «Блоки з 

ніздрюватого бетону стінові дрібні». 

5.1.2 Сировинні матеріали 

Сировинні матеріали повинні відповідати стандартам згідно з таблицею 5.2. 

Таблиця 5.2 

Вимоги до сировинних матеріалів 

№п/п Найменування матеріалу Нормативний документ 

1 Портландцемент ПЦ І-500 ДСТУ Б В.2.7-46:2010  

Цементи загальнобудівельного 

призначення. Технічні умови. 

2 Шлак доменний 

гранульований 

ДСТУ Б В.2.7-302:2014  

Шлак доменний гранульований для 

цементів, бетонів і будівельних розчинів. 

Технічні умови та оцінка відповідності. 

3 Зола-винесення  ДСТУ Б В.2.7-205:2009  

Золи-виносу теплових електростанцій для 

бетонів. Технічні умови. 

4 Крейда мелена збагачена 

марки ММС-2 

ГОСТ 12085-88  

Мел природный обогащенный. 

Технические условия. 
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Продовження таблиці 5.2 

№п/п Найменування матеріалу Нормативний документ 

5 Вапно гідратне мелене ДСТУ Б В.2.7-90:2011  

Вапно будівельне. Технічні умови. 

6 Паста алюмінієва марки 

5-7370/75V на основі пудри 

алюмінієвої пігментної 

ГОСТ 5494-95  

Пудра алюминиевая. Технические условия. 

7 Сода каустична 

лускоподібна 

ТУ 2132-185-00203312-99 Натр едкий 

технический. Технические условия. 

8 Суперпластифікатор 

Поліпласт «СП-1» добавка 

– регулятор структуро-

утворення 

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для 

бетонів і будівельних розчинів.  

Загальні технічні умови. 

9 Вода ДСТУ Б В.2.7-273:2011Вода для бетонів і 

розчинів. Технічні умови. 

 

5.1.2.1 Підбір складу ніздрюватобетонної суміші має бути виконаний 

лабораторією підприємства під час зміни вимог проектних характеристик 

газобетону або вихідної сировини та технології виробництва. Крім того, у 

процесі роботи підприємства лабораторія повинна проводити корегування 

складу суміші у зв’язку з можливими коливаннями властивостей сировини. 

5.1.2.2 Принципова технологічна схема виготовлення виробів із 

ніздрюватого бетону неавтоклавного тверднення густиною 500 кг/м
3
 за 

різальною технологією наведена на рисунку 5.1. 
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Рис. 5.1 Принципова технологічна схема виготовлення виробів із ніздрюватого бетону  

неавтоклавного тверднення густиною 500 кг/м
3
 за різальною технологією
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5.1.3 Пакування, маркування, зберігання готової продукції 

 

5.1.3.1 Згідно з ДСТУ Б В.2.7-137 блоки зберігають у пакетах на піддонах,  

контейнерах або штабелях. У пакетах блоки можуть бути скріплені сталевою, 

поліпропіленовою стрічкою, стретч-плівкою, рукавом з термозбігової плівки 

без додаткових стяжок та кріплень на жорсткому піддоні або без піддону. 

У пакетах, контейнерах блоки повинні бути щільно укладені один до 

одного на бокову або торцеву грань. Конструкція пакета та його технічні 

показники узгоджуються із замовником блоків. 

5.1.3.2 Кожне пакування блоків має бути маркованим. Маркування 

здійснюють фарбою або маркувальним олівцем безпосередньо на грані блока. 

Кожне пакування блоків маркують не менше ніж на трьох блоках, що 

розташовані з різних сторін пакета, контейнера або штабеля. Маркування 

містить скорочене позначення марки бетону за середньою густиною та класу 

бетону блоків за міцністю на стиск, тип маркування (на розчині «Р», на клеї 

«К»), товарний знак підприємства-виробника, штамп ВТК.  

Приклад маркування блоків марки бетону за середньою густиною D500, 

класу В2,0 для мурування на клеї: «500 - 2,0 - К - товарний знак - ВТК» 

5.1.3.3 Транспортне маркування виконують на етикетці, яку наклеюють 

на кожне транспортне пакування. Транспортне маркування містить: 

найменування підприємства-виробника, його товарний знак; 

умовне позначення блока; 

штамп ВТК; 

номер партії, дату виготовлення; 

масу пакета; 

маніпуляційний знак № 3 «Оберігати від зволоження» згідно з ГОСТ 14192. 

5.1.3.4 Під час пакування та маркування виробів необхідно 

дотримуватися вимог ДСТУ Б В.2.6-2, ГОСТ 21650, ДБН А.3.2-2. 

5.1.3.5 Блоки потрібно зберігати у поліпропіленовій стрічці, контейнерах 

або штабелях заввишки не більше 2,5 м. Складування блоків виконують окремо 
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за типами, марками бетону за середньою густиною, класами бетону за міцністю 

на стиск і типами мурування блоків. 

5.1.3.6 Транспортування блоків має бути здійсненим у поліпропіленовій 

стрічці, контейнерах усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення 

вантажів, що діють на даному виді транспорту. За погодженням із замовником 

транспортування блоків може бути виконаним у штабелях зі щільним 

укладанням блоків вантажним захватом на платформу автомобіля в один ярус 

без скріплення. Не допускається розвантаження блоків скиданням. 

У процесі зберігання і транспортування блоків вживають заходів задля 

уникнення зволоження і пошкодження. Під час зберігання та транспортування 

блоків необхідно дотримуватися вимог ДБН А.3.2-2, ГОСТ 15150, ГОСТ 21650. 

5.1.4 Контроль якості готової продукції 

5.1.4.1 Контроль якості виробів включає приймально-здавальні та 

періодичні випробування.  

Приймально-здавальні випробування полягають у визначенні 

геометричних параметрів блоків, середньої густини, міцності, вологості бетону 

та правильності маркування і пакування. 

5.1.4.2 Для визначення геометричних параметрів блоків за ДСТУ Б В.2.7-

137 (Таблиця 4) з масиву або форми після охолодження відбирають методом 

випадкового відбору 20 блоків із крайніх та середніх рядів. 

5.1.4.3 Для визначення середньої густини, міцності та вологості бетону з 

масиву блоків або форми відбирають не менше двох блоків. 

5.1.4.4 Періодичні випробування бетону блоків щодо морозостійкості, 

коефіцієнта теплопровідності, усадки за період висихання, ефективній питомій 

активності природних радіонуклідів виконують під час постановки продукції на 

виробництво, зміни сировинних матеріалів або технології, але не рідше: 

- морозостійкість – одного разу на 6 місяців; 

- коефіцієнт теплопровідності – одного разу на рік; 

- усадка під час висихання – одного разу на 6 місяців; 
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- ефективна питома активність природних радіонуклідів – одного разу на рік. 

5.1.4.5 Для визначення морозостійкості бетону з масиву або форми 

відбирають не менше шести блоків, для визначення коефіцієнта 

теплопровідності, усадки під час висихання та ефективної питомої активності 

природних радіонуклідів – по одному блоку. 

5.1.4.6 За умови невідповідності одного з контрольних показників 

вимогам ДСТУ Б В.2.7-137 виконують повторні випробування подвійної 

кількості блоків, узятих з тієї ж партії, за тими показниками, за якими одержано 

незадовільні результати. 

5.1.4.7 Якщо отримані результати повторних випробувань середньої 

густини вище проектних значень, блоки приймають за підвищеною маркою D. 

Якщо отримані результати повторних випробувань міцності на стиск та 

морозостійкості нижче проектних значень, блоки приймають за зниженими 

класом С і маркою F. 

5.1.4.8 За умови невідповідності блоків показникам наведеними за ДСТУ 

Б В.2.7-137 (Таблиця 4) приймання блоків виконують поштучно. 

5.1.4.9 У кожній партії контролюють маркування і пакування всіх пакетів 

і контейнерів блоків. 

5.1.4.10 Кожна партія блоків або її частина супроводжується паспортом 

якості, у якому зазначають: 

- найменування та адреса підприємства-виробника; 

- номер і дату видачі паспорта; 

- умовне позначення блока; 

- номер партії, дату виготовлення; 

- об’єм виробів, м
3
; 

- результати випробувань; 

- штамп та підпис начальника ВТК. 
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5.1.5 Вимоги  безпеки та охорони довкілля 

5.1.5.1 Бетони належать до негорючих вибухобезпечних матеріалів, що не 

виділяють токсичних речовин (ДСТУ EN ISO 4589-1, ДСТУ 8829, ДБН В.1.1-7). 

5.1.5.2 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати 

санітарним нормам згідно з ДСН 3.3.6.042. 

5.1.5.3 Виробничі приміщення повинні бути обладнанні системами 

припливно-витяжної вентиляції згідно з ДСТУ Б А.3.2-12. 

5.1.5.4 За пожежною безпекою виробничі приміщення повинні 

відповідати вимогам ДБН В.1.1-7. 

5.1.5.5 Рівень шуму у виробничих приміщеннях не повинен перевищувати 

допустимих норм згідно з ДСН 3.36.037. 

5.1.5.6 За показниками освітлення виробничі приміщення повинні 

відповідати вимогам ДБН В.2.5-28. 

5.1.5.7 Рівень вібрації у виробничих приміщеннях не повинен 

перевищувати допустимих норм згідно з ДСН 3.3.6.039. 

5.1.5.8 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у 

сировинних матеріалах природного походження не повинна перевищувати 370 

Бк/кг відповідно до ДГН 6.6.1-6.5.001 – 1 клас використання. 

5.1.5.9 Під час виготовленні ніздрюватих бетонів використовують цемент, 

вапняно-карбонатний наповнювач, пасту алюмінієву, що належать до помірно і 

мало небезпечних речовин. Гранично допустима концентрація пилу 

компонентів у повітрі робочої зони складає: цемент – 6 мг/м
3
, вапно гідратне – 

2 мг/м
3
, алюміній – 2 мг/м

3
. Загальний вміст пилу у повітрі робочої зони не 

повинен перевищувати 10 мг/м
3
 за гравіметричного методу визначення (МУ 

4436-87) згідно з ГОСТ 12.1.005. 
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5.1.6. Поопераційний контроль 

Таблиця 5.3 

Методи технічного контролю виробничого процесу 

Параметр, що 

контролюється 

Місце відбору 

проб та 

контролю 

Періодичність 

контролю 

Назва та 

позначення 

методики 

вимірювань 

Назва та 

позначення 

вимірювальної 

техніки 

Відповідальний  

за контроль 

1 2 3 4 5 6 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 

Марка цементу Склад цементу Кожна партія ДСТУ Б В.2.7- 

187 : 2009 

Форма балочок  

40 × 40 × 160мм 

лабораторія 

Тонина помелу  

(залишок на ситі) 

Склад цементу Кожна партія ДСТУ Б В.2.7- 

188 : 2009 

Крізь сито 008 

Ваги електронні 

лабораторія 

Строки  

тужавлення 

Склад цементу Кожна партія ДСТУ Б В.2.7- 

185 : 2009 

Прилад «ВИКа» з 

кільцем ОГЦ-1 

лабораторія 

ВАПНО ГІДРАТНЕ МЕЛЕНЕ 

Ступінь 

дисперсності 

Склад вапна Кожна партія ДСТУ Б В.2.7- 

90 : 2011 

Крізь сито 008 

Ваги електронні 

лабораторія 

ШЛАК ДОМЕННИЙ ГРУБОМЕЛЕНИЙ, ЗОЛА-ВИНЕСЕННЯ, КРЕЙДА МЕЛЕНА ЗБАГАЧЕНА    

Тонина помелу  

(залишок на ситі) 

Склад Кожна партія ДСТУ Б В.2.7- 

188 : 2009 

Крізь сито 008 

Ваги електронні 

лабораторія 
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Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

ПРИГОТУВАННЯ  НІЗДРЮВАТОБЕТОННОЇ  СУМІШІ 

Густина розчину 

хімічних добавок 

Ємності 

добавок 

Кожна зміна - Ареометр АОН-2 лабораторія 

Температура  

води на заміс 

Бак води Кожна зміна - 

 

Термометр  лабораторія 

Температура суміші 

під час розливу  

у форми та після 

спучування 

Металева 

форма 

 

Кожний заміс 

 

- 

 

Термометр 

 

лабораторія 

Розплив суміші 

  

Середня форма 

кожного замісу 

Кожний заміс - Прилад Суттарда лабораторія 

Рівень заливки суміші 

у металеву форму 

Металева 

форма 

Кожна форма Візуально Лінійка металева  лабораторія 

Пластична міцність 

бетона сирцю перед 

порізкою масиву 

Металева 

форма 

 

Кожна форма 

 

- 

Пластометр 

переносний 

конічний  

 

лабораторія 
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Закінчення таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

ГОТОВА  ПРОДУКЦІЯ 

Середня густина Склад готової 

продукції 

Кожна партія ДСТУ Б В.2.7- 

170 : 2008 

Ваги електронні, 

штангенциркуль, 

лінійка металева 

лабораторія 

Міцність  

при стиску зразків 

 

Склад готової 

продукції 

Кожна партія ДСТУ Б В.2.7- 

214 : 2009 

Прес 

випробувальний 

 

лабораторія 

Відпускна вологість Склад готової 

продукції 

Кожна партія ДСТУ Б В.2.7- 

170 : 2008 

Шафа сушильна,  

ваги електронні 

лабораторія 

Геометричні розміри 

виробів, відхилення 

від прямолінійності 

грані, відбитості кутів  

Склад готової 

продукції 

 

Кожна партія 

 

ДСТУ-Н Б В.1.3- 

1: 2009 

штангенциркуль, 

рулетка металева, 

лінійка металева 

 

 

відділ технічного 

контролю (ВТК) 

Пакування, 

маркування 

складування виробів 

Склад готової 

продукції 

Кожна партія ДБН А.3.2-2-2009 Візуально ВТК 
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5.2. Техніко-економічна ефективність виробництва неавтоклавного 

газобетону 

Для оцінки економічної ефективності виробництва неавтоклавного 

газобетону розрахована економічна доцільність застосування шлаку 

грубомеленого доменного (питома поверхня 1500 см
2
/г) та вапняно-

карбонатного наповнювача у порівнянні з газобетоном на дисперсному шлаку  

без додавання вапняно-карбонатного наповнювача. 

Оцінку економічної ефективності застосування шлаку грубомеленого 

доменного (питома поверхня 1500 см
2
/г) та вапняно-карбонатного наповнювача 

в ніздрюватому бетоні густиною 500 кг/м
3
 виконано згідно [152] за формулою:  

Е=(С1 – С2) ∙ А,     (5.1) 

де С1, С2 – собівартість виробництва 1м
3 

газобетону (з урахуванням 

технологічних втрат сировини) відповідно на основі відомого і рішення, що 

пропонується, грн; 

А – обсяг виробництва газобетону, що пропонується, м
3
. 

Відоме рішення – це застосування портландцементу у кількості 50 %, 

шлаку дисперсного (питома поверхня 2750 см
2
/г) 30 %, золи-винесення 20 % 

від маси сухих матеріалів та добавок пластифікуючої і лужної дії для 

виробництва газобетону D500. 

Рішення, що пропонується – застосування портландцементу у кількості 

50 %, грубомеленого шлаку 20 % та золи-винесення 24 % від маси сухих 

матеріалів, а також вапна гідратного меленого (портландиту) 4 %, крейди 

меленої збагаченої (кальциту) 8 % від маси цементу та добавок пластифікуючої 

і лужної дії для виробництва газобетону D500 на основі розробленого складу 

№4 наведеного в таблиці 4.3 (другий технологічний етап). 
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Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності виробництва 

відомого та розробленого газобетону наведено в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності застосування 

розробленого технічного рішення 

Найменування 

показників 

Позна-

чення 

Одиниці 

вимірю-

вання 

Базисний 

варіант (аналог) 

Варіант, що 

порівнюється 

1 2 3 4 5 

Обсяг виробництва 

розробленого газо-

бетону на основі: 

- шлаку доменного 

грубомеленого; 

- крейди  меленої 

(кальциту); 

- вапна гідратного 

меленого 

(портландиту). 

 

А 

 

м
3
 

 

– 

 

 

3000 

 

Обсяг виробництва 

газобетону (аналога) 
А м

3
 3000 – 

Собівартість розроб-

леного газобетону 

 на основі: 

- шлаку  доменного 

грубомеленого; 

- крейди  меленої 

(кальциту); 

- вапна гідратного 

меленого 

(портландиту). 

С2 
грн  

на 1 м
3
 

– 

 

934,95 

 

Собівартість 

газобетону (аналога) 
С1 

грн  

на 1 м
3
 947,08 – 

Економічна 

ефективність 

розробленого 

газобетону 

Е грн. – 36390 
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Собівартість неавтоклавного газобетону визначена з урахуванням 

конкретних витрат його матеріалів та можливих технологічних втрат сировини. 

Вартість сировинних матеріалів та добавок пластифікуючої та лужної дії 

наведена в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Вартість сировинних матеріалів для виробництва неавтоклавного газобетону 

№ п/п 
Найменування 

матеріалів 

Одиниці 

виміру 

Ціна за оди-

ницю, грн 
Підстава 

1 2 3 4 5 

1 ПЦ І-500 Д0 т 2075 Прайс-лист 

2 Зола-винесення т 745 Прайс-лист 

3 Шлак доменний грубо-

мелений (1500 см
2 
/ г) 

т 760 Прайс-лист 

4 Шлак доменний 

дисперсний (2750 см
2
/г) 

т 960 Прайс-лист 

5 Суперпластифікатор 

«ПОЛІПЛАСТ» СП-1 
кг 25 Прайс-лист 

6 Сода каустична NaOH кг 20 Прайс-лист 

7 Вапно гідратне мелене 

(портландит)  
кг 1,785 Прайс-лист 

8 Крейда мелена 

збагачена ММС-2 

(кальцит) 

т 1291,7 Прайс-лист 

9 Паста алюмінієва 

5-7370/75V 
кг 158,3 Прайс-лист 

Примітка: Вартість сировинних матеріалів станом на 07.2019 року 

Вартість портландцементу ПЦІ-500 прийнято за даними ПАТ 

«КИЇВЦЕМЕНТ», золи-винесення від ТОВ «UMG УКРАЇНА», шлаку 

доменного грубомеленого (1500 см
2
/г) та вапна гідратного меленого від ТОВ 

«ЦЕМБУДСЕРВІС», крейди меленої збагаченої від ПАТ «ГІПСОВИК», шлаку 

доменного дисперсного (2750 см
2
/г) від ТОВ «ФІЄСТА», суперпластифікатору 

від ТОВ «ПОЛІПЛАСТ УКРАЇНА», соди каустичної та  пасти алюмінієвої від 

ТОВ «ХІМПРОДУКТ». 
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Розрахунок собівартості неавтоклавного газобетону об’ємом 1,0 м
3 
 

базисного та розробленого варіантів з урахуванням технологічних втрат 

сировини наведений в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Собівартість газобетону об’ємом 1м
3
 за варіантами, що порівнюють 

№  

п/п Статті витрат 

Од. 

ви- 

мі- 

ру 

Ціна 

одиниці 

виміру, 

грн 

Базисний варіант 

(аналог): 

Розроблений 

варіант (склад №4):  

Витрата, 

кг 

Вартість, 

грн 

Витрата, 

кг 

Вартість, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПЦІ-500 Д0 кг 2,075 250 518,75 250 518,75 

2 Зола-винесення кг 0,745 100 74,5 120 89,4 

3 

 

Шлак доменний 

грубомелений  

(1500 см
2 
/ г) 

 

кг 0,760 – – 100 76,0 

4 Шлак доменний  

дисперсний 

(2750 см
2 
/ г) 

кг 0,960 150 144,0 – – 

5 Суперпласти-

фікатор СП-1  
кг 25 2,0 50,0  1,5 37,5 

6 Сода каустична 

NaOH 
кг 20 2,0 40,0 2,0 40,0 

7 Вапно гідратне 

мелене 

(портландит) 

кг 1,785 – – 10 

 

17,85 

 

8 Крейда мелена 

збагачена ММС-2 

(кальцит) 

кг 1,29 – – 20 

 

25,8 

 

9 Паста алюмінієва  

5-7370/75V 
кг 158,3 0,757 119,83 0,819* 129,65 

 Вартість за варіантами – 947,08 – 934,95 

Примітка: * - розрахунок витрати необхідної кількості газоутворювача для 

розробленого газобетону (кг/м
3
) наведено у другому розділі дисертаційної роботи 
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Техніко-кономічна ефективність виробництва партії неавтоклавного 

газобетону об’ємом 3000 м
3
 за рахунок використання шлаку доменного 

меленого (питома поверхня 1500 см
2
/г) модифікованого вапняно-карбонатним 

наповнювачем у порівнянні із застосуванням шлаку доменного дисперсного 

становить: 

Е = (С1 – С2) ∙ А = (947,08 – 934,95) ∙ 3000 = 36390 грн  (5.2) 

5.3. Виробниче впровадження результатів роботи 

За період з 2013 до 2018 року виробництво газобетону D500 

неавтоклавного тверднення було впроваджено на виробничих потужностях 

ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» у Київській області, Обухівського 

району в с. Красне-Перше. 

Доставку сировинних матеріалів і хімічних добавок на підприємство 

здійснюють автотранспортом. Мінеральну сировину (цемент, зола, шлак) 

подають у силосні бункери об’ємом 75 тон за допомогою компресорної станції, 

а потім у приймальні ємності на бетонозмішувальному вузлі (БЗВ). 

  
Рис. 5.2 Ємності для приготування  

хімічних добавок 

Рис. 5.3 Дозатори для зважування 

рідких хімічних добавок і води 

Хімічні добавки та вапняно-карбонатний наповнювач зберігають на 

складі хімічних добавок в герметичній тарі. Перед подачею у 

віброгазобетономішалку наповнювач та хімічні добавки зважують на 
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промислов их вагах, що знаходяться в складі хімічних добавок та подають 

тельфєром вантажопідймністю 1 тонна в дозаторне відділення. В ємностях 

(рис.5.2) готують водні розчини суперпластифікатору та лужної добавки 

визначеної густини. Готові розчини хімічних добавок подають насосами у 

приймальні баки, що знаходяться на поверх вище дозаторного відділення, 

звідти самотечею через дозатори (рис. 5.3) у віброгазобетонозмішувач. 

Зважування в’яжучого, золи і шлаку доменного виконується в автоматичному 

режимі за допомогою вагових дозаторів [135].  

 
 

Рис. 5.4 Автоматичний  

пульт керування  

Рис. 5.5 Віброгазобетонозмішувач 

марки СМС-40Б  

Дозатори цементу, золи, шлаку меленого, хімічних добавок і води 

управляються автоматичним пультом керування (рис. 5.4), що розташований у 

кабіні оператора на БЗВ. Підігрів води в ємкості об’ємом 4 м
3
 здійснюється у 

БЗВ за допомогою електричних тенів. 

Зважені компоненти подають у віброгазобетонозмішувач (рис. 5.5), що 

розміщений на посту приготування ніздрюватобетонної суміші. Готова суміш у 

змішувачі переміщується за допомогою рейкових шляхів на пост формування 

до металевих форм. У металоформах розчинова суміш спучується під час 

взаємодії лужної добавки з алюмінієвою суспензією за рахунок газоутворення.  

Після закінчення газоутворення масиви з ніздрюватобетонною сумішшю 

витримують на посту визрівання (рис. 5.6) до набуття розпалубочної міцності, 

після чого масиви розпалублюють та подають на пост калібрування ріжучим 
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комплексом у повздовжньому (поперечному) напрямках на дрібноштучні 

вироби (рис. 5.7). 

  

Рис. 5.6 Пост визрівання масивів  

 

Рис. 5.7 Ріжучий комплекс для 

калібрування масивів  

Після закінчення калібрування масиви з піддонами транспортують кран-

балкою до камери тверднення (рис. 5.8), де складають у декілька ярусів для 

витримування в умовах згідно з технологічним регламентом підприємства. 

 

Рис. 5.8 Камера тверднення 

 

Після завершення тверднення вироби складають на дерев’яні палети, 

обертають поліпропіленовою стрічкою та обмотують кольоровою стретч-

плівкою для захисту від ультрафіолетового випромінювання та підтримування 
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необхідних кліматичних умов. Вироби зберігають на складі готової продукції та 

відвантажують споживачеві [135]. 

  
Рис. 5.9 Складування виробів  

на дерев’яні палети 

Рис. 5.10 Зберігання та відвантаження 

готових виробів споживачеві 

Під час зберігання виробів на складі готової продукції у віці 28 діб 

проводили відбір стінових блоків з геометричними розмірами 580 × 300 × 100 

мм, з яких вирізали зразки-куби 100 × 100 × 100 мм та висушували до постійної 

маси. Зразки випробовували у будівельній лабораторії ТОВ «НОВІ 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ». 

Проведений комплекс експериментальних досліджень дозволив виявити 

вплив рецептурно-технологічних факторів на основні властивості 

неавтоклавного газобетону. Виготовлений неавтоклавний газобетон на 

виробничих потужностях ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» має 

наступні технічні показники, що наведені у таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7  

Основні властивості неавтоклавного газобетону марки D500 

з модифікованою твердою складовою. 

Найменування показника Одиниця виміру Величина 

Клас бетону за міцністю на стиск – С2 

Морозостійкість цикли 35 

Коефіцієнт теплопровідності у 

сухому стані, не більше 

 

Вт/(м∙°С) 

 

0,12 
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Продовження таблиці 5.7 

Найменування показника Одиниця виміру Величина 

Відпусна вологість % 35 

Усадка, не більше мм/м 3,0 

Загальна пористість, не менше % 74 

Результати експериментальних досліджень показують, що газобетон марки 

D500 за фізико-механічними властивостями задовольняє вимоги ДСТУ Б В.2.7-45. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

1. Розроблено проект технологічного регламенту на виготовлення 

неавтоклавного газобетону густиною 500 кг/м
3
 з модифікованою твердою 

складовою, який впроваджений на виробничих потужностях ТОВ «НОВІ 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ». 

2. Розраховано техніко-економічну ефективність застосування шлаку 

грубомеленого доменного (питома поверхня 1500 см
2
/г) та вапняно-

карбонатного наповнювача у ніздрюватому бетоні густиною 500 кг/м
3
. 

Виявлено, що реальний економічний ефект виробництва розробленого 

газобетону у промислових масштабах внаслідок зниження вартості сировинних 

матеріалів склав – 36390 грн. на 3000 м
3
 або 12,1 грн / м

3
 ніздрюватого бетону. 

3. Наведено результати виробничого впровадження експериментальних 

досліджень дисертаційної роботи. За період з 2013 до 2018 року газобетон 

неавтоклавного тверднення на основі модифікованої твердої складової 

впроваджено на виробничих потужностях ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ». Газобетон марки D500 за фізико-механічними властивостями 

задовольняє вимоги ДСТУ Б В.2.7-45. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена можливість 

підвищення міцності неавтоклавного газобетону з модифікованою твердою 

складовою. У результаті отримано неавтоклавний газобетон марки D500 з 

підвищеною міцністю – 3,53 МПа, що належить до класу ніздрюватого бетону 

С2. Підвищення фізико-механічних показників газобетону здійснено шляхом 

модифікації його твердої складової, до складу якої входить вапняно-

карбонатний тонкодисперсний наповнювач, внаслідок чого утворюються 

поліморфні модифікації карбонату кальцію (СаСО3) та гідросилікатів 

тоберморітової групи. 

2. На підставі аналізу літературних джерел про технологічні особливості 

виготовлення ніздрюватих бетонів, поетапного формування структури 

розроблено методики проведення експериментів і випробувань газобетону та 

блок-схему експериментальних досліджень з управління властивостями 

неавтоклавного газобетону шляхом модифікації твердої складової, що 

дозволило систематизувати процес досліджень та виявити вплив рецептурно-

технологічних факторів на фізико-механічні властивості неавтоклавного 

газобетону з модифікованою твердою складовою. Такий підхід сприяв 

розв’язанню завдань досліджень та досягненню мети дисертаційної роботи. 

3. Визначено, що водопотреба розчинової складової не повинна 

перевищувати 0,42 для створення сприятливих умов газоутворення 

поризованої маси, уникнення просідання ніздрюватобетонної суміші та 

отримання стійкої однорідної структури газобетону із забезпеченням його 

максимальної міцності. Зафіксовано у подальших дослідженнях розплив 

розчинової складової на постійному рівні 230±10 мм для одержання 

газобетону із середньою густиною 500 кг/м
3
. 

4. Експериментально визначено вплив шлаку доменного меленого (900; 

1500 та 2750 см
2
/г), золи-винесення, добавок пластифікуючої та лужної дії на 

міцність і коефіцієнт тріщиностійкості затверділої розчинової складової. З 14 

досліджуваних варіацій визначено склад, який забезпечує отримання затверділої 
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розчинової складової з наступними характеристиками: міцність на стиск – 25,4 

МПа, міцність при згині – 8,3 МПа, коефіцієнтом тріщиностійкості 32,6 % та В/Т 

відношенням 0,410. Прийнято базовий склад на основі сировинних компонентів: 

портландцемент, шлак доменний мелений (питома поверхня 1500 см
2
/г), зола-

винесення, добавок пластифікуючої та лужної дії – для подальшого дослідження 

впливу модифікаційних перетворень на властивості неавтоклавного газобетону. 

5. Проведені експериментальні дослідження, під час яких визначено 

вплив шлаку грубомеленого доменного (1500 см
2
/г) та його кількості, на 

закономірності зміни міцності затверділої розчинової складової, а також 

пористості та характер розподілу твердої складової неавтоклавного 

газобетону. За додавання до складу 20 % шлаку меленого від маси твердих 

складових отримані наступні показники затверділої розчинової складової: 

міцність при стиску – 21,5 МПа та В/Т відношення 0,374. Одержано 

газобетон марки D500 за міцністю на стиск – 1,35 МПа, що відповідає класу 

ніздрюватого бетону С1, за якого враховано пористість відкриту – 39,3 % та 

характер розподілу твердої складової. 

6. Встановлено закономірності впливу модифікованої твердої складової 

неавтоклавного газобетону, до складу якої входять вапняно-карбонатний 

тонкодисперсний наповнювач та добавки пластифікуючої, прискорюючої та лужної 

дії. За методами математичного планування шляхом реалізації 3-х факторного 

експерименту отримано газобетон марки D500 з відповідною міцністю на стиск – 

3,53 МПа. Структурними дослідженнями встановлено зв’язок фізико-механічних 

властивостей газобетону з напруженістю еквіпотенціального поля. 

7. Розроблено проект технологічного регламенту на виготовлення 

неавтоклавного газобетону густиною 500 кг/м
3
 з модифікованою твердою 

складовою. Розраховано техніко-економічну ефективність виробництва 

газобетону, яка становила 36,39 тис. грн. на 3000 м
3
 або 12,1 грн / м

3
 ніздрюватого 

бетону. Шляхом оцінки економічної ефективності здійснено впровадження 

газобетону неавтоклавного тверднення на основі модифікованої твердої складової 

на виробничих потужностях ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ». 
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