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АНОТАЦІЯ 

 

Гаращенко Д.П. Дисперсно-армований самоущільнюючий бетон на 

механоактивованому портландцементі. – 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 Міністерства освіти і науки України, 

Одеса, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена теоретичному і експериментальному 

дослідженню самоущільнюючого бетону на механоактивованому 

портландцементу з використанням місцевих інертних заповнювачів. 

Бетон на сьогоднішній день остається одним із самих розповсюджених 

будівельних матеріалів в світі. Міцність, довговічність, економічність, 

екологічна безпека, доступність сирцевих компонентів забезпечують бетону 

високу конкурентоздатність в будівельній галузі. В ряду різновидів бетонів 

особливе місце займають самоущільнюючі бетони (СУБ). Володіючи 

винятковою рухливістю свіжевиготовлена бетонна суміш може самостійно, 

під дією власної ваги, заповнювати форму, звільнюючись при цьому від 

залученого в процесі перемішування повітря. В технології виготовлення СУБ 

якість застосовуваних інгредієнтів (в’яжуче, тонкодисперсні активні 

мінеральні добавки, дрібний та крупний заповнювачі) грають, на відміну від 

традиційних бетонів, особливу роль. Відхилення їх характеристик від 

необхідних може викликати сегрегацію бетонної суміші і, як наслідок, може 

призвести до погіршення однорідності затверділого бетону по об’єму виробу 

або конструкції. Комплексне вирішення питань, пов’язаних як з підвищенням 

потенційних можливостей портландцементу так і з покращенням 

однорідності бетонної суміші з використанням місцевих сирцевих 

компонентів, досягається за рахунок використання інтенсивної роздільної 

технології (ІРT) її виготовлення. Поєднання позитивних властивостей 

самоущільнюючих бетонних сумішей з ІРT сприяє вирішенню задач 
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виготовлення бетону з покращеними властивостями. Розглядалися питання 

сумісного і роздільного впливу механоактивації в’яжучого, витрат 

полікарбоксилату, мікрокремнезему та поліпропіленової фібри на: а) 

ефективну в’язкість суспензій; б) терміни тужавлення і екзотермічний 

розігрів цементних композицій; в) усадку та міцність при стиску цементного 

каменю. Дослідженню піддавались цементні суспензії на 

механоактивованому в’яжучому та в’яжучому, яке активації не піддавалось. 

Термін активації в’яжучого вибирався із умови граничного руйнування 

структури суспензії, що фіксувалося по мінімальному значенню її ефективної 

в’язкості η. Аналіз отриманих експериментальних даних свідчить про те, що 

механоактивація суспензії в турбулентному потоці призводить до різкого 

зниження її ефективної в’язкості. Введення добавки Релаксол-Супер ПК в 

суспензію сприяє ще більш ефективному руйнуванню її початкової 

структури в процесі механоактивації. Так, активація суспензії без 

суперпластифікатору протягом 120 с викликає зниження її ефективної 

в’язкості з 1500 до 175 сП. В той же час наявність 1% водоредукуючої 

добавки в суспензії, яка механоактивації не підлягала, викликає зниження 

ефективної в’язкості з 1500 до 150 сП. Таким чином, зниження ефективної 

в′язкості тільки від швидкісного змішування, або тільки від введення 

суперпластифікатору не перевищує 10 разів. В той же час механоактивація 

суспензії в присутності 1% добавки Релаксол-Супер ПК призводить до 

зниження в’язкості з 1500 до 19 сП, тобто майже в 80 разів. Введення в 

портландцемент мікрокремнезему призводить до зростання ефективної 

в’язкості суспензії. Особливо це відчутно для суспензій, які механоактивації 

не підлягають. Зростання концентрації мікрокремнезему від 0 до 10% 

викликає підвищення η від 150 до 812 сП, тобто більше ніж в п’ять разів. В 

той же час швидкісне змішування такої цементної суспензії викликає, в 

противагу, зниження її ефективної в’язкості з 812 до 45 сП, що повністю 

нівелює негативний вплив мікрокремнезему на її в’язкість. Виявлено вплив 

досліджуємих рецептурних факторів (Релаксол-Супер ПК, мікрокремнезем, 
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поліпропіленова фібра) на міцність цементного каменю в 3-х, 7-и та 28-ми 

денному віці. Встановлено, що найбільший вплив на міцність цементного 

каменю, із перерахованих рецептурних факторів, надає концентрація 

Релаксол-Супер ПК в цементоводній композиції. Збільшення витрати 

суперпластифікатору від 0 до 1% (в перерахунку від маси цементу) 

призводить до зниження нормальної густини цементного тіста з 0,28 до 0,20, 

що в поєднанні з механоактивацією, підвищує міцність цементного каменю 

при стиску в 28-ми денному віці на 50% – з 62 МПа (контрольний) до 93 

МПа. 

Введення в портландцемент мікрокремнезему (до 10%) викликає 

підвищення міцності цементного каменю при стиску в значно меншій мірі (в 

порівняні з суперпластифікатором) і не перевищує 16…21%. Наявність 

поліпропіленової фібри в цементному камені в кількості 1% від маси цементу 

викликає підвищення міцності каменю не більше ніж на 3…5%. 

Механоактивація в поєднанні з рецептурними факторами викликає 

підвищення міцності цементного каменю (в порівнянні з контролем) більш 

ніж на 80%, а саме з 62 до113 МПа. 

Деформації усадки цементного каменю фіксувалися протягом 28-ми 

днів твердіння в нормальних умовах. Кінетика наростання усадочних 

деформацій свідчить про відносно інтенсивне їх зростання в перші 7 днів 

твердіння цементного каменю. За цей період усадочні деформації досягають 

80…85 % від деформацій цементного каменю в 28-ми денному віці. Слід 

відмітити зниження на 8…10 % абсолютного значення величини усадки 

цементного камею, в’яжуче якого підлягало механоактивації, в порівнянні з 

контролем. Введення поліпропіленової фібри призведе до різкого зниження 

деформацій усадки твердіючого цементного каменю і при наявності фібри в 

кількості 1% усадка зменшується в середньому в 2…2,5 рази в порівнянні з 

контролем.  

Розглянуті питання розрахунку складів самоущільнюючих бетонних 

сумішей з використанням місцевих мінеральних заповнювачів, а також 
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досліджені фізико-механічні властивості СУБ. Рухливість таких бетонних 

сумішей є чутливою до характеристик її компонентів, а також до 

співвідношень між ними. В зв’язку з цим розрахунок складів 

самоущільнюючих бетонних сумішей проводився експериментальним 

шляхом з виконанням методів математичного планування експерименту. В 

якості базового складу була прийнята бетонна суміш з витратою 

портландцементу в кількості 460 кг/м3. Витрата кварцевого піску та 

гранітного щебеню складала відповідно 785 та 835 кг/м3. Співвідношення по 

масі між фракціями щебеню 5…10 та 10…20 мм було прийнято як 1 до 0,82, 

що забезпечувало йому максимальну насипну щільність. В якості активної 

мінеральної добавки до портландцемента використовувався мікрокремнезем. 

Для пластифікації бетонної суміші використовувався суперпластифікатор 

полікарбоксилатного типу Релаксол-Супер ПК. Для підвищення 

тріщиностійкості в склад бетонної суміші вводилась поліпропіленова фібра. 

Виконувалися дві паралельні серії експериментів: перша (контрольний) – за 

традиційною технологією приготування бетонної суміші і друга – з 

використанням інтенсивної роздільної технології (ІРТ) з активацією 

портландцементу в суспензії. Умовами експерименту передбачалося 

одержання бетонної суміші з розпливом конусу 60 см, що дозволяло 

говорить про те, що дана рухливість відповідає рухливості самоущільнюючої 

бетонної суміші відповідно до марки F4 (ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Суміші 

бетонні та бетон».  

Для вивчення одночасного впливу перерахованих факторів на вміст 

води в бетонній суміші заданої рухливості, одержаної як з механоактивацією 

в’яжучого, так і по традиційній технології, був поставлений 3-х факторний 

експеримент. Значення рецептурних факторів (в % від маси цементу) було 

прийнято в наступних діапазонах: 

Х1 – поліпропіленове волокно – (0,5 ± 0,5) %; 

Х2 – мікрокремнезем – (5 ± 5) %; 

Х3 – Релаксол-Супер ПК – (1 ± 0,5) %. 
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Встановлено, що витрата води замішування залежить від вмісту в 

бетонній суміші варійованих факторів і коливається в діапазоні від 175 л 

(мінімальна кількість) до 232 л (максимальний вміст) в перерахунку на 1 м3. 

Виявлено визначальний вплив на кількість води замішування 

самоущільнюючої бетонної суміші суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК. 

Збільшення концентрації водоредукуючої добавки з 0,5 до 1,5% приводить до 

зменшення кількості води замішування в середньому на 14…16% (25…30 л) 

на 1 м3 бетонної суміші. В той же час часткове заміщення портландцементу 

мікрокремнеземом (до 10%) викликає підвищення кількості води 

замішування самоущільнюючої бетонної суміші в середньому на 8…10%. В 

значно меншій мірі, в порівнянні з мікрокремнеземом, підвищує кількість 

води замішування введення в склад бетонної суміші поліпропіленової фібри. 

При наявності 1% фібри в суміші кількість води замішування зростає не 

більше ніж на 1,5…2%. Досліджувався вплив вищеперерахованих факторів 

на міцність при стиску самоущільнюючого бетону. Так, для бетона на 

механоактивованому в′яжучому в 28-ми денному віці міцність бетону зростає 

від 29,4 МПа (фактори Х1, Х2 і Х3 знаходяться на рівні «–1») до 57,7 МПа 

(фактори Х1, Х2 та Х3 знаходяться на рівні «+1»). Наведені дані свідчать про 

те, що за рахунок введення в бетонну суміш на механоактивованому 

портландцементі заданої кількості поліпропіленової фібри, мікрокремнезему 

та суперпластифікатору можливо підвищити міцність бетону майже вдвічі. 

Слід відмітити, що механоактивація сприяє підвищенню міцності бетону при 

стиску (в порівнянні з бетоном на не механоактивованому портландцементі) 

в середньому на 25- 27%. Експериментальні результати свідчать про одну і ту 

ж послідовність пріоритетних факторів впливу як на водопотребу 

самоущільнюючої бетонної суміші, так і на міцність СУБ при стиску, а саме: 

1) водоредукуюча добавка; 2) мікрокремнезем; 3) поліпропіленова фібра. При 

відсутності в складі бетонної суміші фібри та мікрокремнезему підвищення 

концентрації суперпластифікатору від 0,5 до 1,5% викликає зростання 

міцності бетону при стиску більше ніж на 40%. Сумісний вплив 
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вищевказаних факторів в поєднанні з механоактивацією в’яжучого сприяє 

підвищенню міцності при стиску самоущільнюючого бетону в 28-ми 

денному віці (в порівнянні з контролем) з 24,7 до57,7 МПа, тобто більше ніж 

в 2,3 рази. Слід відмітити незначний вплив поліпропіленової фібри на 

зростання міцності самоущільнюючого бетону при стиску як на 

механоактивованому портландцементі, так і на в’яжучому, яке 

механоактивації не підлягало. Введення в суміш 1% поліпропіленового 

волокна викликає підвищення міцності бетону при стиску не більше ніж на 2-

3%. 

Експериментально підтверджено значний вплив поліпропіленової 

фібри на стираність та ударну міцність самоущільнюючого бетону. Аналіз 

результатів експериментальних досліджень свідчить про зміщення акцентів 

впливу варійованих факторів на дані властивості СУБ в порівнянні з 

міцністю бетону при стиску – визначальне значення на ці характеристики 

надає саме поліпропіленова фібра. Установлено що підвищення кількості 

поліпропіленової фібри в бетоні на механоактивованому в’яжучому 

призводить до зменшення величини стираності з 0,23 г/см2 (фібра відсутня) 

до 0,13 г/см2 (наявність в бетоні 1% фібри). Для самоущільнюючого бетону, 

виготовленого по традиційній технології, стираність зростає в середньому на 

20…25% в порівнянні з бетоном на механоактивованому в′яжучому. 

Позитивний вплив на зниження стираності СУБ надає наявність 

суперпластифікатору в складі бетонної суміші. Експериментально 

встановлено, що підвищення концентрації Релаксол-Супер ПК від 0,5 до 

1,5 % призводить до зниження стираності самоущільнюючих бетонів на 25-

28 %.  

Відзначено позитивний вплив поліпропіленової фібри на ударну 

міцність бетону на механоактивованому в′яжучому. Встановлено, що 

зростання вмісту волокна від 0 до 1% призводить до підвищення ударної 

міцності СУБ з 41 до 69 Дж/см3, тобто більше ніж на 40 %. 
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Виконані експериментальні дослідження повністю підтверджують 

висловлену гіпотезу про підвищення властивостей самоущільнюючого 

бетону (міцність при стиску, стійкість до стираності, ударна міцність) 

шляхом оптимізації його складу та застосування інтенсивної роздільної 

технології виготовлення бетонної суміші. 

За результатами дисертаційної роботи в промислових умовах 

виготовлено 18 м3 бетонної суміші по інтенсивній роздільній технології з 

використанням швидкісного змішувача СВМ-2М.  

Ключові слова: інтенсивна роздільна технологія, дисперсно-

армований бетон, механоактивація, фібра, водоредукуюча добавка, 

стираність, ударна міцність. 

 

ABSTRACT 

 

Harashchenko D.P. Fiber reinforced self-compacting concrete on 

mechanoactivated portland cement. – Qualification scientific work as manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical 

sciences on the specialty 05.23.05 – Building materials and products. – Odessa 

State Academy of Civil Engineering and Architecture Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Odessa, 2021. 

The dissertation is devoted to theoretical and experimental research of self - 

compacting concrete on mechanically activated Portland cement with the use of 

local inert aggregates. 

Concrete remains one of the most common building materials in the world. 

Strength, durability, economy, environmental safety, availability of raw 

components provide concrete with high competitiveness in the construction 

industry. In a number of varieties of concrete a special place is occupied by self-

compacting concrete (SСС). Possessing exceptional mobility the freshly made 

concrete mix can independently, under the influence of own weight, fill the form, 

being released at the same time from the air involved in the course of hashing. In 
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contrast to traditional concretes, the quality of the ingredients used (binders, fine 

mineral additives, fine and coarse aggregates) play a special role in the technology 

of SCC production. Deviation of their characteristics from the required ones can 

cause segregation of the concrete mixture and, consequently, can lead to 

deterioration of the homogeneity of the hardened concrete by the volume of the 

product or structure. A comprehensive solution to issues related to both increasing 

the potential of Portland cement and the homogenization of the concrete mixture is 

achieved using intensive separation technology (IST) for its manufacture. The 

combination of the positive properties of self-compacting concrete mixtures with 

IST helps to solve problems of manufacturing concrete with improved properties. 

The issues of joint and separate influence of mechanical activation of binder, 

consumption of polycarboxylate, microsilica were considered and polypropylene 

fiber on: a) the effective viscosity of suspensions; b) terms of hardening and 

exothermic heating of cement compositions; c) shrinkage and compressive strength 

of cement stone. Cement suspensions on mechanoactivated binder and non-

activated binder were tested. The term of activation of the binder was chosen from 

the condition of ultimate destruction of the structure of the suspension, which was 

fixed by the minimum value of its effective viscosity η. Analysis of the obtained 

experimental data shows that the mechanical activation of the suspension in 

turbulent flow leads to a sharp decrease in its effective viscosity. The introduction 

of the additive Relaxol-Super PC in the suspension contributes to even more 

effective destruction of its initial structure in the process of mechanical activation. 

Thus, activation of the suspension without superplasticizer for 120 seconds causes 

a decrease in its effective viscosity from 1500 to 175 cP. At the same time, the 

presence of 1% water-reducing additive in the suspension, which was not subject 

to mechanical activation, causes a decrease in the effective viscosity from 1500 to 

150 cP. Thus, the decrease in effective viscosity only from rapid mixing, or only 

from the introduction of the superplasticizer does not exceed 10 times. At the same 

time, the combined effect of mechanoactivation of the suspension in the presence 
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of 1% additive Relaxol-Super PC leads to a decrease in viscosity from 1500 to 

19 cP, ie almost 80 times. 

The introduction of microsilica into Portland cement increases the effective 

viscosity of the suspension. This is especially noticeable for suspensions that are 

not subject to mechanical activation. An increase in the concentration of 

microsilica from 0 to 10% causes an increase in η from 150 to 812 cP, ie more than 

five times. At the same time, the rapid mixing of such a cement slurry causes, in 

contrast, a decrease in its effective viscosity from 812 to 45 cP, which completely 

eliminates the negative impact of microsilica on its viscosity. The influence of the 

studied prescription factors (Relaxol-Super PC, microsilica, polypropylene fiber) 

on the strength of cement stone at 3, 7 and 28 days of age was revealed. It is 

established that the greatest influence on the strength of cement stone, from the 

listed prescription factors, has the concentration of Relaxol- Super PC in cement 

composition. Increasing the consumption of superplasticizer from 0 to 1% (in 

terms of cement weight) leads to a decrease in the normal density of cement paste 

from 0.28 to 0.20, which in combination with mechanical activation, increases the 

compressive strength of cement stone at 28 days of age on 50% - from 62 to 

93 MPa. 

The introduction of microsilica into Portland cement (up to 10%) causes an 

increase in the compressive strength of cement stone to a much lesser extent and 

does not exceed 16… 21%. The presence of polypropylene fiber in the cement 

stone in the amount of 1% by weight of cement causes an increase in the strength 

of the stone by no more than 3… 5%. Mechanoactivation in combination with 

prescription factors causes an increase in the strength of cement stone (compared 

to control) by more than 80%, namely from 62 to 113MPa. 

Deformations of shrinkage of cement stone were recorded during 28 days of 

hardening. The kinetics of the increase of shrinkage deformations indicates their 

relatively intensive growth in the first 7 days of hardening of cement stone. During 

this period, shrinkage deformations reach 80… 85% of the deformations of cement 

stone at 28 days of age. It should be noted a decrease by 8… 10% of the absolute 
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value of the shrinkage of the cement cameo, the binder of which was subject to 

mechanical activation, compared with the control. The introduction of 

polypropylene fiber will lead to a sharp decrease in the shrinkage deformation of 

the hardening cement stone and in the presence of fiber in the amount of 1% 

shrinkage is reduced by an average of 2… 2.5 times compared with the control. 

The issues of calculating the compositions of self-compacting concrete 

mixtures with the use of local mineral aggregates are considered, as well as the 

physical and mechanical properties of the SMS are investigated. The mobility of 

such concrete mixtures is sensitive to the characteristics of its components, as well 

as to the relationship between them. In this regard, the calculation of the 

compositions of self-compacting concrete mixtures was carried out experimentally 

using the methods of mathematical planning of the experiment. As a base 

composition was adopted a concrete mixture with a consumption of Portland 

cement quantity of 460 kg / m3. The consumption of sand and crushed stone coarse 

aggregate was 785 and 835 kg / m3, respectively. The weight ratio between the 

crushed stone fractions of 5… 10 and 10… 20 mm was taken as 1 to 0.82, which 

provided it with the maximum bulk density. Microsilica was used as an active 

mineral additive to Portland cement. For plasticization of concrete mix the 

superplasticizer of polycarboxylate type Relaxol-Super PC was used. To increase 

crack resistance, polypropylene fiber was introduced into the concrete mixture. 

Two parallel series of experiments were performed: the first (control) - according 

to the traditional technology of concrete preparation and the second - using 

intensive separation technology (IST) with the activation of the cement slurry. The 

conditions of the experiment provided for the production of concrete mixture with 

a cone spread of 60 cm, which suggests that this mobility corresponds to the 

mobility of self-compacting concrete mixture in accordance with brand F4 (DSTU 

B B.2.7-176: 2008 "Concrete and concrete mixtures"). 

To study the simultaneous influence of these factors on the water content in 

the concrete mixture of a given mobility, obtained with both mechanical activation 

of the binder and the traditional technology, a 3-factor experiment was performed. 
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The value of prescription factors (in % by weight of cement) was taken in the 

following ranges: 

X1 - polypropylene fiber – (0.5 ± 0.5)%; 

X2 - microsilica – (5 ± 5)%; 

X3 - Relaxol-Super PC – (1 ± 0.5)% 

It is established that the consumption of mixing water depends on the 

content of variable factors in the concrete mixture and ranges from 175 l 

(minimum amount) to 232 l (maximum content) in terms of 1 m3. The decisive 

influence on the amount of water mixing the self-compacting concrete mixture 

with the superplasticizer Relaxol - Super PC was revealed. Increasing the 

concentration of water-reducing additives from 0.5 to 1.5% leads to a decrease in 

the amount of mixing water by an average of 14… 16% (25… 30 l) per 1 m3 of 

concrete mix. IN at the same time, partial replacement of Portland cement with 

microsilica (up to 10%) causes an increase in the amount of water kneading self-

sealing concrete mixture by an average of 8… 10%. To a much lesser extent, in 

comparison with microsilica, the amount of mixing water increases the 

introduction of polypropylene fiber into the concrete mixture. In the presence of 

1% fiber in the mixture, the amount of kneading water increases by no more than 

1.5… 2%. The influence of the above factors on the compressive strength of self-

compacting concrete was studied. Thus, for concrete on mechanically activated 

binder at 28 days of age, the strength of concrete increases from 29.4 MPa (factors 

X1, X2 and X3 are at the level of "-1") to 57.7 MPa (factors X1, X2 and X3) are at 

the level of "+1"). These data indicate that by introducing a specified amount of 

polypropylene fiber, microsilica and superplasticizer into the concrete mix on 

mechanoactivated Portland cement, it is possible to increase the strength of 

concrete almost twice. It should be noted that mechanoactivation increases the 

compressive strength of concrete (compared to concrete on non-mechanoactivated 

Portland cement) by an average of 25-27%. Experimental results indicate the same 

sequence of priority factors influencing both the water demand of the self-sealing 

concrete mixture and the compressive strength of the SMS, namely: 1) water-
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reducing additive; 2) microsilica; 3) polypropylene fiber. In the absence of fiber 

and microsilica in the concrete mixture, increasing the concentration of 

superplasticizer from 0.5 to 1.5% causes an increase in the compressive strength of 

concrete by more than 40%. The combined effect of the above factors in 

combination with the mechanical activation of the binder helps to increase the 

compressive strength of self-compacting concrete at 28 days of age (compared to 

control) from 24.7 to 57.7 MPa, ie more than 2.3 times. It should be noted the 

insignificant influence of polypropylene fiber on the increase of compressive 

strength of self-compacting concrete on both mechanically activated Portland 

cement and binder, which was not subject to mechanical activation. The 

introduction of a mixture of 1% polypropylene fiber causes an increase in 

compressive strength of concrete by no more than 2-3%. 

The sharp increase in the effect of polypropylene fiber on the abrasion and 

impact resistance of self-compacting concrete has been experimentally confirmed. 

Analysis of the results of experimental studies shows a shift in the emphasis of the 

factors X1, X2 and X3 on these properties of the SCC in comparison with the 

compressive strength of concrete - the determining factor in these characteristics is 

given by polypropylene fiber. It was found that increasing the amount of 

polypropylene fiber in concrete on a mechanically activated binder leads to a 

decrease in the amount of abrasion from 0.23 g/cm2 (no fiber) to 0.13 g/cm2 (the 

presence of 1% fiber in concrete). For self-compacting concrete made by 

traditional technology, the abrasion increases by an average of 20… 25% 

compared to concrete on mechanoactivated binder. The presence of a 

superplasticizer in the concrete mix has a positive effect on reducing the abrasion 

of the SCC. It has been experimentally established that increasing the 

concentration of Relaxol - Super PC from 0.5 to 1.5% leads to a decrease in the 

abrasion of the SCC by 25-28%. 

The positive effect of polypropylene fiber on the impact resistance of 

concrete on mechanoactivated binder was noted. It is established that the increase 
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in fiber content from 0 to 1% leads to an increase in the impact strength of the 

SMS from 41 to 69 J/cm3, more than 40%. 

The performed experimental studies fully confirm the hypothesis of 

increasing the properties of self-compacting concrete (compressive strength, 

abrasion resistance, impact strength) by optimizing its composition and the use of 

intensive separate technology for the production of concrete mix. 

According to the results of the dissertation work in industrial conditions, 

18 m3 of concrete mixture was made by intensive separate technology using a 

high-speed mixer SVM-2M. 

Keywords: intensive separate technology, fiber reinforced concrete, 

mechanoactivation, fiber, water-reducing additive, abrasion resistance, impact 

strength. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Бетон на сьогоднішній 

день залишається одним із найрозповсюджених будівельних матеріалів у 

світі. Міцність, довговічність, економічність, екологічна безпека, доступність 

сировинних компонентів забезпечують бетону високу конкурентоздатність в 

будівельній галузі. В різноманітті бетонів особливе місце займають 

самоущільнюючі бетони (СУБ). Володіючи винятковою рухливістю, така 

бетонна суміш може самостійно, під дією власної ваги, заповнювати форму, 

звільнюючись при цьому від залученого в процесі перемішування повітря. 

Переваги укладання самоущільнюючих бетонних сумішей у конструкції, в 

порівнянні з звичайними сумішами, очевидні. До них, в першу чергу, можна 

віднести зниження маси конструкції опалубки, збільшення об’єму укладки 

бетонної суміші в зміну, зменшення відстані між арматурними стрижнями, 

збільшення адгезії арматури до бетону. В технології виготовлення СУБ 

якість застосовуваних інгредієнтів (в’яжуче, тонкодисперсні мінеральні 

добавки, дрібний та крупний заповнювачі) грають, на відміну від 

традиційних бетонів, особливу роль. Відхилення їх характеристик від 

необхідних може викликати сегрегацію бетонної суміші і, як наслідок, може 

призвести до погіршення однорідності затверділого бетону по об’єму виробу 

або конструкції. Комплексне вирішення питань, пов’язаних як з підвищенням 

потенційних можливостей портландцементу, так і з гомогенізацією бетонної 

суміші, досягається за рахунок використання інтенсивної роздільної 

технології (ІРT) її виготовлення. Поєднання позитивних властивостей 

самоущільнюючих бетонних сумішей з ІРT сприяє вирішенню задач 

виготовлення бетону з покращеними властивостями. 

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

Дисертаційна робота повязана з тематикою кафедри міського будівництва та 

господарства Одеської державної академії будівництва та архітектури 
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«Механохімічна активація і інтенсифікація процесів структуроутворення 

композиційних будівельних матеріалів» та з науково-дослідною  

роботою (2016-2020 рр.) «Дисперсно-армовані самоущільнюючі бетони на 

механоактивованому в’яжучому для ремонту перекриттів та підлог цивільних 

та промислових будівель» № державної реєстрації 0116U005080. 

Метою роботи є розробка інтенсивної роздільної технології 

виготовлення дисперсно-армованих самоущільнюючих бетонних сумішей та 

бетонів на їх основі з покращеними властивостями. 

Завдання досліджень: 

- визначити вплив рецептурно-технологічних факторів 

(механоактивація, кількість суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК, 

мікрокремнезему та поліпропіленової фібри) на зміну ефективної в’язкості 

цементовміщуючих суспензій; 

- дослідити вплив механоактивації в’яжучого на терміни тужавлення і 

екзотермічний розігрів цементного тіста; 

- дослідити вплив факторів складу цементного тіста на усадку і 

міцність при стиску цементного каменю на механоактивованому в’яжучому; 

- визначити вплив механоактивації і факторів складу 

самоущільнюючих бетонних сумішей на міцність при стиску бетонів; 

-дослідити вплив рецептурно-технологічних факторів на стираність та 

ударну міцність СУБ; 

- здійснити дослідно-промислове впровадження дисперсно-армованих 

самоущільнюючих бетонних сумішей на механоактивованому 

портландцементі.  

Об’єкт дослідження – вплив рецептурно-технологічних факторів на 

властивості дисперсно-армованого самоущільнюючого бетону. 

Предмет дослідження – дисперсно-армований самоущільнюючий 

бетон на механоактивованому портландцементі. 

Методи дослідження. Дослідження виконувались з використанням 

методів оптимального планування експериментів та експериментально-
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статистичного моделювання, визначення реологічних (ефективна в’язкість 

суспензії, розплив конуса самоущільнюючої бетонної суміші), фізико-

механічних та спеціальних властивостей (середня густина, терміни 

тужавлення цементного тіста, екзотермічний розігрів цементних суспензій, 

усадка, міцність бетону при стиску, стираність, ударна міцність) 

здійснювались за стандартами згідно з чинними нормами.  

Наукова новизна отриманих результатів: 

- встановлено закономірність індивідуального та сумісного впливу на 

ефективну в’язкість цементовміщуючих суспензій швидкісного змішування, 

поліпропіленової фібри, мікрокремнезему та суперпластифікатору Релаксол-

Супер ПК; 

- експериментально доведена можливість отримання високоміцних 

самоущільнюючих бетонів на місцевих дрібних та крупних заповнювачах 

шляхом використання інтенсивної роздільної технології виготовлення; 

- з використанням методів комп’ютерного матеріалознавства 

оптимізовані склади дисперсно-армованих самоущільнюючих бетонів на 

місцевих заповнювачах з міцністю при стиску до 55 МПа; 

- подальшого розвитку набули технологічні основи композиційної 

побудови складу СУБ з покращеними властивостями на стираність та ударну 

міцність. 

Практичне значення одержаних результатів роботи 

розповсюджується на будівельну галузь і полягає у практичному 

використанні наукових основ управління ефективною в’язкістю 

цементовміщуючих суспензій, процесами структуроутворення дисперсно-

армованих самоущільнюючих бетонних сумішей із забезпеченням 

необхідних фізико-механічних властивостей бетонів. Побудовані 

математичні моделі властивостей дисперсно-армованих СУБ на місцевих 

заповнювачах, що дозволило оптимізувати рецептуру та технологічні режими 

їх виготовлення. Розроблена принципова технологічна схема виробництва 

дисперсно-армованих самоущільнюючих бетонних сумішей, які реалізовані 
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при бетонування підлоги (115 м2) відкритого складу готової продукції ТОВ 

«Ростдорстрой» в м. Одесі. Основні положення дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі Одеської державної академії 

будівництва та архітектури в курсі лекцій навчальної дисципліни 

«Високотехнологічні бетони на механоактивованих мінеральних в’яжучих 

речовинах», яка викладається при підготовці здобувачів третього рівня вищої 

освіти (доктор філософії) зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія». 

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі стану проблеми, 

науковому обґрунтуванні та формулюванні мети та завдань досліджень. 

Сформульовано наукові основи управління ефективною в’язкістю 

цементовміщуючих суспензій. Обґрунтовано вибір добавок до 

самоущільнюючої бетонної суміші. Автором проведений повний цикл 

експериментальних досліджень з обробкою одержаних результатів та 

впровадження їх в промислове виробництво. Авторові належать основні ідеї 

опублікованих праць, аналіз та узагальнення результатів досліджень, їх 

систематизація. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи одержані автором 

самостійно. В наукових роботах, які опубліковані в співавторстві, автору 

належить: 

[2, 3, 5] – дослідження впливу механоактивації на структурно-механічні 

властивості цементних бетонів; 

[1] – дослідження впливу суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК на 

ефективну в’язкість цементовміщуючої суспензії; 

[6, 7] – розрахунок складів самоущільнюючих бетонних сумішей з 

розпливом конусу суміші не менше 60 см; 

[4, 8, 9] – дослідження впливу рецептурно-технологічних факторів на 

механічні характеристики СУБ. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи та її результати доповідались і обговорювались на конференціях та 
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семінарах: міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених 

(Білорусь, м. Могилів, 2017р.), VII міжнародній науково-практичній 

конференції «Енергоефективні технології в міському будівництві та 

господарстві» (Україна, 2018р.), міжнародному семінарі «Моделювання та 

оптимізація будівельних композитів» (Україна, м. Одеса, 2018р.), 74-а 

науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу академії 

(Україна, м. Одеса, 2018р.), ІІІ міжнародній конференції «Експлуатація та 

реконструкція будівель і споруд» (Україна, м. Одеса, 2019р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових 

праць, з них 2 статті у фахових виданнях України, 1 стаття у виданні що 

індексується SCOPUS, 4 публікації у матеріалах наукових конференцій 

України, 1 публікація у матеріалах закордонної наукової конференції. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

основної частини (4 розділів), висновків, списку літературних джерел і двох 

додатків. Робота викладена на 159 сторінках, які включають 110 сторінок 

основного тексту, 17 таблиць та 35 рисунків, двох додатків та список 

використаних літературних джерел із 166 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З 

ДОСЛІДЖУЄМОЇ ТЕМИ 

 

1.1.  Особливості і властивості самоущільнюючих бетонних сумішей 

та бетонів на їх основі 

 

Бетон, внаслідок цілого ряду властивостей, залишається одним з 

найбільш широко застосовуваних будівельних матеріалів в світі [1]. 

Доступність сировинних компонентів, міцність, довговічність, економічність, 

екологічна безпека забезпечують бетону високу конкурентоздатність в 

будівельній галузі. До періоду тужавлення бетонна суміш знаходиться в 

пластичному (рухливому) стані, що дозволяє формувати з неї бетонні вироби 

та конструкції будь-якої форми і конфігурації. Бетонна суміш займає 

своєрідне, проміжне положення між рідинами та твердими тілами [2]. Коли 

суміш знаходиться в спокої, то вона набуває деформації пружності та 

міцності структури. Коли внаслідок механічних впливів вихідна міцність 

структури подолана, бетонна суміш набуває властивості, які притаманні 

в’язкій рідині. Наявність в бетонній суміші внутрішніх сил взаємодій між 

дисперсними частками твердої фази і водою надає їй зв’язність та інші 

властивості, які характерні для структурованих в’язких рідин. Від ідеально 

в’язких рідин бетонні суміші відрізняються наявністю структурної міцності, 

а від бетонів – відсутністю достатньої пружності, що призводить до 

виникнення незворотних пластичних деформацій, які виникають навіть при 

мінімально можливих навантаженнях. Такі структуровані суміші 

розглядаються в розділі фізичної механіки під назвою «реологія» [3]. Вихідні 

поняття реології – ньютонівська рідина, в’язкість якої залежить тільки від 

температури та не залежить від швидкості деформації і ідеально пружне тіло, 

в якому величина деформації пропорційна прикладеній напрузі [4]. 
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Властивості бетонних сумішей оцінюються наступними реологічними 

характеристиками [5]: 

- миттєвим модулем пружності, який оцінює пружні властивості 

бетонної суміші саме в момент прикладання зовнішнього навантаження; 

- міцністю структури, визначаємою граничною напругою зсуву при 

перевищенні якої структура повністю руйнується і суміш набуває властивості 

в’язкої рідини; 

- пластичною в’язкістю, яка характеризує в’язку течію суміші. 

Структура бетонної суміші представлена трьома фазами: а) твердою – 

мінеральне в’яжуче, дрібний та крупний заповнювач, продукти 

новоутворень; б) рідкою – вода замішування та водні розчини поверхнево-

активних речовин; в) газоподібна – повітряні пори від часткового 

випаровування води замішування та залучене в процесі перемішування 

компонентів суміші повітря. Свіжевиготовлена бетонна суміш надає опір 

деформаціям зсуву, що свідчить про наявність певної міцності структури. 

Ущільнення бетонної суміші досягається за рахунок використання 

вібраторів, які придають їй віброімпульси з частотою від 150 до 18000 

коливань в хвилину [6]. Під впливом віброімпульсів частки бетонної суміші 

здійснюють безперервні коливання відносно деякого середнього положення, 

що викликає різке зниження сил внутрішнього тертя між ними. Це викликає 

різке зниження в’язкості суміші, що надає її плинність, тобто властивість, яка 

характерна для важкої рідини. Структура такої бетонної суміші стає 

гранично зруйнованою і характеризується найменшим внутрішнім тертям 

між її твердими компонентами [7]. При такому стані бетонна суміш здатна 

прийняти будь-яку задану форму та ущільниться під дією власної ваги. Після 

припинення вібраційних впливів сили внутрішнього тертя поновлюються і 

ущільнена бетонна суміш знову набуває структурної міцності. Бетонна суміш 

повинна задовольняти двом основним вимогам [8]: 

- зберігати при транспортуванні та укладці в форми однорідність, яку 

суміш досягла в процесі перемішування; 
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- характеризуватися легкоукладальністю, яка відповідає застосованим 

методам та умовам ущільнення суміші. 

Легкоукладальність бетонної суміші залежить від наявності в ній 

внутрішніх сил взаємодії, тобто внутрішнього тертя. Ці сили обумовлюють 

структурну міцність бетонної суміші, яку необхідно подолати з метою 

надання суміші в’язкої течії. В зв’язку з цим для сумішей характерні наступні 

властивості, а саме, в’язкість, однорідність і пластичність. Зв’язність 

забезпечується наявністю внутрішніх сил взаємодії між неоднорідними 

частками суміші, тобто сил в’язкого тертя та міжмолекулярних сил 

зчеплення. Наявність зв’язності бетонної суміші обумовлена зв’язністю, яка 

включає її розшарування і відділення води замішування [9, 10]. 

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Суміші бетонні та бетон» класифікує бетонні 

суміші за розпливом конусу наступним чином: 

- марка бетонної суміші за розпливом конусу: а) F1; б) F2; в) F3; г) F4; д) 

F5 та е) F6; 

- діаметр розпливу конусу бетонної суміші, мм: а) ≤ 340; б) від 350 до 

410; в) від 420 до 480; г) від 490 до 550; д) від 560 до 620 та е) ≥ 630. 

Зростання витрати води понад необхідної кількості, з метою одержання 

високорухливої бетонної суміші, може призвести до порушення зв’язності і, 

як наслідок, до розшарування. Це призведе до відділення води замішування і 

осадження твердих компонентів. Водовміст бетонної суміші залежить від 

водоутримуючої здатності цементу, водоцементного відношення та питомої 

поверхні твердих компонентів [11]. Для того, щоб бетонна суміш придбала 

властивість в’язкої течії необхідно зруйнувати її первісну структуру, тобто 

створити в системі граничну напругу зсуву. В’язкість суміші стає тим менша, 

чим більша частота коливань вібрації або вища швидкість змішування. 

Внаслідок зменшення в’язкості бетонної суміші відбувається поліпшення її 

легкоукладальності. В противагу вібраційній технології в 90-х роках 20-го 

століття запропонована безвібраційна технологія укладання бетонної суміші. 

Мова йде про самоущільнюючі бетони (СУБ) [12-15]. З точки зору 



28 

термінології правильніше трактувати їх як СУБС, тобто – самоущільнюючі 

бетонні суміші. Реалізація цих самоущільнюючих бетонних сумішей припала 

на кінець 80-х – початок 90-х років минулого століття при зведенні великих 

споруд в Японії, Швеції, Германії, Франції та в інших розвинутих країнах. 

Самоущільнюючі бетонні суміші не вимагають вібрації при укладанні та 

ущільненні. Такі суміші здатні розтікатися під дією сили тяжіння, 

заповнюючи при цьому форму і досягаючи повного ущільнення навіть в 

густоармованих конструкціях [16]. Самоущільнююча бетонна суміш 

характеризується розпливом стандартного конуса в діапазоні від 560 мм до 

640 мм і більше, що згідно [17] відповідає марці F5 та F6. Згідно 

статистичних даних в Японії близько 50% нових залізобетонних конструкцій 

виготовляється з використанням СУБС. На долю СУБС в Європі приходиться 

від 7 до 10% загального об’єму виготовленої бетонної суміші [16]. Такі 

суміші дозволяють здійснювати бетонування конструкцій практично будь-

якої конфігурації з високою інтенсивністю та мінімальними трудовитратами. 

Забезпечення заданих експлуатаційних характеристик самоущільнюючого 

бетону можливо тільки при забезпеченні необхідних вимог до вихідних 

компонентів бетонної суміші. До них слід віднести гранулометрію дрібного 

та крупного заповнювача, а також дисперсність інертних, або активних 

мінеральних добавок [18-21, 24]. На технологічні параметри 

самоущільнюючих бетонних сумішей впливає вміст вологи в інертних 

матеріалах, а також форма крупного заповнювача. Близька до кубічної форма 

гранітного щебеню, за інших рівних умов, сприяє зростанню рухливості 

бетонної суміші і, як наслідок, збільшенню розпливу її конусу. Згідно [22] 

вміст в гранітному щебеню зерен пластинчатої форми не повинен 

перевищувати 25% по масі. Наявність пилоподібних та глинистих часток в 

щебні не повинно перевищувати 1% по масі. В якості дрібного заповнювача 

рекомендується використання кварцового піску з Мк від 1,7 до 2,5. 

Допускається використовувати дрібний заповнювач у вигляді суміші двох 

або більше фракцій піску. Згідно [23] оптимальний склад інертних 
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заповнювачів в самоущільнюючій бетонній суміші наступний: а) зольний пил 

або молотий вапняк – 200 кг/м3; б) кварцовий пісок з розміром зерен до 2 мм 

– 650 кг/м3; в) гранітний щебінь (фракція 2-16 мм) – 950 кг/м3. Склад 

самоущільнюючого бетону постійно удосконалюється, що свідчить про його 

затребуваність в світовій практиці бетонування різноманітних конструкцій і 

споруд. Удосконалення технології самоущільнюючих бетонних сумішей 

відбувалося внаслідок реалізації різних факторів, а саме: а) використання 

поліфракційних заповнювачів із заданим гранулометричним складом; б) 

використання тонкодисперсних мінеральних добавок – мікрокремнезему; 

золи – виносу; молотого доменного шлаку; молотого вапняку та інш. в) 

використання сучасних поверхнево-активних речовин, регуляторів 

реологічних властивостей бетонних сумішей. Слід відмітити, що головною 

відмінною рисою СУБС від традиційних бетонних сумішей є повна 

відсутність водовідділення та розшарованості при високій плинності маси. 

Відносно низьке водоцементне значення цементного тіста в бетонній суміші 

забезпечується використанням високоефективних добавок для покращення 

плинності [25]. Добавки, які регулюють реологічні властивості бетонних 

сумішей, представляють собою поверхнево-активні речовини (ПАР). Їх 

основною відмінною характеристикою є достатньо висока хімічна активність 

на межі розділу фаз цементно-водних композицій. При введенні води в 

цемент вона повинна рівномірно розташуватися на величезній поверхні зерен 

цементу. Внаслідок того, що молекули води, які знаходяться в поверхневому 

шарі, характеризуються значним поверхневим натягом за рахунок сил 

зчеплення з поверхнею зерен цементу, розтікання води по поверхні часток 

цементу не відбувається. Наявність в воді замішування молекул ПАР 

викликає зниження поверхневого натягу на межі розділу фаз «тверде тіло – 

рідина» і тим самим покращує змочуваність зерен цементу. За рахунок цього 

знижується ефективна в’язкість цементного тіста в бетонній суміші, що 

викликає підвищення її рухливості [26–30]. Збільшення рухливості бетонної 

суміші використовується для полегшення формування конструкцій, 
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підвищення міцності бетону за рахунок зниження водоцементного 

відношення при зберіганні вихідної рухливості, або для зниження витрати 

цементу. Типовими представниками добавок ПАР з яскраво вираженим 

пластифікуючим ефектом є суперпластифікатори, які одержали широке 

розповсюдження з кінця 80-х років минулого століття. Відмінною 

особливістю таких ПАР є підвищена рухливість і плинність бетонної суміші. 

Поряд з покращенням реологічних характеристик бетонної суміші введення 

суперпластифікаторів забезпечує покращення фізико-механічних 

характеристик бетону. Суперпластифікатори (СП) вкрай ефективно 

знижують в’язкість дисперсійних систем. СП вводять в склад бетонної 

суміші в кількості від 0,3 до 1,2% від маси портландцементу. Розріджуюча 

дія СП закінчується за 2…3 години з моменту введення їх в бетонну суміш. 

Під дією лужного середовища СП піддаються частковій деструкції і 

переходять в інші речовини, не викликаючи при цьому уповільнення 

процесів в інші речовини, не викликаючи при цьому уповільнення процесів 

структуроутворення цементного каменю в бетоні. Досвід використання СП 

показав їх переваги перед традиційними бетонами, проте були помічені і ряд 

недоліків при роботі з ними. Мова йде про уповільнення тужавлення 

бетонної суміші при підвищених концентраціях СП, а також про зниження 

рухливості суміші в часі, що особливо відчутно після годинної витримки її. 

Це послужило поштовхом для появи СП нового покоління на основі 

полікарбоксилатів [25]. Механізм дії таких СП полягає у взаємному 

відштовхуванні зерен цементу, а стабілізація суспензії в’яжучого 

забезпечується за рахунок стеричного ефекту. Це пов’язано з тим, що для 

полікарбоксилатів характерні поперечні зв’язки в 2-х або 3-х мірній формі. 

Саме поперечні зв’язки сприяють утворенню адсорбційного об’ємного 

захисного шару навкруг зерна цементу. Наявність таких захисних шарів 

запобігає злипанню зерен цементу і сприяє їх взаємному відштовхуванню. 

Саме завдяки цьому відбувається розрідження бетонної суміші. Тривалість 

зберігання пластифікуючого ефекту в декілька разів перевищує 
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життєздатність бетонних сумішей, які містять в своєму складі 

суперпластифікатор С-3. Бетонні суміші з використанням полікарбоксилатів 

можуть досягати такої високої пластичності, що стають схожими за своєю 

плинністю на густий мед. Вони не вимагають віброущільнення при  

В/Ц = 0,4…0,5 і досягають при цьому високу легкоукладальність (до 70 см 

розплив перевернутого конусу бетонної суміші). 

Склади самоущільнюючих бетонних сумішей в значній степені 

відрізняються від традиційно застосованих сумішей [31]. Так, вміст вихідних 

інгредієнтів зростає в сторону збільшення долі в них дрібних, 

тонкодисперсних часток; об’єм, який займає гранітний щебінь не повинен 

перевищувати 50% сумарного об’єму бетонної суміші; об’ємна доля дрібного 

заповнювача повинна складати не менше 40%. Водоцементне відношення не 

повинно перевищувати 0,50. Максимальна розмір зерен кварцового піску не 

повинна перевищувати 0,125 мм. Крупний заповнювач використовується 

фракції від 5 до 20 мм. 

Підсумовуючи вищесказане необхідно відмітити, що самоущільнюючі 

бетони володіють цілим рядом переваг в порівнянні з традиційно 

використовуємими бетонами. Але різноманітна сировинна база вимагає 

нових досліджень в області реології бетонних сумішей, а також інших 

фізико-механічних властивостей СУБ. 

 

1.2.  Мікрокремнезем – ефективна активна мінеральна добавка до 

бетону 

 

Поява нових суперпластифікаторів та комплексних модифікаторів 

поліфункціональної дії створили умови для одержання бетонів з 

покращеними властивостями. Підвищується роль суперпластифікаторів в 

присутності ультрадисперсних мінеральних добавок і, зокрема, 

мікрокремнезему [32-36]. Мікрокремнезем представляє собою 

ультрадисперсний матеріал, який складається із часток сферичної форми. Він 
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отримується як попутний продукт в процесі газоочистки печей при 

виробництві кремнійвміщуючих сплавів при високих температурах в 

електродугових печах. Синтез заліза з кварцитом в печі супроводжується 

утворенням газу (оксиду кремнію), який вступає в реакцію з киснем і 

конденсується в мікрокремнезем в формі сірого порошку. Хімічна формула 

мікрокремнезему – SiO2 (аморфної модифікації) [37]. Питома поверхня 

мікрокремнезему складає приблизно 20000 м2/кг. Для порівняння – 

портландцемент має питому поверхню ≈ 300 м2/кг, що, практично, на два 

порядку менше. Частки мікрокремнезему мають розмір менше 1 мкм, що 

викликає відомі технологічні труднощі в досягненні однорідності їх 

розподілу в портландцементі, середній розмір часток якого складає 25 мкм 

[38]. В роботі [39] зазначено, що використання мікрокремнезему в якості 

активного мікронаповнювача є одним із найбільш перспективних напрямів в 

технології одержання високоміцних бетонів на основі портландцементу. 

Мікрокремнезем легко вступає в реакцію з гідроксидом кальцію, який 

утворюється в процесі гідратації, але і тим самим підвищує кількість 

гідратованих силікатів типу CSH в результаті реакції: 

SiO2 + Ca (OH)2+ mH2O = CaOSiO2· mH2O 

Утворена фаза CSH характеризується меншим відношенням С/S ніж 

фаза CSH, яка одержана в результаті гідратації портландцементу [40]. 

Внаслідок цього вона володіє здатністю приєднувати інші іони, особливо 

лужні, що має істотне значення для зниження розширення цементної 

композиції внаслідок реакції між лугами і заповнювачем. В контактній зоні 

«цементний камінь – заповнювач» міститься велика кількість порожніх 

просторів, які утворюються внаслідок скупчення хімічно незв’язаної води 

замішування біля зерен заповнювача. Цей простір заповнюється кристалами 

гідроксиду кальцію Са(ОН)2. В випадку відсутності добавки 

мікрокремнезему кристали Са(ОН)2 орієнтуються паралельно поверхні 

заповнювача або арматури. Внаслідок того, що кристали портландцементу 

характеризуються меншою міцністю ніж гідратовані силікати СSH, то саме 
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вони, тобто кристали Са(ОН)2 є самою слабкою ланкою в структурі бетону. 

Введення в склад портландцементу мікрокремнезему, навіть в малій 

кількості, викликає підвищення стійкості цементного каменю та бетону на 

його основі при експлуатації його в агресивному середовищі. Розширення 

об’ємів використання мікрокремнезему (далі «МК») в технології 

виробництва бетонних сумішей пов’язано з розкриттям його потенційних 

властивостей саме у взаємодії з портландцементом. Експериментально 

доведено, що діоксин кремнію аморфної модифікації грає найважливішу 

роль в механізмі взаємодії мінеральних мікродобавок з продуктами 

новоутворень портландцементу [41, 42]. Введення МК в портландцемент 

призводить до природного зменшення в складі мінерального в’яжучого 

мінералів С3S та C2S, які володіють найбільшою адсорбційною здатністю. Це 

пояснюється зростанням кількості високодисперсних новоутворень – 

гідросилікатів кальцію, які сприяють енергійному поглинанню 

суперпластифікатора із розчину. Найбільш ефективними є відходи 

виробництва кристалічного кремнію та феросиліцію високих марок, які 

містять SiO2 в кількості вище 80%. Менш ефективні відходи виробництва 

силікомарганцю та ферохрому, які за своєї ефективності можуть бути 

віднесені до трепелу або золи-виносу. Як і всі пуцоланові матеріали, 

мікрокремнезем вступає в реакцію з гідроксидом кальцію, який утворюється 

при гідратації портландцементу [43-49]. Внаслідок високої питомої поверхні 

реакція взаємодії зерен мікрокремнезему з гідроксидом кальцію протікає 

достатньо інтенсивно при кімнатній температурі [50-56]. При забезпеченні 

однорідності розподілу часток мікрокремнезему в портландцементі, вони 

ущільнюють при цьому цементний розчин. Продукти взаємодії між Са(ОН)2 

та мікрокремнеземом ще в більшій мірі ущільнюють цементний розчин, що 

викликає підвищення його міцності [57, 58]. Ступінь пуцоланової активності 

мікрокремнезему залежить від кількості активного (аморфного) кремнезему 

[59]. 
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Добавка МК в портландцемент може забезпечити міцність при стиску 

каменю, яка набагато перевищує міцність цементного каменю на 

бездобавочному цементі [59, 60]. Відомо, що пуцолани більш чутливі до 

зміни температури ніж портландцемент. З пониженням температури хімічна 

реакція взаємодії між пуцолановою добавкою та Са(ОН)2 сповільнюється, а з 

підвищенням – зростає [61]. Пуцоланова активність мікрокремнезему надає 

суттєвий вплив на лужність води в порах цементного гелю [40]. Рівень 

водневого показника рН при введені мікрокремнезему в портландцемент 

понижується і при 25%-й добавці його до портландцементу він може 

нейтралізувати все вільне вапно, яке утворюється в процесі гідролізу аліт. 

Рівень рН бетону при цьому понижується до того значення, що може 

викликати несприятливий вплив на арматуру. Ефект заповнення капілярів і 

пор в твердіючому цементному камені пуцолановими сферичними зернами 

мікрокремнезему сприяє значному зниженню проникності бетону [62]. Так як 

мікрокремнезем надає більший вплив на проникність ніж на міцність, то 

бетон з добавкою мікрокремнезему завжди буде менш проникним в 

порівнянні з бетоном еквівалентної міцності на портландцементі без добавки 

МК. Відносно низька проникність та підвищена щільність цементного 

каменю забезпечують покращену морозостійкість бетону з добавкою 

мікрокремнезему [63, 64]. 

Слід відзначити неоднозначний вплив мікрокремнезему на рухливість 

цементного тіста. Ультрадисперсні частки МК, які утворюють з більш 

крупними частками портландцементу просторовий тривимірний каркас з 

великою кількістю коагуляційних контактів. Внаслідок цього в значній мірі 

змінюються реологічні характеристики цементного тіста: підвищується 

ефективна в’язкість, зростає пластична міцність [65, 66]. Відзначено, що 

введення оптимальної кількості МК для заданого виду цементу може визвати 

зменшення водовмісту бетонної суміші або підвищити її рухливість. Згідно 

[65] це можливо пояснити тим, що сферичні частки МК виконують функцію 

«підшипників», знижуючи тертя між зернами цементу. Підвищення 
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рухливості тіста за рахунок введення в портландцемент мікрокремнезему 

пояснюється заміщенням вільної води замішування в між зерновому просторі 

обводненими частками мікрокремнезему [67]. 

Роль мікрокремнезему в формуванні структури цементного каменю є 

багатоплановою, а саме: а) тонкодисперсні частки МК заповнюють простір 

мікропор і підвищують щільність і міцність каменю; б) зерна МК є готовими 

центрами кристалізації; в) є активним учасником хімічних реакцій утворення 

нової фази, забезпечуючи утворення кристалічних зростків низькоосновних 

гідросилікатів кальцію з відношенням С/S≈ 1,0 замість первинних 

кристалогідратів типу портландиту та високоосновних гідросилікатів 

кальцію. В той же час широкому впровадженню мікрокремнезему в бетони 

перешкоджає як обмежена технологічність добавки (проблеми однорідного 

розподілу часток мікрокремнезему в портландцементі), а також його висока 

вартість. На сьогодення вартість мікрокремнезему перевищує вартість 

портландцементу від 1,5 – 2 рази (Швеція) до 5 разів (США) [68]. В зв’язку з 

цим ведеться постійний пошук найбільш ефективного поєднання 

мікрокремнезему з іншими добавками, а також технологічними заходами, де 

сумісний вплив їх на фізико-механічні характеристики бетону значно 

посилюється. 

 

1.3.  Основи активації мінеральних в’яжучих речовин 

 

Структура цементного каменю, а також бетону на його основі 

визначається рівнем між часткових взаємодій, кінетикою та умовами 

протікання реакцій гідратації [68]. В свою чергу, як кінетика протікання 

реакцій гідратації так і умови між часткових взаємодій залежать від 

енергетичного стану поверхні зерен цементу [69]. Відомо, що достатньо 

ефективним способом підвищення енергетичного стану поверхні часток 

мінерального в’яжучого є їх механічна обробка [70-72]. Механоактивація 

в’яжучого реалізується внаслідок співударів часток один відносно одного, 
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робочими органами обладнання, а також при ударах мелючих тіл в кульових 

млинах. Так як практично всі застосовувані промисловістю матеріали в 

звичайних умовах знаходяться в твердому стані, то помел є основною 

операцією їх переробки. В більшості випадків перед виробниками стоїть 

задача одержання тонкодисперсних порошків, при мінімально можливих 

затратах енергії і часу. 

Все це вимагає необхідності дослідження закономірностей процесів 

тонкого подрібнення твердого матеріалу. В процесі тонкого подрібнення 

матеріалу можливо угледіти стани руйнування часток зовнішньою силою і їх 

агрегації. Ці два процеси – руйнування і агрегація залежать від природи 

зовнішнього середовища і умов його взаємодії з тонкодисперсними частками 

[73, 74]. Руйнування і агрегація при тонкому подрібненні твердого матеріалу 

викликає зміну кристалічної структури та енергетичний стан поверхневих 

шарів часток [70]. Відомо, що реакційна здатність мінеральних в’яжучих 

матеріалів залежить не стільки від загальної поверхні, скільки від її стану [75, 

76]. Більш того, зміна розміру часток в процесі механоактивації вимагає 

перерахування кількості в’яжучого та води замішування [1]. Вищенаведене 

дозволяє виділити перспективний напрям досліджень, пов’язаний з 

механохімічною активацією поверхневих шарів мінеральних в’яжучих без їх 

руйнування [68]. При зіткненні часток розрізняють [77]: 

- пружне зіткнення, при якому внутрішній стан часток не змінюється ; 

- непружне зіткнення, при якому внутрішній стан змінюється; 

- зіткнення часток, які злипаються; 

- непружне зіткнення без злипання часток. 

Як правило, опис процесу зіткнення будь якого виду зводиться до 

визначення імпульсів часток до і після зіткнення при відомих масах часток 

Mi та швидкості їх руху Vi. Внаслідок подібних зіткнень може трапитись 

пружний або непружний відскік, злипання часток, або поділ часток на ще 

дрібніші з утворенням нових поверхонь. Руйнування часток відбувається при 

їх зіткненні з швидкістю більше ніж 80 м/с, або при ударі часток з такою 
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швидкістю з робочим органом кульового млину або з ротором швидкісного 

змішувача. Внаслідок того, що такі зіткнення ведуть до утворення нової 

поверхні розділу за рахунок подрібнення часток дисперсної фази, то вони 

будуть виключені з подальшого аналізу. 

Зміна моделі взаємодії двох тіл дозволяє виділити локальну площу 

взаємодії між ними, яка порівнюється з площею елементарних часток [68]. 

Коли сила взаємодії між частками відмінна від нуля, то при наявності 

мікроскопічно малій  площі контакту між ними, виникаючі напруги 

досягають значної величини. Зростання сили взаємодії викликає зростання 

напруги, яка, в кінцевому рахунку, викликає пластичне деформування площі 

контакту. Такі часто повторювані взаємодії між частками викликають 

виникнення трибоефектів, які призводять до локального підвищення 

температури, викривленню кристалічної решітки, появі мікротріщин [78-87]. 

Інтегральною характеристикою таких взаємодій між тонкодисперсними 

частками є аморфізація поверхонь, що викликає підвищення їх реакційної 

здатності [88-90]. Активаційний стан модифікованої поверхні обмежений і не 

перевищує 105 с [87]. Залежність величини модифікації від часу знижує 

ефективність трибоефектів в процесах, пов’язаних з технологічними 

запасами дисперсних матеріалів. Така проблема може бути вирішена в разі 

модифікації поверхні дисперсних часток в середовищі, з якими вони, тобто 

дисперсні частки, хімічно взаємодіють. В цьому разі термін збудженого 

стану поверхні часток не відіграє ніякої ролі.  В зв’язку з цим ефективними 

будуть такі технології, в яких активація поверхні часток в’яжучого буде 

здійснюватися в середовищі, з яким в’яжуче буде хімічно взаємодіяти. Тому 

активація мінеральних в’яжучих, в даному випадку, повинна відбуватися в 

цементній суспензії. Активація внаслідок модифікації поверхневого шару 

зерен в’яжучого повинна викликати підвищення швидкості процесів 

розчинення і гідратоутворення. Більш того, прискорення дифузійних 

процесів в зонах мікродефектів буде викликати поглиблення фронту 

реакційної зони. В випадку нерівномірного розподілу мікродефектів по 
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поверхні механоактивованих часток фронт дифузії буде неоднорідним як для 

мономінеральних так і для полі мінеральних зерен в’яжучого (наприклад, 

портландцементу). В цьому випадку концентрація продуктів гідратоутворень 

на поверхні зерен портландцементу буде неоднаковою. Якщо процес 

гідратоутворення буде приходити в рухомому потоці води, то продукти 

гідратоутворення можуть відриватися від поверхні зерен цементу, що 

викличе вирівнювання їх концентрацій в об’ємі дисперсного середовища. 

В будівельній практиці широке розповсюдження отримала 

віброактивація бетонних сумішей, яка, нарівні з покращенням якості бетону, 

регулює також і реологічні показники сумішей (ефективна в’язкість, терміни 

тужавлення, пластична міцність) [91]. 

Виявлено, що помел цементу в кульовому, вібраційному, 

ексцентриковому і струменевому млинах по різному позначається на його 

активності [70, 75]. Найбільшою активністю характеризувався 

портландцемент після помелу його в вібраційному млині. Для 

портландцементу такого помелу характерний найбільш високий рівень 

гідратації і,як правило, міцність при стиску. Найменш ефективним виявився 

помел цементу в ексцентриковому млині. Різниця в міцності цементного 

каменю досягала в одноденному віці 70%, а в 28-ми денному – 35%. Автор 

пояснює таку велику різницю в міцності цементного каменю не відмінністю 

в гранулометрії  портландцементу, а в рівні та характеру структурних змін 

поверхневого шару дисперсних часток в’яжучого. Поряд з віброактивацією 

бетонних сумішей, а також помелу цементу в вібраційному млині розроблена 

гідромеханічна активація цементу в присутності добавок ПАР [93]. 

Експериментально виявлено підвищення ефективності гідромеханічної 

активації в присутності суперпластифікатора С-3. Запропонована активація 

забезпечує економію цементу до 80%. Значний крок в технології 

виготовлення силікатних виробів було досягнуто тоді, коли кварцовий пісок 

почали піддавати механічній активації. Встановлено [94], що 

механоактивація підвищує розчинення кварцового піску і, таким чином, 
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прискорює реакцію взаємодії між SiO2 та гідроксидом кальцію Са(ОН)2 з 

утворенням низькоосновних гідросилікатів кальцію: 

Са(ОН)2 + SiO2 = CaO·SiO2 ·mH2O 

Активація SiO2 з використанням дезінтеграторів одержала 

відображення в масштабному виробництві силікатного бетону, названого  

І.А. Хінтом «силікальцитом» [95–98]. Використання даної технології вирішує 

цілий ряд задач, а саме: 

- одержувати бетонні і залізобетонні вироби з меншими затратами; 

- дає змогу використовувати в технології виробництва силікатного 

бетону «некондиційні» кварцові піски (піски з підвищеним вмістом глини); 

- одержувати цілу гамму будівельних виробів з середньою густиною 

від 500 до 2350 кг/м3 і міцністю, яка притаманна виробам з використанням 

портландцементу; 

- виробничий процес одержання силікатного бетону легко піддається 

автоматизації 

Не менше значення в удосконаленні технології виготовлення 

розчинних і бетонних сумішей належить фізичним та фізико-хімічним 

методам активації їх компонентів. 

До фізичних методів активації відноситься магнітна обробка води 

замішування бетонних сумішей [99-102]. Авторами досліджень встановлено, 

що використання омагніченої води замішування найбільш доцільно для 

портландцементу з підвищеним вмістом мінералів С3А та С4АF. Омагнічення 

води замішування викликає прискорення та поглиблення процесів 

структуроутворення, зростання міцності важкого бетону. Аналогічний вплив 

омагніченої води на міцність при стиску спостерігається і для ніздрюватих 

бетонів. Виявлено, що наявність в ніздрюватій бетонній суміші омагнченої 

води замішування призводить до зростання міцності бетону при стиску до 

30% [103]. В роботах [104-105] розглядається питання впливу ультразвукової 

обробки цементно-водних суспензій на механічні характеристики 

цементного компонента бетону. Ультразвукова обробка дозволяє 



40 

диспергувати частки в’яжучого, а також покращує гомогенізацію розчинних і 

бетонних сумішей. Значним недоліком запропонованого способу є висока 

енергоємність активації в’яжучого та відносно низька продуктивність. 

Таким чином, активація мінеральних в’яжучих речовин викликає 

значний вплив на властивості тонкодисперсних часток, що веде до помітного 

підвищення їх активності. Це пояснюється не тільки збільшенням питомої 

поверхні і зменшенням розмірів часток в’яжучого, але і амортизацією 

структури їх поверхневих ділянок. Існуючі способи підвищення активності 

мінеральних в’яжучих, і, зокрема, які наведені вище, ґрунтуються на 

збільшенні їх питомої поверхні. Це викликає значні енергетичні затрати, які 

далеко не є пропорційними підвищенню питомої поверхні в’яжучих. Як 

наслідок, різко зростає вартість тонкомеленого продукту, що, природньо, 

підвищує вартість готового виробу. 

 

1.4.  Дисперсне армування бетону 

 

Дисперсно-армований бетон на сьогоднішній день є одним із 

перспективних будівельних матеріалів і в значній мірі визначає прогрес в 

будівельній індустрії [104-115]. Армування бетону дозволяє компенсувати 

його головний недолік – відносно невелику міцність на розтяг. Застосування 

дисперсно-армованого бетону вирішує також питання, пов’язаних як із 

зниженням маси конструкцій за рахунок відмови від стрижневої арматури 

так і з наданням конструкціям підвищеної ударної стійкості. Більш того, 

наявність стрижневої арматури може викликати її корозію внаслідок 

попадання вологи в тріщини, що визиває передчасне руйнування бетону 

[116-120]. В якості армуючих компонентів використовується велика кількість 

матеріалів як природнього так і штучного походження [121, 122]. До їх числа 

входять базальтове волокно, поліетилен, вуглецеві трубки, скловолокно, 

поліпропіленове волокно, стальний дріт. Кожен із цих армуючих 

компонентів має свої переваги і недоліки [123-126]. Найбільш 
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розповсюдженим видом дисперсного армування бетону є використання 

фібри. Фібробетон представляє собою композиційний матеріал, в якому 

рівномірно розподілені волокна вибраного матеріалу (мікроарматура). 

Досягнення рівномірного розподілу мікроарматури забезпечує зниження 

вірогідності утворення тріщин, підвищує міцність показників бетону, а також 

збільшує термін служби конструкцій. Позитивною якістю фібро арматури є її 

здатність покращувати властивості бетону у всіх трьох напрямах. На якість 

дисперсно-армованих бетонів вливають наступні фактори: 

- якість складу бетонної суміші; 

- однорідність розподілу волокон фібри в об’ємі бетонної суміші; 

- забезпечення фізичної, хімічної і температурної сумісності волокна 

фібри з цементною матрицею. 

Значний вплив на показники міцності бетону надає процентний вміст 

фібри в складі бетонної суміші, її середня густина, модуль пружності, 

геометрія і ряд інших показників. Існують дослідження, які показують, що 

обробка волокон фібри поверхнево-активними речовинами сприяє 

покращенню характеристик фібробетону [127]. 

Перші досліди по визначенню впливу фібри були проведені інженером 

Некрасовим В.П. (1910 р.), який працював над проблемою підвищення опору 

залізобетонних виробів в стислих і розтягнутих зонах шляхом введення в 

склад бетонної суміші стального дроту [128]. На початку досліджень 

Некрасов В.П. розглядав такий технологічний захід який і застосовував в 

допомогу стрижньовому армуванню. Доцільність використання дисперсного 

армування в той час розглядалась також і закордонними вченими. Так, в 

роботі [129] Г. Портер зробив висновок про те, що за рахунок введення в 

бетонну суміш стального дроту можливо суттєво підвищити механічні 

показники бетону. На деякий час роботи по використанню дисперсної 

арматури в бетоні припинилися і тільки в 60-х роках ХХ століття роботи 

було відновлено. Це було пов’язано з бурхливим розвитком будівництва, яке 

потребувало прогресивних матеріалів з унікальними характеристиками. 
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Перед вченими стала задача одержання бетонів з покращеними 

властивостями на розтяг, стираність, ударну міцність. Існуючий на 

сьогоднішній день доволі різноманітний перелік дисперсних волокон 

можливо класифікувати наступним чином [130]: 

а) за модулем пружності волокон – на високо модульні (стальні, 

вуглецеві, скляні) і низько модульні (віскозні, поліпропіленові); 

б) за походженням – на природні (базальтові, азбестові) і штучні 

(поліамідні, віскозні і ін.); 

в) за основним матеріалом – на металічні (частіше всього стальні) і 

неметалічні (мінеральні, скляні, синтетичні). 

З метою збільшення ефекту від використання дисперсного армування 

необхідно дотримуватися наступних умов: 

- сталість фізико-механічних властивостей волокнистої арматури; 

- висока адгезія волокон до цементної матриці; 

- рівномірний розподіл волокнистої арматури в об’ємі бетону; 

- враховувати хімічну стійкість волокнистої арматури по відношенню 

до портландцементу з метою запобігання мужньої деструкції; 

- перевищення модуля пружності волокон по відношенню до цементу. 

В тому випадку, коли модуль пружності волокнистої фібри перевищує 

модуль пружності бетону, то переважну частину напруги сприймають 

волокна, а міцність бетону прямо пропорційна їх об’ємному вмісту. До цієї 

категорії фібри відноситься стальний дріт. Основна перевага стальної фібри 

полягає в відносній легкості виробництва. Бетон, армований стальною 

фіброю, має аналогічні із залізобетоном характеристики. Більш того, 

застосування стальної фібри дозволяє майже вдвоє зменшити товщину 

конструкції [131]. Головна перевага стальної фібри полягає в простоті її 

виготовлення. Проблема адгезії фібри з цементним каменем вирішується за 

допомогою анкерування. Для цього стальна фібра виготовляється з 

виступами і впадинами на поверхні. Підвищити адгезію можливо шляхом 

створення жорсткої поверхні стальної фібри [132, 133]. Введення в склад 
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бетону стальної фібри призводить до підвищення міцності при стиску на 

10…35%, а міцності на згин - на 100…200% ( в порівнянні з показниками 

бетону без фібри). Оптимальна кількість стального волокна в бетоні складає 

від 1% до 1,5% на 1 м3 бетону [134]. Поряд з цілим рядом позитивних 

властивостей стальна фібра, при утворенні тріщин в бетоні, схильна до 

корозії, що позначається на її довговічності. 

Достатньо ефективним армуючим компонентом для бетону є скляна 

фібра. Скловолокно характеризується високою міцністю на розтяг і має 

достатньо високий модуль пружності [135]. Коефіцієнти лінійного 

температурного розширення бетону і скляної фібри приблизно однакові 

[136]. Скловолокно характеризується міцністю на розтяг приблизно рівній 

міцності дроту із високо вуглецевої сталі, одержаної холоднотягнутим 

способом [137]. Роль скловолокна в бетоні полягає в сприйнятті розтягуючих 

напруг і запобіганню розкриттю і появі тріщин. Більш того, скловолокно 

підвищує якість поверхні виробів і підвищує їх термін експлуатації. 

Оптимальний вміст скловолокна в бетоні складає 3…7% по масі. Бетон, 

армований скловолокном, характеризується високою ударною міцністю. В 

той же час скловолокно має відносно низьку лужну стійкість, внаслідок чого 

воно розчинюється при тривалій експлуатації цементного бетону. Більш того, 

внаслідок гладкої поверхні скловолокно висмикується із цементного каменю 

при згині конструкції або виробу. 

В будівельній практиці широке розповсюдження одержали фібро 

бетони, в яких в якості фібри використовуються базальтові волокна. Такі 

волокна мають високий модуль пружності і характеризуються хімічною 

стійкістю та високою адгезією до цементного каменю. Внаслідок цих 

властивостей фібри бетон з використанням базальтового волокна 

характеризується високою тріщиностійкістю, ударною міцністю та високою 

стійкістю до корозії [138]. Внаслідок того, що базальт є природним 

матеріалом, то базальтофібробетон є екологічно чистим матеріалом. 
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Внаслідок високою хрупкості базальтове волокно досить важко рівномірно 

розмістити в об’ємі бетонної суміші. 

Широке розповсюдження в практиці виготовлення фібробетонів 

одержала поліпропіленова фібра. Вона має масу переваг перед іншими 

видами волокнистої арматури. Температура займання волокна може досягати 

560 °С, температура розм’якшення – 160…170 °С, а пластичність волокна 

досягає 20% до моменту розриву. Більш того, поліпропіленова фібра є 

лугостійкою, кислотостійкою, а також характеризується високою стійкістю 

до солей і не піддається корозії [139, 140].Поліпропіленова фібра ущільнює 

поверхню бетону і, тим самим, не дає можливості вологі і кислотам 

проникати всередину бетону. За рахунок введення поліпропіленових волокон 

підвищується опір стираності бетону, зростає його ударна міцність та 

морозостійкість [141, 142]. Наявність волокнистої арматури різко підвищує 

ряд механічних характеристик бетону, а саме, ударну міцність, стійкість 

проти стирання, міцність при згині. 

 

1.5.  Інтенсивна роздільна технологія бетону 

 

Сучасне будівництво неможливо без використання бетону. Він є одним 

із самих затребуваних будівельних матеріалів в світі і в багато чому визначає 

рівень розвитку цивілізації. Бетон застосовується в різноманітних 

експлуатаційних умовах, має необмежену сировинну базу і відносно низьку 

вартість. Технологія виготовлення бетону надає широкі можливості для 

утилізації техногенних відходів та використання місцевих сировинних 

матеріалів. Бетон поєднує в собі унікальні властивості (міцність, 

довговічність, архітектурна виразність) з відносною простотою виготовлення 

[143]. Саме завдяки цим властивостям бетон залишається основним 

будівельним матеріалом і в майбутньому. Останні десятиліття 

характеризуються великим прогресом в технології бетону. Саме в цей період 

з’явилися високоефективні мінеральні в’яжучі, нові суперпластифікатори, 
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активні мінеральні добавки, волокнисті наповнювачі, а також нові 

технологічні заходами і методи одержання бетонних сумішей. Подальший 

розвиток одержала інтенсифікація технологічних процесів в виробництві 

бетонних сумішей в поєднанні з суперпластифікаторами і активними 

мінеральними добавками. Поєднання технологічних і рецептурних факторів 

надає можливість керувати реологічними властивостями бетонних сумішей, 

інтенсифікувати процес зростання міцності бетону. Під інтенсифікацією 

виготовлення бетонних сумішей розуміється зниження протяжності 

технологічних циклів при одночасному зменшенні енергетичних, 

матеріальних та трудових затрат. Інтенсифікація виробництва потребує 

вирішення цілої низки задач, які пов’язані з технологічними (різноманітні 

агрегати та машини) та рецептурними факторами. З іншої сторони, 

компоненти бетонної суміші характеризуються рядом ознак, які визначають 

закономірності і умови їх одержання і переробки [144, 145]. До цих ознак 

відноситься гетерогенність і багатофазність системи [146]. Саме ці признаки 

дозволили бетонну суміш віднести до висококонцентрованих дисперсних 

систем. Особливістю таких систем є високорозвинута міжфазна поверхня, 

яка визначається об’ємом дисперсної фази в дисперсійному середовищі. Такі 

структуровані системи характеризуються механічними і реологічними 

характеристиками: ефективна в’язкість, пластичність, граничні напруга 

зсуву, модуль пружності [2]. Все це визначає взаємозв’язок поверхневих 

процесів, які виникають на кордоні розділу фаз із властивостями 

висококонцентрованих систем. Внаслідок цього можливий висновок – 

оптимальні параметри роботи змішувальних апаратів залежать від 

реологічних властивостей висококонцентрованих систем. Слід відзначити, 

що основні властивості висококонцентрованих дисперсних систем залежать 

від контактних взаємодій тонкодисперсних часток в’яжучого [147]. Відомо 

[144], що композиційні будівельні матеріали відносяться до грубодисперсних 

систем, в яких енергія теплових коливань молекул дисперсної фази значно 

менша сил взаємодій між частками. 
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Внаслідок цього, для даних систем зовнішні механічні впливи 

визначають силу контактних взаємодій. Енергія теплових коливань в цьому 

випадку стає несуттєвою. Саме тому вибір інтенсивності та виду механічних 

впливів, а також їх тривалість стають визначальними факторами при 

вивченні структурно-реологічних властивостей висококонцентрованих 

дисперсних систем, до яких відносяться і бетонні суміші. Наведене вище 

наводить на думку про розділення процесу виготовлення бетонної суміші, а 

саме: 

а) в швидкісному змішувачі готується активована висококонцентрована 

цементна суспензія; 

б) в традиційному (ординарному) бетонозмішувачі віддозований 

дрібний і крупний заповнювач перемішується з активованою суспензією. 

Мова йде про інтенсивну роздільну технологію бетону, основне положення 

якої – поділ процесів і незалежність режимів виготовлення 

висококонцентрованих цементних суспензій і бетонних сумішей. Таким 

чином, пропонується відхід від принципу простого неквапливого 

перелопачування бетонної суміші, який лежить в основі роботи сучасних 

бетонозмішувачів з їх дистанційним і комп’ютерним керуванням в напрямі 

різкої інтенсифікації процесу змішування [148]. Роздільна технологія 

приготування бетонної суміші дозволяє керувати мікро- та макроструктурою 

бетону. Запропонована технологія дає можливість модифікувати 

портландцемент та мінеральні добавки як механічними впливами так і 

добавками поверхнево-активних речовин, а також здійснювати швидкісне 

змішування в турбулентних активаторах в заданому температурному режимі 

[149, 150]. 

Швидкісний змішувач за характером дії на переміщуваний матеріал 

аналогічний до дії робочого колеса відцентрованого насосу [68]. При 

змішуванні в турбулентному активаторі часткам портландцементу та, при 

необхідності, тонкомолотій мінеральній добавці надаються високі швидкості 

і складні траєкторії руху. Внаслідок зіткнення часток між собою та корпусом 
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змішувача підвищується їх рівень змочування, що забезпечує рівномірний 

розподіл води між ними і, як наслідок, фізичне та хімічне диспергування. 

Внаслідок цього забезпечується збільшення ступеня гідратації цементу, а 

також зростання міцності цементного каменю та бетону [151-153]. Таким 

чином, інтенсивна роздільна технологія виготовлення бетонної суміші 

передбачає свої, індивідуальний режими змішування цементовміщуючої 

суспензії в присутності поверхнево-активних речовин та тонкомолотих 

мінеральних добавок і бетонної суміші в цілому. 

Проведений аналіз літературних джерел показав, що виготовлення 

самоущільнюючих бетонних сумішей в значній мірі відрізняється від 

традиційно застосовуваної технології бетону. Це, насамперед, стосується 

вибору поверхнево-активних речовин, зернового складу заповнювачів, 

наявності тонкодисперсних активних мінеральних добавок. Перераховані 

фактори, їх властивості є дуже чутливими до якості самоущільнюючих 

бетонних сумішей, до їх рухливості. Запропонована інтенсивна роздільна 

технологія виготовлення самоущільнюючих бетонних сумішей з 

використанням суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК, мікрокремнезему 

та поліпропіленової фібри в оптимальних концентраціях в значній мірі може 

знизити вплив якості інертних компонентів, їх співвідношення на рухливість 

сумішей, а також на кінцеві властивості самоущільнюючого бетону. 

 

ВИСНОВКИ ЗА 1-М РОЗДІЛОМ 

 

1.  Самоущільнюючі бетонні суміші є досить чутливими до якості їх 

вихідних матеріалів. До них, зокрема, слід віднести гранулометрію дрібного 

та крупного заповнювача, дисперсність інертних або активних мінеральних 

добавок. Якість місцевих сировинних матеріалів (кварцовий пісок, гранітний 

щебінь) не завжди відповідає необхідним вимогам до СУБ, що стримує 

розвиток прогресивної технології бетонування. 
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2. Мікрокремнезем відіграє значну роль у формовані структури 

цементного каменю внаслідок своїх унікальних властивостей, а саме: 

високорозвиненою питомою поверхнею (S=20000 м2/кг); високою хімічною 

активністю з продуктами новоутворень портландцементу; зерна 

мікрокремнезему є готовими центрами кристалізації. В той же час широкому 

впровадженню мікрокремнезему в СУБ перешкоджає обмежена 

технологічність зерен мікрокремнезему в портландцементі. 

3. Активація мінеральних в’яжучих речовин викликає помітне 

підвищення їх активності. Існуючі методи активації в’яжучих ґрунтуються на 

збільшені їх питомої поверхні, що викликає значні енергетичні затрати. 

4. Використання волокнистої арматури в бетоні дозволяє 

компенсувати його головні недоліки – відносно невелику міцність на розтяг, 

ударну міцність. Існуюча на сьогодні волокниста фібра (базальтове волокно, 

скловолокно, поліпропіленове волокно, стальних дріт, вуглецеві трубки) 

мають свої переваги і недоліки. Практичний дослід свідчить про технічні 

перешкоди широкому впровадженню фібробетонів в практику бетонування 

конструкцій, що не дозволяє стати їм повноправною альтернативою 

залізобетону. Одним з таких стримуючих факторів є складність в забезпечені 

однорідності розподілу фібри в об’ємі бетонного виробу. 

5. Інтенсивна роздільна технологія передбачає поділ процесів і 

незалежність режимів виготовлення висококонцентрованої цементної 

суспензії і бетонної суміші. Використання оригінальних конструкцій 

активаторів в поєднанні з сучасними суперпластифікаторами відкривають 

широкий шлях інтенсивній роздільній технології в виробництві 

самоущільнюючого бетону з використанням місцевих заповнювачів. 

 

РОБОЧА ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Літературний огляд показав, що одержання самоущільнюючих бетонів 

пов’язано з певними технологічними труднощами, які стосуються також і 
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якості дрібних та крупних заповнювачів. Відхилення їх зернових складів від 

оптимальних може викликати порушення однорідності та розшарування 

бетонних сумішей. Є всі підстави вважати, що вирішення цієї задачі можливо 

за рахунок використання інтенсивної роздільної технології приготування 

бетонних сумішей з використанням активації в’яжучого в швидкісних 

змішувачах-активаторах. Здійснення механоактивації портландцементу в 

водній суспензії в присутності добавки Релаксол-Супер ПК, мікрокремнезему 

та поліпропіленової фібри дозволить одержати висококонцентровану 

композицію, яка при змішувані з дрібним та крупним заповнювачем 

забезпечить одержання самоущільнюючих бетонних сумішей високої якості. 

Застосування інтенсивної роздільної технології дозволить підвищити 

потенціальні можливості в’яжучого і, як наслідок, покращити механічні 

властивості самоущільнюючого бетону. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖУВАНЬ 

 

2.1. Блок-схема досліджень та її основні етапи 

 

Вияв основних елементів досліджень та взаємозв’язок між ними 

застосовувався не тільки до досліджуємого об’єкту, але і до самого процесу 

досліджень. Це в повній мірі забезпечило як чітку логіку досліджень так і 

визначення основних факторів впливу, рис. 2.1. Весь цикл досліджень 

розбито на чотири етапи, які в повній мірі вирішують поставлену мету 

дисертаційної роботи. 

Перший етап. Проведено огляд літературних джерел з питань 

технології виготовлення самоущільнюючих бетонних сумішей та бетонів на 

їх основі. Всебічно розглянуті проблемні питання СУБ як з технологічної 

точки зору, так і з сторони якості вхідних матеріалів та впливу їх на 

рухливість бетонної суміші. Особлива увага приділена інтенсивній 

роздільній технології виготовлення бетонних сумішей з розглядом питань 

механоактивації в’яжучих в присутності полікарбоксилатного 

суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК, мікрокремнезему та 

поліпропіленової фібри. 

Другий етап. На даному етапі оптимізовані режими механоактивації 

цементовміщуючих суспензій в швидкісному змішувачі з кількістю обертів 

робочого органу 2800 об/хв. Виявлено вплив вмісту суперпластифікатора, 

мікрокремнезему та поліпропіленової фібри на ефективну в’язкість 

суспензій. Одержано результати по визначенню впливу механоактивації на 

нормальну густину, терміни тужавлення та кінетику екзотермічного розігріву 

цементних композицій. 

Третій етап. На даному етапі з використанням методів планування 

експериментів вивчався вплив механоактивації портландцементу, кількості 

водоредукуючої добавки, мікрокремнезему та поліпропіленової фібри на 
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механічні характеристики цементного каменю та його усадку. В результаті 

виконання даного етапу проведена оптимізація складів в’яжучого, які 

забезпечували цементному каменю мінімально можливу усадку та підвищену 

міцність при стиску. 

Мета роботи – розробка інтенсивної роздільної технології 

виготовлення самоущільнюючих бетонів з покращеними механічними 

властивостями. 

 

Рис.2.1 Блок-схема досліджень
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Четвертий етап. На даному етапі в якості досліджуваного об’єкту 

розглядались самоущільнюючі бетонні суміші та бетони на їх основі. 

Експерименти проводились з використанням 3-х факторного плану. Бетонні 

суміші виготовлялись по інтенсивній роздільній технології з 

механоактивацією портландцементу в швидкісному змішувачі. В якості 

незалежних були прийняті такі фактори, як: а) водоредукуюча добавка 

Релаксол-Супер ПК; б) мікрокремнезем; в) поліпропіленова фібра. Для 

контролю виготовлялись самоущільнюючі бетонні суміші по традиційній 

технології. В результаті аналізу одержаних математичних моделей були 

оптимізовані склади самоущільнюючих бетонів з покращеними показниками 

міцності при стиску, ударну міцність та стійкості до стираності. Розроблена 

технологічна схема виготовлення самоущільнюючих бетонних сумішей з 

механоактивацією в’яжучого та здійснено дослідно-промислове виробництво 

СУБС для бетонування підлоги складу готової продукції загальною площею 

115 м2 ТОВ «Ростдорстрой», м. Одеса. 

 

2.2. Характеристика матеріалів, застосованих  в дослідженнях 

 

Портландцемент. Дослідження проводились з використанням 

чистоклінкерного портландцементу активністю 48,0 МПа, який був 

одержаний сумісним помелом клінкеру (95%) та гіпсового каменю (5%) в 

лабораторному кульовому млині. Мінералогічний склад портландцементу 

наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Мінералогічний склад портландцементу 

Мінерали С3S C3S C3A C4AF Pн N P 

Середнє значення, % 53 22 6 15 0,87 2,12 1,06 

 

Мікрокремнезем. В якості активної мінеральної добавки 

використовувався мікрокремнезем Нікопольського заводу феросплавів. 
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Основним компонентом мікрокремнезему (МК) є аморфний кремнезем, 

кількість якого в складі МК знаходиться на рівні 90…92 %. Насипна густина 

мікрокремнезему знаходилась в діапазоні від 200 до 220 кг/м3, питома 

поверхня мікрокремнезему складала 20000 м2/кг. 

Крупний заповнювач. В якості крупного заповнювача бетонної 

суміші використовувався гранітний щебінь фракції 5…10 та 10…20 мм 

Гніванського кар’єру Вінницької області. 

Дрібний заповнювач. Роль дрібного заповнювача відводилась 

кварцовому піску Олександрівського кар’єру Одеської області з Мкр= 2,2. 

Вміст SiO2 в піску складав 96,22%. 

Поліпропіленова фібра. В дослідженнях використовувалась 

поліпропіленова фібра з характеристиками, наведеними у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Технічні характеристики поліпропіленової фібри 
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Суперпластифікатор. Для підвищення рухливості та плинності 

бетонних сумішей використовувався суперпластифікатор 

полікарбоксилатного типу (Релаксол-Супер ПК, ТОВ «Будіндустрія»,  

м. Запоріжжя). Основні характеристики  добавки наведені в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Основні характеристики добавки «Релаксол-Супер ПК» 

Характеристика Одиниця виміру Показники 

Концентрація розчину % 34,2 

Температура використання °С 18…23 

Густина розчину г/см3 1,09 

 

2.3. Методи досліджень цементовміщуючих суспензій, бетонних 

сумішей та бетону 

 

Ефективна в’язкість. На відміну від ньютонівської рідини, в’язкість 

якої залежить тільки від температури, цементні суспензії здатні змінювати 

свою в’язкість не тільки від температури, але і від концентрації цементу в 

них та швидкості зсуву. В зв’язку з цим, реологічна характеристика, яка 

характеризує внутрішнє тертя в суспензії в подальшому в роботі звучить як 

«ефективна в’язкість». Визначення ефективної в’язкості проводилось за 

допомогою віскозиметру «Полімер РПЄ-1М» з коаксіальними циліндрами. 

Принцип роботи віскозиметра пов’язаний з виміром моменту опору між 

двома циліндрами, один з яких обертається з постійною швидкістю. 

Математично формула визначення ефективної в’язкості має вид: 

 η = 
М · (R2−r2)

4π · (ωз− ωв)· R2−r2 (2.1) 

де: 

М – момент діючих на циліндр сил на заданому відрізку; 

R, r – радіуси зовнішнього та внутрішнього циліндрів; 

ω3, ωв – кутова швидкість зовнішнього та внутрішнього циліндрів. 



55 

Нормальна густина та терміни тужавлення цементного тіста 

визначались на приборі Віка згідно методик, наведених в ДСТУ Б.В.2.7-

185:2009 «Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків 

тужавлення та рівномірності зміни об’єму». 

Екзотермічний розігрів твердіючого цементного тіста визначався в 

калориметрі термосного типу (ДСТУ Б.В.2.7-225:2009) з фіксацією 

температури за допомогою термодатчиків, рис. 2.2. 

 

Рис.2.2 Схема калориметричної установки термосного типу з електроною 

схемою спостереження за температурою: 

1- мікрокомп'ютер Raspberry Pi 2B; 

2- DS3231 (годинник); 

3- резистор (10 кОм); 

4- USB Блок живлення (вих. напр: 5В; 2,1А); 

5- Wi-Fi модуль (RT5370); 

6- датчики DS18B20; 

7- мідна трубка заповнена моторною оливою; 

8- калориметрична камера термосного типу із пінополістиролу; 

9- цементна суспензія; 

10-  пенополістерольний утеплювач; 

11- компьютер, підключений до Wi-Fi мережі пристрою 
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Міцність цементного каменю при стиску та на розтяг при згину 

визначалась на зразках – балочках розміром 4 х 4 х 16 см, виготовлених із 

цементоводної композиції. Твердіння зразків відбувалося при температурі 20 

± 2 °С та відносній вологості повітря не менше 95%. 

Лінійна усадка твердіючого цементного каменю визначалася за 

допомогою лабораторного мікроскопу «УІМ-21». Виготовлення зразків 

цементного каменю (балочки 4 х 4 х 16 см) здійснювалося із цементоводної 

композиції як на механоактивованому портландцементі так і на в′яжучому, 

яке активації не підлягало. Після 24-х годинного твердіння зразки 

діставались із форми і розміщалися в ванні з водою, де тверділи протягом  

27-и діб. По закінченню зазначеного часу зразки розміщувалися в камері з 

відносною вологістю повітря 50%. Усадочні деформації цементного каменю 

фіксувалися через 3, 7, 14 та 28 днів з початку експерименту. Перед 

проведенням випробувань на цементній балочці, впродовж її середньої осі, 

фіксувалися за допомогою клею маяки із водостійкого матеріалу, рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3 Загальний вид зразку для виміру усадочних деформацій. Розмір 

зразку – 40х40х160 мм:1 – маяк; 2 - відстань між гострими кінцями маяків 

Відстань між гострими кінцями маяків ( l ) вимірювалась шляхом 

наведення окуляра мікроскопу на кінцівки маяків і зняття відповідних 

координат. За координати приймалися експериментальні дані по осі абсцис і 

ординат (Х1, У1; Х2, У2). Довжина відрізку (мм) обчислювалася за допомогою 

формули (1): 

 ℓ = √(Х2 − Х1)2  + ( У2 − У1)2 (2.2) 

Рухливість бетонної суміші визначалась по розтіканню бетонної 

суміші з перевернутого конусу Абрамса. 
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Визначення міцності бетону. Визначення міцності бетону при стиску 

(ƒck.cube) здійснювалось шляхом випробування бетонних кубів з ребром 10 см 

згідно методики, наведеної в ДСТУ Б.В.2.7-214:2009 «Бетони. Методи 

визначення міцності за контрольними зразками». 

Стираність. Стираність бетону визначалася шляхом випробування 

бетонних зразків-кубів з ребром 7,07 см на крузі стирання ЛКІ-3. Втрата маси 

бетонного зразку визначалася за формулою: 

 Ст = 
м1−м2

S
 (2.3) 

де: 

м1 – маса зразку до випробування, г; 

м2 – маса зразку після стирання на крузі, г; 

S– площа грані зразка, см2. 

Ударна міцність бетону. Виготовлений бетонний зразок – куб з 

ребром 7,07 см заданого складу фіксувався на станині прибору і піддавався 

ударам бійка – гирі масою 2 кг. Удар гирі здійснювався через підбабок із 

сферичною поверхнею радіусом 1 см. Удари проводились по центру 

випробуваного зразка до руйнування. Показник опору удару визначався по 

порядковому номеру удару. Опір бетонного зразку удару є функцією роботи, 

затраченої на руйнування зразка, до об’єму зразку, на який передавалися 

ударні впливи. Ударна міцність визначалася за формулою: 

 

 Т (Дж/см3) = 
Р ∙h ∙ N

V
 (2.4) 

 

де: 

Р – маса бійка, кг; 

h – висота, з якої падає бойок, см; 

V – об’єм зразка, см3; 

N – кількість ударів до руйнування зразка, шт. 
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2.4. Обробка результатів досліджень 

 

Для накопичення, аналізу та сортування одержаних експериментальних 

даних застосовувалися програми, які входять в комплект програм Microsoft 

Office. Редагування частини рисунків і графіків виконувалось за допомогою 

професійних графічних редакторів. 

Побудова і статистичний аналіз експериментально-статистичних 

моделей виконувались за стандартними методиками з застосуванням 

діалогової системи COMPEX, розробленої проф. Вознесенським В.А. та 

проф.. Ляшенко Т.І. Всі моделі побудовані зі ступенем ризику α ≈ 0,1. 

Математичні моделі з усіма значущими оцінками коефіцієнтів перевірялися 

на адекватність за критерієм Фішера. Вірогідна здатність моделей 

оцінювалась по розбіжностям розрахункових і експериментальних значень 

аналізованої властивості в контрольних точках. 

 

ВИСНОВКИ ЗА 2-М РОЗДІЛОМ 

 

1. Розроблена блок-схема досліджень, яка в повній мірі відображає як 

чітку логіку досліджень, так і визначення основних факторів впливу. 

2. Наведені перелік сировинних матеріалів для виготовлення 

самоущільнюючих бетонних сумішей, а також їх основні характеристики. 

3. Розглянуті методики випробувань цементної суспензії, тіста, 

каменю, бетонної суміші та бетону. Акцентована увага на методиках 

визначення: ефективної в’язкості цементної суспензії, екзотермічного 

розігріву цементовміщуючої композиції, лінійної усадки цементного каменю 

та ударної міцності бетону. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ РЕЦЕПТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 

СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ, ПАСТ І 

ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ 

 

3.1.  Механоактивація і її вплив на ефективну в’язкість 

високонаповнених цементовміщуючих суспензій з полікарбоксилатним 

суперпластифікатором 

 

Однією із особливостей композиційних будівельних матеріалів на 

основі мінеральних в’яжучих є утворення на початковій стадії твердіння 

термодинамічно стійких коагуляційних структур. Такі структури 

характеризуються відносно незначними, по силі взаємодії, контактами між 

тонкодисперсними частками, розділених тонкими прошарками рідкого 

середовища. Відомо [2] що відстань між частками в коагуляційних 

структурах може коливатися від 10-9 до 10-7 м, що визначає зміну 

міжчасткової сили взаємодії від 10-12 до 10-9 Н на контакт . Енергія зв’язку 

таких контактів різко знижується при адсорбції на частках молекул 

поверхнево-активних речовин. Наявність рідини між частками мінерального 

в’яжучого забезпечує здатність до тиксотропного відновлення коагуляційної 

структури після її руйнування внаслідок зсувних деформацій (вібрація, 

швидкісне змішування). Для структурованих систем, представником яких є 

цементна суспензія, наявність зсувних деформацій викликає зниження 

внутрішнього тертя, що супроводжується зниженням ефективної в’язкості. 

З точки зору реології, ефективність технологічного впливу на 

висококонцентровану цементу суспензію вимірюється ступенем руйнування 

початкової структури системи, що характеризується мінімальним показником 

її ефективної в’язкості. Є всі підстави вважати, що одним із шляхів 

виконання даної задачі являється застосування інтенсивних гідродинамічних 

впливів (механоактивації) на висококонцентровані суспензії в’яжучого в 
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швидкісному змішувачі – активаторі. В таких умовах зіткнення часток 

викликає модифікування їх поверхонь, а виникаючі при цьому напруги не 

визивають руйнування часток [152]. Конструктивно такий активатор 

забезпечує рух дисперсних часток в’яжучого в одному напрямі, 

забезпечуючи при цьому їх зіткнення і зміну взаємного орієнтування. Це 

можливо досягнути в турбулентній течії, в якій вода замішування разом з 

дисперсними частками в’яжучого здійснює несталий безладний рух за 

складними траєкторіями. В турбулентній течії частки періодично стикаються 

один з одним в зонах перетину траєкторій, в зонах можливих завихрень, а 

також в зонах змінних швидкостей. Здійснення механоактивації часток 

портландцементу в середовищі, з яким вони взаємодіють, дозволяє 

підвищити потенціальні можливості в’яжучого і, як наслідок, підвищити 

механічні характеристики бетону. Для визначення впливу механоактивації на 

зміну ефективної в’язкості досліджувалася цементна суспензія з В/Ц=0,27. В 

якості водоредукуючої добавки в експерименті використовувався 

суперпластифікатор полікарбоксилатного типу Релаксол-Супер ПК з 

витратою до 1%. Роль активної мінеральної добавки в експерименті була 

відведена мікрокремнезему, витрата якого досягала 10%. Для підвищення 

тріщиностійкості бетону в цементну суспензію вводилася поліпропіленова 

фібра, максимальна концентрація якої досягала 1%. Всі витрати рецептурних 

компонентів бралися в перерахунку від маси портландцементу. 

Механоактивація здійснювалася в турбулентному змішувачі – активатору з 

кількістю обертів ротора 2800 об/хв. Визначення ефективної в’язкості 

здійснювалося як для не механоактивованої суспензії в’яжучого (активація 

цементу відсутня) так і для суспензії, в якій портландцемент піддавався 

активації протягом 30; 60; 90; 120 та 150 с. Результати ефективної в’язкості 

цементовміщуючої суспензії наведені в табл. 3.1. За контрольний приймалося 

значення ефективної в’язкості цементної суспензії, яка швидкісному 

змішуванню не підлягала (τакт.= 0 с), (рядок 1, табл. 3.1). Аналіз 

експериментальних даних свідчить про те, що найбільший вплив на зміну 
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ефективної в’язкості суспензії на не механоактивованому портландцементі, із 

перерахованих факторів, надає водоредукуюча добавка Релаксол-Супер ПК. 

Введення її разом з водою замішування в кількості 1% від маси цементу 

викликає зниження η майже в 10 разів в порівнянні з суспензією, в якій 

добавка Релаксол-Супер ПК відсутня, рис. 3.1. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 3.1 Вплив водоредукуючої добавки Релаксол-Супер ПК на ефективну 

в’язкість суспензії: 

1; 2; 3 – вміст мікрокремнезему в портландцементі 0; 5 і 10% відповідно. 

а) вміст поліпропіленового волокна – 0%; 

б) вміст поліпропіленового волокна – 0,5%; 

в) вміст поліпропіленового волокна – 1,0% 

 

Наступним фактором по величині впливу на ефективну в’язкість 

суспензії є мікрокремнезем. 

Коментуючи експериментальні дані, наведенні на рис. 3.2 (а) слід 

відмітити, що для традиційно приготовлених суспензій із вмістом 1% 

суперпластифікатору збільшення кількості мікрокремнезему від 0 до 10%  
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Таблиця 3.1 

Вплив рецептурно-технологічних факторів на зміну ефективної 

в’язкості цементовміщуючої суспензії 

№ 

п/п 

П
о
р
тл

ан
д

-

ц
ем

ен
т,

 %
 

М
ік

р
о

-

к
р
ем

н
ез

ем
, 

%
 

Р
ел

ак
со

л
-

С
у
п

ер
 П

К
, 

%
 

Ф
іб

р
а,

 %
 τакт суспензії, с 

0 30 60 90 120 150 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 100 0 0  1500 504 255 191 175 198 

2 95 5 0  2400 1049 692 632 680 747 

3 90 10 0  2900 1688 1437 1425 1459 1493 

4 100 0 0,5 0 831 281 143 107 96 112 

5 95 5 0,5  1515 599 371 337 357 403 

6 90 10 0,5  1869 951 752 742 751 787 

7 100 0 1,0  250 58 30 21 19 24 

8 95 5 1,0  608 149 47 35 42 51 

9 90 10 1,0  812 214 63 45 58 66 

10 100 0 0  1626 637 344 218 193 248 

11 95 5 0  2509 1112 785 710 712 734 

12 90 10 0  2498 1750 1482 1458 1507 1542 

13 100 0 0,5  940 342 170 121 107 148 

14 95 5 0,5 0,5 1584 712 445 362 380 429 

15 90 10 0,5  1932 1074 828 808 829 860 

16 100 0 1  178 71 39 22 19 29 

17 95 5 1  632 272 131 101 115 128 

18 90 10 1  877 333 150 118 129 141 

19 100 0 0  1741 703 404 358 348 371 

20 95 5 0  2653 1275 890 822 850 881 

21 90 10 0  3130 1920 1694 1673 1703 1734 

22 100 0 0,5  1187 380 188 153 147 156 

23 95 5 0,5 1 1697 804 528 484 498 509 

24 90 10 0,5  2019 1155 913 871 883 899 

25 100 0 1  187 137 122 108 116 122 

26 95 5 1  671 295 150 121 128 137 

27 90 10 1  947 355 183 148 155 166 



63 

а) 

 

б) 

 

Рис. 3.2 Вплив добавки мікрокремнезему до цементу на ефективну в’язкість 

суспензії: 

1; 2; 3 – вміст суперпластифікатору 0; 0,5; 1% від маси цементу; 

а) суспензія, в якій портландцемент механоактивації не підлягав; 

б) суспензія, в якій портландцемент підлягав активації впродовж 90 с 

 

викликає підвищення ефективної в’язкості з 150 до 812 сП, тобто більше, ніж 

в 5 разів. 

Після 90…120-и секундної активації такої суспензії величина 

ефективної в’язкості знижується з 812 до 45 сП, тобто більше ніж в 18 разів. 

Активація цементної суспензії без добавки МК знижує η від 150 до 21 сП. 

Різниця між мінімальними значеннями ефективної в’язкості 

механоактивованої суспензії без добавки МК та з його добавкою в кількості 

10%, складає не більше 24 сП, що свідчить про те, що механоактивація в 

значній мірі нівелює вплив мікрокремнезему на ефективну в’язкість 

цементоводної композиції. 

Найменший вплив на η цементоводної суспензії надає добавка 

поліпропіленового волокна до цементу. Підвищення вмісту поліпропіленової 

фібри в цементі до 1% викликає зростання ефективної в’язкості з 1500 до 

1741 сП, тобто не більше, ніж на 16 % (в порівнянні з контрольним). Таким 
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чином, по рівню впливу на ефективну в’язкість суспензії на не 

механоактивованому портландцементі, досліджувані рецептурні фактори 

розміщуються в наступному порядку: Релаксол-Супер ПК → мікрокремнезем 

→ поліпропіленова фібра. Враховуючи те, що Релаксол-Супер ПК 

призводить до значного зниження ефективної в’язкості, а мікрокремнезем та 

поліпропіленова фібра до її підвищення, то сумарний ефект від дії наведених 

факторів за рахунок більш ефективної дії суперпластифікатору все ж 

забезпечує зниження в’язкості суспензії з 1500 сП до 947 сП, тобто, майже в 

1,6 рази. Таким чином, застосовування суперпластифікатору Релаксол-Супер 

ПК в кількості 1% від маси цементу є надзвичайно важливим фактором, який 

нівелює зростання ефективної в’язкості цементовміщуючої суспензії 

внаслідок введення в неї мікрокремнезему та поліпропіленової фібри. 

Відомо, що основною структуроутворюючої складовою бетонної суміші є 

висококонцентровані цементні суспензії, які характеризуються 

високорозвиненою поверхнею розділу твердої і рідної фаз [3]. Відмінною 

особливістю таких цементоводних композицій є те, що одразу після 

замішування портландцементу водою, мимовільно виникають 

термодинамічно стійкі просторові структури з оборотньо руйнуючими 

коагуляційними контактами між частками в’яжучого [14-19]. Такі структури 

відрізняються відносно слабкою взаємодією контактів між частками [21, 22]. 

Міцність таких контактів визначається Ван-дер-Ваальсовими молекулярними 

силами зчеплення часток через надмірно тонкі прошарки дисперсійного 

середовища. Відомо, що сила взаємодії часток дисперсної фази в 

коагуляційних структурах складає в середньому від 10-12 до 10-9 Н на контакт 

[2]. Енергія зв’язку коагуляційних контактів різко знижується при покритті 

часток моношаром поверхнево-активної речовини (ПАР). Адсорбуючись, 

ПАР розсовують тонкодисперсні частки портландцементу на відстань 

мінімум двох молекулярних шарів, одночасно екрануючи найбільш 

енергетичні ділянки їх поверхонь [13, 19-22]. Коагуляційні структури 

відрізняються яскраво вираженою залежністю структурно-механічних 
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властивостей від впливу механічних факторів. Для таких структур існує 

граничне значення швидкості зсуву, яке, викликає перехід із пружно-

пластичного стану в стан тимчасової течії. Граничне руйнування вихідної 

коагуляційної структури характеризується мінімальним значенням 

ефективної в’язкості. 

Підтвердженням цьому є дані, наведені в табл. 3.1 та на рис. 3.3 та 3.4. 

Встановлено, що для всіх наведених складів цементовміщуючих суспензій 

швидкісне змішування викликає зменшення їх ефективної в’язкості. Слід 

відмітити визначальний вплив Релаксол-Супер ПК на досягнення граничного 

руйнування структури цементної суспензії. 

 

Рис. 3.3 Вплив часу активації цементовміщуючої суспензії на її ефективну 

в’язкість; МК=0%: 

1; 2; 3 – вміст Релаксол-Супер ПК відповідно 0%; 0,5% і 1,0% від маси 

цементу 
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Рис. 3.4 Вплив витрат мікрокремнезему на ефективну в’язкість 

цементовміщуючої суспензії: 

1; 2; 3 – вміст суперпластифікатору відповідно 0%; 0,5% і 1% від маси 

цементу 

 

Збільшення тривалості активації портландцементу в суспензії понад 

120 с супроводжується підвищенням її ефективної в’язкості, що, очевидно, 

пов’язано з адсорбцією вільної води на новостворених поверхнях часток 

цементної суспензії. Зниження резерву вільної води призводить до 

збільшення сил між часткової взаємодії і, як наслідок, до підвищення 

ефективної в’язкості цементоводної композиції. 

Критерієм оцінки ефективності рецептурно-технологічних впливів на 

цементовміщуючі суспензії був обраний безрозмірний коефіцієнт К. Він 

вимірювався відношенням ефективної в’язкості практично незруйнованої 

структури (η0.) до мінімально можливої в’зкості, яку суспензія придбала в 

результаті її швидкісного змішування (зм) за рахунок введення ПАР, або за 

рахунок їх сумісної дії (ηƩ
е): 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 5 10

η
, 
сП

МК, %

1 2

3



67 

 Кзм =  
ηо

ηзм
 (3.1) 

 КПАР =  
ηо

ηПАР
  (3.2) 

КΖ
е =  

ηо

ηƩ
е  (3.3) 

В випадку, коли спільний вплив на висококонцентровані суспензії 

швидкісного змішування і суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК не 

визиває ні синергетичного, ні антагоністичного ефектів в відношенні 

ефективної в’язкості суспензії слід вважати, що розрахункова величина 

ефективної в’язкості (ηƩ
р
) при їх спільному впливу буде функцією, яка 

залежить від ефективності застосування кожного із цих факторів окремо: 

 ηƩ
р

=  ηо  ∙  
ηПАР

ηо
  (3.4) 

Таким чином: 

 КΣ
р

=  
ηо

ηзм
р =  Кзм  ∙  КПАР  (3.5) 

Таким чином, розрахунковий коефіцієнт зниження ефективної в’язкості 

цементної суспензії при сумісній дії на неї швидкісного змішування і 

суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК (при умові адитивності їх впливу) 

дорівнює добутку коефіцієнтів ефективності, які одержані при застосуванні 

кожного із цих факторів окремо. При адитивності впливу вище зазначених 

факторів на зміну величини ефективної в’язкості суспензії, розрахунковий 

коефіцієнт зниження ефективної в’язкості (КΣ
р

) повинен бути рівний його 

реальному значенню, який одержаний експериментальним способом (КƩ
е): 

 КƩ
р

=  КƩ
е   (3.6) 

В тому разі, коли дана умова не виконується, то перед нами є наявність 

синергетичного(КΣ
р

< КΣ
е ), або антагоністичного (КΣ

р
> КΣ

е ) ефектів при 

сумісній дії на цементні суспензії досліджуваних факторів. 

Результати досліджень свідчать про значний синергетичний ефект 

зниження ефективної в’язкості суспензії при сумісній дії на неї швидкісного 

змішування і добавки Релаксол-Супер ПК. Критерієм кількісної оцінки 

даного ефекту був прийнятий рівень синергізму (Ус), визначений як 
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відношення реального коефіцієнту зниження ефективної в’язкості (КΣ
е ), 

одержаного експериментальним способом до його розрахункового значення 

(КΣ
р

), одержаного при умові адитивності впливу даних факторів на даний 

параметр цементної суспензії: 

 Ус =  
КΣ

е

КΣ
р   (3.7) 

Результати рівнів синергізму наведені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Рівні синергізму цементних суспензій при впливі на них швидкісного 

змішування і добавки Релаксол-Супер ПК 

Концентрація 

добавки Релаксол-

Супер ПК, % 

Кзм КПАР КΣ
р
 КΣ

е  Ус 

0,5 8,57 1,81 15,5 15,6 1,01 

1,0 8,57 6,0 51,4 78,9 1,53 

 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що рівень 

синергізму тим вищий, чим вища концентрація суперпластифікатору 

Релаксол-Супер ПК. 

 

3.2.  Вплив рецептурно-технологічних факторів на властивості 

твердіючих цементоводних композицій 

 

Результати досліджень, наведених в параграфі 3.1 переконливо 

свідчать про те, що такою важливою властивістю, як ефективна в’язкість 

цементоводної композиції на початковій стадії твердіння, можливо 

ефективно керувати. По вагомості впливу на зміну ефективної в’язкості 

рецептурні фактори розташовуються в наступному порядку: а) 

суперпластифікуюча добавка полікарбоксилатного типу Релаксол-Супер ПК; 

б) мікрокремнезем; в) поліпропіленова фібра. Кожен із наведених факторів 
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відіграє свою позитивну роль в загальній якості цементного каменю і бетону 

на його основі. Проте, на початковій стадії «життя» цементоводної 

композиції кожний із перерахованих факторів по різному впливає на її 

ефективну в’язкість. Добавка Релаксол-Супер ПК викликає різке зниження 

ефективної в’язкості цементоводної суспензії (до 10 разів – при введенні її в 

кількості 1% від маси портландцементу), тоді як введення мікрокремнезему і 

поліпропіленової фібри сприяють, навпаки, підвищенню її ефективної 

в’язкості. Сумарний ефект від дії перерахованих факторів на зниження 

ефективної в’язкості суспензії зменшується в порівнянні з впливом тільки 

Релаксол-Супер ПК, але все ж залишається достатньо значущим – ефективна 

в’язкість з 1500 сП (цементна суспензія без добавок) до 947 сП (цементна 

суспензія з добавкою 10% мікрокремнезему та 1% поліпропіленової фібри). 

Механоактивація такого складу суспензії протягом 90 с суттєво впливає на її 

ефективну в’язкість, знижуючи її з 947 сП до 148 сП, тобто більше ніж в 6 

разів. Таким чином, проведені досліди по виявленню впливу рецептурно-

технологічних факторів свідчать про правильність вибору як добавок так і їх 

вмісту до цементоводної композиції, а також ефективності 

використовуваного швидкісного змішувача-активатора. 

Представляв інтерес виявити вплив вищеперерахованих факторів на 

нормальну густину цементного тіста, терміни його тужавлення і 

тепловиділення. 

 

3.2.1. Нормальна густина цементного тіста 

 

З метою вивчення впливу досліджуємих рецептурних факторів 

(добавка Релаксол-Супер ПК, мікрокремнезем та поліпропіленова фібра) на 

процеси структуроутворення проведена серія експериментів по визначенню 

їх ролі в досягненні цементним тістом необхідних реологічних властивостей 

і, зокрема, нормальної густини. В табл. 3.3 наведені результати випробувань 
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цементного тіста по визначенню його нормальної густини (НГ) в залежності 

від заданих рецептурних факторів. 

Аналіз експериментальних даних свідчить про значний вплив на НГ 

цементного тіста наявність мікрокремнезему. Наведені на рис. 3.5 графічні 

залежності свідчать про те, що введення в портландцемент мікрокремнезему 

призводить до суттєвого підвищення кількості води замішування для 

одержання стандартної консистенції. Слід відзначити, що зростання 

величини водоцементного відношення з підвищенням вмісту 

мікрокремнезему більш суттєво для цементного тіста без добавки Релаксол-

Супер ПК – в цьому разі В/Ц підвищується з 0,28 до 0,36, тобто майже на 

30%. 

 

Рис. 3.5 Вплив витрати мікрокремнезему на НГ цементного тіста: 

МК=0%;               МК=5%;                МК=10% 

 

При введенні разом з водою замішування 1% суперпластифікатору 

вплив мікрокремнезему на зростання НГ цементного тіста зменшується і не 

перевищує 22%. Наведені на рис. 3.6 графічні залежності впливу 

суперпластифікатору на нормальну густину цементного тіста показують, що 

зростання кількості ПАР викликає зменшення його НГ. Експериментально 

встановлено, що введення в цементне тісто 1% суперпластифікатору 

(МК=0%) знижує водоцементне відношення (при одержанні цементного тіста 

стандартної консистенції) з 0,28 до 0,20, тобто майже на 30%. При наявності 
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в портландцементі 10 % мікрокремнезему добавка Релаксол-Супер ПК 

викликає зменшення В/Ц з 0,36 до 0,25, тобто майже на 32%. 

 

Рис. 3.6 Вплив суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК на НГ тіста: 

1; 2; 3 – вміст МК в портландцементі відповідно 0; 5 та 10% 

Таблиця 3.3 

Вплив рецептурних факторів на нормальну густину портландцементу 

№ 

п/п 

Х1, 

МК 

Х2, 

Супер 

ПК 

Х3, 

Ф 

ПЦ, 

% 

МК, 

% 

Супер 

ПК, 

% 

Ф, 

% 

ПЦ, 

г 

МК, 

г 

Супер 

ПК, г 

Ф, 

г 

Вода, 

г 
В/Ц 

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

1 -1 -1 -1 100 0 0 

0 

400 0 
 

0 

0 

110 0,28 

2 0 -1 -1 95 5 0 380 20 128 0,32 

3 1 -1 -1 90 10 0 360 40 142 0,36 

4 -1 0 -1 100 0 0,5 400 0 

2 

94 0,24 

5 0 0 -1 95 5 0,5 380 20 108 0,27 

6 1 0 -1 90 10 0,5 360 40 117 0,29 

7 -1 1 -1 100 0 1 400 0 

4 

81 0,20 

8 0 1 -1 95 5 1 380 20 94 0,23 

9 1 1 -1 100 10 1 360 40 99 0,25 

0,2
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Продовження таблиці 3.3 

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

10 -1 -1 0 95 0 0 

0,5 

400 0 

0 

2 

114 0,29 

11 0 -1 0 90 5 0 380 20 132 0,33 

12 1 -1 0 100 10 0 360 40 146 0,37 

13 -1 0 0 95 0 0,5 400 0 

2 

98 0,25 

14 0 0 1 95 5 0,5 380 20 112 0,28 

15 1 0 1 90 10 0,5 360 40 121 0,30 

16 -1 1 1 100 0 1 400 0 

4 

84 0,21 

17 0 1 1 95 5 1 380 20 97 0,24 

18 1 1 1 90 10 1 360 40 102 0,26 

19 -1 -1 1 100 0 0 

1 

400 0 

0 

4 

119 0,30 

20 0 -1 1 95 5 0 380 20 137 0,34 

21 1 -1 1 90 10 0 360 40 151 0,38 

22 -1 0 1 100 0 0,5 400 0 

2 

103 0,26 

23 0 0 1 95 5 0,5 380 20 117 0,29 

24 1 0 1 90 10 0,5 360 40 126 0,32 

25 -1 1 1 100 0 1 400 0 

4 

88 0,22 

26 0 1 1 95 5 1 380 20 101 0,25 

27 1 1 1 90 10 1 360 40 106 0,27 

 

3.2.2. Терміни тужавлення цементного тіста 

 

Вагомою характеристикою портландцементу є його терміни 

тужавлення. Вивчення процесів гідратоутворення в період тужавлення 

цементного тіста дозволяє зробити висновок про те, що втрата тістом 

пластичності обумовлена переважно імобілізацією води замішування 

гідросилікатними фазами [154]. Висока дисперсність продуктів гідратації 

портландцементу, значна кількість часток колоїдного розміру обумовлюють 

вельми розвинену поверхню розподілу на границі твердої і рідкої фаз [155]. В 

зв’язку з цим в твердіючому цементному тісті виникає запас 

нескомпенсованої енергії поверхневих іонів гідратних новоутворень, які 
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взаємодіють з іонами і молекулами дисперсійного середовища. Фізико-

хімічна модифікація надає значний вплив як на швидкість гідратоутворення 

так і на якість цементного каменю та бетону на його основі. Активні добавки 

мінерального та органічного походження змінюють властивості як 

дисперсних часток так і дисперсійного середовища. Потужними 

модифікаторами цементної системи є суперпластифікатори, які в значній мірі 

впливають на дисперсійне середовище. 

Досліджувався вплив на терміни тужавлення цементного тіста 

суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК та мікрокремнезему (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Вплив рецептурних факторів на терміни тужавлення цементного тіста 

№ 

п/п 

Х
1
, 
М

К
 

Х
2
, 
С

у
п

ер
 П

К
 

П
Ц

, 
%

 

М
К

, 
%

 

С
у

п
ер

 П
К

, 
%

 

П
Ц

, 
г 

М
К

, 
г 

С
у

п
ер

 П
К

, 
г 

Терміни 

тужавлення, год. – 

хв. 

Початок 

тужавле

ння 

Кінець 

тужавле

ння 

1 -1 -1 100 0 0 400 0 0 2 - 00 4 - 10 

2 0 -1 95 5 0 380 0 0 2 - 35 4 - 50 

3 1 -1 90 10 0 360 0 0 3 - 25 5 - 45 

4 -1 0 100 0 0,5 400 2 2 2 - 25 4 - 55 

5 0 0 95 5 0,5 380 2 2 2 - 55 5 - 20 

6 1 0 90 10 0,5 360 2 2 3 - 50 6 - 30 

7 -1 1 100 0 1,0 400 4 4 2 - 45 6 - 10 

8 0 1 95 5 1,0 380 4 4 3 - 40 6 - 55 

9 1 1 90 10 1,0 360 4 4 4 - 30 7 - 30 

 

Результати досліджень підтвердили раніше висловлені припущення, а 

саме: 
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а) добавка до цементу полікарбоксилатного суперпластифікатору 

викликає уповільнення гідратаційних процесів, що проявляється в 

подовженні термінів тужавлення; 

б) введення в портландцемент мікрокремнезему сприяє уповільненню 

термінів тужавлення цементного тіста, рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7 Вплив добавки МК на терміни тужавлення цементного тіста: 

початок тужавлення, хв; 

кінець тужавлення, хв 

1; 2; 3 – вміст мікрокремнезему в портландцементі відповідно 0; 5 та 10% 

 

3.2.3. Екзотермічний розігрів твердіючих цементних суспензій 

 

В практиці визначення тепловиділення цементу найбільше 

розповсюдження одержали три основних типу калориметричних установок, 

які моделюють екзотермічний розігрів в процесі гідратації цементу [156, 

157]. Для масивних конструкцій визначення тепловиділення здійснюється за 

допомогою адіабатичних калориметрів. В таких калориметрах температура 

навколишнього середовища, в період проведення експерименту, постійно 

відповідає температурі твердіючого бетону. Таким чином вдається 

моделювати процес екзотермічного розігріву ядра бетону масивної 
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конструкції. Конструктивна особливість адіабатичного калориметру вимагає 

створення електронної системи, яка відповідає за підтримку температури 

навколишнього середовища на рівні температури твердіючого бетонного 

зразка протягом всього періоду проведення дослідження. 

Ізотермічний метод визначення тепловиділення передбачає фіксацію 

екзотермічних ефектів, які протікають при постійній температурі твердіючої 

цементоводної системи. Такий спосіб визначення тепловиділення 

характерний для немасивних конструкцій, в яких тепло екзотермії інтенсивно 

розсіюється в навколишнє середовище. 

Найбільше розповсюдження одержав термосний спосіб визначення 

екзотермічного розігріву твердіючих цементоводних композицій, внаслідок 

відносної простоти проведення експерименту [158]. Методика термосного 

способу визначення екзотермічного розігріву передбачає фіксацію 

температури твердіючої цементоводної композиції через визначені проміжки 

часу.  

Досягнувши максимального розігріву температура зразка в калориметрі 

починає знижуватися, що дає сигнал про перевищення тепловтрат над 

екзотермічним розігрівом цементного каменю. Термосний спосіб дозволяє 

опосередковано оцінити кінетику гідратації цементу, виявити вплив 

органічних або мінеральних добавок, складу бетонної суміші через зміну 

температури твердіючого цементного каменю в бетоні.  

В експерименті екзотермічний розігрів твердіючого цементного тіста 

фіксувався за допомогою електронних датчиків Dallas DSI 8 B 20 [159] в 

водонепроникному корпусі ТО-92 (зонд із нержавіючої сталі діаметром 6 мм 

і довжиною 50 мм) [160], які дозволяють вимірювати температуру в діапазоні 

від -55 °С до +125 ℃ з точністю ± 0,5%. В експерименті було використано 9 

таких датчиків. Об’єм досліджуваного зразку складав 350 мл. В центрі зразку 

розміщувалася міцна трубка, заповнена моторним мастилом, в яку 

занурювався електронний датчик. Підключення датчиків виконувалось по 

послідовному протоколу 1 – Wire, для якого потрібно лише 3 проводу – VCC 
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(подача напруги), ДАТА (дані) і GND (земля). Зчитування, обробка, 

зберігання і експорт даних виконувалось на мікрокомп’ютері Raspberry Pi 2 

model B, який має мобільний процесор dual-core ARM Cortex-A7 з тактовою 

частотою 900 МНz, 1 GB оперативної пам’яті, 40 GPIО пінів, 4 USB порта та 

SD карткою об’ємом 16 GB, на якій установлена операційна система Raspbian 

[161]. Для фіксації температури твердіючого цементного тіста 

використовувався модуль реального часу DS3232 [162], підключений до 

приладу [160]. Для контролю і експорту експериментальних даних 

використовувалася Wi-Fi крапка доступу для зовнішнього підключення 

пристрою Raspberry Pi 2В. Схема підключення компонентів до даного 

пристрою наведена на рис. 2.2. Для обробки даних було розроблено [163] 

спеціальне програмне забезпечення на мові програмування Python версії 3.6 

[164], яке фіксує дані із датчиків і зберігає їх в базі даних з відміткою часу 

кожні 10 с. Використано наступне програмне забезпечення: 

1. Postgre SOL – вільна об’єктно-реляційна система керування базами 

даних (СУБД) [165]. 

2. Grafana – для візуального спостереження за одержаними даними з 

датчиків в режимі реального часу [166]. 

3. Інтерпретатор мови програмування Рhyton 3.6 для роботи системи 

спостереження і запису даних.  

Досліджувалися склади цементоводних композицій як на 

механоактивованому портландцементі так і на в’яжучому, яке 

механоактивації не підлягало (контрольний). Для визначення екзотермічного 

розігріву твердіючої цементоводної композиції використовувалося 

обладнання, принципова схема якого наведена на рис. 2.2. Результати 

екзотермічного розігріву цементоводних композицій в залежності від 

рецептурно-технологічних факторів (добавка Релаксол-Супер ПК, 

мікрокремнезем, механоактивація) наведені в табл. 3.5. Температура 

твердіючої цементної суспензії безперервно фіксувалася протягом всього 

експерименту. 
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Таблиця 3.5 

Вплив рецептурно-технологічних факторів на екзотермічний розігрів 

цементоводної суспензії 
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1 0 0 - + 9 – 00 53,6 

2 0 5 - + 9 – 35 51,2 

3 0 10 - + 10 – 05 48,3 

4 0,5 0 - + 11 – 50 51,0 

5 0,5 5 - + 12 – 25 48,3 

6 0,5 10 - + 12 – 55 46,2 

7 1,0 0 - + 13 – 00 48,7 

8 1,0 5 - + 13 – 50 46,2 

9 1,0 10 - + 14 – 20 44,0 

10 0 0 + - 6 – 40 58,1 

11 0 5 + - 6 – 55 56,7 

12 0 10 + - 7 – 20 55,3 

13 0,5 0 + - 7 – 35 56,7 

14 0,5 5 + - 8 – 05 55,3 

15 0,5 10 + - 8 – 25 54,0 

16 1,0 0 + - 8 – 20 54,9 

17 1,0 5 + - 8 – 45 53,8 

18 1,0 10 + - 9 - 05 52,6 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 3.8 Вплив рецептурно-технологічних факторів на термін досягнення 

пікової температури екзотермічного розігріву твердіючої цементної 

суспензії: 

а) контрольний – портландцемент механоактивації не підлягав; 

б) цементна суспензія на механоактивованому в’яжучому 

 

Наведені на рис. 3.8 графічні залежності та данні таблиці 3.5 свідчать 

про те, що: 

1) активація цементу (в порівнянні з контролем) викликає як більш 

інтенсивний екзотермічний розігрів суспензії так і досягнення її більшого 

розігріву. Це характерно для всіх досліджуваних складів цементної суспензії. 

Так, наприклад, для цементної суспензії на механоактивованому 

портландцементі з добавкою 10% мікрокремнезему та 1% добавки Релаксол-

Супер ПК величина піку температури, в порівнянні з контролем, зростає 

більше ніж на 19 % (з 44 до 52,6 °С), а термін досягнення максимальної 

температури розігріву скорочується більше ніж на 5 годин (з 14 год. 40 хв. до 

9 год. 5 хв.); 

2) добавка Релаксол-Супер ПК призводить до зростання терміну 

досягнення максимального екзотермічного розігріву твердючої суспензії. 
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Уповільнюючий характер дії суперпластифікатору на екзотермічний розігрів 

кореспондується з термінами тужавлення цементоводної композиції (3.1.2), 

де введення в портландцемент добавки Релаксол-Супер ПК викликає 

уповільнення процесу структуроутворення і, як наслідок, до зростання часу 

початку і кінця тужавлення; 

3) на початковій стадії структуроутворення введення мікрокремнезему 

в портландцемент викликає як уповільнення процесу екзотермічного 

розігріву твердіючої суспензії так і до зниження її піку розігріву. Так, 

наприклад, введення в портландцемент 10% мікрокремнезему (добавка 

Релаксол-Супер ПК відсутня) знижує максимальний розігрів суспензії з  

53,6 ℃ до 48,3 ℃, а термін досягнення піку температури зростає з 9 годин до 

10 год. 05 хв. 

 

3.3.  Вплив механоактивації на механічні властивості дисперсно-

армованого цементного каменю 

 

В цьому параграфі на основі проведених досліджень наводяться 

головні умови керування за допомогою сумісної дії механоактивації і 

поверхнево-активних речовин властивостями затверділого цементного 

каменю, а саме, міцністю при стиску і розтягу. Критеріями ефективності 

керування такими властивостями цементного каменю є: 

- досягнення граничного руйнування початкової структури 

цементовміщуючих суспензій; 

- досягнення граничної однорідності розподілу дисперсних фаз 

(мікрокремнезему та поліпропіленової фібри) в активованій 

цементовміщуючій суспензії. 

Рішення першої задачі необхідно для повного і швидкого проведення 

гетерогенних процесів в сильно розвинутому дисперсійному середовищі. 

Вирішення другої задачі забезпечує максимально можливу гомогенізацію 

дисперсних фаз в цементоводній суспензії. Граничне руйнування початкової 
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структури цементовміщуючої суспензії є основною умовою в досягненні 

максимальної однорідності цементовміщуючої суспензії. В зв’язку з цим, 

поєднання швидкісного змішування з суперпластифікатором 

полікарбоксилатного типу Релаксол-Супер ПК є одним із основних умов 

організації процесів утворення однорідних структур [150]. 

В дослідженнях в якості в’яжучого застосовувався портландцемент 

активністю 48 МПа. В якості активної мінеральної добавки до цементу 

використовувався мікрокремнезем, концентрація якого варіювалася в 

діапазоні від 0 до 10% (по масі). Для дисперсного армування 

цементовміщуючої суспензії застосовувалася поліпропіленова фібра, витрата 

якої находилася в діапазоні від 0 до 1% (від маси цементу). Для пластифікації 

суспензії застосовувався суперпластифікатор Релаксол-Супер ПК, 

концентрація якого варіювалася в діапазоні від 0 до 1% від маси цементу (в 

перерахунку на суху речовину). Для активації суспензії використовувався 

лабораторний швидкісний змішувач турбулентного типу з швидкістю обертів 

робочого органу 2800 об/хв. Термін активації суспензії приймався рівним  

120 с. Для контролю готувалися цементовміщуючі суспензії на не 

механоактивованому портландцементі. Міцність цементного каменю 

визначалася шляхом випробування зразків 4 х 4 х 16 см на згин і стиск в 3-х, 

7-и і 28-ми денному віці. Для одночасного вивчення впливу вмісту добавки 

Релаксол-Супер ПК, мікрокремнезему та поліпропіленової фібри на міцність 

цементного каменю був поставлений 3-х факторний експеримент, де 

варіювався вміст вищеперерахованих факторів в наступних діапазонах: 

Х1 – мікрокремнезем – (5 ± 5 %); 

Х2 – добавка Релаксол-Супер ПК – (0,5 ± 0,5%); 

Х3 – поліпропіленова фібра – (0,5 ± 0,5). 

В табл. 3.6. наведено математичний план експерименту та механічні 

характеристики цементного каменю. За допомогою програми COMPEX 

розраховані коефіцієнти математичних моделей (3.8 – 3.15), які з високою 
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точністю описують вплив варійованих факторів Х1, Х2 та Х3 на міцність 

цементного каменю на розтяг при згині та при стиску. 

 

   Rf
k.3= 6,4 + 0,3 · Х1 – 0,1 · Х1

2 

                                                + 0,3 · Х2  

                                                          + 1,2 · Х3 – 0,2 · Х3
2 (3.8) 

 

Rf
k.28= 9,4 + 0,4 ·Х1 

                                                           + 0,4 · Х2 – 0,2 ·Х2
2 

                                                           + 1,1 · Х3 – 0,2 · Х3
2 (3.9) 

 

Rс
k.3= 53,7 + 3,6 · Х1 – 0,5 ·Х1

2 

                                                           + 5,2 · Х2 – 0,7 · Х2
2 

                                                            + 0,7 · Х3 -0,2 · Х3
2 (3.10) 

 

Rс
k.3= 82,2 + 6,6 · Х1 – 1,8 · Х1

2 

                                                           + 8,8 · Х2 – 1,3 · Х2
2 

                                                           + 1,1 · Х3 – 0,2 · Х3
2 (3.11) 

 

Rf
m.3= 7,4 + 0,3 · Х1                   - 0,1 · Х1 · Х3 

                                                  + 0,4 · Х2- 0,2 · Х2
2 

                                                  + 1,4 · Х3- 0,2 · Х3
2 (3.12) 

 

Rf
m.28 = 11,2 +0,5 · Х1 – 0,1 · Х1

2 + 0,1 · Х1 · Х2 

                                                       + 0,5 · Х2 – 0,1 · Х2
2 

                                                       + 1,3 · Х3 – 0,3 · Х3
2 (3.13) 

 

Rс
m.3= 62,3 + 4,0 · Х1 + 0,7 · Х1

2
 – 0,4 · Х1 · Х2 – 0,7 · Х1 · Х3 

                                    + 5,8 · Х2 – 1,8 · Х2
2 + 0,6 · Х2 · Х3 

                                    + 1,0 · Х3 – 1,2 · Х3
2 (3.14) 
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Rс
m.28= 95,4 + 8,5 · Х1 – 1,3 ·Х1

2 + 1,3 · Х1 · Х2 + 0,5 · Х1 · Х3 

                                     + 10,0 · Х2 – 1,3 · Х2
2 

                                     + 1,3 · Х3 – 1,1 · Х3
2 (3.15) 

 

Попередній аналіз математичних моделей дозволяє зробити висновок 

про те, що найбільший вплив на міцність цементного каменю на згин надає 

витрата поліпропіленової фібри. Визначальний вплив фібри на міцність 

цементного каменю при згину просліджується як для зразків на 

механоактивованому цементі, так і для зразків, виготовлених з 

використанням портландцементу, який механоактивації не підлягав. 

Підтвердженням цьому є графічні залежності, наведені на рис. 3.9. Розгляд їх 

свідчить про пріоритетний вплив наявності поліпропіленової фібри (в 

порівнянні з іншими факторами) на міцність цементного каменю при згині в 

28-ми денному віці. Зафіксувавши фактори Х1 та Х2 на нульових рівнях 

бачимо, що зростання кількості фібри від 0 до 1% (від маси цементу) надає 

можливість підвищити міцність цементного каменю при згині з 8,4 до 10,2 

МПа (контрольний). Механоактивація цементу ще в більшій мірі підвищує 

міцність цементного каменю при згині і досягає 12 МПа при наявності в 

ньому 1% фібри. Слід відзначити, що наявність фібри призводить до 

підвищення міцності на згин цементного каменю також і в ранньому віці (3 і 

7 днів), рис. 3.10. 

Аналіз графічних залежностей свідчить також про зростання 

інтенсивності набору міцності цементним каменем в ранні терміни твердіння, 

в’яжуче якого було механоактивованим, рис. 3.11. 

Таким чином, наведені на рис. 3.9 – 3.11 графічні залежності свідчать 

про те, що введення до складу механоактивованої цементоводної композиції 

поліпропіленової фібри (1%) викликає підвищення міцності цементного 

каменю на згин в 28-ми денному віці з 10,2 МПа до 12,2 МПа, тобто майже 

на 20%. Спостерігається підвищення міцності на згин і для цементного 

каменю, в’яжуче якого механоактивації не підлягало. Слід відмітити, що 
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механоактивація цементу викликає підвищення міцності цементного каменю 

на згин (в порівнянні з контролем) в середньому на 30…35%. 

   

Рис. 3.9 Вплив варійованих факторів складу на міцність цементного каменю 

при згину в 28-ми денному віці: 

– контрольний (традиційна технологія); 

-- цементний камінь на механоактивованому портландцементі 

а) 

 

б)

 

Рис. 3.10 Кінетика набору міцності при згину цементним каменем: 

а) механоактивований портландцемент; 

б) контрольний (механоактивація відсутня) 

1 – поліпропіленова фібра відсутня (Х3 = -1); 

2 – 1% поліпропіленової фібри (Х3 = + 1) 

Фактори Х1 і Х2 зафіксовані на нульових рівнях 
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Таблиця 3.6 

Математичний план експерименту та механічні характеристики цементного каменю 

№ 

п/п 
Х1, МК 

Х2, 

Супер 

ПК 

Х3, Ф 

Контрольний Механоактивація 

3 дні 7 днів 28 днів 3 дні 7 днів 28 днів 

Rf Rc Rf Rc Rf Rc Rf Rc Rf Rc Rf Rc 

1 -1 -1 -1 4,2 42,6 5,7 53,1 7,0 62,4 4,8 48,8 6,5 57,8 8,4 73,9 

2 -1 1 -1 4,8 53,1 6,6 67,1 7,9 80,0 5,5 60,1 7,6 72,2 8,4 92,7 

3 0 0 -1 4,9 52,7 6,6 67,2 8,2 80,1 5,8 60,2 7,7 72,4 9,4 92,8 

4 1 -1 -1 4,8 49,9 6,5 63,1 7,8 75,5 5,5 59,1 7,4 69,0 9,6 87,2 

5 1 1 -1 5,4 60,4 7,4 77,2 8,6 93,1 6,2 68,3 8,4 85,1 9,3 109,4 

6 -1 0 0 6,0 49,6 7,8 62,2 9,0 73,8 6,9 58,8 9,3 65.5 10,4 84,4 

7 0 -1 0 6,0 47,8 7,7 60,4 8,8 72,0 6,8 54,7 8,8 65,8 10,5 84,1 

8 0 0 0 6,4 53,7 8,2 68,4 9,4 82,3 7,4 62,3 9,3 75,5 10,5 96,7 

9 0 1 0 6,7 58,2 8,6 74,4 9,7 89,7 7,6 66,5 9,8 81,3 11,4 103,6 

10 1 0 0 6,6 56,8 8,6 72,4 9,7 87,0 7,8 67,4 9,8 79,1 11,7 103,4 

11 -1 -1 1 6,7 44,3 8,1 55,0 9,4 64,6 7,8 51,4 9,2 60,6 11,7 76,0 

12 -1 1 1 7,2 54,6 9, 69,0 10,1 82,4 8,6 64,7 10,8 72,7 11,3 93,0 

13 0 0 1 7,4 54,2 9,1 69,1 10,2 83,2 8,5 62,1 10,5 74,4 11,7 95,4 

14 1 -1 1 7,3 51,4 9,0 65,0 10,1 77,7 8,2 58,1 10,3 70,9 12,0 90,2 

15 1 1 1 7,7 61,8 9,9 79,1 10,9 95,4 8,8 70,6 11,3 86,4 13,1 113,4 

 

8
4
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а) 

 

б) 

 

Рис. 3.11 Інтенсивність набору цементним каменем міцності на згин: 

а) механоактивований портландцемент; 

б) контрольний(механоактивація відсутня) 

1 – фібра відсутня (Х3 = -1); 2 – 1% фібри (Х3 = +1) 

 

Пріоритетність рецептурних факторів впливу на міцність бетону при 

стиску відрізняється від послідовності пріоритетних факторів впливу на 

міцність бетону на згин. Максимальний вплив на міцність цементного 

каменю при стиску як у 3-х денному так і у 28-ми денному віці надає 

концентрація полікарбоксилатного суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК, 

табл. 3.1. Наступним по впливу на міцність цементного каменю при стиску є 

вміст мікрокремнезему в портландцементі. Найменший вплив на зростання 

міцності цементного каменю при стиску надає поліпропіленова фібра. Більш 

детальний розгляд експериментальних даних по міцності цементного каменю 

при стиску дозволяє зробити наступні висновки: 

а) зростання концентрації добавки Релаксол-Супер ПК від 0 до 1% 

викликає підвищення міцності цементного каменю. Такий вплив 

суперпластифікатору характерний як для контрольних зразків, так і для 

зразків цементного каменю, в’яжуче якого підлягало механоактивації. 
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Підтвердженням цьому є графічні залежності, наведені на рис. 3.12. 

Зафіксувавши значення факторів Х1 та Х2 на нульових рівнях можливо 

зробити висновок про те, що введення в склад цементної суспензії добавки 

Релаксол-Супер ПК викликає підвищення міцності цементного каменю при 

стиску. Це характерно для цементного каменю як в ранньому 3-и денному 

віці та і у віці 28-ми днів. Як видно із рис. 3.12, підвищення концентрації 

добавки Релаксол-Супер ПК від 0 до 1% забезпечує зростання міцності 

цементного каменю на механоактивованому портландцементі у віці 3-х днів з 

54 до 67 МПа (24%), а у 28-ми денному віці – з 82 до 105 МПа, тобто більше, 

ніж на 28%. Спостерігається підвищення міцності цементного каменю при 

стиску і для контрольних зразків (цементний камінь на в’яжучому, яке 

механоактивації не підлягало). Так, в 3-и денному віці міцність цементного 

каменю за рахунок введення 1% добавки Релаксол-Супер ПК зростає з 49 до 

58 МПа (18%), а в 28-ми денному віці – з 72 до 89 МПа, тобто більше, ніж на 

23%. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 3.12 Вплив добавки Релаксол-Супер ПК на міцність цементного каменю 

при стиску в 3-и денному (1) та 28-ми денному віці (2): 

а) цементний камінь на механоактивованому в’яжучому; 

б) контрольний (традиційна технологія) 
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б) наступним за величиною впливу на міцність цементного каменю при 

стиску є мікрокремнезем, вміст якого в портландцементі варіюється від 0 до 

10%. Наведені на рис. 3.13 графічні залежності свідчать про те, що введення 

мікрокремнезему в портландцемент викликає підвищення міцності 

цементного каменю, що перекликається з результатами досліджень інших 

авторів [59, 60]. Зростання вмісту мікрокремнезему від 0 до 10% маси 

портландцементу забезпечує зростання міцності цементного каменю в 3-х 

денному віці з 5 % до 67 МПа, а в віці 28-ми днів – з 76 до 113 МПа, тобто 

майже на 50 %.  

Для зразків цементного каменю на портландцементі, який 

механоактивації не піддавався, приріст міцності цементного каменю при 

стиску в 3-и денному віці за рахунок введення 10 % мікрокремнезему складає 

майже 12 %. В 28-ми денному віці зростання міцності при стиску досягає 

майже 20 %. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 3.13 Вплив вмісту мікрокремнезему на міцність цементного каменю при 

стиску в 3-и денному (1) та 28-ми денному віці (2): 

а) цементний камінь на механоактивованому в’яжучому; 

б) контрольний (традиційна технологія) 
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в) введення поліпропіленової фібри (від 0 до 1 %) в портландцемент 

практично не робить вплив на підвищення міцності цементного каменю. 

Підтвердженням цього є графічні залежності, наведені на рис. 3.14. 

г) механоактивація портландцементу сприяє зростанню міцності 

цементного каменю в порівнянні з контролем. Підтвердженням цьому є 

графічні залежності, які відображають кінетику наростання міцності 

цементного каменю впродовж 28-ми днів, (рис. 3.15). Слід відзначити більш 

інтенсивне наростання міцності цементного каменю при стиску в порівнянні 

з контролем (механоактивація портландцементу відсутня). 

Поряд з підвищенням кінетики наростання міцності зразками 

цементного каменю спостерігається також зростання його абсолютної 

міцності. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 3.14 Вплив вмісту поліпропіленової фібри на міцність цементного каменю 

при стиску в 3-и денному (1) та 28-ми денному (2) віці: 

а) цементний камінь на механоактивованому в’яжучому; 

б) контрольний (традиційна технологія) 
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б) 

Рис. 3.15 Кінетика набору міцності при стиску цементним каменем: 

а) механоактивований портландцемент; 

б) контрольний (механоактивація відсутня) 

1 – добавка Релаксол-Супер ПК відсутня; 

2 – добавка Релаксол-Супер ПК – 1% 

 

3.4.  Вплив вмісту поліпропіленової фібри на лінійну усадку 

цементного каменю 

 

Характеристики міцності і деформаційні властивості цементного 

каменю на мікрорівні визначаються кількістю, природою і співвідношенням 

в'яжучого, модифікаторів і мінеральних добавок. Встановлено, що зміна 

природи, дисперсності і об'ємного вмісту добавок дозволяє варіювати 

міцністю затверділого портландцементу в великих межах, зменшувати 

лінійну усадку і, як наслідок, підвищувати тріщиностійкість виробів [6]. 

Усадкові деформації пов'язані з різними причинами зменшення об′ємів 

твердіючих матеріалів різної природи. Як правило, деформаційні процеси 

розвиваються з початком становлення матеріалів. Це веде до розподілу 

(локального і загального) процесу утворення усадочних деформацій в зразку. 

Останнім часом все частіше застосовується дисперсне армування цементної 

матриці за допомогою поліпропіленових волокон. Поліпропіленові волокна 
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істотно знижують ризик деформації цементного тіста (2-6 годин після 

укладання бетонної суміші в діло), зменшують небезпеку утворення 

усадочних тріщин на ранній стадії твердіння до 90%, знижують лінійну 

усадку затверділого портландцементу в бетоні. 

Метою даного експерименту було дослідження лінійної усадки 

цементного каменю з добавкою поліпропіленової фібри. Порівняння 

проводилося на складах цементних сумішей з різною кількістю введеної 

поліпропіленової фібри, а також розглядався вплив суперпластифікатора, 

мікрокремнезема і механоактивації портландцементу на лінійну усадку 

зразків. 

Результати досліджень лінійної усадки цементного каменю в 

залежності від часу твердіння, вмісту поліпропіленової фібри, 

мікрокремнезему і концентрації добавки Релаксол-Супер ПК наведені в 

табл.3.7 (контрольний) і табл.3.8 (цементний камінь на механоактивованому 

портландцементі). Встановлено, що збільшення вмісту поліпропіленової 

фібри у в'яжучому істотно знижує лінійну усадку цементного каменю. Так, 

введення поліпропіленової фібри в кількості 1% від маси портландцементу 

дозволяє знизити лінійну усадку цементного каменю, в порівнянні з 

контролем (цементрній камін з вмістом фібри 0%) з 1,4 мм/м до 0,63 мм/м, 

тобто більше ніж в 2 рази, рис. 3.16. 

Позитивний вплив фібри пояснюється здатністю її волокон 

перешкоджати переміщенню окремих структурних блоків при твердінні 

цементного каменю. Крім того, волокна фібри гальмують рух мікродефектів, 

а після утворення тріщин в матриці волокна перешкоджають їх розвитку і 

зростанню за рахунок блокування виниклих тріщин. Ефект зниження усадки 

зростає при додаванні в суспензію добавки Релаксол Супер-ПК. Сумісне 

введення в портландцемент 1% полікарбоксилату та 1% поліпропіленової 

фібри викликає зниження  лінійної усадки цементного каменю (в порівнянні 

з контрольним зразком – Релаксол-Супер ПК і поліпропіленова фібра 

відсутні) з 1,4 до 0,58 мм/м. Величина зниження усадки досягає 0,82 мм/м. 



 

Таблиця 3.7 

Лінійна усадка цементного каменю, в′яжуче якого механоактивації не підлягало 

№ 
Х1, 

МК 

Х2, 

СПК 

Х3, 

Ф 

ПЦ, 

% 

МК, 

% 

СПК, 

% 

Ф, 

% 

Усадка, мм/м 

1 дн. 3 дн. 7 дн. 14 дн. 28 дн. 

1 -1 -1 -1 100 0 0 

0 

0,431 0,889 1,156 1,318 1,402 

2 1 -1 -1 90 10 0 0,521 1,117 1,336 1,593 1,726 

3 0 0 -1 95 5 0,5 0,486 0,891 1,131 1,362 1,481 

4 -1 1 -1 100 0 1 0,412 0,809 1,115 1,203 1,248 

5 1 1 -1 90 10 1 0,498 1,038 1,273 1,467 1,567 

6 0 -1 0 95 5 0 

0,5 

0,322 0,601 0,822 0,921 0,977 

7 -1 0 0 100 0 0,5 0,271 0,541 0,701 0,791 0,841 

8 0 0 0 95 5 0,5 0,317 0,583 0,788 0,872 0,919 

9 1 0 0 90 10 0,5 0,329 0,699 0,828 0,955 1,026 

10 0 1 0 95 5 1 0,335 0,601 0,766 0,847 0,892 

11 -1 -1 1 100 0 0 

1 

0,215 0,399 0,513 0,589 0,632 

12 1 -1 1 90 10 0 0,298 0,556 0,694 0,769 0,812 

13 0 0 1 95 5 0,5 0,234 0,332 0,589 0,623 0,642 

14 -1 1 1 100 0 1 0,177 0,356 0,498 0,554 0,586 

15 1 1 1 90 10 1 0,3 0,486 0,619 0,677 0,71 

9
1
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Рис.3.16 Вплив часу твердіння на усадку цементного каменю з 

добавкою поліпропіленової фібри: 

1; 2; 3 – вміст добавки Релаксол-Супер ПК в портландцементі відповідно 0%; 

0,5%; 1% 

 

Експериментально встановлено, що збільшення вмісту мікрокремнезему 

в портландцементі викликає підвищення лінійної усадки цементного каменю, 

рис.3.17. Так, при збільшенні кількості мікрокремнезему в портландцементі 

від 0 до 10% показник лінійної усадки збільшується з 1,4 мм/м (МК=0%) до 

1,73 мм/м (МК=1%). 
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Таблиця 3.8 

Лінійна усадка цементного каменю з добавкою поліпропіленової фібри на механоактивованому в′яжучому 

 

№ 
Х1, 

МК 

Х2, 

СПК 

Х3, 

Ф 

ПЦ, 

% 

МК, 

% 

СПК, 

% 

Ф, 

% 

Усадка, мм/м 

1 дн. 3 дн. 7 дн. 14 дн. 28 дн. 

1 -1 -1 -1 100 0 0 

0 

0,389 0,794 1,031 1,179 1,255 

2 1 -1 -1 90 10 0 0,464 0,998 1,192 1,421 1,540 

3 0 0 -1 95 5 0,5 0,438 0,794 1,010 1,216 1,323 

4 -1 1 -1 100 0 1 0,366 0,723 0,999 1,075 1,117 

5 1 1 -1 90 10 1 0,446 0,928 1,135 1,312 1,4 

6 0 -1 0 95 5 0 

0,5 

0,29 0,536 0,731 0,827 0,877 

7 -1 0 0 100 0 0,5 0,245 0,485 0,628 0,71 0,756 

8 0 0 0 95 5 0,5 0,287 0,523 0,704 0,78 0,824 

9 1 0 0 90 10 0,5 0,293 0,622 0,74 0,855 0,919 

10 0 1 0 95 5 1 0,313 0,536 0,685 0,759 0,806 

11 -1 -1 1 100 0 0 

1 

0,195 0,357 0,457 0,528 0,565 

12 1 -1 1 90 10 0 0,269 0,499 0,623 0,687 0,729 

13 0 0 1 95 5 0,5 0,211 0,298 0,527 0,552 0,575 

14 -1 1 1 100 0 1 0,158 0,32 0,444 0,497 0,523 

15 1 1 1 90 10 1 0,27 0,433 0,553 0,606 0,631 

9
3
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Рис. 3.17 Кінетика наростання усадки цементного каменю (контрольний): 

1; 2; 3 – вміст мікрокремнезему в портландцементі відповідно 0%; 5%; 10% 

 

 

 

 

Рис.3.18 Кінетика наростання усадки цементного каменю з добавкою 

поліпропіленової фібри: 

1; 2; 3 – вміст добавки Релаксол-Супер ПК в портландцементі відповідно 0%; 

0,5%; 1% 
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Продовження рис.3.18 Кінетика наростання усадки цементного каменю з 

добавкою поліпропіленової фібри: 

1; 2; 3 – вміст добавки Релаксол-Супер ПК в портландцементі відповідно 0%; 

0,5%; 1% 

 

Експериментально підтверджено позитивний вплив механоактивації 

в'яжучого в присутності Релаксол-Супер ПК на зниження лінійної усадки 

зразків цементного каменю у часі, а саме: з 1,4 мм/м (механоактивація 

відсутня; Релаксол-Супер ПК =0%) до 1,12 мм/м (в'яжуче механоактивоване; 

Релаксол-Супер ПК = 1%). Спостерігається явище синергізму при спільному 

впливі механоактивації, поліпропіленової фібри та добавки Релаксол- Супер 

ПК. 

Так, введення 1% поліпропіленової фібри в активовану цементну 

суспензію з добавкою 1% Релаксол-Супер ПК забезпечує одержання 

цементного каменю, усадка якого в порівнянні з контрольним зразком на не 

механоактивованому в′яжучому знижується з 1,4 мм/м до 0,52 мм/м, тобто 

практично в 2,7 рази, рис. 3.18. 

Встановлено, що збільшення вмісту мікрокремнезему в 

механоактивованому портландцементі від 0 до 10% сприяє збільшенню 

лінійної усадки цементного каменю з 1,25 мм/м до 1,54 мм/м, рис. 3.19. 
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Рис.3.19 Вплив часу твердіння на усадку цементного каменю на 

механоактивованому портландцементі: 

1; 2; 3 - вміст мікрокремнезему в портландцементі відповідно 0%; 5%; 10% 

 

Таким чином, застосування поліпропіленової фібри в якості дисперсної 

арматури дозволяє значно знизити лінійну усадку цементного каменю. 

Досліджувані склади є перспективними при виробництві бетону для 

влаштування монолітних підлог та інших конструкцій в промислових і 

цивільних будівлях. Сумарне використання інтенсивної роздільної технології 

в присутності поліпропіленової фібри, добавки Релаксол- Супер ПК і 

мікрокремнезему суттєво знижують деформації усадки, що вкрай важливо 

для одержання якісних бетонів. 

 

ВИСНОВКИ ЗА 3-М РОЗДІЛОМ 

 

1. Розглянуті питання, пов’язані з визначення впливу швидкісного 

змішування цементної суспензії на зміну її ефективної в’язкості. Виявлено 

вплив рецептурних факторів (добавка Релаксол-Супер ПК, мікрокремнезем, 

поліпропіленова фібра) на зміну ефективної в’язкості цементовміщуючої 

суспензії в процесі її активації. Виявлено, що механоактивація суспензії в 

присутності добавки Релаксол-Супер ПК викликає зниження η суспензії з 

1500 до 19 сП, тобто майже у 80 раз. Додаткове введення в суспензію 

мікрокремнезему (10%) та поліпропіленової фібри призводить до підвищення 
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ефективної в’язкості механоактивованої суспензії, але різниця між 

показниками η залишається суттєвою (1500 сП проти 148 сП). 

2. Виявлено вплив зазначених рецептурних факторів на нормальну 

густину портландцементу. Зазначено, що введення в цементне тісто 1% 

добавки Релаксол-Супер ПК викликає зниження НГ з 0,28 до 0,20 (40%). 

Введення в портландцемент 10% мікрокремнезема призводить до 

підвищення НГ з 0,28 до 0,36, тобто майже на 30%. Сумісний вплив 

суперпластифікатора та мікрокремнезема викликає зниження НГ на 12% (з 

0,28 до 0,25). 

3. Експериментально встановлено, що добавка до портландцементу 

суперпластифікатора Релаксол-Супер ПК викликає уповільнення 

гідратаційних процесів, що відображається в продовжені термінів 

тужавлення. Так, при введенні в цементне тісто 1% добавки початок, 

тужавлення зростає з 120 хв до 165 хв, а кінець тужавлення – з 250 хв до 370 

хв. Додаткове введення в таке цементне тісто 10% мікрокремнезема ще 

більше віддаляє терміни тужавлення (початок до 270 хв, а кінець до 450хв). 

4. Активація цементу призводить як до підвищення піку температури 

екзотермічного розігріву суспензії, так і до більш раннього його досягнення  

( в порівнянні з контролем). Це характерно для всіх досліджуваних складів 

цементної суспензії. 

5. Визначені фактори, які мають пріоритетний вплив на міцність 

цементного каменю на згин (в порівнянні з контролем) досягається сумісною 

дією механоактивації, добавки Релаксол-Супер ПК та поліпропіленової 

фібри. Визначальний внесок в підвищення міцності цементного каменю на 

стик надає механоактивація сумісно з введенням в суспензію добавки 

Релаксол-Супер ПК та мікрокремнезема. 

6. Встановлено, що введення поліпропіленової фібри в 

портландцемент, істотно, зменшує лінійну усадку цементного каменю, а 

саме, з 1,4 мм/м (фібра відсутня) до 0,63 мм/м (вміст фібри 1%), тобто більш 

ніж в 2 рази. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ МЕХАНОАКТИВАЦІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ 

ДИСПЕРСНОАРМОВАНИХ САМОУЩІЛЬНЮЮЧИХ 

БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ТА БЕТОНІВ НА ЇХ ОСНОВІ 

 

4.1. Механоактивація та її вплив на водовміст дисперсно-

армованих самоущільнюючих бетонних сумішей 

 

Як було відзначено в першому розділі дисертації, поява технології 

самоущільнюючого бетону пов’язана з одержанням високоякісного бетону із 

суміші складових його компонентів, які не потребують віброущільнення. 

Відсутність в технологічному ланцюжку виготовлення бетону та 

залізобетону високовитратної вібрації бетонної суміші сприяло прискоренню 

технічного прогресу в будівництві. Виникнення самоущільнюючого бетону 

було б неможливим без створення потужних суперпластифікаторів і, 

зокрема, суперпластифікаторів на основі полікарбоксилатних з’єднань. 

Самоущільнюючий бетон повинен задовольняти наступним вимогам: 

- свіжевиготовлена бетонна суміш без вібрації повинна текти без 

втрати суцільності через ділянки з високою концентрацією арматури і 

самоущільнюватися з видаленням, залучених в процесі перемішування 

суміші, бульбашок повітря; 

- життєздатність бетонної суміші повинна відповідати стандартним 

показникам; 

- затверділий бетон повинен володіти високою довговічністю. 

Самоущільнення бетонної суміші забезпечується шляхом зниження 

контактних взаємодій між зернами крупного та дрібного заповнювачів. 

Зменшення цих взаємодій досягається шляхом збільшення об’єму 

цементного тіста в суміші. Необхідно відмітити, що підвищення концентрації 

цементного тіста сприяє підвищенню деформацій усадки та повзучості, що 
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негативно позначається на працездатності як бетонних виробів так і 

залізобетонних конструкцій. Більш того, підвищений вміст портландцементу 

в бетонній суміші призводить до зростання розігріву бетону, що негативно 

вплине на його тріщиностійкості. Відомо технологічний заходи, який 

дозволяє, не знижуючи витрату цементного тіста в бетонній суміші, 

зменшувати витрати портландцементу, забезпечувати при цьому необхідні 

властивості бетону. Це досягається заміщенням частини портландцементу 

тонкодисперсними мінеральними добавками – золою - виносу, метакаоліном, 

меленим вапняком, меленим кварцовим піском, мікрокремнеземом. Для 

підвищення опору бетону статичним і динамічним навантаженням, 

довговічності і тріщиностійкості в його склад, поряд з суперпластифікатором 

і тонкодисперсною мінеральною добавкою, вводиться волокнистий 

наповнювач. Таким чином, самоущільнюючі бетони на відміну від 

традиційних, які мають в своєму складі три необхідних компонента – цемент, 

воду та заповнювач, обов’язково містять в своєму складі полікарбоксилатний 

суперпластифікатор та високодисперсну активну мінеральну добавку. Більш 

того, зараз стає все більш очевидним введення в самоущільнюючу бетонну 

суміш волокнистої фібри з метою підвищення тріщиностійкості бетону. 

Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день не розроблений єдиний метод 

проектування складів самоущільнюючих бетонних сумішей та бетонів на їх 

основі. Рухливість бетонної суміші є чутливою до характеристик її 

інгредієнтів, а також їх співвідношенню між собою. В зв’язку з цим, 

розрахунок складу ведеться експериментальним шляхом з урахуванням 

особливостей місцевих заповнювачів та інших компонентів 

самоущільнюючої бетонної суміші. 

В експериментах в якості в’яжучого використовувався 

чистоклінкерний портландцемент активністю 48,0 МПа, одержаний сумісним 

помелом портландцементного клінкеру з 5% гіпсового каменю. Витрата 

цементу складала 460 кг/м3 бетону, що відповідала середній витраті 

портландцементу в СУБ. Для пластифікації бетонної суміші 
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використовувався полікарбоксилатний суперпластифікатор Релаксол-Супер 

ПК, концентрація якого варіювалася в діапазоні від 0,5 до 1,5 % від маси 

в’яжучого. В якості активної мінеральної добавки до цементу 

використовувався мікрокремнезем. Витрата мікрокремнезему коливалася в 

діапазоні від 0 до 10 % маси портландцементу. Витрата поліпропіленової 

фібри варіювалася в діапазоні від 0 до 1 %. Умовами експерименту 

передбачалося одержання бетонної суміші з розпливом конусу не менше 60 

см, що дозволяє говорити про те, що дана рухливість суміші відповідає 

рухливості самоущільнюючої бетонної суміші класу F4 (діаметр розпливу 

бетонної суміші від 490 до 550 мм). Для виявлення впливу 

вищеперерахованих факторів на водовміст самоущільнюючої бетонної 

суміші був поставлений 3-х факторний експеримент, табл. 4.1. Вміст 

вищеперерахованих факторів варіювався в наступних діапазонах: 

Х1 – поліпропіленове волокно (в % від маси в’яжучого) – (0,5 ± 0,5) %; 

Х2 – мікрокремнезем (в % від маси в’яжучого) – (5 ± 5) %; 

Х3 – суперпластифікатор Релаксол - Супер ПК (в % від маси в’яжучого) 

– (1± 0,5) %. 

Бетонні суміші виготовлялись на механоактивованому в’яжучому, а 

також на в’яжучому, які механоактивації не піддавались (контрольний). 

Аналіз результатів, наведених в табл. 5.1, свідчить про те, що вміст 

води замішування бетонної суміші в значній мірі залежить від витрат 

факторів, що досліджувались (Х1, Х2, Х3), а також від технології 

виготовлення суміші. Водовміст бетонної суміші в границях проведення 

експерименту змінюється в діапазоні від 175 л до 232 л, тобто більше ніж на 

30%, або в абсолютній величині – на 57 л. Таким чином, можна вважати, що 

обрані рецептурно-технологічні фактори досить сильно впливають на 

водотверде відношення  самоущільнюючої  бетонної суміші і, саме вони, 

вносять вирішальний внесок в забезпечення необхідної рухливості бетонної 

суміші. За допомогою програми СОМРЕХ розраховані коефіцієнти 

математичної моделі (3.1) та (3.2), які з високою вірогідністю описують 



101 

вплив варійованих факторів Х1, Х2 та Х3 на водовміст самоущільнюючої 

бетонної суміші з розпливом конусу не менше 60 см.  

Таблиця 4.1 

Вплив рецептурно-технологічних факторів на водовміст 

самоущільнюючих бетонних сумішей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 -1 -1 -1 460 785 460 375 0 0 0,5 
*0,441 

**0,452 

*203 

**208 

2 -1 1 -1 414 785 460 375 0 10 0,5 
0,446 

0,448 

205 

206 

3 0 0 -1 437 785 460 375 0,5 5 0,5 
0,476 

0,483 

219 

222 

4 1 -1 -1 460 785 460 375 1 0 0,5 
0,450 

0,457 

207 

210 

5 1 1 -1 414 785 460 375 1 10 0,5 
0,496 

0,504 

228 

232 

6 -1 - 0 437 785 460 375 0 5 1 
0,430 

0,439 

198 

202 

7 0 -1 0 460 785 460 375 0,5 0 1 
0,409 

0,415 

188 

191 

8 0 0 0 437 785 460 375 0,5 5 1 
0,450 

0,443 

201 

204 

9 0 1 0 414 785 460 375 0,5 10 1 
0,450 

0,459 

207 

211 

10 1 0 0 437 785 460 375 1 5 1 
0,439 

0,448 

202 

206 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 -1 -1 1 460 785 460 375 0 0 1,5 0,380 

0,390 

175 

178 

12 -1 1 1 414 785 460 375 0 10 1,5 0,430 

0,433 

195 

199 

13 0 0 1 437 785 460 375 0,5 5 1,5 0,417 

0,430 

192 

195 

14 1 -1 1 460 785 460 375 1 0 1,5 0,385 

0,391 

177 

180 

15 1 1 1 414 785 460 375 1 10 1,5 0,428 

0,437 

197 

201 

Примітка: *над рискою – витрата води та водоцементне відношення для бетонної суміші 

на механоактивованому в’яжучому; **під рискою – витрата води та водоцементне 

відношення для бетонної суміші на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало  

 

Математична модель (4.1) описує вплив факторів Х1, Х2 та Х3 на 

водовміст самоущільнюючої бетонної суміші (Вм), яка виготовлена за 

інтенсивною роздільною технологією (з механоактивацією в’яжучого). 

Математична модель (4.2) описує вплив варійованих факторів на водовміст 

(Вк) СУБС, яка виготовлена традиційним способом (механоактивація 

в’яжучого відсутня). 

Вм = 201,2 + 1,7 · Х1 – 1,1 · Х1
2+ 0,1 · Х1 · Х2 – 0,4 ·Х1 · Х3 

                         + 10,0 · Х2 – 3,4 · Х2
2 – 0,2 · Х2 ·Х3 

                          - 14,4 · Х3 + 4,0 ·Х3
2 (4.1) 

 

Вк = 204,8 + 1,6 · Х1 – 0,9 · Х1
2 

                                                + 9,8 · Х2 – 3,2 · Х2
2 

                                               - 14,2 · Х3 + 3,8 · Х3
2 (4.2) 

Аналіз коефіцієнтів моделі (3.1) свідчить про те, що визначальний 

вплив на водовміст самоущільнюючої бетонної суміші на 

механоактивованому в’яжучому робить витрата суперпластифікатору 
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Релаксол-Супер ПК. Зростання його концентрації від 0,5 до 1,5% сприяє 

зменшенню кількості води замішування в середньому на 25…30 л на 1 м3 

самоущільнюючої бетонної суміші, або на 15…17%. Аналогічний вплив 

добавки Релаксол-Супер ПК спостерігається також і для СУБС, в’яжуче якої 

механоактивації не підлягало, рис. 4.1. Що стосується поліпропіленової 

фібри, то її введення в бетонну суміш в кількості  від 0 до 1% практично не 

впливає на водовміст бетонної суміші як на механоактивованому в’яжучому, 

так і на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 4.1 Вплив суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК на водовміст бетонної 

суміші: 

а) вміст МК в портландцементі – 0,%; б) вміст МК в портландцементі – 10 %; 

1 – бетонна суміш на механоактивованому в’яжучому; 

2 – контрольний (механоактивація в’яжучого відсутня) 

 

Введення в самоущільнюючу бетонну суміш мікрокремнезему вимагає 

більшої кількості води замішування для одержання 60-и сантиметрового 

розпливу конусу суміші. Наведені графічні залежності на рис. 4.2 свідчать 

про те, що водовміст самоущільнюючої бетонної суміші зростає з 

підвищенням вмісту мікрокремнезему, як при використанні 

механоактивованого портландцементу так і портландцементу, який 

механоактивації не підлягав. 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 4.2 Вплив витрати мікрокремнезему на водовміст самоущільнюючої 

бетонної суміші: 

а) концентрація Релаксол-Супер ПК – 0,5%; 

б) концентрація Релаксол-Супер ПК – 1,5% 

1 – бетонна суміш на механоактивованому в’яжучому; 

1 – контрольний (механоактивація в’яжучого відсутня) 

 

Таким чином, підсумовуючи вищесказане можна відзначити наступне: 

- по ступеню впливу на водовміст самоущільнюючих бетонних 

сумішей досліджувані рецептурні фактори розташовуються в наступному 

порядку: а) суперпластифікатор Релаксол-Супер ПК; б) мікрокремнезем; в) 

поліпропіленова фібра; 

- мінімальний водовміст (175 л/м3) самоущільнюючої бетонної суміші 

(при забезпеченні розпливу конусу суміші не менше 60 см) забезпечується 

при наступних значеннях незалежних факторів: 

Х1 = -1; Х2 = -1; Х3 = +1. 

- максимальний водовміст самоущільнюючої  бетонної суміші  

(228 л/м3) забезпечується при наступних значеннях незалежних факторів: 

Х1 = +1; Х2 = +1; Х3 = -1. 
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- за інших рівних умов інтенсивна роздільна технологія виготовлення 

самоущільнюючої бетонної суміші забезпечує зниження її водовмісту (в 

порівнянні з традиційною) в середньому на 3…5 %. 

 

4.2. Однорідність розподілу самоущільнюючої бетонної суміші по 

висоті виробу 

 

Відмінною особливістю самоущільнюючих бетонних сумішей є їх 

висока рухливість на початковій стадії твердіння, яка досягається, в 

основному, за рахунок використання суперпластифікаторів (СП) 

полікарбоксилатного типу [62]. Саме наявність таких СП дає можливість 

реального поліпшення рухливості та легкоукладальності бетонних сумішей, а 

також зниження водоцементного відношення, що в значній мірі позначається 

на підвищенні однорідності монолітних конструкцій. Необхідною умовою 

для покращення реологічних властивостей бетонної суміші, в тому числі, і 

при використанні місцевих заповнювачів є використання 

суперпластифікатору полікарбоксилатного типу [27]. Для вирішення задач 

досліджень використання саме полікарбоксилатного суперпластифікатору є 

необхідною умовою, яка пов’язана з покращенням реологічних властивостей 

високорухливої бетонної суміш. Такі бетонні суміші під власною вагою 

повністю заповнюють простір опалубки. Однією із найбільш важливих 

властивостей таких бетонних сумішей є їх однорідність як при виготовленні 

так і при їх укладці в опалубку. Застосування суперпластифікатору 

«Релаксол-Супер ПК» забезпечує як високу початкову рухливість бетонної 

суміші так і її підтримку на заданому рівні протягом досить тривалого 

(десятки хвилин) часу. Єдина методика розрахунку складів 

самоущільнюючих бетонів відсутня, а рецептура СУБ в значній мірі 

відрізняється від складів традиційних бетонів. Однією із принципових 

відмінностей складів СУБ від традиційних є співвідношення між дрібним і 

крупним заповнювачами. Якщо для традиційних важких бетонів витрата 
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крупного заповнювача (гранітного щебеню) значно перевищує витрату 

кварцового піску, то для СУБ витрати піску і гранітного щебеню практично 

зрівнюються. Механічні характеристики самоущільнюючих бетонів не 

завжди є першорядними, так як висока пластифікуючи здатність 

полікарбоксилатних суперпластифікаторів, дозволяє знизити водоцементне 

відношення до 0,35 – 0,40. На перше місце виходять показники діаметру і 

часу рухливості суміші під дією власної ваги, а також максимально повне 

витіснення із неї залученого повітря. Оптимізація зернового складу 

заповнювачів забезпечує досягнення однорідності розподілу бетонної суміші 

при можливо найменшій витраті води замішування та в’яжучого. 

Вищенаведене дозволило сформулювати задачу дослідження – виявити 

вплив механоактивації на однорідність розподілу самоущільнюючої бетонної 

суміші по висоті виробу. В експерименті використовувався пустотілий 

циліндр висотою 100 см. Діаметр циліндра складав 10 см. Бетонна суміш 

виготовлялась за інтенсивній роздільній технології. Для контролю зразків 

виготовлялась бетонна суміш за традиційною технологією (контрольний). 

Склади бетонної суміші наведені в табл. 4.2. Відразу після виготовлення 

бетонна суміш розміщувалась в пустотілий циліндр, де тверділа протягом 

трьох днів. Після закінчення 3-х денного терміну бетонний циліндр 

розрізався на 5 частин однакової висоти. 

Зразки, після зняття розмірів, зважувалися і визначалась середня 

густина, рис. 4.3. 

Аналіз стовпчастих діаграм, наведених на рис. 4.3, свідчить що для 

найбільш несприятливого складу бетону (3 і 4) різниця в значеннях середньої 

густини між нижнім і верхнім зразком досягає 35 кг/м3 (1,5 %). Для складів 

бетону з підвищеними значеннями витрати суперпластифікатору та 

мікрокремнезему різниця в середній густині нижнього та верхнього зразків 

знижується і не перевищує 1,0…1,2 %. Слід відмітити позитивний вплив 

механоактивації на досягнення підвищеної однорідності бетону по висоті 
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виробу – різниця в середній густині між нижнім і верхнім зразками не 

перевищує 0,8 %. 

Таблиця 4.2 

Склади самоущільнюючих бетонних сумішей в розрахунку на 1м3 
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1 + - 460 785 460 375 0 0 6,9 175 0,38 

2 - + 460 785 460 375 0 0 6,9 178 0,39 

3 + - 460 785 460 375 0 0 2,3 203 0,44 

4 - + 460 785 460 375 0 0 2,3 208 0,45 

5 + - 414 785 460 375 4,6 46 6,9 197 0,43 

6 - + 414 785 460 375 4,6 46 6,9 201 0,44 

 

Наведені експериментальні дані свідчать про те, що застосування 

місцевих інертних матеріалів в поєднанні з інтенсивною роздільною 

технологією, суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК, мікрокремнезему та 

поліпропіленової фібри дозволяє одержувати самоущільнюючі бетонні 

суміші з високою однорідністю по висоті виробу.  

 

4.3. Вплив механоактивації на міцність при стиску дисперсно-

армованого самоущільнюючого бетону (СУБ) 

 

В технології виготовлення СУБ якість застосовуваних інгредієнтів 

(цементу, мінеральних добавок, кварцового піску, гранітного щебеню) грає 

особливу роль. Відхилення їх характеристик від заданих може викликати 

сегрегацію бетонної суміші і, як наслідок, призвести до погіршення 



108 

однорідність бетону по об’єму виробу або конструкції. Самоущільнюючий 

бетон характеризується особливостями складу, які забезпечують високу 

рухливість бетонної суміші. Однією з таких особливостей є обов’язкова 

наявність тонкодисперсної мінеральної добавки, яка забезпечує підвищення 

в’язкості бетонної суміші. В той же час виявлено (4.3), що покращення 

зв’язності бетонної суміші за рахунок введення до її складу 

мікрокремнезему, підвищує її водовміст. Підвищений вміст води в складі 

бетонної суміші, як відомо, викликає зниження міцності бетону [7]. Відомим 

технологічним заходом, який дозволяє підвищити міцність бетону, є 

введення в склад бетонної суміші волокнистої фібри. В той же час, 

покращення механічних властивостей бетону можливо тільки коли 

волокниста арматура буде рівномірно розміщена в його об’ємі, що не завжди 

можливо досягти. Відомо, що найбільш ефективними технологічними 

впливами на висококонцентровані суспензії в’яжучого є ті, які забезпечують 

граничне руйнування початкової структури [2]. Є всі підстави вважати, що 

одним із шляхів вирішення даної задачі є використання інтенсивних 

гідродинамічних впливів (механоактивації) на такі суспензії в швидкісних 

змішувачах-активаторах. На наш погляд, здійснення механоактивації 

портландцементу в поєднані з тонкодисперсною активною мінеральною 

добавкою і поліпропіленовою фіброю в водному середовищу з добавкою 

ПАР забезпечить підвищення потенційної здатності в’яжучого і, як наслідок, 

покращити механічні характеристики бетону. 

В якості базового складу була прийнята бетонна суміш з витратою 

портландцемента активністю 48,0 МПа в кількості 460 кг/м3. В якості 

активної мінеральної добавки використовувався мікрокремнезем в кількості 

від 0 до 10 % від маси цементу. Вміст кварцового піску з Мк = 2,5 та 

гранітного щебеню фракцій 5-10 та 10-20 мм становив 785 і 835 кг/м3 

відповідно. Співвідношення між фракціями гранітного щебеню приймалось 

рівним 1:1 по масі. В якості водоредукуючої добавки використовувався 
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суперпластифікатор Релаксол-Супер ПК, вміст якого варіювався в діапазоні 

від 0,5 до 1,5 % маси в’яжучого. 

 

 

 

Рис.4.3 Вплив рецептурно-технологічних факторів на зміну середньої 

густини бетону по висоті циліндру: 

- традиційна технологія; 

- інтенствна роздільна технологія 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - склади бетонних сумішей відповідно таблиці 4.2 дисертації 

 

Для дисперсного армування використовувалася поліпропіленова фібра, 

вміст якої варіювався від 0 до 1 % маси в’яжучого. Виконувались дві 

паралельні серії експериментів. Перша (контрольна) – по традиційній 
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технології (без активації в’яжучого). Друга – по інтенсивній роздільній 

технології з використанням швидкісного трибозмішувача з кількістю обертів 

робочого органу 2800 об/хв. Міцність бетону при стиску визначалася шляхом 

випробування зразків-кубів з ребром 10 см в триденному та 28-ми денному 

віці. Твердіння зразків здійснювалось в камері нормального твердіння при 

температурі +20 °С і відносній вологості повітря W ≥ 95 %. Для виявлення 

впливу на міцність самоущільнюючого бетону поліпропіленового волокна, 

мікрокремнезему і суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК був поставлений 

3-х факторний експеримент. Рівні варіювання факторів були прийняті 

наступні: 

Х1 – вміст поліпропіленової фібри, (0,5 ± 0,5) %; 

Х2 – вміст мікрокремнезему, (5 ± 5) %; 

Х3 – вміст суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК, (1 ± 0,5) %. 

В табл. 4.3 наведені рівні незалежних факторів, а також міцність 

бетонних зразків в триденному та 28-ми денному віці як на 

механоактивованому в’яжучому, так і на в’яжучому, яке механоактивації не 

підлягало (контрольний).  

Таблиця 4.3 

План експерименту і результати міцності бетону при стиску 

№ 

п/п 

Рівні 

варіювання 

факторів 

Ф
іб

р
а 

п
о
л
іп

р
о
п

іл
ен

о
в
а,

 

%
 

М
ік

р
о
к
р
ем

н
ез

ем
, 

%
 

Р
ел

ак
со

л
-С

у
п

ер
 

П
К

, 

%
 

fck.сubе
k

, 

МПа 

fck.сubе
k

, 

МПа 

fck.сubе
m

, 

МПа 

fck.сubе
m

, 

МПа 

Х1 Х2 Х3 
вік бетону 

3 дні 28 днів 3 дні 28 днів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - - - 0 0 0,5 10,0 24,7 11,9 29,4 

2 - + - 0 10 0,5 13,7 33,2 16,3 40,4 

3 0 0 - 0,5 5 0,5 12,4 30,1 14,9 36,8 

4 + - - 1,0 0 0,5 10,4 26,3 12,5 31,2 

5 + + - 1,0 10 0,5 14,2 34,2 17,1 41,0 

6 - 0 0 0 5 1,0 14,6 35,5 18,3 43,0 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 0 - 0 0,5 0 1,0 12,6 31,3 15,2 39,7 

8 0 0 0 0,5 5 1,0 15,2 36,6 18,4 44,5 

9 0 + 0 0,5 10 0 16,1 39,0 19,6 47,6 

10 + 0 0 1,0 5 1,0 15,5 37,1 18,7 45,4 

11 - - + 0 0 1,5 14,4 35,1 17,1 49,9 

12 - + + 0 10 1,5 18,4 44,9 22,4 54,3 

13 0 0 + 0,5 5 1,5 16,5 40,2 20,0 49,8 

14 + - + 1,0 0 1,5 15,3 37,1 18,3 45,7 

15 + + + 1,0 10 1,5 18,7 45,4 22,8 57,7 

Примітка: 

fk
ck.сubе - міцність зразків бетону при стиску (в’яжуче механоактивації не підлягало), МПа; 

fм
ck.сubе - міцність зразків бетону на механоактивованому в’яжучому, МПа 

 

В результаті статистичної обробки експериментальних даних одержані 

поліноміальні моделі (4.3 – 4.6) залежності міцності бетону при стиску від 

досліджуваних факторів: 

fck.сubе
k.3 = 14,9 + 0, 3 · Х1 + 0,3 ·Х2

1 – 0,1 ·Х1 · Х2 

                                       + 1,8 ·Х2 – 0,4 ·Х2
2 

                                       + 2,3 · Х3 (4.3) 

 

fck.сubе
k.28 = 36,2 + 0,8 · Х1 + 0,3 ·Х1

2 – 0,3 ·Х1 · Х2 

                                        + 4,2 · Х2 – 0,9 · Х2
2 + 0,2 · Х2 · Х3 

                                        + 5,3 · Х3 – 0,4 · Х2
3 (4.4) 

 

fck.сubе
m.3 = 18,1 + 0,3 · Х1 + 0,4 · Х1

2 – 0,1 · Х1 · Х2 

                                        + 2,3 · Х2 – 0,7 · Х2
2 + 0,1 · Х2 · Х3 

                                        + 2,8 · Х3 – 0,6 · Х2
3 (4.5) 

 

fck.сubе
m.28 = 44,3 + 1,1 ·Х1 – 0,1 · Х1 · Х2 + 0,5 · Х1 · Х3 

                                         + 5,2 · Х2 – 0,6 · Х2
2 + 0,3 · Х2 · Х3 

                                         + 7,2 · Х3 – 0,9 · Х2
3 (4.6) 
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Аналіз математичних моделей (4.3 – 4.6) показав, що по значенню 

коефіцієнтів при варійованих факторах як на механоактивованому в’яжучому 

так і на в’яжучому, яке не піддавалося механоактивації ,найбільший вплив на 

міцність бетону при стиску як в триденному так і в 28-ми денному віці надає 

витрата суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК. Наступним, за впливом на 

міцність СУБ при стиску, є концентрація мікрокремнезему в 

портландцементі. Зростання його кількості в в’яжучому викликає зростання 

міцності в бетоні в 28-ми денному віці майже на 10 МПа. Введення в склад 

бетонної суміші поліпропіленової фібри призводить до незначного 

підвищення міцності бетону при стиску і не перевищує 1-1,5 МПа (3...5 %). 

Графічне відображення впливу добавки Релаксол-Супер ПК на міцність 

бетону при стиску наведено на рис. 4.4. Аналіз графічних залежностей 

свідчить про те, що підвищення вмісту добавки Релаксол-Супер ПК з 0,5 до 

1,5% призводить до підвищення міцності СУБ. Особливо це відчутно для 

самоущільнюючого бетону в 28-ми денному віці на механоактивованому 

портландцементі з добавкою 5 % мікрокремнезему (Х2 = 0) – міцність бетону 

зростає з 36,2 МПа до 50,6 МПа, тобто майже на 40 %. 

Для бетону на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало, 

збільшення витрати суперпластифікатору також призводить до підвищення 

міцності при стиску, але в значно меншій мірі – 30,5 до 41,1 МПа. Слід 

відмітити потужний вплив механоактивації в присутності добавки Релаксол-

Супер ПК на зростання міцності СУБ в марочному віці – з 41,1 МПа 

(контрольний) до 50,6 МПа. Саме механоактивація викликає такий значний 

приріст міцності, а не зменшення водотвердого відношення, яке для даного 

складу бетону не перевищує двох процентів. 

Як зазначено раніше, наступним по впливу фактором на зміну міцності 

бетону при стиску є витрата мікрокремнезему. Наведені на рис. 4.5. графічні 

залежності свідчать про те, що підвищення вмісту мікрокремнезему від 0 до 

10 % в бетоні на механоактивованому в’яжучому призводить до підвищення 
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міцності бетону при стиску в триденному віці з 15,1 до 19,7 МПа, а в 28-ми 

денному – з 38,5 до 48,9 МПа. 

 

Рис.4.4 Вплив добавки Релаксол-Супер ПК на міцність самоущільнюючого 

бетону при стиску: 

1, 2 – міцність бетону при стиску на механоактивованому в’яжучому в 3-и 

денному(1) та 28-ми денному(2) віці;  

1`, 2` – міцність бетону при стиску на в’яжучому, яке механоактивації не 

підлягало в 3-и денному(1`) та 28-ми денному(2`) віці 

 

Рис.4.5 Вплив мікрокремнезему на міцність самоущільнюючого бетону при 

стиску: 

1, 2 – міцність бетону при стиску на механоактивованому в’яжучому в 3-и 

денному(1) та 28-ми денному(2) віці; 

1`, 2` – міцність бетону при стиску на в’яжучому, яке механоактивації не 

підлягало в 3-и денному(1`) та 28-ми денному(2`) віці 
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На рис. 4.6. наведені ізолінії міцності бетону при стиску при сумісній 

дії факторів Х2 і Х3. 

 

Рис.4.6 Одночасний вплив факторів Х2 та Х3 на міцність бетону стиску в 

28-ми денному віці: 

– в’яжуче механоактивоване; 

– механоактивація в’яжучого відсутня (контрольний) 

 

Аналіз ізоліній міцності бетону на механоактивованому в’яжучому і 

на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало свідчить про те, що при 

досягнені однієї і тієї ж міцності бетону при стиску механоактивація сприяє 

як зменшенню витрат відносно дорогого суперпластифікатору Релаксол-

Супер ПК, так і мікрокремнезему, який по своїй ціні перевищує ціну 

портландцементу. На рис. 4.7. наведена кінетика набору міцності 

самоущільнюючого бетону на механоактивованому в’яжучому (1) та на 

в’яжучому, яке механоактивації не підлягало (2). В склад бетону входили: 

Релаксол-Супер ПК в кількості 1,5 %; 10 % мікрокремнезему та 1 % 

поліпропіленової фібри. Для порівняння (контрольний) наведена кінетика 

набору міцності самоущільнюючого бетону (3) на в’яжучому, яке не 

піддавалося механоактивації і мало в своєму складі добавку Релаксол-
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Супер ПК в кількості 0,5 % (Х3 = -1). Значення коефіцієнтів Х1 та Х2 

знаходились також на рівні -1. Аналіз графічних залежностей свідчить, що 

за умови досягнення самоущільнюючим бетону +1) механоактивація 

в’яжучого дозволяє зменшити витрати мікрокремнезему однакової міцності 

при стиску (при значеннях факторів Х1= Х2 = Х3 = з 10 % до 2,4 %, або 

суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК з 1,5 % до 0,6 %. 

 

Рис.4.7 Кінетика набору міцності самоущільнюючого бетону: 

1 – бетон на механоактивованому в’яжучому (Х1=Х2=Х3=+1); 

2 – бетон на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало (Х1=Х2=Х3=+1); 

3 – бетон на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало (Х1=Х2=Х3=-1) 

 

4.4. Вплив рецептурно-технологічних факторів на стираність та 

ударну міцність самоущільнюючого бетону 

 

Стираність є однією із найбільш важливих властивостей бетону для 

цілого ряду конструкцій, поверхня яких відчуває на собі механічні впливи. 

Стираність стає надзвичайно актуальною проблемою при будівництві 

відкритих та закритих складів, терміналів, які займають великі площі і 

вимагають надійної експлуатації підлог протягом тривалого часу. На 

сьогоднішній день вирішення питань, пов’язаних з улаштуванням підлог, 

замикається на використанні традиційних технологій виробництва бетонних 

та залізобетонних покрить. Проте такий підхід не завжди задовольняє 
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критеріям якості, а також сучасним технологіям будівництва покрить підлог. 

Тому, на перший план виходять технології улаштування покрить підлог з 

використанням сучасних суперпластифікаторів, волокнистої арматури, 

тонкодисперсних активних мінеральних добавок. Саме сумісний вплив 

перерахованих факторів впливу в поєднанні з інтенсивною роздільною 

технологією виготовлення самоущільнюючої бетонної суміші дозволить 

одержати високоміцні дисперсно-армовані покриття підлог. Для вирішення 

поставленої задачі був проведений планований експеримент. 

План експерименту і склади досліджених самоущільнюючих бетонних 

сумішей наведені в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4. 

План експерименту та результати стираності і ударної міцності 

самоущільнюючих бетонів 

№ 

п/п 

Рівні 

факторів 
Склад самоущільнюючого бетону 

Стираність, 

г/см2 

Ударна 

міцність, 

Дж/см3 

Х1 Х2 Х3 

П
Ц

, 
к
г/

м
3
 

П
іс

о
к
, 
к
г/

м
3
 

Щ
еб

ін
ь
, 

к
г/

м
3
 

Ф
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а,

 %
 

М
К

, 
%

 

Р
ел

ак
со

л
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у
п

ер
-П

К
,%

 

ТТ МА ТТ МА 

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

1 - - - 460 

785 835 

0 0 0,5 0,33 0,27 26,5 32,6 

2 - + - 414 0 10 0,5 0,35 0,29 25,5 30,4 

3 0 0 - 437 0,5 5 0,5 0,26 0,22 32,9 40,1 

4 + - - 460 1,0 0 0,5 0,19 0,15 47,9 58,9 

5 + + - 414 1,0 10 0,5 0,21 0,17 44,1 52,0 

6 - 0 0 437 0 5 1,0 0,30 0,24 30,7 36,8 

7 0 - 0 460 0,5 0 1,0 0,21 0,17 42,2 51,9 

8 0 0 0 437 0,5 5 1,0 0,22 0,18 41,3 49,1 

9 0 + 0 414 0,5 10 1,0 0,23 0,18 37,8 46,5 

10 + 0 0 437 1,0 5 1,0 0,18 0,15 48,3 58,9 

11 - - + 460 0 0 1,5 0,27 0,25 33,0 40,2 

12 - + + 414 0 10 1,5 0,29 0,23 34,8 42,2 
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Продовження таблиці 4.4 

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

13 0 0 + 437 

785 835 

0,5 5 1,5 0,20 0,16 45,2 55,2 

14 + - + 460 1,0 0 1,5 0,14 0,11 58,0 69,8 

15 + + + 414 1,0 10 1,5 0,16 0,13 56,6 68,0 

Примітка: 

ТТ – традиційна технологія;  

МА – інтенсивна роздільна технологія 

 

Фактори Х1, Х2 та Х3 збігаються з аналогічними факторами при 

дослідженні міцності бетону при стиску. Дослідження стираності 

самоущільнюючого бетону проводилося на двох аналогічних серіях зразків: 

першої – з застосуванням механохімічної активації в’яжучого в швидкісному 

змішувачі (трибоактиваторі) протягом 120 с, другої (контрольної) – за 

традиційною технологією. Всі досліджені бетонні суміші мали однаковий 

розплив конусу з диаметром = 60 см. 

За експериментальними даними табл. 4.4, побудовані ЕС-моделі впливу 

варійованих факторів складу самоущільнюючого бетону на його стираність: 

 

                                   Gk.28= 0,22 – 0,07 · Х1+ 0,02 · Х1
2 

                                            + 0,1 · Х2 

                                            – 0,03 · Х3 + 0,1 · Х3
2 (4.7) 

 

Gm.28= 0,18 – 0,05 · Х1 + 0,1 · Х1
2 

                                            + 0,01 · Х2 

                                            – 0,03 · Х3 – 0,01 · Х3
2 (4.8) 

 

Відповідно до даних ЕС – моделей (4.8) і (4.9) мінімальне значення 

стираності Gк.28 = 0,141 г/см2 та Gm.28 = 0,112 г/см2 мають точки з 

координатами Х1 = Х3 = +1 та Х2 = -1. Таким чином, найменшою стираністю 

характеризуються самоущільнюючі бетони з витратою поліпропіленової 
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фібри на рівні Х1 = +1 (4,6 кг/ м3) та витратою добавки Релаксол-Супер ПК на 

рівні Х3 = +1 (6,9 кг/м3). Витрата мікрокремнезему незначно впливає на 

стираність СУБ, але це мінімальне значення стираності досягається при 

відсутності МК в складі портландцементу. Підвищення концентрації МК від 

0 до 10 % викликає зростання стираності з 0,11 до 0,13 г/см3 (для бетону на 

механоактивованому портландцементі) та з 0,14 до 0,16 г/см2 - для бетону на 

в’яжучому, яке механоактивації не підлягало. На рис. 4.8 (а), (б) наведені, 

однофакторні діаграми, які відображають вплив варійованих факторів складу 

СУБ на стираність у зонах екстремумів. Аналіз графічних залежностей 

дозволяє зробити наступні висновки: 

1) найбільший вплив на стираність самоущільнюючого бетону як на 

механоактивованому в’яжучому так і на в’яжучому, яке не підлягало 

механоактивації , надає кількість поліпропіленового волокна. Зростання його 

кількості від 0 до 1 % викликає зниження величини стираності в зоні 

мінімума з 0,21 до 0,11 г/см2, а в зоні максимума – з 0,29 до 0,17 г/см2 

(в’яжуче механоактивоване). 

Для контрольних складів зростання витрати поліпропіленового волокна 

від 0 до 1 % призводить до зниження стираності з 0,265 до 0,145 г/см2. 

2) наступним за впливом на стираність СУБ є витрата 

суперпластифікатору Релаксол-Супер ПК. Зростання кількості 

водоредукуючої добавки від 0,5 до 1,5 % викликає відчутне зниження 

стираності бетону, що кореспондується з таким же потужним впливом 

добавки Релаксол-Супер ПК на міцність бетону при стиску. 

3) мікрокремнезем практично не впливає на стираність 

самоущільнюючого  бетону. Спостерігається незначна тенденція до 

зростання стираності з підвищенням впливу МК від 0 до 10 %. Процент 

зростання стираності при цьому не перевищує 5...7 %. 

4) слід відзначити значний вплив механоактивації на зниження 

стираності самоущільнюючого бетону. Величина зниження стираності в 
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абсолютних величинах досягає 0,06 г/см2, що в процентному відношенні 

складає 20...25 %. 

а) 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

Рис.4.8 Вплив рецептурних факторів на стираність СУБ в зонах мінімуму (1) 

та максимуму(2): 

а) СУБ на механоактивованому в’яжучому; 

б) СУБ на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало 
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Одночасний вплив факторів Х1, Х2, Х3 наведений на діаграмі у вигляді 

кубів, що представлені на рис.4.9 

 

В процесі експериментації значна частина будівельних конструктивів 

піддається динамічним впливам. Для верхнього шару підлог основними 

а) 

б) 

Рис 4.9 Вплив кількості поліпропіленової фібри, мікрокремнезему та добавки 

Релаксол-Супер ПК на стираність бетону в 28-ми денному віці: 

а – СУБ на механоактивованому портландцементі; 

б – СУБ на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало (контрольний) 
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видами таких механічних впливів, поряд зі стираністю, є ударні дії, які 

викликають падаючі вантажі або частини обладнання. Відомо, що ударна 

ударна міцність бетону обумовлюється багатьма чинниками: технологією 

виготовлення, наявністю дисперсної арматури, міцністю бетону, природою 

заповнювача та ін. Таким чином, ударна міцність є важливим показником 

якості для бетонних покриттів підлог промислових та цивільних будівель. 

Ударна міцність в значній мірі визначає довговічність і надійність покриттів. 

Дані про рівні ударної міцності досліджених самоущільнюючих бетонів 

наведені в табл. 4.4. За експериментальними даними були побудовані ЕС-

моделі впливу варійованих факторів складу самоущільнюючого бетону на 

його ударну міцність: 

 

Ek.28= 39,68 + 10,44∙Х1                   – 0,75∙Х1∙Х2 + 0,85∙Х1∙Х3 

                         – 0,88∙Х2 + 0,96∙Х2
2                          + 0,65∙Х2∙Х3 

                        + 5,07∙Х3 (4.9) 

 

Em.28= 48,02 + 12,54∙Х1                   – 1,06∙Х1∙Х2 + 0,94∙Х1∙Х3 

                         – 1,43∙Х2 + 1,23∙Х2
2                          + 1,16Х2∙Х3 

                         +6,14∙Х3 (4.10) 

 

Відповідно до даних ЕС-моделей (4.9) і (4.10) мінімальні значення 

уданої міцності Тk.28=24,86 Дж/см3; Тm.28=29,80 Дж/см3 спостерігаються в 

точках фактичного простору експерименту з однаковими коефіцієнтами 

Х1=Х3= - 1 та Х2= 0,41…0,62. Інакше, для обох досліджень серій 

експерименту мінімальною ударною міцністю характеризується бетон, в 

складі якого відсутня добавка поліпропіленової фібри. 

Витрати добавки Релаксол-Супер ПК складає 2,3 кг/м3 бетону. Витрати 

мікрокремнезему не перевищують 6кг/м3 бетону. Максимальні значення 

ударної міцності Тk.28= 57,98 Дж/см3 та Тm.28= 70,20 Дж/см3 мають бетони в 
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точках фактичного простору експерименту з координатами Х1=Х3= +1 та  

Х2= -1.  

За ЕС-моделями (4.9) та (4.10) були побудовані однофакторні графіки 

залежностей, які відображають вплив варійованих факторів складу на ударну 

міцність досліджених самоущільнюючих бетонів, рис. 4.10. 

 

Вплив факторів в зонах min та max 

   

   

Рис.4.10 Вплив варійованих факторів складу на ударну міцність 

досліджених самоущільнюючих бетонів в зонах мінімуму максимуму: 

а) СУБ на механоактивованому в’яжучому; 

б) СУБ на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало 
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Для визначення сумісного спливу варійованих факторів на ударну 

міцність були побудовані діаграми у вигляді кубів, які показані на рис. 4.11. 

 

Як можна побачити з діаграм, сумісний вплив варійованих факторів 

суттєво вплинув на ударну міцність бетону. Пріоритетний вплив на ударну 

міцність самоущільнюючого бетону надає концентрація поліпропіленової 

фібри. Позитивний вплив фібри посилюється наявністю суперпластифікатору 

а) 

б) 

Рис 4.11 Вплив кількості поліпропіленової фібри, мікрокремнезему та добавки 

Релаксол-Супер ПК на ударну міцність СУБ: 

а – СУБ на механоактивованому портландцементі; 

б – СУБ на в’яжучому, яке механоактивації не підлягало (контрольний) 
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та інтенсивною роздільною технологією виготовлення самоущільнюючої 

бетонної суміші. Сумісний вплив рецептурно-технологічних факторів 

забезпечує зростання ударної міцності з 41 Дж/см3 до 69 Дж/см3, тобто 

більше ніж на 40%. 

Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок 

про те, що сумісний вплив механоактивації портландцементу в присутності 

поліпропіленової фібри, мікрокремнезему та добавки Релаксол-Супер ПК 

забезпечує зниження стираності самоущільнюючого бетону майже на 70% - з 

0,31 г/см2 до 0,185 г/см2. 

 

4.5. Загальний стан впровадження самоущільнюючої бетонної 

суміші в виробництво 

 

Самоущільнююча бетонна суміш (СУБС) представляє собою суміш, 

яка не вимагає вібрації при її укладанні і ущільненні. Самоущільнююча 

бетонна суміш має особливість розтікатися під впливом сили тяжіння і 

повністю заповнювати форму, в яку вона подається. Така властивість 

бетонної суміші особливо цінна при бетонуванні густоармованих 

конструкцій. Після затвердіння такий бетон відрізняється такою щільністю і 

однорідністю, що він не відрізняється від традиційного бетону, бетонна 

суміш якого ущільнювалася за допомогою вібрації або інших механічних 

впливів. Самоущільнюючі бетонні суміші забезпечують високу 

технологічність, швидке укладання і однорідність її розподілу в збірній або 

монолітній залізобетонній конструкції. Саме наявність таких властивостей 

бетонної суміші забезпечує мінімальну кількість пустот і високий ступінь 

однорідності, що надає бетону мінімальні відхилення від заданої міцності. 

Відносно низьке водоцементне відношення бетонної суміші забезпечує 

прискорений набір міцності бетоном, що сприяє розпалубці в ранні терміни 

та якнайшвидшому використанню елементів і конструкції в будівництві. 

Згідно ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Суміші бетонні та бетони» при оцінці якості 
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самоущільнюючої бетонної суміші необхідно використовувати критерії 

відповідності результатів випробування певній марці суміші за розпливом 

конусу наступним чином:- марка бетонної суміші за розпливом конусу: а) F4; 

б) F5;в) F6. 

Діаметр розпливу конуса бетоноої суміші, мм: 

а) від 490 до 550; 

б) від 560 до 620; 

в) ≥ 630. 

Наведену класифікацію самоущільнюючих бетонних сумішей 

рекомендується використовувати при призначенні області використання та 

вибору конструктивних елементів: 

F4 (від 490 до 550 мм) – неармовані або малоармовані бетонні 

конструкції, підлоги; 

F5 (від 560 до 620 мм) – армовані колони, стіни, балки; 

F6 (від 620 мм) – густоармовані конструкції, вертикальні елементи. 

Самоущільнююча бетонна суміш повинна володіти такими основними 

показниками: 

- розплив конусу бетонної суміші – більше 500 мм. 

- час досягнення діаметру розплив 500 мм – не більше 20 с. 

- матеріали для виготовлення самоущільнюючих бетонних сумішей 

повинні відповідати стандартам та технічним умовам. Для виготовлення СУБ 

необхідно використовувати цементи згідно ДСТУ Б В.2.7-46:2010. Вид 

цементу необхідно призначати згідно з вимогами, які надаються в проекті. 

В якості крупного заповнювача необхідно використовувати щебінь із 

щільних гірських порід фракцій не більше 20 мм, а саме: 5-20; 5-10 або суміш 

фракцій 5-10 і 10- 20 мм. Щебінь повинен відповідати вимогам ДСТУ Б 

В.2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, 

виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови». Дрібний заповнювач повинен 

відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт». 
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Згідно ДСТУ для щебеню установлені наступні вимоги: 

а) вміст зерен слабких порід повинно бути не більше 10%; 

б) марка щебеню по міцності (дробильність) повинна бути не менше: 

1) 800 – для бетонів класу С 30/; 

2) 1000 – для бетонів класу С 35/; 

3) 1200 – для бетонів класу С 45/ і вище; 

4) морозостійкість щебеню повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98. 

Вміст пилоподібних, мулистих і глинистих часток не повинен 

перевищувати 1% по масі. Наявність глини в грудках та інших засмічуючих 

домішок не допускається вище 0,25% по масі. Для виробництва важкого 

бетону щільність зерен щебеню не повинна бути вищою 2800 кг/м3. 

Найбільша крупність заповнювача вибирається з урахуванням кроку 

арматурних стрижнів, конфігурації конструкції, розміщення стиків 

арматурних стрижнів. Необхідно уникати блокування зерен заповнювача при 

протіканні бетонної суміші через арматуру. Максимальний розмір зерен 

заповнювача, як правило, повинен бути не більше 20 мм. Максимальний 

розмір крупного заповнювача не повинен бути більшим ¼ найменшої 

відстані між арматурними стрижнями. Розподіл зерен по розмірам, форма 

зерен крупного заповнювача впливають на показники розпливу, плинність і 

прохідність самоущільнюючої бетонної суміші. В якості дрібного 

заповнювача рекомендується використовувати кварцовий, кварцево-

полевошпатовий пісок з модулем крупності Мк від 1,7 до 2,5. Допускається 

використовувати дрібний заповнювач в вигляді суміші із двох або більше 

фракцій піску. Рекомендований зерновий склад дрібного заповнювача 

наведений в табл. 4.5. 

З метою зниження ефективної в’язкості та забезпечення плинності 

СУБС необхідно використовувати піски із сферичною формою зерен. 

Використання пісків з голчастою, осколковою формою зерен, а також відсіву 

подрібнення не рекомендується. 
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Таблиця 4.5 

Рекомендований зерновий склад дрібного заповнювача 

Розмір отвору сита, мм Повний залишок на ситі, % 

2,5 0 - 15 

1,25 5 - 40 

0,63 30 - 70 

0,315 60 - 90 

0,16 90 - 100 

 

В якості активної мінеральної добавки використовується 

мікрокремнезем. Висока дисперсність і практично округла форма зерен 

мікрокремнезему сприяє високій зв’язності та стійкості до розшарування. 

Мікрокремнезем ефективний по відношенню до зменшення або усунення 

водовідділення.  

Для виготовлення СУБС використовується стальна, базальтова або 

полімерна фібра. Використання стальної фібри сприяє підвищенню 

деформативності та ударній міцності бетону. Базальтова фібра сприяє 

зменшенню розшаровуваності бетонної суміші, обмежує усадку та підвищує 

міцність на розтяг і тріщиностійкість. Наявність полімерної фібри в складі 

бетонної суміші знижує розшарованість, обмежує усадку і підвищує 

тріщиностійкість бетону. 

Склади самоущільнюючих бетонів підбирають під конкретні 

конструктивні елементи з урахуванням  щільності і кроку армування, а також 

технології укладки бетонної суміші. Склади самоущільнюючих бетонних 

сумішей мають свої особливості в порівнянні з традиційними бетонними 

сумішами, а саме: 

- знижений вміст крупного заповнювача; 

- підвищений вміст цементного тісту; 

- низьке водоцементне відношення; 

- підвищений вміст суперпластифікатору; 
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- наявність модифікатору в’язкості. 

При розрахунку складів СУБС необхідно забезпечити необхідну 

надійність і стабільність властивостей бетонної суміші з урахуванням 

коливань вологості заповнювачів або коливань їх гранулометричного складу. 

Продуктивність заводу, час транспортування і швидкість укладки на 

місці виконання робіт необхідно координувати з метою виключення перерв в 

постачанні, для того щоб бетонна суміш зберегла необхідну рухливість до 

моменту її використання для бетонування. Перерви в виробництві можуть 

призвести до утворення швів бетонування між шарами бетонної суміші. 

Якість самоущільнюючої бетонної суміші оцінюється за наступними 

характеристикам: 

- рухливість по розплив конусу бетонної суміші; 

- збереженість (стабільність рухливості в часі); 

- середня густина; 

- стійкість до розшарування; 

- об’єм залученого повітря; 

- температура. 

Якість СУБ оцінюється за показниками міцності в проектному віці та 

іншими показниками, що нормуються, визначеними в договорі на постачання 

бетонної суміші. Контроль якості і оцінка відповідності бетонної суміші і 

бетону заданим вимогам для монолітного бетону здійснюється на заводі по 

виготовленню бетонної суміші. 

 

4.6. Технологічна схема одержання самоущільнюючих бетонних 

сумішей на механоактивованому портландцементі та впровадження 

результатів дослідів в виробництво 

 

Для реалізації процесів механоактивації була розроблена конструкція 

трибоактиватора, (рис. 4.12) Конструктивна особливість трибоактиватора 

полягає в тому, що активація тонкодисперсних часток в’яжучого в суспензії 
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не викликає їх значного механічного руйнування, тобто зростання їх питомої 

поверхні практично не спостерігається. Так, підтвердженням цього є 

результати дослідів, в яких активації піддавалася суспензія кварцового піску 

(Sпіску = 300 м2/кг) протягом 10 хвилин при швидкості обертання ротора 

активатора 2800 об/хв. Швидкісне змішування призвело до підвищення 

питомої поверхні піску до 315 м2/кг, тобто не більше ніж на 5%. Виходячи з 

цього можливо припустити, що ті зміни поводження портландцементу, після 

обробки його в трибозмішувачі, варто віднести до явищ, які пов’язані із 

проявом механохімічної активації поверхні часток в′яжучого. 

 

Рис.4.12 Схема трибоактиватора (швидкісного змішувача): 

1 – електродвигун; 2 – клиноремінна передача; 3 – приводний вал; 4 –

завантажувальний бункер; 5 – активна зона трибоактиватора; 6 – лопатки; 

7 – гнучкий шланг для циркуляції суміш 

 

За допомогою гнучкого шлангу цементна суспензія безперервно 

подається в активну зону механоактивації. Зіткнення часток, що викликають 
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модифікацію їх поверхні, повинне бути досить частими і відбуватися щоразу 

в інших ділянках поверхні. Для виконання головної задачі – зіткнення не 

повинні викликати руйнування часток, необхідно уникнути умов, при яких 

частки в’яжучого зіштовхуються при зустрічному русі. Для цього необхідно 

забезпечити рух тонкодисперсних часток в’яжучого в одному напрямку і при 

цьому забезпечити їхнє зіткнення і зміну орієнтування. Це можливо 

здійснити в турбулентній течії, в якій частки суспензії роблять хаотичний рух 

по складних траєкторіях. У турбулентному потоці частки в’яжучого 

періодично зіштовхуються один з одним у зонах перетинання траєкторій, у 

зонах можливих завихрень і в зонах перемінних швидкостей руху сусідніх 

потоків. При витіканні рідини з труби, що розширюється (а саме така 

геометрична картина трибоактиватора), швидкість по довжині течії 

безупинно надає з одночасним підвищенням тиску і поблизу стінок виникає 

протилежно спрямована течія. Це викликає виникнення поверхні розриву, що 

веде до утворення вихорів. Поява вихорів призводить до зіткнення часток 

в’яжучого. Якщо в зону дії течії ввести додаткове джерело горизонтального 

переміщення потоку у виді лопаті, то відбувається зміна напрямку і 

швидкості потоку. Форма лопаті  повинна бути підібрана таким чином, щоб 

за нею також утворювалися вихри, які забезпечують досить складні 

траєкторії руху часток. Таким чином, спільна дія дифузійного характеру течії 

у вертикальній трубі, що розширюється, із примусовим горизонтальним 

переміщенням шарів рідини з утворенням вихрових зон приводить до досить 

складних, часто пересічних траєкторій часток. Для забезпечення значної 

кількості зіткнень необхідно суспензію в’яжучого багаторазово пропустити 

через активну зону механоактивації за рахунок відводу через еластичний 

патрубок з наступним поверненням в активну зону.  

Запропонована принципова схема механохімічної активації 

портландцементу без руйнування часток, прояву трибохімічних ефектів у 

середовищі з яким відбувається їх хімічна взаємодія дозволяє забезпечити 

необхідну ефективність механоактивації. Таким чином, запропонована 
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конструкція трибоактиватора припускає реалізацію в одному агрегаті двох 

технологічних процесів: 1 – механоактивацію часток портландцементу; 2 – 

змішування компонентів в’яжучого (при використовуванні тонкомолотих 

активних або інертних мінеральних добавок). 

Промисловий швидкісний змішувач турбулентного типу (модель СВ-

2М), лабораторна модель якого використана в даних дослідженнях, 

характеризується наступними технічними параметрами, табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Технічні параметри швидкісного змішувача турбулентного типу 

№ 

п/п 
Технічні характеристики Показники 

1 Об’єм змішувача, л 100 

2 Частота обертів ротора, об/хв 2800 

3 Тривалість циклу, с 120 - 180 

4 Потужність приводу, кВт 12 

5 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 

1200 

700 

1050 

 

В швидкісний змішувач послідовно завантажують віддозовані 

компоненти цементно-водної суспензії, а саме: воду замішування, 

суперпластифікатор Релаксол- Супер ПК і портландцемент. Після 120-180-

секундного швидкісного змішування висококонцентрована суспензія за 

допомогою гнучкого шлангу подається в ординарний бетонозмішувач, де вже 

знаходяться  віддозовані і ретельно перемішані компоненти бетонної суміші 

– кварцовий пісок, гранітний щебінь, гранітний відсів і базальтова фібра. 

Таким чином забезпечується максимальна ефективність використання 

змішувального обладнання. 
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Розміщення швидкісного змішувача в діючому бетонозмішувальному 

вузлі повинно забезпечити виконання загальних вимог техніки безпеки, 

хороший доступ до дозаторів подачі матеріалів, а також для зручного 

ремонту та демонтажу частин робочого органу швидкісного змішувача. 

При установці та експлуатації швидкісного змішувача необхідно 

дотримуватись установленого порядку роботи та заходи безпеки: 

- швидкісний змішувач установлюється на жорсткі опори через 

віброізолюючі пластини; 

- за допомогою фланців до трибоактиватора приєднуються дозатори 

тонкодисперсних компонентів бетонної суміші: портландцемент, мінеральні 

тонкомолоті добавки (при необхідності); 

- трубопроводи від дозаторів води і поверхнево-активної речовини 

приєднують до наявних отворів в кришці швидкісного змішувача; 

- загрузку компонентів в швидкісний змішувач проводять при 

працюючому електродвигуну; 

- для запобігання перенавантаження електродвигуна подача в’яжучого 

здійснюється поступово протягом 30...40 с; 

- для ефективної роботи швидкісний змішувач повинен бути 

завантажений не більше 80% його номінального об’єму. 

Технологічна схема виготовлення самоущільнюючої бетонної суміші 

на механоактивованому портландцементі включає в себе (рис. 4.13): склад 

портландцементу (1), піску кварцового (2), гранітного щебеню фракції 5-10 

та 10-20 мм (3, 4), мікрокремнезему (5), проміжний склад поліпропіленової 

фібри (6), проміжні склади цементу, піску, гранітного щебеню, 

мікрокремнезему (7), вагові дозатори цементу, піску, гранітного щебеню, 

мікрокремнезему і поліпропіленової фібри (8), резервуар з водою 

замішування (9), резервуар концентрованого (33%) суперпластифікатору 

Релаксол-Супер ПК (11), дозатор води замішування (10), дозатор 

суперпластифікатору (12), швидкісний змішувач турбулентного типу СВ-2 М 

(13), тихохідний бетонозмішувач примусової дії (14). 
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Портландцемент зі складу (1) надходить на проміжний склад (7), а 

звідти через дозатор (8) в швидкісний змішувач (13). В швидкісний змішувач 

дозуються також мікрокремнезем (5), поліпропіленова фібра (6), вода 

замішування (9) та концентрований суперпластифікатор Релаксол-Супер ПК 

(11). Після 120-ти секундного швидкісного змішування цементна суспензія з 

добавкою мікрокремнезему та поліпропіленової фібри за допомогою 

гнучкого шлагу подається в тихохідний бетонозмішувач (14) де вже 

знаходяться ретельно перемішані віддозовані компоненти бетонної суміші – 

пісок кварцовий, гранітний щебінь фракції 5-10 та 10-20 мм. Перемішування 

цементної суспензії з заповнювачами в ньому протікає впродовж  

240 – 300 с., після чого суміш подається на бетонування. 

 

Рис. 4.13 Технологічна схема виробництва  самоущільнюючої  бетонної 

суміші на активованому портландцементі 
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За розробленою технологією виробництва самоущільнюючих бетонних 

сумішей на активованому портландцементі на виробничих площах  

ТОВ «Ростдорстрой» було виготовлено 18 м3 бетонної суміші з 

використанням в якості заповнювачів кварцового піску та гранітного щебеню 

фракції 5-10 та 10-20 мм. В якості фібри використовувались  поліпропіленове 

волокно в кількості 4,6 кг на 1 м3 бетонної суміші. Активація 

портландцементу в суспензії з добавкою Релаксол Супер ПК проводилась в 

швидкісному змішувачі СВ-2М Самоущільнююча бетонна суміш була 

використана при бетонуванні підлоги складу готової продукції  в м. Одесі. 

Загальна площа бетонування склала 115 м2 (акт впровадження науково-

дослідної роботи від «18» червня 2018 р.). 

 

ВИСНОВКИ ЗА 4-М РОЗДІЛОМ 

 

1. Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що водовміст 

самоущільнюючої бетонної суміші, в залежності від обраних факторів, 

зменшується в діапазоні від 175 л до 232 л/м3. За ступенем впливу на 

водовміст СУБС досліджувані фактори розташувались в наступному 

порядку: а) суперпластифікатор Релаксол-Супер ПК; б) мікрокремнезем; в) 

поліпропіленова фібра. Швидкісне змішування цементної суспензії 

забезпечує зниження кількості води замішування на 3…5% в порівнянні з 

контролем. 

2.  Інтенсивна роздільна технологія виготовлення самоущільнюючої 

бетонної суміші забезпечує високу однорідність її по висоті виробу. Різниця 

в значеннях середньої густини між нижнім і верхнім зразками (загальна 

висота зразка 1 м) не перевищує 0,8%. 

3.  Використання інтенсивної роздільної технології виготовлення СУБ 

забезпечує в 28-ми денному віці одержання бетону з міцністю при стиску  

55 МПа, що а 2,2 рази перевищує міцність контрольних зразків. 
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4. Сумісний вплив механоактивації та рецептурних факторів 

(поліпропіленової фібри, мікрокремнезему та добавки Релаксол-Супер ПК) 

призводить до різкого зниження стираності (з 0,29 г/см2 до 0,13 г/см2) та 

значно підвищує ударну міцність СУБ – з 41 Дж/см3 (контрольний) до  

69 Дж/см3, тобто більше ніж на 40%. 

5. За результатами досліджень на базі ТОВ «Ростдорстрой» здійснено 

випуск самоущільнюючої бетонної суміші для бетонування 115 м2 (18 м3) 

підлоги відкритого складу. Міцність бетону при стиску, за результатами 

випробування, в 28-ми денному віці склала 40 МПа. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-прикладна задача, 

яка полягає в розробці інтенсивної роздільної технології виготовлення 

самоущільнюючих бетонних сумішей та бетонів на їх основі з підвищеними 

механічними характеристиками. Основними висновками, які відображають 

результати дисертаційної роботи, є наступні: 

1. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

можливість зниження ефективної в’язкості цементовміщуючих суспензій 

внаслідок механоактивації їх в швидкісному змішувачі. Сумісний вплив від 

дії швидкісного змішування в присутності суперпластифікатору 

полікарбоксилатного типу Релаксол-Супер ПК (1%) та мікрокремнезему 

(10%) викликає синергетичний ефект, що призводить до зниження вихідної 

ефективної в’язкості цементовміщуючої суспензії з 2900 до 45 сП, тобто 

більше ніж в 60 разів. Додаткове введення в суспензію 1% поліпропіленової 

фібри викликає збільшення η, проте різниця в величинах в′язкості 

залишається суттєвою – 2900 сП (механоактивація суспензії відсутня; 

МК=10%; Ф=0%) проти 148 сП (суспензія механоактивована; МК=10%; 

Ф=1%). 

2. Вивчено особливості впливу механоактивації на терміни тужавлення 

та екзотермічний розігрів твердіючого цементного тіста. Показано, що 

застосування механоактивації знижує нормальну густоту та прискорює 

тужавлення цементного тіста в порівнянні з контрольним в середньому на 

20…30%, а також підвищує пік екзотермічного розігріву з 51 до 63 °С. 

3. Вивчено особливості впливу механоактивації портландцементу на 

усадочні деформації твердіючого цементного каменю та його міцність при 

стиску. Показано, що застосування механоактивації призводить до зниження 

усадки цементного каменю в 28-ми денному віці на 8…10% в порівнянні з 

контролем. Усадочні деформації цементного каменю від впливу 

механоактивації в′яжучого в присутності 1% поліпропіленової фібри 
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знижуються від 1,40 до 0,57 мм/м, тобто більше ніж в 2 рази в порівнянні з 

контролем. Міцність цементного каменю при цьому підвищується з 62,4 до 

93,1 МПа, тобто майже на 50%. 

4. Інтенсивна роздільна технологія приготовлення самоущільнюючої 

бетонної суміші в присутності водоредукуючої добавки Релаксол-Супер ПК 

(1,5%), мікрокремнезему (10%) та поліпропіленової фібри (1%) забезпечує в  

28-ми денному віці одержання бетону з міцністю при стиску 55 МПа, що в 

2,2 рази перевищує міцність контрольних зразків. 

5. Введення в самоущільнюючу бетонну суміш на не 

механоактивованому в’яжучому  поліпропіленового волокна призводить до 

зниження величини стираності з 0,29 г/см2 (фібра відсутня) до 0,16 г/см2 

(наявність в суміші 1% фібри), тобто більше ніж на 40%. Сумісний вплив 

механоактивації та поліпропіленової фібри ще в більшій мірі знижує 

стираність СУБ, величина якої не перевищує 0,13 г/см2. Зростання вмісту 

поліпропіленового волокна від 0 до 1% призводить також до підвищення 

ударної міцності СУБ на механоактивованому в’яжучому з 41 Дж/см3 до  

69 Дж/см3, тобто більше ніж на 40%. 

6. Здійснено випуск дослідно-промислової партії дисперсно-армованої 

самоущільнюючої бетонної суміші для влаштування бетонної підлоги 

відкритого складу готової продукції на виробничих площах  

ТОВ «Ростдорстрой» в м. Одеса. 
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