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гідротехнічних споруд.  
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спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Одеська державна 

академія будівництва та архітектури – Одеса, 2020. 

 

Метою роботи є підвищення експлуатаційних властивостей та міцності 

керамзитобетонів для тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, 

зокрема плавучих залізобетонних, за рахунок застосування модифікаторів, 

фібри та обробки гравію цементною суспензією, спрямованого на покращення 

роботи пористого гравію у цементно-піщаної матриці. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність,  показаний 

зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами,   сформульовані мета 

та задачі досліджень, наведені положення наукової новизни та практичного 

значення отриманих результатів. 

У першому розділі роботи проаналізовано досвід використання 

керамзитобетонів у гідротехнічному будівництві, а також методи управління 

структурою і властивостями даних бетонів. Показано, що перспективним 

напрямком застосування керамзитобетонів є залізобетонне суднобудування. 

При використанні легкого бетону підвищується вантажопідйомність 

залізобетонних плавучих споруд, покращуються умови перебування людей та 

роботи технологічного обладнання. З залізобетону будуються переважно 

великогабаритні стоянкові плавучі споруди: газо- і нафтовидобувні платформи, 

плавучі доки, готелі, ресторани, будинки, причали тощо.  

Проаналізовано методи покращення фізико-механічних властивостей та 

довговічності керамзитобетонів за рахунок використання модифікаторів, 

обробки пористого гравію і дисперсного армування. Сформульовано робочу 

гіпотезу роботи. Основними показниками якості, які забезпечують 

довговічність керамзитобетонів тонкостінних конструкцій гідротехнічних 
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споруд з врахуванням умов експлуатації, є водонепроникність, морозостійкість 

та корозійна стійкість бетону. Підвищити водонепроникність, морозостійкість, а 

також міцність керамзитобетону можливо за рахунок застосування комплексних 

модифікаторів, дисперсного армування і технологічних методів, спрямованих на 

покращення роботи керамзитового гравію у цементно-піщаній матриці. 

У другому розділі описано методику проведення досліджень і наведено  

характеристику використаних матеріалів. Виконувалися дві серії 

експериментів. У першій варіювалися наступні 3 фактори складу 

керамзитобетону: кількість сульфатостійкого портландцементу,  

мікрокремнезему та суперпластифікатору С-3. У другій варіювалися наступні 4 

фактори складу фіброкерамзитобетону: кількість сульфатостійкого 

портландцементу, мікрокремнезему, поліпропіленової фібри Baucon, а також  

вміст керамзитового гравію.  

У третьому розділі описано фізико-механічні властивості модифікованих 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів. 

Взаємодія між пористим заповнювачем і цементно-піщаною матрицею в 

процесі структуроутворення і експлуатації суттєво впливає на структуру і 

фізико-механічні властивості керамзитобетону. Для покращення сумісної 

роботи пористого заповнювача і матриці була запропонована обробка 

пористого заповнювача цементною суспензією у початковій стадії 

перемішування суміші. Встановлено, що за рахунок обробки міцність 

керамзитобетону зростає на 2-2,5 МПа, зменшується середній розмір відкритих 

пор та підвищується показник однорідності пор за розмірами. Відповідно при 

виготовленні легких бетонів в двох досліджених серіях (керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів) застосовувалася обробка керамзиту цементною 

суспензією в початковій стадії перемішування суміші. Також для оцінки 

ефективності даного прийому виготовлялися «контрольні» склади бетонів без 

попередньої обробки керамзиту суспензією. 

Всі керамзитобетонні суміші в обох серіях експериментів мали рівну 

рухомість Р2, тобто їхнє В/Ц залежало від складу. Встановлено, що при 
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збільшенні кількості портландцементу і суперпластифікатору В/Ц знижується, 

при введенні мікрокремнезему В/Ц дещо зростає. 

Міцність досліджених керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів досягала 

44 МПа, що задовольняє вимогам до бетонів більшості тонкостінних 

конструкцій гідротехнічних споруд, включаючи плавучі залізобетонні. При 

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

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

підвищення міцності відбувається завдяки застосуванню 30-35 кг/м
3
 

мікрокремнезему як активної мінеральної добавки. При варіюванні вмісту 

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

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

мінімальному В/Ц суміші.  

Міцність приготованих без обробки пористого гравію суспензією 

«контрольних» керамзитобетонів була на 2-2,2 МПа менше міцності при стиску 

аналогічних за складом бетонів другої серії експериментів. Коефіцієнт 

розм’якшення досліджених керамзитобетонів знаходиться в межах 0,85-0,88, 

що забезпечує їх достатню водостійкість.  

Міцність на розтяг при згині керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів 

була в діапазоні від 5,5 до 7,2 МПа і при застосуванні поліпропіленової фібри 

зростала на 0,4-0,5 МПа. Тобто за рахунок використання раціональних 

модифікаторів і дисперсного армування керамзитобетони мали високу міцніть 

на розтяг при згині, яка забезпечує високу конструктивну ефективність 

матеріалів в тонкостінних конструкціях гідротехнічних споруд. 

Середня густина досліджених бетонів в сухому стані становила від 1640 до 

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

3
, що на 500-600 кг/м

3
 

менше в порівнянні з середньою густиною важких бетонів з аналогічними 

показниками міцності. Середня густина керамзитобетонів при рівноважній 

вологості та у водонасиченому стані задовольняє вимогам галузевих стандартів 

на суднобудівний бетон, що дозволяє підвищити вантажопідйомність плавучих 

споруд завдяки застосуванню легких бетонів. 
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У четвертому розділі проведено аналіз структури і довговічності 

досліджених модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів. 

Для бетонів тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд 

водонепроникність є одним з основних показників якості, що забезпечує їх 

довговічність. Встановлено, що при підвищенні кількості портландцементу з 

500 до 600 кг/м
3
 водонепроникність керамзитобетонів зростає на одну-дві 

марки. При введені 30-35 кг/м
3
 мікрокремнезему водонепроникність легких 

бетонів зростає на одну марку. При підвищенні кількості суперпластифікатору 

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

зростає на одну марку. Приготовані без обробки пористого гравію цементною 

суспензією контрольні склади керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів мали 

водонепроникність на рівні або на одну марку нижче водонепроникності 

бетонів аналогічних складів другої серії експерименту. 

Для гідротехнічних споруд, що контактують з водою і піддаються впливу 

атмосферних опадів одночасно з дією заморожування і відтаювання, 

морозостійкість також є одним з основних показників якості, що визначає 

довговічність бетону. Встановлено, що кількість портландцементу відчутно 

впливає на морозостійкість керамзитобетонів. При введенні 30-35 кг/м
3
 

мікрокремнезему морозостійкість досліджених бетонів зростає на 50 циклів. За 

рахунок зниження В/Ц при підвищенні кількості добавки С-3 до 0,8-0,9% 

морозостійкість досліджених керамзитобетонів зростає в середньому на 50 

циклів. При введенні у склад сумішей 0,8-1,2 кг/м
3
 поліпропіленової фібри 

морозостійкість керамзитобетонів підвищується на 50 циклів. 

Проведений аналіз показав, що при підвищенні кількості портландцементу 

і суперпластифікатору С-3 величина відкритої пористості досліджених 

керамзитобетонів знижується. Введення мікрокремнезему в кількості 25-

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

вологість при експлуатації у воді або при контакті з водою. 

Мікроскопічний аналіз шліфів керамзитобетонів підтвердив, що завдяки 

проведенню обробки в начальній стадії перемішування суміші цементна 
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суспензія краще проникає в пори керамзитового гравію в порівнянні з 

проникненням в’яжучого в пори заповнювача при використанні «традиційної» 

технології перемішування легкобетонної суміші. В приготованому без обробки 

гравію цементною суспензією бетоні значна частка крупних пор у керамзиті 

безпосередньо за його зовнішньою оболонкою є не закольматованою. В 

приготованому з попередньою обробкою гравію цементною суспензією 

керамзитобетону переважна частка крупних пор у гранулах керамзиту на 

глибині до 1,2-1,6 мм є закольматованою продуктами гідратації цементу, що 

знижує проникність даних пор для води та розчинів агресивних речовин. 

Рентгенофазовий аналіз та аналіз технологічної пошкодженості виявив 

суттєвий вплив мікрокремнезему та суперпластифікатору на структуру 

досліджених керамзитобетонів та процеси гідратації в’яжучого. 

П’ятий розділ присвячено вибору оптимальних складів керамзитобетонів 

та впровадженню результатів досліджень.  

За результатами експериментальних досліджень проведено вибір 

оптимальних складів керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів з 

використанням комплексу отриманих ЕС-моделей і методу Монте-Карло. У 

якості критеріїв обмеження були прийняті такі показники: міцність при стиску 

≥40 МПа, міцність на розтяг при згині ≥7 МПа, морозостійкість ≥500 циклів. Як 

критерій при проведенні оптимізації було прийнято рівень водонепроникності 

керамзитобетону, що було обрано з позиції необхідності забезпечення міцності 

легкого бетону одночасно з довговічністю. Для реалізації методу Монте-Карло 

було згенеровано 15 тисяч точок у факторному просторі кожної серії 

експериментів. В цих точках за відповідними ЕС-моделями розраховані рівні 

міцності при стиску, міцності на розтяг при згині та морозостійкості 

керамзитобетонів та автоматично виконано порівняння отриманих рівнів 

показників з критеріями обмеження.  

Рекомендованим по результатах першої серії експериментів є такий склад 

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

3
, 

пісок – 603 кг/м
3
, мікрокремнезем – 32 кг/м

3
, добавка С-3 – 4,86 кг/м

3
, вода – 



 

 

7 

186 л/м
3
. Гарантовані розрахункові показники якості даного легкого бетону: 

міцність при стиску – 42 МПа, міцність на розтяг при згині – 7 МПа, 

морозостійкість – 500 циклів,  водонепроникність – W12.  

Рекомендованим по результатах другої серії експериментів є такий склад 

фіброкерамзитобетону: портландцемент – 594 кг/м
3
, керамзитовий гравій – 

675 л/м
3
, пісок – 590 кг/м

3
, мікрокремнезем – 27 кг/м

3
, добавка С-3 – 4,82 кг/м

3
, 

фібра Baucon – 0,6 кг/м
3
, вода – 189 л/м

3
. Гарантовані розрахункові показники 

якості даного бетону: міцність при стиску – 43 МПа, міцність на розтяг при 

згині – 7,1 МПа, морозостійкість – 550 цикли,  водонепроникність – W12. 

Результати досліджень впроваджені при виробництві тонкостінних 

керамзитобетонних конструкцій для об’єктів гідротехнічного будівництва, а 

також в навчальному процесі. На Херсонському державному заводі «Паллада» 

результати досліджень використовувалися при виробництві суднобудівних 

бетонів для тонкостінних залізобетонних плавучих споруд. Вироблена опитна 

партія модифікованого фіброкерамзитобетону рекомендованого складу об’ємом 

8 м
3
. Бетон мав водонепроникність W10 і морозостійкість у морській воді 400 

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

виготовлена опитно-промислова партія тонкостінних керамзитобетонних 

конструкцій загальними об’ємом 8,4 м
3
 на основі рекомендованого складу 

модифікованого керамзитобетону. За рахунок застосування запропонованого 

складу і вдосконаленої технології приготування керамзитобетонної суміші була 

покращена однорідність бетону та якість бетону у тонкостінних конструкціях.  

Результати дисертаційної роботи також впроваджені в навчальному 

процесі в Одеській державній академії будівництва та архітектури. 

Ключові слова: керамзитобетон, фіброкерамзитобетон, модифікатори, 

обробка заповнювача, довговічність, водонепроникність, морозостійкість, 

гідротехнічні споруди. 
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ABSTRACT 

 

Pishchev O. V. Modified expanded clay concretes for thin-walled hydraulic 

structures. 

Thesis for a Candidate Degree in Technical Sciences (PhD), Specialty 05.23.05 

– Building Materials and Products. Odesa State Academy of Civil Engineering and 

Architecture – Odesa, 2020. 

 

The purpose of the work is to increase the performance and strength of expanded 

clay concretes for thin-walled structures of hydraulic construction, in particular 

floating reinforced concrete ones, using the modifying additives, fibers, and gravel 

treatment with the cement suspension, focused on improving the performance of 

porous gravel in sand cement matrix. 

The introduction substantiates the choice of the research topic, its rationale; 

there is the connection of work with scientific programs, plans, projects; the purpose 

and the research tasks are formulated; the scientific novelty and practical significance 

of the obtained results are presented. 

The first part of the work analyzes the experience of using expanded clay 

concretes in hydrotechnical construction, as well as the control methods of the 

structure and the properties of these concretes. It is shown that reinforced concrete 

shipbuilding is a promising area for the use of expanded clay concretes. The use of 

lightweight concrete increases the load capacity of reinforced concrete floating 

structures, improves the vital infrastructure and the operation of technological 

equipment. Large-sized floating structures, such as gas and oil platforms, floating 

docks, hotels, restaurants, houses, piers are mainly built with reinforced concrete. 

The methods of improving physical-mechanical properties and durability of 

expanded clay concretes due to using of modifiers, treatment of porous gravel, and 

dispersed reinforcement are analyzed. The working hypothesis is formulated. The main 

quality indicators, that ensure the expanded clay concretes’ durability of thin-walled 

structures of hydrotechnical construction, taking into account the operating conditions, 

are water resistance, frost resistance and corrosion resistance of concrete. Improvement 
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of water resistance, frost resistance and strength of expanded clay concrete is possible 

due to the use of complex modifiers, dispersed reinforcement and technological 

methods aimed at improving the work of expanded clay gravel in the sand cement 

matrix. 

The second part describes the research methodology and the characterization of 

employed materials. Two series of experiments were carried out. There are following 

3 factors of the expanded clay concrete composition: the quantity of sulfate-resistant 

portland-cement, microsilicasuspension, and C-3 superplasticizer. There are different 

4 factors of the fibre expanded clay concrete composition in the second series: the 

quantity of sulfate-resistant portland-cement, microsilicasuspension, polypropylene 

Baucon fiber, as well as the content of expanded clay gravel. 

The physical and mechanical properties of modified expanded clay concretes 

and fibre expanded clay concrete are described in the third part. 

The interaction between the porous aggregate and the sand cement matrix in the 

process of structure formation and operation significantly affects the structure and 

physical and mechanical properties of the expanded clay concrete. To improve the 

joint work of the porous aggregate and the matrix, the treatment of the porous 

aggregate was proposed with the cement suspension at the initial stage of mixture 

mixing. It is established that due to the treatment the strength of expanded clay 

concrete increases by 2-2.5 MPa, the average size of the open pores decreases and the 

uniformity of pores in size increases. Accordingly, manufacturing lightweight 

concretes in two investigated series (expanded clay concretes and fibre expanded clay 

concretes) the treatment of expanded clay is used with the cement suspension in the 

initial stage of mixture mixing. Also, to evaluate the effectiveness of this method, 

«control» compositions of concrete were made without pre-treatment of expanded 

clay with the suspension. 

All the expanded clay concrete mixtures in both series of experiments had equal 

P2 mobility, so their W/C mixture depended on the composition. It is established that 

with increasing amount of Portland cement and superplasticizer W/C decreases, with 

the introduction of microsilicasuspension W/C increases slightly. 
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The strength of the investigated expanded clay concretes and fibre expanded 

clay concretes reached 44 MPa, which meets the requirements for most thin-walled 

buildings of hydraulic structures, including floating reinforced concrete ones. 

Increasing the quantity of superplasticizer to 0.8-1% due to the reduction of W/C 

mixture, the strength of expanded clay concrete increases by 2-2.5 MPa. The same 

strength enhancement happens due to the use of 30 35 kg/ м
3
 of microsilica as an 

active mineral additive. When varying the content of gravel, the strength of concrete 

changes by up to 1.5 MPa. The concrete with the amount of gravel 660-670 kg/ м
3
, 

which is the minimum W/C mixture, has the highest strength. 

The strength of the «control» expanded clay concrete, made without the 

treatment of the porous gravel, by the suspension, was 2-2.2 MPa less than the 

compressive strength of the same concretes during the second series of experiments. 

The softening ratio of the investigated expanded clay concretes is in the range 0.85-

0.88, which provides them with sufficient water resistance. 

The bending tensile strength of expanded clay concretes and fibre expanded clay 

concretes was in the range from 5.5 to 7.2 MPa and when using polypropylene fiber 

increased by 0.4-0.5 MPa. So, due to the use of rational modifiers and dispersed 

reinforcement the expanded clay concretes had high bending tensile strength, which 

provides high structural efficiency of materials in thin-walled buildings of hydraulic 

structures. 

The average concentration of the investigated concretes in the dry state ranged 

from 1640 to 1765 kg/m
3
, in water-saturated form it was from 1780 to 1880 kg/m

3
, 

which was 500-600 kg/m
3
 less than the average concentration of heavy concrete with 

the same strength. The average concentration of expanded clay concrete with 

equilibrium humidity and water-saturated state meets the requirements of industrial 

standards for shipbuilding concrete, which allows to increase the load capacity of 

floating structures due to the use of lightweight concrete. 

In the fourth part the structure and the durability of the investigated modified 

expanded clay concretes and fibre expanded clay concretes were analyzed. 
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For the concretes of thin-walled buildings of hydraulic structures, waterproofing 

is one of the main indicators of quality that ensures their durability. It is established 

that with increasing of Portland cement quantity from 500 to 600 kg/м
3
 the water 

resistance of expanded clay concrete increases by one or two grades. With the 

introduction of micro silica 30-35 kg/ м
3
, the water resistance of lightweight 

concretes increases by one grade. Increasing the amount of C-3 superplasticizer to 

0.8-0.9% due to the reduction in W/C, the water resistance of expanded clay concrete 

increased by one mark. Made without the treatment of the porous gravel with the 

cement suspension, the control compositions of expanded clay concretes and fibre 

expanded clay concretes had the same water resistance or one grade below the 

concrete water resistance with similar compositions of the second series of 

experiments. 

For hydrotechnical structures that are in contact with water and have a negative 

effect of precipitation at the same time as freezing and defrosting, the frost resistance 

is also one of the main quality indicators that determines the durability of concrete. It 

is established that the amount of Portland cement has a significant effect on the frost 

resistance of expanded clay concrete. With the introduction of 30-35 kg/м
3
 micro 

silica, the frost resistance of the investigated concretes increases by 50 cycles. Due to 

the reduction W/C, increasing the amount of C-3 admixtures to 0.8-0.9%, the frost 

resistance of the investigated expanded clay concretes increases by 50 cycles 

averagely. Introduced 0.8-1.2 kg/м
3
 of polypropylene fiber into the mixture, the frost 

resistance of expanded clay concrete increases by 50 cycles. 

The analysis showed that, increasing the amount of Portland cement and C-3 

superplasticizer, the value of the open porosity of the investigated expanded clay 

concretes decreases. The introduction of micro silica in the amount of 25-30 kg/м
3
 

reduces the open porosity of lightweight concretes, accordingly, reduces their 

humidity during operating in water or in contact with water. 

Microscopic examination of the section of the expanded clay concrete indicated 

that due to the treatment at the initial stage of mixing the cement suspension is better 

able to fill the pores of the expanded clay gravel compared with the penetration of the 
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binder into the aggregate’s pores using the «traditional» mixing technology of 

lightweight concrete. In the concrete, made without the treatment of the gravel with 

the cement suspension, a significant proportion of large pores in the expanded clay is 

not colmataged directly beyond its outer shell. In the expanded clay concrete, made 

with the pre-treatment of the gravel with the cement suspension, the majority of the 

large pores at the depth of 1.2-1.6 mm are colmataged by the cement hydration 

products, which reduces the permeability of these pores of water and corrosive 

substances. X-ray diffractive analysis and technological damage analysis revealed a 

significant effect of microsilica and superplasticizer on the structure of the 

investigated expanded clay concretes and the hydration processes of the binder. 

The fifth part is devoted to the selection of the optimal compositions of 

expanded clay concretes and the implementation of research results. 

According to the results of the experimental investigation, the choice of the 

optimal compositions of expanded clay concretes and fibre expanded clay concretes 

was carried out using a set of obtained experimental statistical models and Monte 

Carlo method. The limitation criteria was compression strength ≥40 MPa, bending 

tensile strength ≥7 MPa, and frost resistance ≥500 cycles. As a criterion of 

optimization the level of water resistance of expanded clay concrete was chosen, 

which was chosen from the position of necessity of providing durability of 

lightweight concrete at the same time as durability. To implement the Monte Carlo 

method, 15.000 positions were generated in the factor space of each series of 

experiments. According to experimental statistical models, at these positions the 

levels of compression strengths, bending tensile strengths and frost resistance of 

expanded clay concrete were calculated and the comparison of indices with the 

restriction criteria was carried out automatically. 

The recommended composition of the first test series is following: Portland 

cement – 600 kg/м
3
, expanded clay gravel – 650 l/m

3
, sand – 603 kg/m

3
, microsilica 

– 32 kg/m
3
, C-3 additive – 4,86 kg/m

3
, water – 186 l/m

3
. The calculated quality 

indicators of this lightweight concrete are: compressive strength – 42 MPa, bending 

tensile strength – 7 MPa, frost resistance – 500 cycles, water resistance – W12. 
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The recommended composition of the second test series is following: Portland 

cement – 594 kg/m
3
, expanded clay gravel – 675 l/m

3
, sand – 590 kg/m

3
, microsilica 

– 27 kg/m
3
, C-3 additive – 4.82 kg/m

3
, Baucon fiber – 0.6 kg/m

3
, water – 189 l/m

3
. 

The calculated quality indicators of this concrete are: compressive strength – 43 MPa, 

bending tensile strength – 7.1 MPa, frost resistance – 550 cycles, water resistance – 

W12. 

The research results have been introduced in the manufacture of thin-walled 

expanded clay structures for hydrotechnical construction, as well as for educational 

purposes. At Kherson State Pallada Plant, the research results were used in the 

manufacture of shipbuilding concretes for thin-walled reinforced concrete floating 

structures. A developed batch of modified fibre expanded clay concrete with a 

recommended composition was produced in a volume of 8 м
3
. The water resistance 

of the concrete was W10 and the frost resistance in seawater was 400 cycles. At the 

industrial center of low-rise complex «Kambio» (Odesa) the developed industrial 

batch of thin-walled expanded concrete structures was made in a total volume of 8.4 

м
3
, based on the recommended composition of modified expanded clay concrete. Due 

to the use of the proposed composition and advanced technology of expanded clay 

concrete mixture, the homogeneity and the quality of the concrete in thin-walled 

structures were improved. 

The results of this thesis paper are also realized in the educational process at the 

Odesa Academy of Civil Engineering and Architecture. 

Keywords: expanded clay concrete, fibre expanded clay concrete, modifiers, 

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

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Керамзитобетони доволі 

широко використовуються в сучасному будівництві. В світовій практиці 

конструкційні легкі бетони все частіше використовуються для конструкцій 

гідротехнічних споруд, насамперед – для тонкостінних. Зокрема для плавучих 

залізобетонних споруд найбільш перспективними на сьогодні матеріалами 

вважаються суднобудівні керамзитобетони, які дозволяють підвищити 

вантажопідйомність споруд за рахунок зниження ваги конструкцій. 

В процесі експлуатації керамзитобетонні конструкції плавучих споруд 

підвергаються однобічному впливу гідростатичного тиску морської води, 

динамічним впливам рідини та льоду, зволоженню та висушуванню, 

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

процеси враховують при проектуванні та будівництві конструкцій 

гідротехнічних споруд, особливо при зменшенні товщині стінок конструкцій 

плавучих споруд та товщини захисного шару арматури при забезпеченні 

корозійної стійкості та довговічності матеріалу. 

 Відповідно задача підвищення довговічності керамзитобетонів для 

тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд є актуальною. Вирішити дану 

задачу можливо за рахунок отримання модифікованих керамзитобетонів з 

прогнозованою довговічністю. 

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

виконана на кафедрі автомобільних доріг і аеродромів Одеської державної 

академії будівництва та архітектури в рамках держбюджетних тем 

«Підвищення довговічності модифікованих бетонів для тонкостінних 

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

«Розробка регламенту з обстеження та оцінки технічного стану бетонних та 

залізобетонних гідротехнічних споруд меліорації» (№ держреєстрації 

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

суднобудівних бетонів і ефективних хімдобавок для використання на 
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Херсонському державному заводі «Паллада» під час будівництва композитних 

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

Метою роботи є підвищення експлуатаційних властивостей та міцності 

керамзитобетонів для тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, 

зокрема плавучих залізобетонних, за рахунок застосування модифікаторів, 

фібри та обробки гравію цементною суспензією, спрямованого на покращення 

роботи пористого гравію у цементно-піщаної матриці. 

Для досягнення мети поставлені завдання: 

- проаналізувати вплив обробки гравію цементною суспензією на фізико-

механічні властивості та структуру керамзитобетонів; 

- визначити вплив добавки суперпластифікатору, мікрокремнезему і 

дисперсного армування на міцність і середню густину керамзитобетонів;   

- проаналізувати вплив модифікаторів і обробки гравію цементною 

суспензією на пористість, водонепроникність, корозійну стійкість і 

морозостійкість керамзитобетону;  

- визначити оптимальні склади модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема 

суднобудівних керамзитобетонів; 

- провести промислове впровадження отриманих результатів. 

Об'єкт досліджень – модифіковані керамзитобетони і 

фіброкерамзитобетони для тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, 

зокрема залізобетонних плавучих. 

Предмет досліджень – закономірності впливу модифікаторів, фібри і 

технології приготування суміші на структуру і властивості керамзитобетонів. 

Методи дослідження. Фізико-механічні характеристики керамзитобетонів 

і фіброкерамзитобетонів визначалися відповідно до діючих нормативів на 

повіреному обладнанні. Основні експериментальні дослідження проведені у дві 

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

аналіз нелінійних експериментально-статистичних моделей. Застосовувався 

мікроскопічний і рентгенофазовий аналіз структури керамзитобетонів, а також 
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аналіз технологічної пошкодженості. Пошук оптимальних складів 

модифікованих керамзитобетонів виконувався із застосуванням методу Монте-

Карло.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

- показано можливість підвищення міцності та довговічності 

керамзитобетонів для тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд завдяки 

модифікації суміші пластифікатором С3, мікрокремнеземом та обробки 

керамзитового гравію цементною суспензією у початковій стадії 

перемішування суміші; 

- встановлено зміни структури і фізико-механічних властивостей 

керамзитобетону при застосуванні суперпластифікатору, мікрокремнезему і 

зміні розсунення керамзитового гравію; 

- виявлено ефективність застосування дисперсного армування  

керамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих 

залізобетонних; 

- з використанням методів планування експерименту і Монте-Карло 

запропоновані оптимальні склади модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд з підвищеною 

міцністю і довговічністю. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені склади 

модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів з високими рівнями 

міцності, морозостійкості та водонепроникності, що забезпечує їх довговічність 

в гідротехнічних спорудах. Виготовлена опитно-промислова партія 

тонкостінних керамзитобетонних конструкцій з модифікованого 

керамзитобетону рекомендованого складу та з використанням обробки 

керамзитового гравію цементною суспензією. Результати роботи впроваджені в 

навчальному процесі в Одеській державній академії будівництва та архітектури 

при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня магістра і доктора філософії по 

спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». 
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Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних 

досліджень модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, обробці 

та узагальнені отриманих результатів та впровадженні розроблених матеріалів 

у виробництво. 

Всі результати досліджень були отримані автором самостійно. Особистий 

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

авторефераті. 

Апробація дисертаційної роботи. Основні результати досліджень 

доповідалися на міжнародних науково-технічних конференціях «MATRIB 2017 

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

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

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

«Структуроутворення, міцність і руйнування композиційних будівельних 

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

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

викладацького складу Одеської державної академії будівництва та архітектури 

(м. Одеса, 2016,2017 роки). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 9 наукових 

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

наукометричною базою Index Copernicus), 2 статті у наукових періодичних 

виданнях інших держав (одна індексуються наукометричною базою Web of 

Science), 3 тези доповідей у збірниках наукових конференцій. 

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

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

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

сторінках, містить 34 рисунки і 15 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. 

СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМЗИТОБЕТОНІВ 

ДЛЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД  

 

1.1 Застосування бетонів на пористих заповнювачах  

у гідротехнічному будівництві 

 

Керамзитобетон та інші види легких бетонів на пористих заповнювачах 

достатньо широко використовуються в гідротехнічному будівництві. Найбільш 

масово легкі бетони застосовувалися в гідротехнічних спорудах у 50-70 роках 

ХХ сторіччя, потім їх використання дещо скоротилося. Проте в останні роки в 

розвинутих країнах використання високоміцних легких бетонів в окремих 

типах гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних, лише 

поширюються [1-3]. 

Першим видом бетону для гідротехнічного будівництва був саме легкий 

бетон, який виготовлявся ще починаючи з І сторіччя нашої ери в стародавньому 

Римі і включав в якості крупного заповнювача переважно вулканічний туф [4]. 

Окремі давньоримські гідротехнічні споруди збереглися до теперішнього часу, 

наприклад  мол у місті Поццуолі (Італія) [5,6].  

У колишньому Радянському союзі легкий бетон широко використовувався 

для гідротехнічних споруд Кавказу, насамперед у Вірменії [7]. Застосовувалися 

переважно бетони на туфі та літоідній пемзі. З них будувалися акведуки, стінки 

каналів і водних тунелів, водонапірні вузли гідроелектростанцій та інші 

елементи. Наприклад плити лицювання Арташатського каналу були виконані з 

туфобетону. Загальний об’єм конструкцій з легкого бетону у гідротехнічних 

спорудах Вірменії перевищував 2 млн. м
3
 [8].  

Бетони на пористих заповнювачах з успіхом використовувалися для труб 

різного призначення. Наприклад, відомчі будівельні норми ВСН 28-65 

регламентували використання керамзитобетону для ланок водопропускних 

труб, а у [9] наведено відомості щодо використання керамзитобетону для 
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вібропресованих напірних труб. Бетон класу В45 на карбонатному щебені з 

успіхом використовувався для напірних труб [10]. Бетон на пористому 

карбонатному щебені використовувався для конструкції Джанкойської 

зрошувальної системи та показав високу довговічність в воді зі значним 

вмістом сульфатів [11]. Для підвищення тріщиностійкості і довговічності 

залізобетонних конструкцій підводного тунелю Kinuura в Японії 

використовувався легкий бетон на пористому гравії міцністю 30 МПа з 

середньою густиною 1900 кг/м
3
 [12]. 

Також легкі бетони на пористих заповнювачах достатньо широко 

використовуються при будівництві мостів, зокрема конструкцій прогонів [13-

15]. Це пояснюється тим, що завдяки зниженню середньої густини матеріалу 

для конструкцій, які працюють на згин, знижується маса від повного 

навантаження [16]. Найбільш поширена практика використання легких бетонів 

в містобудуванні в таких країнах як Норвегія, США, Німеччина, Фінляндія і 

Японія. 

Ще у 1958 році частина конструкцій річкового прогону метро-моста у 

Москві були виготовлені з високоміцного керамзитобетону, а вже у 1961 році 

був збудований перший у Європі керамзитобетонний міст через р. Ахтубу [17]. 

Також у 1961 році у Москві був збудований шляхопровід через окружну 

залізницю, один з прогонів якого був керамзитобетонним для зменшення 

постійного навантаження [18]. Легкий бетон зі спучених сланців з міцністю 48-

50 МПа та середньою густиною 2000 кг/м
3
 використовувався в США для 

конструкцій автомобільних мостів [19]. В Норвегії легкий бетон класу LC55 з 

середньою густиною 1900..1950 кг/м
3
 використовувався для мосту консольної 

конструкції Stolma bridge [20]. Довжиною основного прольоту даного мосту, 

збудованого у 1999 році, складає 148 м. В якості крупного заповнювача для 

легкого бетону мотових конструкцій Stolma bridge використовувався 

заповнювач Leca-800, тобто аналог керамзиту з насипною густиною 800 кг/м
3
. 

Також був використаний  високомарочний цемент, активний наповнювач 

мікрокремнезем та суперпластифікатор. 
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Є досвід використання керамзитобетону для дорожніх, зокрема 

аеродромних пліт, а також для монолітних жорстких дорожніх покриттів. 

Керамзит для подібних конструкцій зазвичай має досить високу насипну 

густину і частіше всього називається керамдор, тобто «керамзит дорожній» 

[21,22]. Іноді дорожній керамзити називають «дорзітом». Покриття з бетонів на 

основі «дорожнього керамзиту» використовується переважно в регіонах, для 

яких гранітний щебінь є дефіцитним через значні відстані до покладів граніту. 

Керамзитобетон для аеродромних і дорожніх покриттів частіше всього має 

міцність від 25 до 50 МПа. У [23] наведено данні про керамзитобетон міцністю 

до 60 МПа на основі гравію з насипною густиною 850..1050 кг/м
3
. 

На сьогодні одним з самих перспективних напрямків застосування бетонів 

на пористих заповнювачах у гідротехнічному будівництві можна вважати 

залізобетонне суднобудування. За рахунок зменшення маси конструкцій 

підвищується вантажопідйомність залізобетонних плавучих споруд, що досить 

важливо [2]. Також при використанні легкого бетону замість важкого 

покращуються умови перебування людей та роботи технологічного обладнання 

на споруді [24,25]. За рахунок меншої різниці між середньою густиною легкого 

бетону і води у порівнянні з різницею густини важкого бетону і води 

конструкції з легкого бетону є більш ефективними за показником 

співвідношення міцності матеріалу до його ваги [26,27]. 

Легкий бетон застосовується як основний матеріал для залізобетонних 

плавучих споруд вже приблизно сто років. Керамзитобетонний танкер Selma, 

який був першою плавучою спорудою з легкого бетону, був збудований у 1919 

році [28]. Для корпусу даного танкеру використовувався бетон на пористому 

керамічному заповнювачі з міцністю приблизно 38 МПа. Корпус танкеру 

зберігся до наших днів завдяки частковому затопленню судна на мілководді. 

Обстеження його конструкцій показали, що більшість пошкоджень пов’язані з 

відшаровуванням захисного шару арматури, а сам легкий бетон після майже ста 

років експлуатації має міцність на 50-100% більшу за проектну [29]. 
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В цілому за час першої світової війни в США було збудовано 12 суден з 

легкого бетону [30]. Наступний період масового будівництва залізобетонних 

суден приходиться на часи другої світової війни і він був обумовлений 

дефіцитом сталі, який виник через потреби військової промисловості [31]. 

Відповідно за час другої світової війни в різних країнах було збудовано 104 

залізобетонних судна [1]. Металоємність корпусів подібних суден є в декілька 

разів меншою в порівнянні з металевими суднами. Також важливою була і 

залишається гарна ремонтопридатність конструкцій з керамзитобетону і 

збереженість вантажів в даних суднах, що обумовлений меншою конденсацією 

вологи на поверхнях конструкцій з легкого бетону [1]. Після 55-80 років 

знаходження на плаву збудованих в період двох світових війн суден були 

проведені обстеження їх корпусів. Було виявлено, що легкий бетон має міцність 

до 55 МПа, що значно більше проектної, глибину карбонізації переважно до 5 

мм, а основна частина дефектів корпусів викликана порушеннями захисного 

шару арматури [32]. 

В подальшій практиці суднобудування з залізобетону, зокрема з 

використанням легкого бетону, будувалися переважно великогабаритні 

стоянкові плавучі споруди, для яких важливою є довговічність та 

ремонтопридатність без встановлення споруди у док. Це газо- нафтовидобувні 

платформи та інші споруди для освоєння ресурсів континентального шельфу, 

плавучі доки, готелі, ресторани, будинки, причали тощо [2,24,33,34].  

Так у 1982 році в Канаді з попередньо напружених залізобетонних 

конструкцій на пористих заповнювачах був збудований плавучий кесонний 

острів Tarsiut island для видобування піску [35]. У 1994 році в Норвегії для 

понтонів і головного прогону плавучого мосту Nordhordland Bridge був 

використаний легкий бетону класу LC55 [36]. Зниження ваги конструкцій 

дозволило забезпечити плавучість споруди навіть при затопленні двох відсіків 

її понтону. У 1996 році в Норвегії була збудована плавуча нафтова платформа 

Heidrun, для якої був використаний легкий бетон класу LC60 та з середньою 
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густиною 1950 кг/м
3
. Важливо зазначити, що в якості активної мінеральної 

добавки для бетону платформи використовувався мікрокремнезем [37]. 

Для збудованої у 1998 році в Канаді нафтової платформи Hibernia був 

використаний бетон з сумішшю спученого сланцю и гранітного щебеню в 

якості крупного заповнювача. Міцність даного бетону складала 70 МПа,  

середня густина – 2160 кг/м
3
 [38]. З 1998 року в США для потреб військово-

морських сил використовуються залізобетонні плавучі пірси з легкого бетону 

міцністю 48 МПа. Для даних споруд задана довговічність  100 років, що вдвічі 

більше в порівнянні з металевими плавучими пірсами [39]. У 2000 році в США 

з легкого бетону з середньою густиною близько 2000 кг/м
3
 і міцністю 35 МПа 

були збудовані плавучі ворота дамби Braddock [38]. Застосування легкого 

бетону було обумовлено необхідністю знизити осадку споруди.  

На завершальній стадії будівництва знаходиться зараз в Німеччині 

плавучий спуско-підйомний комплекс MPU Heavy Lifter. Для даної споруди 

вперше для експлуатації у морі використано легкий бетон, який включає не 

лише пористий крупний заповнювач, а і частково легкий пісок. За рахунок 

цього отримано бетон класу LC35/38 з середньою густиною 1600 кг/м
3
. 

Зниження середньої густини бетону дозволило підвищити вантажопідйомність 

понтонів споруди, що важливо при її роботі по монтажу і демонтажу вітрових 

електроустановок у морі [2]. 

Залізобетонне суднобудування розвинуто і в Україні. У 1936 році в 

Херсоні було засновано підприємство «Докбуд», яке зараз має назву 

Херсонський державний завод «Паллада» [40,41]. Основною продукцією 

даного заводу на протязі останніх десятиріч є плавучі залізобетонні споруди: 

доки, готелі, причали (рис.1.1.а,б). Основною технологією будівництва 

понтонів плавучих залізобетонних споруд на заводі є збірно-монолітна, при 

якій окремі конструкції, виготовлені стендовим методом, зв’язуються в 

монолітну споруду у сухому доці (рис.1.1.в).  
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(а) 

 
 

(б) 

 

(в) 

 

Рис.1.1  Виробництво плавучих залізобетонних споруд на Херсонському 

державному заводі «Паллада»: а) плавучій док, б) плавучій готель, в) монтаж 

понтону доку з використанням збірно-монолітної технології  
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На заводі «Паллада» накопичено певний досвід застосування 

суднобудівного керамзитобетону і переважна кількість керамзитобетонних 

плавучих доків була побудована в період 1960-70 років [24,26]. Проте для 

конструкцій внутрішніх переборок понтонів композитних плавучих доків, які 

також мають бути водонепроникними, суднобудівний керамзитобетон 

використовувався частіше. Керамзитобетонні доки показали високу 

довговічність при експлуатації в Баренцевому і Каспійському морях, а 

більшість з них експлуатується і в наш час [42,43]. 

Тобто досвід застосування легких бетонів на пористих заповнювачах у 

гідротехнічному будівництві показує перспективність використання подібних 

матеріалів для споруд, в конструкціях яких має поєднуватися висока міцність 

при зниженій середній густині. Зокрема це конструкції плавучих 

залізобетонних споруд. Підтвердженням цього є те, що міжнародна федерація 

бетону і залізобетону «fib» рекомендує використовувати для конструкцій 

плавучих газо- і нафтовидобувних платформ саме високоміцний легкий бетон 

класів LС40 і вище [12]. За умови підбору раціонального складу легкий бетон 

на пористих заповнювачах, зокрема керамзитобетон, характеризується високою 

довговічністю в типових для гідротехнічних споруд складних умовах 

експлуатації. 

 

 

1.2 Управління властивостями легких бетонів  

за рахунок використання модифікаторів   

 

На сучасному рівні розвитку технологій виробництва будівельний 

матеріалів при приготуванні практично всіх типів бетонних сумішей, зокрема 

керамзитобетонних, використовуються ті чи інші види модифікаторів. 

Забезпечити одночасне виконання зростаючих вимог щодо покращення фізико-

механічних властивостей та ресурсоефективності бетонів можливо лише при 

використанні модифікаторів [44-46]. Модифікування бетону також є вигідним з 
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економічної точки зору, тому що певні витрати на модифікатори зазвичай є 

набагато меншими в порівнянні з економією, яка отримується за рахунок 

економії в’яжучого, покращенню легкоукладальності суміші, підвищенню 

довговічності виробів тощо. Майже весь бетон, який виробляється у 

розвинених країнах, є модифікованим [47].  

Модифікатори впливають на хімічні та фізико-хімічні процеси практично 

на всіх етапах формування структури бетону як композиційного матеріалу, що 

дозволяє активно управляти його властивостями, зокрема тими, що 

забезпечують довговічність матеріалу.  

Для керамзитобетонів та інших легких бетонів на пористих заповнювачах 

використовується майже весь спектр відомих модифікаторів для бетонів на 

цементному в’яжучому, зокрема пластифікатори і суперпластифікатори [47-49]. 

Більшість присутніх на сучасному ринку суперпластифікаторів – це 

аніонактивні органічні речовини колоїдного розміру з великою кількістю 

полярних груп в ланцюзі [50]. За хімічним складом суперпластифікатори 

поділяють на чотири основні групи: I – сульфовані меламіноформальдегідні 

смоли, II – продукти конденсації нафталінсульфокіслоти і формальдегіду, III – 

модифіковані лігносульфонати, IV – добавки на основі полікарбоксілатів 

[47,51]. Полікарбоксілатні суперпластифікатори через їхню високу 

ефективність часто називають «гіперпластифікаторами». Існують також інші 

типи суперпластифікаторів. 

В бетонах на цементних в’яжучих дія суперпластифікаторів зазвичай 

обмежується 2..3 годинами з моменту їх введення, а після початкового 

уповільнення процесів гідратації мінералів цементу і утворення коагуляционної 

структури відбувається прискорення твердіння бетону. Такий ефект 

пояснюється тим, що адсорбційний шар добавки на поверхні зерен цементу є 

проникним для води, а дія суперпластифікаторів як поверхнево-активної 

речовини збільшує поверхню контакту цементу і води, що в підсумку 

призводить до збільшення швидкості зростання новоутворень у бетоні [50].  
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Для легких бетонів на пористих заповнювачах введення 

суперпластифікаторів дозволяє досягнути зниження кількості води у суміші без 

погіршення її рухомості, що знижує загальний обсяг пор, зокрема відкритих, 

зменшує діаметр пор і підвищує їх однорідність за розмірами. Це сприяє 

утворенню дрібнопористої структури цементної матриці з більш однорідними 

порами, що позитивно відображається на цілому комплексі властивостей 

матеріалу [48,52]. 

Модифіковані пластифікаторами конструкційні керамзитобетони з успіхом 

використовуються у збірних і монолітних конструкціях, зокрема у 

транспортному будівництві [53,54]. Так за рахунок застосування 

полікарбоксилатного суперпластифікатору і відповідного зниження В/Ц суміші 

до 0,35 у роботі [55] міцність конструкційного керамзитобетону вдалося 

підвищити до 45 МПа. У роботі [56] показано, що використання 

полікарбоксилатів дозволило отримати самоущільнюючи керамзитобетони 

класів В20..В35. У [57] за рахунок використання полікарбоксилатних 

суперпластифікаторів різних виробників було отримано самоущільнюючійся 

керамзитобетон з міцністю до 43 МПа при середній густині 1760 кг/м
3
. У [58] 

використання суперпластифікатору С-3 дозволило за рахунок зниження В/Ц 

керамзитобетонної суміші при збереженні її рухомості підвищити міцність 

легкого бетону на 40% або отримати бетон рівної з немодифікованим 

керамзитобетоном міцності при витраті в’яжучого на 18..20% менше. 

Також важливим ефектом є те, що застосування пластифікаторів підвищує 

седиментаційну стабільність легкобетонної суміші, за рахунок чого 

покращується однорідність укладеного в конструкцію керамзитобетону. Ще 

більшого ефекту у вирішенні завдання забезпечення однорідності 

керамзитобетону у виробі можна досягнути завдяки поєднанню 

пластифікаторів з дрібнозернистими наповнювачами або метилцелюлозою, 

тобто комплексного модифікатору [52,59].  

В сучасній технології бетонів застосування комплексних модифікаторів, 

що складаються з декількох компонентів, є поширеною практикою, яка 
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забезпечує поліфункціональну дію на суміші і бетони, забезпечуючи за рахунок 

цього одночасно декілька необхідних ефектів. Прийнято розрізняти комплекси, 

що складаються з декількох модифікаторів одного типу і комплекси, які 

об'єднують модифікатори різних типів [60].  

Для керамзитобетонів застосування комплексних модифікаторів також є 

ефективним. Так у роботі [61] показано, що введення дрібнодисперсних 

відходів полівінілхлориду в поєднанні з пластифікатором збільшує міцність 

керамзитобетонів на різних типах пісків в 1,5-2 рази.  

Значна частка комплексних модифікаторів поєднує протиморозні добавки і 

прискорювачі твердіння з пластифікаторами, що дозволяє виготовляти  

керамзитобетонні та інші конструкції в зимових умовах без прогріву. Зокрема 

це є актуальним завданням для Херсонського державного заводу «Паллада», в 

якому залізобетонний понтон збирається у відкритому атмосферним впливам 

сухому доці [40]. Наприклад у роботі [62] показана ефективність введення 

поташу і нітрату натрію в конструкційний керамзитобетон при зимовому 

бетонуванні. У [63] для зимового бетонування керамзитобетонних конструкцій 

використано комплексний модифікатор, в якій входив пластифікатор і  поташ 

як протиморозний компонент. 

Для бетонів тонкостінних гідротехнічних споруд одним з найважливіших 

показників якості, який забезпечує довговічність матеріалу в типових для даних 

конструкцій умовах експлуатації, є водонепроникність. Відомо, що основним 

методом забезпечення низької водопроникності бетону як капілярно-пористого 

матеріалу є створення дрібнопористої структури, в який мають бути переважно 

замкнуті пори малого діаметру [24,64,65]. При однаковому загальному об’ємі 

пор бетону його проникливість може варіюватися в кілька разів залежно від 

типу пористості. Тобто проникність в більшій мірі залежить не від загальної 

пористості бетону, а від особливостей структури – розміру і типу його окремих 

пор [66]. 

Застосування модифікаторів є ефективним рецептурним методом 

управління структурою бетонів, в тому числі з метою підвищення їх 
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водонепроникності [52]. Наприклад у [67] за рахунок впливу на процес 

утворення пор при введенні повітрязалучуючих добавок отримано 

керамзитобетони підвищеної водонепроникності та морозостійкості. У [68] за 

рахунок використання комплексного модифікатору отримано керамзитобетон 

для морських гідротехнічних споруд, довговічність якого також була 

забезпечена водонепроникністю та морозостійкістю.   

Доволі широко використовуються гідрофобно-кольматуючі добавки і 

полімерцементні склади, які призначені спеціально для підвищення 

водонепроникності бетону. Найбільш поширеними серед них на ринку України 

є системи добавок торгових марок Пенетрон, Ксайпекс і Виатрон [24,69,70]. 

Добавка Пенетрон Admix з успіхом використовувалася в складі важких бетонів 

для гідротехнічних і транспортних споруд [24,71]. Але вартість даної та 

аналогічних їй за якістю кольматуючих добавок є доволі значною, що дещо 

стримує їх використання у масовому будівництві.   

Досить часто в останні роки в якості активної мінеральної добавки в 

бетонах широкого спектру призначення використовуються пуцолани, 

найчастіше – мікрокремнезем і метакоалін [44,72,73]. Мікрокремнезем 

отримується як ультрадисперсний відхід виробництва феросплавів і для 

більшості бетонів є більш ефективною добавкою [72]. Ця добавка є 

конденсованим аерозолем, що вловлюється фільтрами систем газоочищення 

плавильних металургійних печей. Мікрокремнезем покращує структуру бетонів 

за рахунок пуцоланової хімічної активності та ефекту «мікронаповнювача», що 

сприяє ущільненню і зменшенню кількості мікродефектів в композиті. 

Пуцолани мають властивість зв’язувати вільний гідроксид кальцію у 

гідросилікати, що знижує середній розмір пор у бетоні та підвищує його 

корозійну стійкість [74]. Крім того за рахунок перетворення гідроксиду кальцію 

на гідросилікати підвищується міцність і знижується пористість контактної 

зони цементного каменя з заповнювачем [75]. Тобто мікрокремнезем як 

пуцолан сприяє підвищенню довговічності бетону за рахунок зниження 

проникності та підвищення міцності композиту.  
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Але завдяки значній дисперсності мікрокремнезем має високу водопотребу, 

що призводить до необхідності підвищення В/Ц бетонної суміші. При 

застосуванні мікрокремнезема одночасно з суперпластифікатором цей ефект 

практично зникає, тобто для досягнення комплексного позитивного впливу на 

властивості бетону ця мінеральна добавка має застосовуватися саме в складі 

комплексних модифікаторів [44,59,72]. В повній мірі це стосується і легких 

бетонів, зокрема для конструкцій гідротехнічних і транспортних споруд. 

Наприклад до складу легкого бетону плавучих понтонів мосту Nordhordland у 

Норвегії вводився мікрокремнезем одночасно з пластифікатором, за рахунок чого 

було отримано матеріал класу LC55 [36]. Для легкого бетону з середньою 

густиною 1300 кг/м
3
 у [76] за рахунок застосування мікрокремнезему у кількості 

до 10% від маси цементу була майже вдвічі підвищена водонепроникність та 

стійкість до проникнення іонами хлору. У [77] заміна до 15% цементу 

мікрокремнеземом дозволила підвищити міцність легкого бетону приблизно у 

півтора рази.  

В цілому проведений аналіз показує, що в сучасних умовах ефективно 

вирішити завдання підвищення довговічності та покращення фізико-

механічних характеристик керамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних 

споруд при забезпечені необхідного рівня технологічності бетонних сумішей 

можливо лише при використанні комплексу модифікаторів, тобто одночасному 

використанні добавок, що забезпечують їх поліфункціональну дію. Насамперед 

це органо-мінеральні комплекси, які складаються з суперпластифікатору і 

активної мінеральної добавки. Досвід експлуатації тонкостінних гідротехнічних 

споруд з легкого і важкого бетону показав, що ефективними активними 

мінеральними добавками для конструкцій, які експлуатуються у важких умовах 

під впливом сульфатів, морозу і напірної дії води, є пуцолани і насамперед 

мікрокремнезем.   
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1.3 Технологічні методи управління  

структурою і властивостями керамзитобетонів   

 

Для підвищення міцності та зменшення водонепроникності 

керамзитобетонів та інших легких бетонів на пористих заповнювачах 

використовують переважно аналогічні відомим у технології важких бетонів 

методи [78]. Знижується В/Ц суміші, застосовуються цементи більш високих 

марок, проводиться максимально ретельне перемішування та ущільнення 

суміші, приймаються заходи щодо збереженням її однорідності, створюються 

сприятливі умови для твердіння бетону. 

Але суттєвою відмінністю легких бетонів від важких є те, що пористі 

заповнювачі, по-перше, активно взаємодіють з цементно-піщаною матрицею, 

по-друге, є відносно маломіцними. До конструкційних легких бетонів 

висуваються переважно досить високі вимоги щодо міцності та інших 

властивостей, відповідно для даних матеріалів міцність крупного пористого 

заповнювача використовуються майже повністю і часто стає чинником, який 

обмежує максимальну міцність композиту [79]. Також дуже важливе значення 

має міцність зчеплення між розчинної частиною і крупним заповнювачем [80], 

яке визначається структурою контактної зони заповнювача. Під контактною 

зоною у [81] розуміється мікрооб’єм поблизу поверхні розділу цементний 

камінь – заповнювач, включно з поверхневим шаром заповнювача та шаром 

цементного каменю, що межує з заповнювачем, а також границя розділу між 

ними. Товщина контактної зони в бетонах на пористих заповнювачах складає 

від 30 до 60 мкм, в важких бетонах – від 25 до 50 мкм [4]. На думку С.С. 

Гордона [82] контактна зона є слабкою ланкою цементних композитів, тому 

важливим напрямом підвищення фізико-механічних властивостей і 

довговічності бетону є забезпечення якісного зчеплення і стабільності зони 

контакту заповнювача і в'яжучого, зокрема з врахуванням об’ємних змін бетону 

в цілому і його окремих складових.  
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Частина дослідників вказувала на те, що цементне тісто в контактній зоні 

пористого заповнювача є більш щільним, що досягається за рахунок 

«самовакуумування»,  тобто здатності даного заповнювача відсмоктувати воду 

з цементно-піщаної матриці при твердінні бетону. За даними М.3. Сімонова [8] 

і В.Р Ісраеляна [83] цей ефект сприяє більш повній кристалізації мінералів 

в’яжучого у контактній зоні пористого заповнювача та поліпшенню зчеплення 

заповнювача з матрицею, в результаті чого зростає міцність бетону та 

покращується його корозійна стійкість.  

Але за даними [84] в контактній зоні пористого заповнювача 

мікротвердість цементного каменю навпаки знижується, а підвищення 

щільності цементно-піщаної матриці в цій зоні може супроводжуватися 

зниженням його щільності в міжзернових зонах. Крім того, в результаті 

поглинання і віддачі вологи пористий заповнювач у цементно-піщаній матриці 

піддається деформаціям усадки та набухання [85,86]. Тобто активна взаємодія 

пористого заповнювача, зокрема керамзиту, з цементно-піщаною матрицею 

може викликати ефекти різної спрямованості. Відповідно частина відомих 

технологічних методів управління структурою і властивостями 

керамзитобетонів спрямована саме на регулювання процесів масообміну між 

цементно-піщаною матрицею і заповнювачем. 

Одним з ефективних методів управління структурою і властивостями 

керамзитобетонів з метою покращення їх фізико-механічних властивостей і 

довговічності є гідрофобізація поверхні пористих заповнювачів. За рахунок 

гідрофобізації в декілька разів знижується водопоглинання пористого гравію, 

що дає змогу суттєво знизити В/Ц суміші без погіршення її рухомості, а також 

підвищується водостійкість і знижуються набухання та усадка пористого 

заповнювача. Крім того, зниження швидкості поглинання води пористим 

гравієм сприяє покращенню рівномірність розподілу вологи в цементно-

піщаній матриці, що знижує структурні напруження і кількість мікродефектів в 

процесі структуроутворення. Вперше метод гідрофобізації поверхні пористих 

заповнювачів був запропонований у роботах В.М. Вирового і О.А. Кучеренка 
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[86-88], в роботах [85,89,90] була підтверджена його ефективність для 

керамзитобетонів тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд. 

Гідрофобізація поверхні керамзитового гравію здійснюється переважно 

кремнійорганічними рідинами типу ГКР, ЦНІПС або СНО, іноді емульсією 

бітуму [86,88,91]. Кремнійорганічні полімери являють собою ланцюг атомів 

кремнію і кисню, у якому інші зв'язки кремнію компенсовані органічними 

радикалами або групами атомів. Тобто атом кремнію є пов'язаним тільки з 

двома атомами кисню, інші його зв'язки заміщені органічними групами [92]. 

Більшість гідрофобізаторів є нерозчинними у воді, тому обробка пористого 

гравію проводиться емульсіями даних гідрофобізаторів. Частіше всього для 

обробки гравію використовується емульсія кремнійорганічної рідини 136-157М 

(стара назва - ГКР-94) [4]. 

Проте застосування методу гідрофобізації поверхні пористого гравію 

доволі суттєво ускладнює технологію виробництва легкого бетону. Необхідно 

вводити додаткову операцію обробки гравію суспензією гідрофобізатора, 

наприклад під форсунками, а також передбачати витримку гравію для 

утворення полімерної плівки. При цьому під час витримки необхідно 

забезпечувати гарне проникнення повітря до гравію.  

Також відома технологія застосування не повністю остиглого після випалу 

керамзиту, яка дозволяє прискорити темп набору міцності керамзитобетону, а 

також підвищити його міцність і морозостійкість за рахунок збільшення 

товщини контактної зони пористого заповнювача з цементним каменем [93,94]. 

Але використання такого теплого заповнювача можливе лише безпосередньо 

при керамзитових заводах, а його спеціальний прогрів є економічно 

недоцільним. Кім того, використання гарячих заповнювачів значно скорочує 

час збереження рухомості бетонної суміші. 

Розповсюдженим і доволі легким технологічним методом управління 

властивостями керамзитобетонів є використання змочених заповнювачів, які 

дозволяють зменшити розшарування легкобетонної суміші при укладанні та 

підвищити час збереження її рухомості [8,79,96]. Але при цьому значну роль 
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починає відігравати розподіл вологи по перетину зерен та зменшується ефект 

проникнення цементного тіста в заповнювач. Наприклад у [95] наведені данні 

про зниження морозостійкості керамзитобетону при застосуванні зволоженого 

керамзиту. 

Порядок завантаження компонентів легкобетонної суміші в 

бетонозмішувач також впливає на структуру і властивості керамзитобетонів та 

інших бетонів на пористих заповнювачах.  Величина цього впливу залежить від 

властивостей пористого заповнювача і особливостей складу бетону. 

М.З. Сімоновим було встановлено, що застосування перемішування суміші, 

коли на перший стадії проводиться перемішування води з цементом, а на другій 

стадії пористий заповнювач завантажується у цементну суспензію, яка 

утворилася на першій стадії, дозволяє підвищити міцність бетонів на 

маломіцних заповнювачах на 10..40%, а керамзитобетонів на 10..20% [8]. 

Схожий ефект було отримано у роботі [97], в якій досліджувалися властивості 

керамзитоперлітобетону при різних режимах завантаження компонентів суміші 

в змішувач. Було встановлено, що найбільшу середню густину та як наслідок 

найбільшу міцність мають бетони, перемішування сумішей яких проходило з 

приготуванням цементної суспензії, в яку потім завантажувалися заповнювачі з 

відповідним продовженням перемішування, тобто з обробкою пористих 

заповнювачів суспензією в’яжучого або двостадійно. Також існує інша 

технологія двостадійного перемішування з подачею у змішувач частини води и 

всіх компонентів, крім пластифікатору, з подальшим перемішуванням. Пізніше 

подається решта води з добавкою. Це дозволяє не витрачати пластифікатор на 

воду, яка поглинається заповнювачем [98]. 

На властивості легких бетонів на маломіцних пористих заповнювачах 

завдяки їхній здатності дробитися також впливає тривалість перемішування 

суміші. Але для керамзитобетонів та інших легких бетонів на міцних 

заповнювачах обкатаної форми цей технологічний фактор не є важливим за 

умови забезпечення однорідності суміші [8]. 
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Важливою технологічною особливістю виготовлення конструкцій з 

керамзитобетонів та інших бетонів на пористих заповнювачах є те, що завдяки 

здатності заповнювачів утримувати воду і відповідно виконувати функцію 

водних резервуарів полегшується догляд за бетоном. В суміші водопоглинання 

керамзиту складає від 7 до 14% [99] і це дозволяє йому бути основним 

компонентом внутрішнього догляду. А саме спочатку поглинати вологу з 

цементно-піщаної суміші, а потім віддавати цю вологу. За рахунок таких 

властивостей керамзиту знижуються усадкові деформації бетону, 

уповільнюється тріщиноутворення та забезпечується більш висока ступень 

гідратації в'яжучого. Це в свою чергу покращує міцність, водонепроникність та 

морозостійкість бетону, насамперед при його твердінні в конструкціях під дією 

вітру і сонця [100,101]. У керамзитобетоні вміст пористого заповнювача є 

більшим, ніж потрібно для внутрішнього догляду, тому його попереднє 

зволожування не доцільне і для забезпечення гідратації цементу та зниження 

усадкових деформацій в більшості випадків достатньою є та кількість води, яка 

подається у суміш [102]. 

Однорідність керамзитового гравію також є важливим фактором, який 

впливає на структуру і властивості керамзитобетону. Фактично якість 

керамзиту, виробленого на різних підприємствах і навіть на одному заводі 

неоднорідна і зумовлена якістю сировини і самою технологією отримання 

керамзитового гравію. Глина як похідний матеріал для отримання керамзиту 

майже завжди є вкрай неоднорідною [103]. Кожна гранула спучується по 

різному, з огляду на неоднорідність сирцю і температури в печі, через що має 

різну густину і міцність [104]. Відомі два основних методи підвищення 

однорідності керамзиту. Перший – вдосконалення технології виробництва за 

рахунок усереднення сировини, ретельної переробці і грануляції, стабілізації 

режимів термопідготовки, випалу, охолодження і фракціонування. Другий – 

поділ готової продукції на фракції не лише по крупності, а й по густині зерен. 

Цей поділ гравію часто називається його збагаченням. За рахунок отримання 
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більш однорідного по густині заповнювача забезпечується краща міцність 

керамзитобетону та його довговічність [105].  

Таким чином, частина технологічних методів управління структурою і 

властивостями керамзитобетонів є аналогічною до відомих методів  управління 

структурою важких бетонів. Але здатність пористого заповнювача поглинати і 

віддавати вологу у процесі приготування і твердіння керамзитобетонної суміші 

обумовлює використання технологічних методів обробки заповнювача, 

спрямованих на підвищення міцності та довговічності матеріалу. Основними з 

цих методів є попереднє зволоження пористого заповнювача, гідрофобізація 

його поверхні та обробка цементною суспензією, зокрема за рахунок організації 

двостадійного перемішування. Попереднє зволоження є досить суперечливим 

рішенням, зокрема для конструкційних керамзитобетонів. Гідрофобізація 

поверхні керамзитового гравію є ефективним технологічним прийомом 

управління структурою керамзитобетону, але він суттєво ускладнює процес 

приготування суміші. Тому ефективним з позиції легкості реалізації можна 

вважати прийом обробки гравію цементною суспензією безпосередньо в 

процесі перемішування суміші за рахунок спеціальної послідовності 

завантаження компонентів у змішувач та їх перемішування. 

 

 

1.4 Дисперсне армування як метод управління   

властивостями легких бетонів. Мета і задачі досліджень 

    

Дисперсне армування бетонів здійснюється за рахунок використання 

рівномірно розподілених в матриці матеріалу спеціальних волокон – фібри 

різного типу. Вплив фібри на властивості бетону пояснюється створенням 

композиту, у якому спільно працюють матеріали зі суттєво різними фізико-

механічними властивостями [106]. Навіть відносно невелика кількість фібри 

може істотно змінити механічні властивості бетону, зокрема у цементному 

камені дисперсне армування знижує характерну крихкість [107]. Волокна 



 

 

40 

сприймають зусилля розтягування і перешкоджають зсуву блоків 

мікроматриць, перерозподіляють навантаження від термічних і механічних 

впливів, перешкоджають виникненню і зростанню тріщин. Гальмування 

процесу утворення тріщин у крихкій матриці підвищує ударну міцність і 

в'язкість руйнування, тобто тріщиностійкість бетону, яка може бути оцінена 

рівнем критичного коефіцієнта інтенсивності напружень [108,109]. Тобто 

дисперсна арматура в бетоні є вельми ефективною при динамічних впливах, 

таких як удари і вібрація, що важливо для тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних споруд. При інтенсивних, але короткочасних навантаженнях 

волокна не встигають висмикнутися з бетонної матриці [110]. Описані вище 

ефекти, зокрема, пояснюють суттєве підвищення ударостійкості та  стійкість до 

стирання бетону при застосуванні фібри [111,112]. 

За умови рівного прогину конструкції напруга при згині для дисперсно-

армованих бетонів є вищою, ніж у неармованих. Також дисперсне армування 

підвищує стійкість бетону як композиційного матеріалу до поперемінного 

циклічного навантаження, за рахунок чого підвищується його морозостійкість і 

відповідно в типових для гідротехнічних споруд умовах підвищується 

довговічність матеріалу [113]. 

Дисперсне армування бетону дозволяє реалізовувати більш ефективні 

конструктивні рішення. Наприклад для тонкостінних конструкцій в окремих 

випадках воно дозволяє відмовитися від арматурних каркасів [4], для несучих 

елементів – суттєво зменшити відсоток армування стрижневою 

арматурою [114]. 

В якості фібри для бетонів використовуються різні типи волокон: стальні,  

полімерні, скляні, вуглецеві, базальтові та деякі інші [115]. В останні роки на 

будівельному ринку України та інших країн все більше поширюється саме 

полімерна поліпропіленова фібра. Це пояснюється її ефективністю, відносною 

дешевизною та довговічністю. Поліпропіленові волокна характеризуються 

граничними деформаціями в діапазоні 10..25% при відносно невеликому модулі 

пружності, який переважно не перевищує 8 ГПа. Це суттєво підвищують 



 

 

41 

в'язкість бетону, армованого даними волокнами, відповідно збільшує кількість 

необхідної для руйнування композиту роботи. 

Ефективність роботи фібри у бетоні залежить від зчеплення її волокон з 

матрицею, забезпечення інертності фібри і матриці, а також від деяких інших 

факторів, які забезпечують спільну роботу структурних елементів композиту 

[106]. Поліпропіленова фібра характеризується високою корозійною стійкістю в 

агресивних середовищах і середовищі цементного каменю, де на її поверхні 

утворюються кристали Са(OH)2 [107]. Зчеплення волокон фібри з матрицею в 

бетоні відбувається як за рахунок фізичної адгезії, зумовленої нерівностями на 

поверхні волокон, так і за рахунок механічного заклинювання фібри 

елементами матриці, зокрема заповнювачами [115,116].  

Для керамзитобетонів та інших бетонів на пористих заповнювачах 

дисперсне армування також є досить ефективним методом управління 

властивостями матеріалу. У [117] за рахунок застосування фібри підвищено 

міцність керамзитобетону на розтяг при згині. У [118] було відмічено, що при 

введенні сталевих волокон міцність легкого бетону на стиск практично не 

змінюється, але значно підвищується його міцність на розтяг і ударна стійкість. 

У [119] використання сталевої фібри дозволило отримати керамзитобетони з 

поліпшеною пластичністю. У [120] показано можливість підвищення стійкості 

керамзитобетонних конструкцій при багаторазових повторних навантаженнях 

при використанні дисперсної арматури. У [121] отримано самоущільнюючи 

фіброкерамзитобетони з середньою густиною 1600-1800 кг/м
3
 та з міцністю до 

35 МПа. У [122] за рахунок армування керамзитобетону полімерними 

волокнами отримано матеріал, який має механічні характеристики, що 

аналогічні залізобетону зі сталевою арматурою. Запропонований легкий бетон 

був використаний для відбудови тротуару мосту на півночі Італії. У [123] 

показано, що за рахунок армування крупною базальтовою фіброю 

підвищувалася тріщиностійкість керамзитобетону і при рівному навантаженні 

розкриття тріщин балок з фіброкерамзитобетону було в 2-3 рази менше, ніж у 

балок з легкого бетону без фібри. 
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У [124] порівняно ефективність дисперсного армування сталевою фіброю 

важкого бетону і керамзитобетону. Встановлено, що фібра покращує міцність 

на розтяг і зсув обох матеріалів, але для керамзитобетонів її ефективність є 

меншою. Це пояснюється тим, що завдяки обкатаній формі гравій гірше, ніж 

щебінь, затискає волокна фібри, а також природньою здатністю бетонів на 

пористих заповнювачах добре опиратися напруженням на розтяг. 

На довговічність дисперсно-армованих бетонів крім процесів у цементно-

піщаній матриці і заповнювачі впливають також процеси, пов’язані з фіброю. 

Це взаємодія матриці з волокном, яка змінює стан поверхні волокон і утворює в 

зоні контакту шар новоутворень, а також структуроутворення, що відбувається 

в матриці і викликає різні напруження у волокні [107]. 

Відсоток армування бетону полімерною фіброю в залежності від її 

геометрії, згідно з даними різних дослідників, має знаходитися в діапазоні від 

0,5 до 1,5% від маси цементу [115,125,126]. Замала, як і завелика кількість 

фібри виявляється неефективною. Мала кількість не буде ефективною через 

неможливість дисперсної арматури забезпечити відчутну зміну властивостей 

композиту. Великий вміст фібри в бетонної суміші підвищує її в'язкість за 

рахунок утворення просторової сітки волокон. Це знижує рухомість суміші або 

викликає необхідність підвищення В/Ц для збереження рухомості. Крім того, 

при перемішуванні суміші стає складніше домогтися рівномірного розподілу 

фібри. Тому кількість фібр має бути оптимальною для конкретного типу 

волокна і бетону, а технологія перемішування бетонної суміші має 

забезпечувати рівномірний розподіл волокна [107,115,127]. 

Тобто проведений аналіз показує, що дисперсне армування є ефективним 

методом покращення ряду фізико-механічних характеристик бетонів, більшість 

з яких є важливими для довговічності бетонів тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних. За рахунок 

застосування фібри можливо суттєво підвищити міцність бетону на розтяг і 

згин, морозостійкість бетону і його стійкість до динамічних навантажень.   
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Таким чином, проведений огляд технічної літератури за темою дисертації 

дозволив сформулювати робочу гіпотезу роботи.  

Основними показниками якості, що забезпечують довговічність 

керамзитобетонів тонкостінних конструкції гідротехнічних споруд з 

врахуванням умов експлуатації, є водонепроникність, морозостійкість та 

корозійна стійкість бетону. Підвищити водонепроникність, морозостійкість, а 

також міцність керамзитобетону можливо за рахунок застосування 

комплексних модифікаторів, дисперсного армування і технологічних методів, 

спрямованих на покращення роботи керамзитового гравію у цементно-піщаній 

матриці. 

Спираючись на робочу гіпотезу і з врахуванням результатів попередніх 

пошукових експериментів була сформульована мета роботи: підвищення 

експлуатаційних властивостей та міцності керамзитобетонів для тонкостінних 

конструкцій гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних, за 

рахунок застосування модифікаторів, фібри та обробки гравію цементною 

суспензією, спрямованого на покращення роботи пористого гравію у цементно-

піщаної матриці. 

Для досягнення сформульованої мети були поставлені завдання 

дослідження, які наведені у вступі даної роботи. 
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РОЗДІЛ 2.  

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВИКОРИСТАНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

2.1 Характеристика використаних в дослідженнях матеріалів 

 

При вивченні структури і властивостей керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема 

плавучих, використовувалися похідні матеріали, які перелічені нижче. 

В якості в’яжучих використовувався сульфатостійкий портландцемент 

ССПЦ 400-Д0 (ДСТУ Б В.2.7-85-99).  

В першій серії проведених експериментів використовувався  

сульфатостійкий портландцемент ССПЦ 400-Д0 виробництва 

Новоамвросіївського цементного заводу (ПрАТ «ХайдельбергЦемент 

Україна»). Питома поверхня даного цементу складає 300 м
2
/кг, хіміко-

мінералогічний склад його клінкеру наведено у таблиці 2.1.  

В другій серії проведених експериментів використовувався 

сульфатостійкий портландцемент ССПЦ 400-Д0 виробництва Івано-

Франківського цементного заводу (ПрАТ «Івано-Франківськцемент»). Питома 

поверхня даного цементу складає 334 м
2
/кг, хіміко-мінералогічний склад його 

клінкеру наведено у таблиці 2.2. 

Для бетонів конструкцій, які експлуатуються при контакті з морською 

водою, використання сульфатостійких цементів є обов’язковим. Це забезпечує 

довговічність бетону в умовах сульфатної корозії. Для конструкцій плавучих 

залізобетонних споруд використання сульфатостійкого портландцементу 

регламентується «Правилами побудови корпусів суден і плавучих споруд із 

застосуванням залізобетону» [128] і галузевим стандартом ОСТ5.9880-85 

«Бетон суднобудівний легкий. Технологія приготування та застосування» [129].  
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Таблиця 2.1 

Хімічний та мінералогічний склад клінкеру сульфатостійкого портландцементу 

ССПЦ 400-Д0 Амвросіївського цементного заводу 

Хімічний склад  Мінералогічний склад 

ВПП % 0,30 Кн 0,85 

SiO2 % 23,89 п 2,81 

Al2O3 % 4,40 Р 1,09 

Fe2O3 % 4,03 C3S 49,28 

CaO % 65,23 C2S 30,61 

MgO % 1,41 C3A 4,83 

SO3 % 0,13 C4AF 12,25 

Na2O + K2O % 0,17  

Сума 99,56 

FeO 0,04 

CaOCH 0,16 

H.O. 0,16 
 

Таблиця 2.2 

Хімічний та мінералогічний склад клінкеру сульфатостійкого портландцементу 

ССПЦ 400-Д0 Івано-Франківського цементного заводу 

Хімічний склад  Мінералогічний склад 

ВПП % 0,50 C3S % 49,40 

SiO2 % 23,58 C3A % 4,82 

Al2O3 % 4,50  

Fe2O3 % 4,20 

CaO % 64,00 

MgO % 0,69 

SO3 % 1,13 

K2O % 1,07 

Na2O % 0,11 

Cl % 0,01 

Сума 99,79 
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Використання в дослідженнях сульфатостійких цементів різних 

виробників було пов’язано з тим, що до 2014 року включно Новоамвросіївській 

цементний завод був єдиним виробником такого типу в’яжучого в Україні. Але 

у 2015 році в результаті бойових дій на сході України Новоамвросіївській 

цементний завод припинив роботу. Відповідно для потреб внутрішнього ринку 

України з 2015 року випуск сульфатостійкого бездобавочного портландцементу 

налагоджено на Івано-Франківському цементному заводі. Тобто на сьогодні 

єдиним виробником бездобавочного сульфатостійкого портландцементу в 

Україні є ПрАТ «Івано-Франківськцемент», а інші виробники пропонують на 

ринку лише сульфатостійкій шлакопортландцемент. Для конструкцій 

гідротехнічних споруд, які працюють в умовах помірного клімату, 

використання шлакопортландцементу небажано, а для плавучих залізобетонних 

споруд взагалі заборонено через відносно низьку морозостійкість бетонів на 

основі таких в’яжучих [44,129,130]. Відповідно на Херсонському державному 

заводі «Паллада», який виробляє плавучі залізобетонні споруди, до 2015 року 

використовувався сульфатостійкий портландцемент ССПЦ 400-Д0 

Новоамвросіївського цементного заводу, а з 2015 – цемент Івано-Франківського 

цементного заводу.  

У якості заповнювачів для керамзитобетонів в дослідженнях 

використовувалися наступні матеріали. 

Кварцовий пісок з модулем крупності 2,7. Походження піску – 

Микитівський кар'єр Вознесенського району Миколаївської області. Насипна 

густина піску 1410 кг/м
3
. Пісок відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95. 

Випробування властивостей даного піску здійснювалося згідно ДСТУ Б В.2.7-

232:2010 «Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи 

випробувань». Для видалення пилуватих і глинистих часток з піску він 

промивався водою, після чого просушувався на повітрі. Зерновий склад 

кварцового піску Микитівського кар'єру наведено в таблиці 2.3.  

Керамзитовий гравій фракції 5-10 мм виробництва Одеського 

керамзитового заводу ВАТ «Кераміт». Насипна густина даного гравію – 
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600 кг/м
3
. Міцність гравію при стиску в циліндрі складала 3,6 МПа, що 

відповідає марці за міцністю П150. Для даного гравію середнє значення 

водопоглинання за годину за масою складало 13,4%, середня значення 

коефіцієнту розм’якшення – 0,77, втрата маси при кип'ятінні – 0,38%. Гравій 

відповідав вимогам ДСТУ Б В.2.7-17-95 «Гравій, щебінь і пісок штучні 

пористі» і складався переважно із зерен округлої форми. Властивості 

керамзитового гравію визначалися згідно ДСТУ Б В.2.7-264:2011 «Заповнювачі 

пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань».  

 

Таблиця 2.3 

Зерновий склад кварцового піску  

 Розмір отворів сит, мм Прохід скрізь  

Остатки на ситах 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 сито 0,16 

частні, % 13,3 10,1 29,8 33,9 9,8 
3,1 

повні, % 13,3 23,4 53,2 87,1 96,9 

 

Також в дослідженнях при виготовленні керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів використовувалися наведені нижче модифікатори і 

дисперсна арматура. 

Добавка суперпластифікатор С-3 (сучасна торгова марка СП-1), ТУ 5745-

001-97474489-2007 (ТУ 5870-005-58042865-05), виробництва ТОВ Поліпласт, 

м. Новомосковськ. 

Мікрокремнезем Стаханівського заводу феросплавів (м. Алчевськ). 

Розмір частинок мікрокремнезему менше 1 мкм, питома поверхня приблизно 

1500 м²/кг. Насипна густина мікрокремнезему в неущільненому стані становить 

від 130 до 350 кг/м³, в ущільненому – від 480 до 720 кг/м³, густина суспензії –

від 1320 до 1440 кг/м³. Хімічний склад мікрокремнезему наведено в таблиці 2.4. 

Поліпропіленова фібра Baucon (AT-15-4252/2006) виробництва компанії 

Bautech (Польща). Діаметр волокон даної фібри складає 18,7 мкм, довжина – 

12 мм. Густина волокон фібри – 900 кг/м
3
, міцність при розтягуванні 350 Н/мм

2
, 

модуль пружності 3500 Н/мм
2
, температура деформації 145°C. 
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Таблиця 2.4 

Хімічний склад мікрокремнезему  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO+MgO Na2O+K2O C S 

88,6% 1,7% 3,2% 2,4% 1,1% 2,8% 0,2% 

 

Для приготування бетонних сумішей використовувалася вода, що 

відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-273:2011 «Вода для бетонів і розчинів. 

Технічні умови».  

 

 

2.2 Методика досліджень фізико-механічних властивостей 

і структури керамзитобетонів 

 

Рухомість керамзитобетонних сумішей визначалася згідно ДСТУ Б В.2.7-

114-2002 «Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань». 

Перемішування керамзитобетонних сумішей проводилося в змішувачі 

примусового типу. Приготування сумішей в рамках двох серій проведених 

експериментів (описані в п.2.3) проводилося з використанням прийому обробки 

пористого керамзитового гравію цементною суспензією у початковій стадії 

перемішування суміші. Сутність даного прийому описана у п.3.1.  

Твердіння бетонних зразків відбувалося в нормальних (стандартних) 

умовах при температурі 20 ± 2С і вологості 95 ± 5%. 

Міцність бетону при стиску визначалася на зразках-кубах розміром 

7,07×7,07×7,07 см згідно ДСТУ Б В.2.7-224:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. 

Правила контролю міцності». Міцність на розтяг при згині визначалася на 

зразках-балочках розміром 4×4×16 см. 

Водонепроникності керамзитобетонів визначалася за методом мокрої 

плями згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008 «Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і 

водонепроникності» на зразках-циліндрах діаметром 150 мм і висотою 150 мм. 
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Водонепроникність бетонів додатково контролювалася приладом «АГАМА-2» 

за їх повітропроникністю на зразках-кубах розміром 15×15×15 см. 

Морозостійкість керамзитобетонів визначалася згідно ДСТУ Б В.2.7-49-96 

«Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 

заморожуванні та відтаванні» прискореним методом (третій метод) в солоній 

воді при заморожуванні до –50°С. 

Середня густина, пористість і вологість керамзитобетонів визначались 

згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008 «Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і 

водонепроникності» на зразках-кубах розміром 7,07×7,07×7,07 см.  

Показники пористості, середнього розміру пор і однорідності розмірів пор 

керамзитобетонів визначалися за кінетикою водопоглинання згідно ДСТУ Б 

В.2.7-170:2008 «Методи визначення середньої густини, вологості, 

водопоглинання, пористості і водонепроникності» (додаток Г до стандарту).  

Визначення корозійної стійкості керамзитобетону в штучній морській воді 

(на 1 л води 26,9 г NaCl + 3,4 г MgCl2 + 2,5 г MgSO4 + 1,2 г CaSO4) проводилося 

в  лабораторних умовах згідно ОСТ 5.9266-76 «Бетон суднобудівний важкий. 

Методи випробувань бетону». 

Коефіцієнт технологічної пошкодженості керамзитобетонів по площі 

KП.s (см/см
2
) визначався як відношення суми довжин поверхневих тріщин, що 

проявилися на зразку в межах ділянки (T0), до площі цієї ділянки (S) [131,132]: 

 

S

T
смсмKnS




02 )/(                                                  (2.1) 

 

Проявлення технологічних тріщин здійснювалося за рахунок експонування 

зразків керамзитобетонів у розчині таніну. Для покращення точності 

визначення  KП.s  довжина виявлених поверхневих технологічних тріщин 

вимірювалася за цифровими фотографіями зі збільшенням в масштабі 5:1.  

Показники однорідності  і середнього розміру  пор керамзитобетону 

визначалися за кінетикою водопоглинання зразків згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008.  
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Мікроскопічний аналіз структури керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів проводився на растровому електронному мікроскопі 

РЭМ-106И в режимі вторинних електронів. Для досліджень від кожного з 

зразків керамзитобетону були отримані фрагменти досліджуваної поверхні 

зламу площею приблизно 1 см
2
. Зразки закріплялися на двосторонній 

струмопровідний скоч 3m і далі на них наносилося спеціальне напилення, що 

являє собою золотий шар завтовшки приблизно 10Нм і яке сприяє стіканню 

зарядів з непровідних для струму зразків. Напруга прискорення у кВ 

зазначається на фото, сила струму електронної гармати складала 85..100мА, 

напруження 220В з чотирикратної розгорткою, вакуум всередині камери 

об'єктів не більше 5×10
-4

 мм рт.ст. 

Також проводився мікроскопічний аналіз структури керамзитобетонів за 

допомогою металографічного оптичного мікроскопа Sigeta MM-700 в режимі 

кольорового зображення. Фотозйомка структури проводилася штатною 

цифровою камерою мікроскопу при збільшеннях ×50,  ×100 і ×500. 

Рентгенофазовий аналіз структури керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів проводили на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-2 

в монохроматизованому Co-Kвипромінюванні ( = 1,7902A). Ідентифікація 

сполук (фаз) проводили шляхом порівняння міжплощинних відстаней (d, A) і 

відносних інтенсивностей (I otn-I/I0) експериментальної кривої з даними 

електронної картотеки PCPDFWIN. 

У дослідженнях для проведення експериментів і аналізу їх результатів 

застосовувалися відомі методики планування експериментів і комп'ютерного 

матеріалознавства [133,134]. При розрахунку експериментально-статистичних 

(ЕС) моделей перехід від натурних перемінних до кодованих (діапазон від – 1 

до +1) виконувався за типовою формулою: 
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                                            (2.2) 
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За отриманими експериментальними даними про властивості досліджених 

легких бетонів побудова і статистичний аналіз ЕС-моделей виконувався за 

методиками, розробленими науковою школою проф. В.А. Вознесенського 

[133,134] з застосуванням розробленої в Одеській державній академії 

будівництва та архітектури діалогової системи (програми) COMPEX [135].  

Розрахунки всіх ЕС-моделей виконувався з урахуванням прийнятої 

помилки експерименту при двосторонньому ризику 10%, тобто =0,1. Для 

заданого рівня ризику проводилася перевірка гіпотез про відмінність оцінок 

коефіцієнтів ЕС-моделей від нуля (значимості коефіцієнта). При перевірці 

гіпотези про рівність розрахованих коефіцієнтів ЕС-моделей bi нулю 

використовувався критерій гаусівської точності. Коефіцієнти, що за 

результатами перевірки не відрізнялись від нуля, тобто не були значущими, 

послідовно виключалися з ЕС-моделі. Після послідовно проведеного аналізу 

ЕС-модель з усіма значущими оцінками коефіцієнтів перевірялася на 

адекватність за критерієм Фішера F. Якщо критерій Фішера був менше 

критичного для заданого ризику з урахуванням отриманого числа ступенів 

свободи, тобто Fa<Fкр(,fна,fэ), то модель приймалася для інженерних рішень і 

аналізу. При записи поліномів ЕС-моделей на місці скорочених елементів 

записувався коефіцієнт, рівний нулю. 

 

2.3  Плани проведених досліджень 

і варійовані в експериментах фактори 

 

При проведенні досліджень структури і властивостей керамзитобетонів 

для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих, виконувалися дві 

серії експериментів.  

У першій серії за 15-ти точковим оптимальним симетричним планом  був 

проведений 3-х факторний експеримент [133,134,136], у якому варіювалися такі 

фактори складу керамзитобетону: 

Х1 – кількість сульфатостійкого портландцементу, від 500 до 600 кг/м
3
; 
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Х2 – кількість мікрокремнезему, від 0 до 50 кг/м
3
; 

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

цементу. 

План першої серії експерименту і склади досліджених у ній 

керамзитобетонів наведені у таблиці 2.5. 

У другій серії за 18-ти точковим оптимальним не симетричним D-

оптимальним планом був проведений 4-х факторний експеримент, у якому 

варіювалися такі фактори складу керамзитобетону і фіброкерамзитобетону: 

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

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

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

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

План другої серії експерименту і склади досліджених у ній 

керамзитобетонів наведені у таблиці 2.6. 

Вибір наведених вище варійованих факторів складу при проведенні 

досліджень структури і властивостей модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд був 

обумовлений наступним.  

Варіювання кількості сульфатостійкого портландцементу (фактор Х1) 

обумовлено тим, що як відомо, вміст в’яжучого істотно впливає на структуру і 

всі фізико-механічні властивості бетону. Ефективність використаних 

модифікаторів також може змінюватися при варіюванні кількості 

портландцементу в складі бетону. Крім того, для різних типів конструкцій 

тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих, застосовуються бетони 

з різним класом за міцністю, відповідно зміна кількості портландцементу 

дозволяє ефективно управляти міцністю матеріалу. Вибір діапазону варіювання 

фактору Х1 обумовлено можливістю застосування досліджених 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів в якості суднобудівних, для яких 

згідно діючому галузеву стандарту ОСТ5.9880-85 мінімальна витрата 

портландцементу складає 500 кг/м
3
.  
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Таблиця 2.5 

План першої серії експерименту і склади досліджених керамзитобетонів  
№

 т
о
ч

к
и

 

Рівні факторів Склади керамзитобетонів 
х

1
 

п
о
р
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о
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(к
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м
3
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С
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 (
к
г/

м
3
) 

В
о

д
а 

(л
/м

3
) 

1 -1 -1 -1 500 665 664 0 2,5 214 

2 -1 -1 1 500 665 695 0 5 169 

3 -1 0 0 500 660 658 25 3,75 183 

4 -1 1 -1 500 655 637 50 2,5 219 

5 -1 1 1 500 655 638 50 5 188 

6 0 -1 0 550 660 642 0 4,13 175 

7 0 0 -1 550 655 630 25 2,75 197 

8 0 0 0 550 655 631 25 4,13 178 

9 0 0 1 550 655 632 25 5,5 161 

10 0 1 0 550 650 618 50 4,13 196 

11 1 -1 -1 600 655 619 0 3 209 

12 1 -1 1 600 655 620 0 6 194 

13 1 0 0 600 650 608 25 4,5 188 

14 1 1 -1 600 645 577 50 3 235 

15 1 1 1 600 645 596 50 6 191 
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Таблиця 2.6 

План другої серії експерименту і склади досліджених  

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів   

№ 

Рівні факторів Склади керамзитобетонів 

x
1

 (
п

о
р
тл

ан
д
- 

ц
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ен
т)

 

x
2
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К
) 

x
4

  

(г
р
ав

ій
) 

x
5
 (

ф
іб

р
а)

 

П
о
р

тл
ан

д
-

ц
ем

ен
т 

(к
г/

м
3
) 

Г
р

ав
ій

 

(л
/м

3
) 

П
іс

о
к
 

(к
г/

м
3
) 

М
К

 (
к
г/

м
3
) 

Ф
іб

р
а 

(к
г/

м
3
) 

С
-3

 (
к
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В
о

д
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(л
/м

3
) 

1 0 0 0 0 550 675 638 20 0,6 4,4 186 

2 -1 -1 1 -1 500 700 680 0 0 4 176 

3 -1 1 -1 1 500 650 697 40 1,2 4 186 

4 1 -1 -1 1 600 650 650 0 1,2 4,8 205 

5 1 1 1 1 600 700 538 40 1,2 4,8 211 

6 1 1 -1 -1 600 650 609 40 0 4,8 206 

7 0 1 1 -1 550 700 597 40 0 4,4 196 

8 0 -1 -1 -1 550 650 689 0 0 4,4 188 

9 0 -1 1 1 550 700 646 0 1,2 4,4 191 

10 1 0 1 -1 600 700 561 20 0 4,8 204 

11 -1 0 -1 -1 500 650 723 20 0 4 186 

12 -1 0 1 1 500 700 653 20 1,2 4 189 

13 1 -1 0 -1 600 675 605 0 0 4,8 204 

14 -1 1 0 -1 500 675 666 40 0 4 180 

15 -1 -1 0 1 500 675 717 0 1,2 4 180 

16 1 -1 1 0 600 700 583 0 0,6 4,8 205 

17 -1 1 1 0 500 700 631 40 0,6 4 187 

18 -1 -1 -1 0 500 650 745 0 0,6 4 182 
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Мікрокремнезем (фактор Х2 у першій серії експериментів, у другій – Х2’) 

вводився в якості модифікатору, який за даними попередніх досліджень і 

проведеного літературного аналізу сприяє покращенню механічних 

характеристик і підвищенню довговічності бетону. У другій серії експериментів 

діапазон варіювання кількості мікрокремнезему був меншим, ніж у першій, що 

було прийнято з врахуванням результатів досліджень, отриманих у першій серії 

експериментів. Відповідно у першій серії фактор нумерується як Х2, у другій – 

Х2’.  

Наявність в обох серіях експериментів таких варійованих факторів, як 

кількість сульфатостійкого портландцементу і мікрокремнезему обумовлена 

вимушеною заміною в’яжучого по причині зміни його виробника, що описано 

вище. Відповідно необхідно було також уточнити вплив мікрокремнезему з 

врахуванням зміни сульфатостійкого цементу.  

Варіювання кількості суперпластифікатору С-3 (фактор Х3 у першій серії 

експериментів) було обумовлено необхідністю уточнення впливу даного 

модифікатору при його використанні в керамзитобетонах на основі 

сульфатостійкого портландцементу. Добавка С-3 ефективно використовувалася 

у складі бетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих 

залізобетонних, забезпечуючи зниження водопотреби бетонної суміші та 

відповідно покращення механічних властивостей і підвищення довговічності 

композитів [24,137,138]. У другій серії експериментів з врахуванням 

результатів першої серії та уточнюючих експериментів з бетонами на основі 

сульфатостійкого портландцементу виробництва Івано-Франківського 

цементного заводу кількість суперпластифікатору С-3 була зафіксована на рівні 

0,8% від маси в’яжучого. 

Варіювання вмісту керамзитового гравію (фактор Х4 у другій серії 

експериментів) було обумовлено необхідністю дослідження впливу розсунення 

гранул крупного пористого заповнювача на властивості керамзитобетону. 

Більшість відомих на сьогодні методів розрахунку складу керамзитобетону 

дозволяє лише приблизно розрахувати або прийняти у рекомендованому 
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діапазоні кількість керамзитового гравію на 1 м
3
 матеріалу, на основі чого 

розрахувати витрати інших компонентів суміші. Але саме для бетону 

тонкостінних гідротехнічних споруд розсунення гравію є важливим через 

необхідність забезпечення високої непроникності матеріалу.  

Варіювання кількості поліпропіленової фібри Baucon (фактор Х5 у другій 

серії експериментів) було обумовлено необхідністю оцінки ефективності 

використання дисперсного армування в керамзитобетонах для тонкостінних 

гідротехнічних споруд, зокрема плавучих. Фібра Baucon з успіхом 

використовувалася у складі важких бетонів для тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних споруд, які експлуатуються в жорстких умовах [24,139,140]. 

Відповідно даний вид дисперсної арматури є перспективним для використання 

у легких бетонах для конструкцій аналогічного призначення. 

Кількість кварцового піску в керамзитобетонних сумішах в обох серіях 

експериментів корегувалася відповідно до відомих методів підбору складу 

бетонів для забезпечення необхідного розрахункового об’єму матеріалу на 1 м
3 

в залежності від кількості інших компонентів: портландцементу, керамзитового 

гравію, мікрокремнезему, води, фібри, добавки.   

Також з метою аналізу ефективності запропонованого прийому обробки 

керамзитового гравію цементною суспензією в початковій стадії 

перемішування суміші, який описано у п.3.1, додатково виготовлялися два 

«контрольних» склади керамзитобетонів, що були ідентичними до складів в 

точках №2  і №12 другої серії експериментів. Прийнята назва даних складів 

керамзитобетонів – №2а і №12а. Відповідно: 

- склад №2а: портландцемент 500 кг/м
3
, керамзит 700 л/м

3
, пісок 675 кг/м

3
, С-

3 4 кг/м
3
, вода 176 л/м

3
; 

- склад №12а: портландцемент 500 кг/м
3
, керамзит 700 л/м

3
, пісок 653 кг/м

3
, 

С-3 4 кг/м
3
, мікрокремнезем 20 кг/м

3
, фібра 1,2 кг/м

3
, вода 189 л/м

3
. 

Всі суміші досліджених в експериментах керамзитобетонів (перша серія) і 

фіброкерамзитобетонів (друга серія) мали рівну рухомість Р2 (ОК складала від 

6 до 8 см), що досягалося підбором кількості води у суміші. Така рухомість 
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керамзитобетонних сумішей була обрана з врахуванням найбільш 

розповсюджених вимог до сумішей у практиці виготовлення конструкцій для 

тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних. 

 

Висновки за 2-м розділом 

 

1. Наведено основні характеристики використаних в дослідженнях 

матеріалів: сульфатостійкого портландцементу, керамзитового гравію, добавки 

суперпластифікатору, мікрокремнезему, фібри. 

2. Описано методику досліджень фізико-механічних властивостей і 

структури керамзитобетонів для тонкостінних конструкцій гідротехнічних 

споруд, зокрема плавучих залізобетонних. 

3. Описано принцип проведення досліджень з виконанням двох серії 

експериментів (з керамзитобетонами і фіброкерамзитобетонами), виконаних за 

оптимальними планами. 

4. Наведено фактори складу керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, 

які варіювалися в двох проведених серіях експериментів, обґрунтовано їх вибір 

і діапазони варіювання. 

5. Наведено плани двох проведених серій експериментів. 

6. Прийняті методи досліджень і використані в ньому матеріали дають 

можливість вирішити поставлені завдання досліджень, що дозволяє реалізувати 

мету роботу. 
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РОЗДІЛ 3. 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ 

КЕРАМЗИТОБЕТОНІВ І ФІБРОКЕРАМЗИТОБЕТОНІВ  

 

3.1 Вплив обробки пористого заповнювача цементною суспензією 

на властивості керамзитобетону 

 

Як описано у першому розділі, властивості пористого заповнювача, а 

також взаємодія між заповнювачем і цементно-піщаною матрицею в процесі 

структуроутворення і експлуатації суттєво впливають на структуру і відповідно 

всі фізико-механічні властивості легкого бетону на основі даного 

заповнювача[64]. Зокрема, властивості керамзитового гравію при його роботі в 

цементно-піщаній (розчинній) матриці суттєво впливають на міцність і 

довговічність керамзитобетону. 

Як показано в [85], для підвищення міцності та довговічності бетонів на 

пористих заповнювачах корисними є операції, спрямовані на покращення 

сумісної роботи заповнювача і цементно-піщаної матриці. Одним з шляхів 

досягнення цього є впровадження прийому, метою якого є покращення 

однорідності контактної зони заповнювача. Для конструкційних 

керамзитобетонів з високими вимогами щодо міцності також актуальне 

завдання підвищення міцності керамзитового гравію, зокрема з врахуванням 

однорідності його зерен. Це пов’язано з тим, що для високоміцних 

керамзитобетонів їх міцність в значній мірі обмежена саме міцністю гравію, а 

не витратою цементу.  

Для покращення сумісної роботи пористого заповнювача в цементно-

піщаної матриці С.О. Кровяковим і А.В. Мішутіним  [85,141,142] в 

співавторстві з автором даної роботи було запропоновано проведення обробки 

пористого заповнювача цементною суспензією у початковій стадії 

перемішування суміші. Така обробка є дещо схожою з методом обробки 

керамзитового гравію, який пропонувалася в роботах В.М. Вирового [86,87]. 

Проте він є набагато технологічно простішим, тому що В.М. Вировой 
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пропонував обробку керамзиту цементною суспензією, зокрема з розчином 

рідкого скла, з наступним твердінням утвореного покриття при висиханні 

обробленого гравію. Обробка заповнювача суспензією зміцнює поверхневий 

шар керамзиту та перехідної зони між керамзитом і розчинною частиною 

бетону. Тобто обробка суспензією підвищує однорідність контактної зони, за 

рахунок чого впливає на капілярно-порову структуру керамзитобетону та на 

адгезію пористого заповнювача до матриці. Також така запропонована обробка 

сприяє перетворенню пористості керамзитового гравію на замкнуту. Ще одним 

важливим ефектом обробки гравію суспензією є те, що вона дозволяє 

покращити однорідність гранул керамзиту завдяки насиченню його 

технологічних тріщин, пор та інших порожнин цементним тістом. Відомо, що 

керамзит та інші пористі заповнювачі взаємодіють з цементно-піщаною 

сумішшю і при звичайному методі її приготування, а відкриті капілярні пори на 

поверхні пористих гранул поглинають не чисту воду, а цементно-водну 

суспензію [143]. Надалі при твердінні суміші заповнювач виділяє переважно 

воду, тобто працює як фільтр. Але спрямована обробка керамзитового гравію 

цементною суспензією додатково посилює позитивний ефект такого явища.  

Відповідно з метою більш досконального виявлення ступеню та механізму 

проникнення цементної суспензії у пористий керамзитовий гравій при його 

обробці проводився описаний нижче експеримент. Було виготовлено 6 

варіантів цементних суспензій з різною концентрацією портландцементу, від 

10% до 100% по масі від кількості води. В даних суспензіях було здійснено 

обробку керамзитового гравію Одеського керамзитового заводу, який був 

відібраний зі складу даного підприємства не пізніше однієї доби після його 

вироблення і зберігався у повітряно-сухих умовах. Для забезпечення 

максимально рівних умов обробки суспензіями відбирався гравій приблизно 

однакової форми з діаметром у меншому перетині 9-10 мм і з довжиною у 

більшій проекції 15-16 мм. Обробка гравію проводилась за рахунок його 

перемішування в суспензії, що імітувало процес приготування 



 

 

60 

керамзитобетонної суміші. Гранули керамзиту виймалися з приготованих 

суспензій відповідно через 1, 3, 5 і 10 хвилин після початку обробки.  

Далі після 2-3 хвилин висушування на повітрі, що було необхідно з 

технологічних причин для закріплення гранул керамзиту в станинах, оброблені 

гранули розпилювалися навпіл по більшій проекції і поверхня розпилу 

оброблялася розчином фенолфталеїну для виявлення лужності внутрішнього 

середовища даних гранул. Таке нетривале висушування (2-3 хвилини) 

мінімізувало ефект зворотної міграції суспензії з гранули, що в реальних 

умовах твердіння бетону є досить повільним. Завдяки описаній методиці 

експерименту прояв лужності на поверхні зрізу можна вважати ознакою 

проникнення часток цементу в гранулу керамзиту. Результати експерименту 

представлені на рис.3.1. 

Аналіз фото на рис.3.1, показує, що при низьких концентраціях цементу в 

суспензії лужність зовнішньої оболонки гранул керамзиту змінюється 

мінімально, що свідчить про незначну кількість в’яжучого, що проникло по 

порожнині пористого заповнювача. При підвищенні концентрації цементу в 

суспензії лужність зовнішньої оболонки гравію помітно зростає, що показує 

зміна окрасу фенолфталеїну. Важливо, що глибина проникнення суспензії у 

гранули керамзиту практично не змінюється після 3-х хвилин обробки і судячи 

зі зміни кольору фенолфталеїну на зрізі гранул вона складає переважно від 1 до 

1,8 мм, іноді до 2..2,5 мм. Але при наявності в гранулі дефектів (крупних пор і 

тріщин), які виходять за оболонку гранули, в’яжуче здатне проникати по даній 

порі або тріщині на більшу глибину. Це сприяє підвищенню однорідності 

гранул пористого заповнювача в бетоні.  

Справедливо зазначити, що глибина і швидкість проникнення суспензії в 

керамзитові гранули буде в значній мірі залежати від типу керамзиту, 

властивостей конкретної його партії, зокрема від якості оболонки, а також від  

його початкової вологості до обробки. Але загальний характер проникнення 

суспензії у заповнювач, який виявлено в результаті даного експерименту, 

показує, що можливо досягнути модифікації поверхневого шару керамзитових 
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гранул та покращення їх однорідності в бетоні за рахунок організації 

раціонального процесу завантаження компонентів керамзитобетонної суміші та 

її перемішування.  

 

 

200 гр. цементу на 1 літр води 500 гр. цементу на 1 літр води 1000 гр. цементу на 1 літр води 

   

Рис.3.1 Дослідження глибини проникнення цементної суспензії в 

керамзитовий гравій при його обробці  
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Для підтвердження цього та відповідно з метою становлення впливу 

проведеної обробки керамзитового гравію цементною суспензією на 

властивості керамзитобетону був проведений описаний нижче експеримент. 

Було виготовлено п’ять паралельних партій керамзитобетону однакового 

складу: цемент – 500 кг/м
3
, пісок – 710 кг/м

3
, керамзитовий гравій фракції 

5-10 мм – 675 л/м
3
, добавка суперпластифікатор С-3 – 4 кг/м

3
, що складало 0,8% 

від маси цементу, вода – 180 л/м
3
. Тобто В/Ц сумішей дорівнювало 0,36. 

Рухомість всіх керамзитобетонних сумішей була однаковою – Р2 (осадка 

конусу від 6 до 8 см). Але ці п’ять партій керамзитобетону виготовлялися за 

різними технологіями приготування суміші.  

Перша партія, умовна назва якої «без попереднього насичення», 

виготовлялася при завантаженні у змішувач води вже після завантаження і 

попереднього перемішування всіх сухих компонентів керамзитобетонної 

суміші. Тобто керамзитовий гравій спеціально не оброблявся в начальній стадії 

перемішування і контактував вже безпосередньо з цементно-піщаною сумішшю 

в процесі перемішування керамзитобетонної суміші, що схоже з технологією 

виготовлення важкого бетону. 

Друга партія, умовна назва якої «з насиченням водою», виготовлялася при 

наступній послідовності завантаження компонентів і змішування. Спочатку 

подавалася вода і керамзитовий гравій, після чого гравій протягом однієї 

хвилини насичувався водою у змішувачі. Після цієї хвилини практично 

одночасно завантажувався цемент і пісок. 

Третя партія, умовна назва якої «з насиченням суспензією 30% 

концентрації», виготовлялася при наступній послідовності завантаження і 

змішування. У змішувач подавалася вода і 30% від необхідної кількості 

цементу, після чого на протязі однієї хвилини проводилося перемішування для 

утворення суспензії. Далі завантажувався керамзитовий гравій і ще протягом 

однієї хвилини проводилося перемішування суміші, тобто відбувалася обробка 

керамзитового гравію цементною суспензією, яку умовно можна назвати 

суспензією 30% концентрації. З врахуванням В/Ц суміші та складу 
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керамзитобетону фактична концентрація суспензії складала 0,833 кг цементу на 

один літр води. Після даної попередньої обробки гравію в змішувач одночасно 

завантажувався пісок і решта цементу. 

Четверта партія, умовна назва якої «з насиченням суспензією 60% 

концентрації», виготовлялася аналогічно третій партії, але одночасно з водою у 

змішувач подавалося 60% від необхідної на заміс кількості цементу. Тобто 

фактична концентрація суспензії складала 1,66 кг цементу на один літр води. 

Відповідно суспензією з такою кількістю в’яжучого оброблявся гравій при 

змішуванні протягом однієї хвилини. 

П’ята партія, умовна назва якої «з насиченням цементною суспензією», 

виготовлялася при наступній послідовності завантаження компонентів і 

змішування. В змішувач подавалася вода і весь необхідний на заміс цемент 

після чого на протязі однієї хвилини проводилося перемішування для 

утворення суспензії. Далі завантажувався керамзитовий гравій і ще протягом 

однієї хвилини проводилося перемішування, тобто обробка керамзитового 

гравію цементною суспензією даної умовно 100% концентрації (фактична 

концентрація цементу складала 2,778 кг на 1 літр води). Тобто проходило 

перемішування керамзитобетонної суміші без піску, що і є обробкою. Після 

даної обробки гравію в змішувач завантажувався пісок. 

Для всіх п’яти партій керамзитобетонів перемішування суміші 

проводилося до досягнення однорідності та займало від 4 до 5 хвилин. У віці 28 

діб визначалася міцність при стиску досліджених бетонів при рівноважній 

вологості та у водонасиченому стані, а також їх середня густина в сухому стані 

(після висушування зразків до постійної маси при температурі 105±5С), при 

рівноважній вологості (у повітряно-сухих умовах), а також у водонасиченому 

стані (після експонування у воді). Отримані дані наведено у таблиці 3.1. 

Аналіз наведених у таблиці даних показує, що за рахунок застосування 

запропонованої обробки керамзитового гравію цементною суспензією міцність 

керамзитобетону при рівноважній вологості зросла на 2 МПа і більше в 

порівнянні з аналогічним за складом керамзитобетоном на основі насиченого 
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водою гравію. У водонасиченому стані різниця в міцності між 

керамзитобетонами, приготованими на насиченому цементною суспензією 

гравії і бетоном на гравії, попередньо насиченому водою, складала приблизно 

2,5 МПа. Також керамзитобетони на обробленому суспензією гравії були дещо 

міцніше керамзитобетону, який готувався без попереднього насичення 

заповнювача при одночасному завантажені компонентів, але ця різниця в 

міцності була на рівні точності визначення показника якості. 

 

Таблиця 3.1 

Міцність при стиску і середня густина керамзитобетонів, 

приготованих за різними технологіями змішування суміші 

Номер та назва 

партії 

Міцність при стиску, 

МПа 
Середня густина, кг/м

3
 

при рівно-

важній 

вологості 

в водо-

насиченому 

стані 

в 

сухому 

стані 

при 
рівно-
важній 

вологості 

в водо-

насиченом

у стані 

№1 без 

попереднього 

насичення 

31,3 26,9 1667 1704 1822 

№2 з насиченням 

водою 
29,8 25,4 1656 1695 1820 

№3 з насиченням 

суспензією 30% 

концентрації 

31,8 27,5 1672 1709 1826 

№4 з насиченням 

суспензією 60% 

концентрації 

32,1 27,9 1669 1707 1828 

№5 з насиченням 

цементною 

суспензією 

31,9 27,8 1671 1708 1827 

 

Тобто технологія з одночасним завантаженням компонентів 

керамзитобетонної суміші є також досить ефективною, проте фактично є 

набагато менш зручною завдяки наявності ефекту «злипання» окремих блоків 

суміші безпосередньо після завантаження та менш передбаченої зміни 

рухомості суміші при її подальшому транспортуванні і укладанні. Це 
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проявляється в тому, що при розвантаженні суміші зі змішувача при її відносно 

нетривалому перемішуванні через доволі довге у часі поглинання вологи не 

обробленим заповнювачем рухомість може знижуватися швидше, ніж 

очікується в технологічному процесі. При здійсненні операції попередньої 

обробки керамзитового гравію цементною суспензією цей ефект практично 

зникає завдяки більшій насиченості пористого заповнювача, зокрема порожнин 

його зовнішнього шару. Також важливим ефектом обробки гравію суспензією 

можна вважати те, що даний прийом, на нашу думку, дозволяє уникнути ефекту 

зниження мікротвердості контактного шару між пористим заповнювачем і 

цементним тістом, який виникає при насиченні заповнювача водою [144]. 

Аналіз середньої густини досліджених в даному експерименті п’яти 

керамзитобетонів показав, що більш міцні матеріали мали дещо вищу середню 

густину, що пояснюється кращим насиченням цементним тістом поверхневого 

шару пористого заповнювача за рахунок організації раціонального процесу 

перемішування суміші. Це свідчить про те, що фактична витрата компонентів 

суміші в перерахунку на 1 м
3
 керамзитобетону несуттєво зростала. В цілому 

результати даного експерименту щодо впливу технології змішування суміші на 

міцність та середню густину керамзитобетону досить близькі до результатів, 

отриманих М.З. Сімоновим [8]. Відмінністю проведеного в рамках даної роботи 

експерименту було використання для обробки керамзиту цементної суспензією 

різних концентрацій. Але його результати показують, що з точки зору простоти 

організації технологічного процесу для утворення суспензії можна 

використовувати всю необхідну для приготування замісу суміші кількість 

портландцементу. 

Також факт більш глибокого проникнення в’яжучого в поверхневий шар 

пористого керамзитового заповнювача за рахунок застосування операції його 

обробки цементною суспензією був підтверджений результатами 

мікроскопічного аналізу шліфів керамзитобетонів, приготованих за різними 

технологіями. Результати даного аналізу наведені в п.4.4. 
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Крім того в рамках описаного експерименту було досліджено вплив 

обробки пористого керамзитового заповнювача цементною суспензією на 

показники середнього розміру пор  і однорідності розмірів пор  у 

керамзитобетоні. Встановлено, що в керамзитобетоні з п’ятої дослідженої 

партії показник  дорівнював 2,3, а у бетоні з другої партії – 2,6. Тобто за 

рахунок обробки пористого заповнювача цементною суспензією середній 

розмір відкритих пор зменшився на 12%. Також за рахунок обробки 

керамзитового гравію на 15% підвищився показник однорідності пор за 

розмірами  – з 0,62 до 0,71. Цей ефект можна пояснити зменшенням відкритої 

пористості керамзитового гравію при його роботі у цементно-піщаній матриці, 

а також більш рівномірним насиченням в’яжучім контактної зони заповнювача, 

що було підтверджено результатами аналізу структури керамзитобетонів, 

наведеному у п.4.4. 

Таким чином проведені дослідження показали, що обробка керамзитового 

гравію цементною суспензією в початковій стадії перемішування суміші 

дозволяє впливати на сумісну роботу керамзитового заповнювача і цементно-

піщаної матриці, за рахунок чого регулювати структуру легкого бетону, що в 

свою чергу дозволяє покращити фізико-механічні властивості матеріалу. 

 

 

3.2 Вплив складу керамзитобетону на В/Ц сумішей рівної рухомості 

 

Як зазначалося в п.2.3, суміші всіх досліджених в обох серіях 

експериментів керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, а також 

«контрольних», мали рівну рухомість Р2. ОК для даних сумішей складала від 6 

до 8 см, що досягалося підбором кількості води. Це значення рухомості було 

обрано з врахуванням найбільш розповсюджених вимог до сумішей у 

технології виготовлення тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, 

зокрема залізобетонних плавучих. Рівні В/Ц і показники міцності досліджених 

керамзитобетонів у 15 експериментальних точках першої серій наведено у 

таблиці 3.2, у 18 експериментальних точках другої серій наведено у таблиці 3.3.  
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Таблиця 3.2 

В/Ц, міцність при стиску і на розтяг при згині  

досліджених у першій серії експериментів керамзитобетонів 

№ В/Ц 

Міцність при 

стиску 

fck.cube (МПа) 

Міцність на 

розтяг при 

згині 

fctk (МПа) 

1 0,428 31,3 5,70 

2 0,338 33,2 5,99 

3 0,365 34,9 5,85 

4 0,438 32,7 6,12 

5 0,375 34,8 6,32 

6 0,318 37,9 6,60 

7 0,358 37,9 6,50 

8 0,324 40,1 6,67 

9 0,293 40,8 7,15 

10 0,357 40,3 6,83 

11 0,349 39,5 6,92 

12 0,323 41,3 6,88 

13 0,313 41,1 7,46 

14 0,391 40,4 6,83 

15 0,318 42,6 7,08 

 

Через те, що всі суміші мали рівну рухомість Р2, їхня водопотреба і 

відповідно рівень В/Ц залежали від складу керамзитобетону. За даними, які 

були отримані в 15-ти експериментальних точках першої серії експериментів, 

була побудована експериментально-статистична (ЕС) модель [133,134] впливу 

факторів складу на В/Ц керамзитобетонних сумішей рівної рухомості: 

 

В/Ц = 0,318  – 0,025x1  +  0,022x1
2
    ± 0 x1x2  + 0,007x1x3          

                      + 0,012x2  +  0,021x2
2
                          ± 0x2x3        

                      – 0,032x3  +  0,009x3
2
                                        (3.1) 
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Поле властивостей ЕС-моделі (3.1) показує мінімальне значення В/Цmin = 

0,290 у точці з координатами х1= 0,8, х2 = –0,3, х3 = 1, тобто при кількості 

цементу, близької до максимальній, при введенні приблизно 15 кг/м
3
 

мікрокремнезему і 1% добавки С-3. Максимальне В/Цmax = 0,445 спостерігається  

у точці з координатами х1= х3 = – 1, х2 = 1, тобто при мінімальній кількості 

цементу і суперпластифікатору та при введенні мікрокремнезему у кількості 

50 кг/м
3
.   

 

Таблиця 3.3 

В/Ц, міцність при стиску і на розтяг при згині досліджених  

у другій серії експериментів керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів 

№ В/Ц 

Міцність при 

стиску 

fck.cube (МПа) 

Міцність на 
розтяг при 

згині 
fctk (МПа) 

1 0,339 41,4 6,76 

2 0,352 34,6 5,87 

3 0,371 37,1 6,35 

4 0,341 41,5 6,94 

5 0,351 41,9 7,10 

6 0,343 43,1 6,83 

7 0,356 38,6 6,57 

8 0,342 38,4 6,49 

9 0,347 38,3 6,64 

10 0,340 41,7 7,01 

11 0,372 35,8 5,93 

12 0,378 36,4 6,14 

13 0,340 41,7 6,89 

14 0,359 37,2 5,97 

15 0,359 35,5 6,01 

16 0,342 40,9 6,98 

17 0,373 35,6 6,04 

18 0,364 35,1 5,97 
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За ЕС-моделлю (3.1) була побудована діаграма у вигляді кубу, що 

відображена на рис.3.2. Її аналіз показує, що підвищення кількості 

портландцементу і добавки С-3 знижує В/Ц сумішей рівної рухомості. Проте 

характер цього впливу є нелінійним, відповідно зміна кількості цементу від 500 

до 550 кг/м
3
 відчутно знижує В/Ц, а зміна від 550 до 600 кг/м

3
 – вже несуттєво. 

Аналогічно, у міру зростання кількості суперпластифікатору з 0,5 до 0,8% його 

вплив на В/Ц є значно віщим, ніж при підвищенні кількості С-3 від 0,8 до 1%. 

При введенні в керамзитобетонну суміш мікрокремнезему у кількості до 30 

кг/м
3
 її В/Ц несуттєво змінюється. Збільшення кількості мікрокремнезему до 50 

кг/м
3
 викликає необхідність підвищення В/Ц або кількості добавки С-3 для 

збереження рухомості керамзитобетонної суміші. 

 

 

Рис.3.2 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

на В/Ц керамзитобетонних сумішей рівної рухомості 

 

За даними, що були отримані у 18-ти точках другої серії експерименту, 

була побудована показана нижче ЕС-модель впливу 4-х факторів складу на В/Ц 

керамзитобетонних і фіброкерамзитобетонних сумішей рівної рухомості: 
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В/Ц = 0,340  – 0,012x1  +  0,008x1
2
  – 0,002 x1x2’  ± 0x1x4 – 0,002 x1x5           

                       + 0,003x2’  ±  0x2’
2
                            +0,003x2’x4 ± 0x2’x5        

                         ± 0x4       +  0,008x4
2
                                    + 0,003 x4x5   

                                    + 0,002x5  ± 0x5
2
                                                                 (3.2) 

 

Для даної ЕС-моделі поле властивостей має мінімальне значення В/Цmin = 

0,332 у точці з координатами х1= 0,7, х2’ = х5 = – 1, х4 = 0,25, тобто для бетонів 

при близькій до максимальній кількості цементу, без фібри і мікрокремнезему та 

при вмісті гравію на рівні 680 л/м
3
. Максимальне В/Цmax = 0,383 спостерігається  

у точці з координатами х1= – 1, х2’ = х4 = х5 = 1, тобто при мінімальні кількості 

цементу та максимальній кількості фібри, мікрокремнезему та пористого гравію.   

За ЕС-моделлю (3.2) були побудовані однофакторні залежності, що 

відображають вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

в зонах екстремумів та які показані на рис.3.3. При побудові цих графіків рівні 

трьох не відображених на кожному з них факторів складу фіксувалися на 

значеннях, що забезпечують відповідно максимальне і мінімальне значення В/Ц 

суміші, тобто проходження через зони екстремумів показника [133]. 

 

 

Рис.3.3  Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на В/Ц керамзитобетонних і фіброкерамзитобетонних сумішей рівної рухомості 

в зонах мінімуму і максимуму 
 

Як можна побачити на показаних діаграмах, в межах факторного простору 

другої серії експериментів найбільший вплив на рівень В/Ц сумішей має 
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кількість портландцементу. Вміст гравію і кількість поліпропіленової фібри 

оказують найменшій вплив на В/Ц. У міру підвищення в складі кількості 

волокон дисперсної арматури В/Ц суміші зростає фактично лінійно, але це 

зростання навіть при використанні максимальної кількості фібри (1,2 кг/м
3
) не 

перевищує  величини у 4%. Відповідно для більш детального аналізу вплив 

кількості портландцементу, мікрокремнезему та вмісту гравію в бетоні на В/Ц 

легкобетонних сумішей за (3.2) була побудована показана на рис.3.4 діаграма у 

формі куба. При побудові діаграми кількість поліпропіленової фібри 

фіксувалася на середньому рівні 0,6 кг/м
3
 (х5=0). 

 

 

Рис.3.4 Вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему та вмісту 

гравію в бетоні на В/Ц фіброкерамзитобетонних сумішей рівної рухомості 

(друга серія експериментів, х5=0) 

 

Аналіз показаної на рис.3.4 діаграми дозволяє сказати, що при середньому 

вмісті гравію (670-685 л/м
3
) водопотреба і відповідно В/Ц досліджених в даній 

серії експериментів сумішей була найменшою. Цей ефект пояснюється тим, що 

виходячи з умов проведення експериментів при зміні вмісту керамзитового 
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гравію пропорційно змінювалась кількість кварцового піску у складі 

фіброкерамзитобетону для забезпечення однакового (рівного) об’єму матеріалу. 

Тобто при збільшені вмісту керамзиту розсунення гравію у суміші 

зменшувалося завдяки зниженню кількості піску та відповідно розчинної 

складової. На В/Ц суміші рівної рухомості природно впливає як кількість 

пористого гравію та піску у даній суміші, так і здатність її компонентів 

переміщуватися при укладанні. Відповідно для досліджених сумішей найкраща 

здатність до переміщення компонентів спостерігалася при середньому вмісті 

гравію, що у свою чергу дозволяє розраховувати на більш злиту структуру 

подібних керамзитобетонів та їх більш високу міцність і меншу проникність.   

При збільшені кількості портландцементу В/Ц керамзитобетонної суміші 

очікувано знижується. При цьому аналогічно результатам першої серії 

експериментів характер цього впливу є нелінійним і В/Ц більш відчутно 

знижується при зміні кількості цементу від 500 до 550 кг/м
3
. Також фактично 

аналогічно результатам першої серії при введенні мікрокремнезему 

водопотреба суміші несуттєво зростає. Але ступень впливу даного фактору на 

В/Ц є дещо нижчим, ніж в попередній серії експериментів через менший 

діапазон варіювання фактору – до 40 кг/м
3
 модифікатору в даній серії 

експериментів проти до 50 кг/м
3
 в першій.    

В цілому всі досліджені у другій серії експериментів суміші мали 

достатньо низький рівень В/Ц (0,38 і нижче) завдяки використанню 

раціональної кількості добавки С-3 – 0,8% від маси в’яжучого. Така кількість 

суперпластифікатору була визначена раціональною за результатами проведених 

у першій серії експериментів, а також за результатами попередніх досліджень. 

Зокрема це підтверджується тим, що в першій серії експериментів при 

використанні добавки С-3 у кількості 0,8-0,9% від маси цементу В/Ц 

легкобетонних сумішей не перевищувало рівня 0,37. Застосування 

суперпластифікатору також дозволило практично повністю компенсувати деяке 

підвищення водопотреби сумішей, яке виникало при введенні до їх складу 

мікрокремнезему. 
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3.3 Міцність керамзитобетонів при стиску  

 

Відомо, що міцність при стиску є фізико-механічним показником, який 

регламентується для бетону практично всіх будівельних конструкцій, зокрема 

для конструкцій тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих 

залізобетонних. Для досліджених в обох серіях експериментів модифікованих 

керамзитобетонів визначалася міцність при стиску у «стандартному» 28-ми 

денному віці. Міцність визначалася при рівноважній вологості, тобто в 

стандартних умовах. Для першій серії експериментів ЕС-модель, що побудована 

за наведеними у таблиці 3.2 даними та яка описує вплив варійованих факторів 

складу на величину міцності досліджених керамзитобетонів при стиску, має 

вигляд:  

 

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

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

                                  + 1,1x3  –  0,5x3
2
                                                            (3.3) 

 

Поле даної ЕС-моделі показує максимальне значення fck.cube.max = 42,7 МПа в 

точці з координатами х1 = х3 = 1, х2 = 0,6, тобто при максимальні кількості 

портландцементу і добавки С-3 та при кількості мікрокремнезему близько 

35 кг/м
3
. Мінімальну міцність fck.cube.min = 31,3 МПа показують склади у точці з 

координатами х1 = х2 = х3 = –1, тобто з мінімальною кількістю цементу і 

суперпластифікатору С-3, а також без мікрокремнезему. 

Як зазначалося вище, при приготуванні сумішей використовувалася  

попередня обробка керамзитового гравію цементною суспензією, яка, як 

показано у п.3.1, дозволяє досягнути підвищення міцності легких бетонів. Проте 

задача підвищення міцності керамзитобетону залишається актуальною, тому що 

за рахунок її вирішення можливо зниження товщини конструкцій, що в свою 

чергу зменшує їх вагу і дозволяє потенційно розширити сферу їхнього 

застосування в гідротехнічному будівництві.  
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На рис.3.5 показана діаграма у вигляді кубу, що побудована за ЕС-моделлю 

(3.3) та яка відображає вплив факторів складу модифікованого керамзитобетону 

на його міцність при стиску. Аналіз діаграми і даних, наведених у таблиці 3.2 

показує, що міцність досліджених керамзитобетонів знаходилася у діапазоні від 

31 до 43 МПа. Цей рівень міцності при стиску задовольняє вимогам, які 

висуваються для більшості тонкостінних залізобетонних конструкцій 

гідротехнічних споруд, включаючи плавучі споруди.  

 

 

Рис.3.5 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

керамзитобетону на його міцність при стиску 

 

Також аналіз діаграми на рис.3.5 показує, що у міру збільшення кількості 

портландцементу міцність керамзитобетонів зростає, при цьому цей ефект є 

більш відчутним при підвищенні кількості в’яжучого з 500 до 550 кг/м
3
. При 

підвищенні кількості добавки С-3 до 0,8-1% за рахунок зниження В/Ц суміші 

міцність при стиску досліджених керамзитобетонів зростає на 2-2,5 МПа. 

Введення мікрокремнезему в кількості 30-35 кг/м
3
 підвищує міцність при стиску 

керамзитобетонів в середньому на 2 МПа або на 6-8%. Тобто ефект  підвищення 
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міцності керамзитобетону при застосуванні даного модифікатору є позитивним, 

проте доволі обмеженим. Такий вплив мікрокремнезему на міцність при стиску 

досліджених керамзитобетонів можна пояснити його впливом на В/Ц суміші, а 

також тим, що ця активна мінеральна добавка володіє пуцолановими 

властивостями. Як відомо [44,47], пуцолан має дещо більшу ефективність при 

його використанні зі шлаковими в’яжучими, а сульфатостійкій портландцемент 

ССПЦ400-Д0, який використався в даних дослідженнях, не містить шлаку. Але 

основною метою використання мікрокремнезему було підвищення довговічності 

керамзитобетону в жорстких умовах експлуатації завдяки спрямованим змінам у 

його структурі. 

У другій серії експериментів, аналогічно першій серії, аналізувалася 

міцність модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів при стиску. 

ЕС-модель, яка побудована за даними, наведеними у таблиці 3.3 та яка описує 

вплив варійованих факторів складу на величину міцності при стиску 

досліджених у другій серії експериментів керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів має вигляд:  

 

fck.cube (МПа) = 41,3  + 3,2x1 – 0,6x1
2
  ± 0x1x2’ – 0,2x1x4 ± 0 x1x5           

                          + 0,8x2’ – 0,8x2’
2
               – 0,3x2’x4 + 0,1x2x5        

                          – 0,5x4 – 1,1x4
2
                                 ± 0 x4x5   

                                      + 0,3x5 – 0,3x5
2
                                        (3.4) 

 

Поле властивостей ЕС-моделі (3.4) показує мінімальне значення fck.cube.min = 

34,5 МПа у точці з координатами х1= х2’ = х5 = – 1, х4 = 1, тобто для бетонів при 

мінімальній кількості портландцементу, без фібри і мікрокремнезему та при 

максимальному вмісті гравію, що відповідає найменшому розсуненню крупного 

пористого заповнювача. Максимальне значення fck.cube.max = 44,4 МПа поле має у 

точці з координатами х1= 1, х2’ = 0,7, х4 = – 0,3, х5 = 0,3, тобто при максимальній 

кількості портландцементу, вмісті  мікрокремнезему близько 30-32 кг/м
3
, вмісті 

гравію на рівні 665 л/м
3
 та фібри приблизно 0,7 кг/м

3
.   
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На рис.3.6 показані побудовані за ЕС-моделлю (3.4) однофакторні 

залежності, що відображають вплив варійованих факторів складу на міцність 

досліджених в другій серії експериментів керамзитобетонів при стиску в зонах 

екстремумів.  

 

 

Рис.3.6  Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на міцність при стиску керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів в зонах 

мінімуму і максимуму 

 

Аналіз наведених на рис.3.6 діаграм і ЕС-моделі (3.4) показав, що міцність 

при стиску досліджених у другій серії експериментів модифікованих 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів знаходилася у діапазоні від 34 до 

45 МПа, що дещо вище, ніж діапазон міцності досліджених у першій серії 

керамзитобетонів – від 31 до 43 МПа. Це можна пояснити застосуванням 

оптимальної кількості суперпластифікатору С-3, більш оптимальним 

діапазоном варіювання кількості мікрокремнезему, а також варіюванням 

розсуненням керамзитового гравію, що дозволяє додатково управляти 

структурою і відповідно міцністю легкого бетону. Кількість поліпропіленової 

фібри практично не впливає на міцність при стиску досліджених 

модифікованих фіброкерамзитобетонів. При варіюванні фактору х5 в межах 

факторного простору другої серії експериментів значення fck.cube змінюється на 

величину до 1 МПа. Це є очікуваним ефектом, тому що несуттєвий  вплив 

дисперсного армування на показник міцності при стиску бетону описано у 
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багатьох роботах [115,145-147 та ін.]. Але основною метою застосування фібри 

в даному дослідженні було покращення інших показників якості 

керамзитобетонів для підвищення їх довговічності в складних умовах 

експлуатації.  

Для детальнішого аналізу вплив кількості портландцементу, 

мікрокремнезему та вмісту гравію в керамзитобетоні на його міцність при 

стиску за (3.4) була побудована та показана на рис.3.7 діаграма у формі куба. 

При її побудові кількість поліпропіленової фібри аналогічна діаграмі на рис.3.4 

фіксувалася на середньому рівні 0,6 кг/м
3
 (х5 =0). 

 

 

Рис.3.7 Вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему та вмісту гравію 

на міцність фіброкерамзитобетонів при стиску (друга серія експериментів, х5=0) 

 

Аналіз діаграми на рис.3.7 показує, що у міру збільшення кількості 

портландцементу міцність фіброкерамзитобетону очікувано підвищується. 

Введення до складу легкого бетону мікрокремнезему в кількості 35-38 кг/м
3
 

підвищує міцність матеріалу на 2-2,5 МПа, що аналогічно результатам першої 

серії експериментів. При варіюванні вмісту гравію в складі досліджених 

керамзитобетонів міцність змінюється на величину до 1,5 МПа. При цьому як 
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зазначалося вище, найбільшу міцність мають бетони з вмістом керамзитового 

гравію 660-670 кг/м
3
, що відповідає меншому В/Ц суміші.  

Як зазначалося вище, крім 18-ти досліджених у другій серії складів 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, що готувалися із застосуванням 

обробки пористого гравію цементною суспензією, досліджувалися властивості 

двох контрольних складів, які готувалися без використання прийому обробки. 

Встановлено, що міцність при стиску «контрольних» складів керамзитобетонів 

№2а і №12а складала відповідно 32,5 МПа і 34,2 МПа, що на 2,1-2,2 МПа 

менше, ніж міцність при стиску аналогічних складів легких бетонів другої серії 

експериментів. Тобто обробка керамзитового гравію цементною суспензією 

підтвердила свою ефективність, що співпадає з результатами, описаними у 

п.3.1. 

  Також на даному етапі роботи визначалася міцність при стиску окремих 

зразків досліджених в обох серіях експериментів керамзитобетонів у 

водонасиченому стані. Міцність легких бетонів першої серії в вологих умовах 

експлуатації складала від 26 до 38 МПа, другої – від 29 до 40 МПа. Таким 

чином було встановлено, що данні модифіковані керамзитобетони мають 

достатній рівень водостійкості, їх коефіцієнт розм’якшення знаходився в межах 

0,85-0,89. Це важливо для матеріалів конструкцій тонкостінних гідротехнічних 

споруд, зокрема плавучих, тому що вони експлуатуються в постійному контакті 

з водою. 

В цілому можна зробити висновок, що міцність при стиску досліджених 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів дозволяє використовувати їх в 

тонкостінних конструкціях більшості тонкостінних гідротехнічних споруд, 

включаючи плавучі залізобетонні. При цьому за рахунок зниженої середньої 

густини і високої довговічності, що показано нижче, ці матеріали мають високу 

конструктивну ефективність. 
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3.4 Міцність керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів  

на розтяг при згині 

 

Конструкції залізобетонних тонкостінних гідротехнічних споруд в процесі 

експлуатації піддаються досить складним і різноспрямованим навантаженням. 

Відповідно для конструкцій подібних споруд важливим показником якості є 

міцність бетону на розтяг при згині.  

Вплив варійованих у першій серії експериментів досліджень факторів 

складу керамзитобетону на його міцність на розтяг при згині описує наведена 

нижче ЕС-модель: 

 

fctk (МПа) = 6,80  + 0,52x1  –  0,19x1
2
    –   0,08 x1x2     ± 0x1x3          

                             + 0,11x2  –  0,13x2
2
                             ± 0x2x3        

                             + 0,14x3   ± 0x3
2
                                                                 (3.5) 

 

Згідно даних ЕС-моделі (3.5) максимальну міцність на розтяг при згині 

fctk.max = 7,27 МПа мають склади в точці з координатами х1 = х3 = 1, х2 = 0,2, 

тобто при максимальній кількості портландцементу і суперпластифікатору С-3 

та при кількості мікрокремнезему близько 30 кг/м
3
. Мінімальну міцність 

fctk.min = 5,65 МПа мають склади в точці з координатами х1 = х2 = х3 = –1, тобто з 

мінімальною кількістю цементу і добавки С-3 та без мікрокремнезему. 

За ЕС-моделлю (3.5) була побудована діаграма у вигляді кубу, що 

відображена на рис.3.8. Аналіз даної діаграми дозволяє відмітити, що загальний 

характер впливу варійованих факторів на міцність на розтяг при згині 

досліджених в першій серії керамзитобетонів є аналогічним з їх впливом на 

рівень міцності при стиску матеріалу. Міцність бетону на розтяг при згині, 

природно, залежить від кількості портландцементу, проте цей вплив є нелінійним 

і у міру зростання кількості в’яжучого міцність зростає повільніше. Встановлено, 

що введення активної мінеральної добавки мікрокремнезему в кількості 25-35 

кг/м
3
 підвищує міцність на розтяг при згині керамзитобетонів приблизно на 0,3 

МПа, тобто на 7-9%. Приблизно аналогічний за масштабом вплив на величину fctk 

оказує підвищення кількості суперпластифікатору з 0,5 до 1%.  
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Рис.3.8 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

керамзитобетону на його міцність на розтяг при згині  

 

Вплив варійованих у другій серії експериментів 4-х факторів складу 

модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів на значення їхньої 

міцності на розтяг при згині описує наведена нижче ЕС-модель: 

 

fctk (МПа) = 6,76  + 0.47x1  –  0,17x1
2
   –  0,03x1x2’  +  0,03x1x4  –  0,02x1x5          

                             + 0,06x2’  –  0,07x2’
2
                       – 0,02x2’x4  +  0,04x2’x5       

                             ± 0x4         –  0,02x4
2
                                            – 0,04x4x5   

+ 0,10x5   –  0,02x5
2
                  (3.6)                                             

 

Для даної ЕС-моделі поле властивостей має мінімальне значення fctk.min = 

5,82 МПа у точці з координатами х1= х2’ = х4 = х5 = – 1, тобто для бетонів при 

мінімальній кількості портландцементу, без фібри і мікрокремнезему та при 

мінімальному вмісті гравію. Максимальне значення fctk.max = 7,13 МПа це поле 

властивостей має у точці з координатами х1= 1, х2’ = 0,7, х4 = – 0,5, х5 = 1, тобто 
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при максимальній кількості портландцементу, вмісті мікрокремнезему 32-34 кг/м
3
, 

вмісті гравію приблизно 675 л/м
3
 та фібри 1,2 кг/м

3
.   

За ЕС-моделлю (3.6) були побудовані однофакторні залежності, які 

відображають вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на міцність досліджених керамзитобетонів на розтяг при згині в зонах 

екстремумів та які показані на рис.3.9.   

 

 

Рис.3.9  Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на міцність на розтяг при згині модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів в зонах мінімуму і максимуму 

 

Аналіз діаграм та ЕС-моделі (3.6) показує, що в межах факторного 

простору другої серії експериментів розсунення зерен пористого заповнювача, 

тобто фактор х4, практично не впливає на величину міцності на розтяг при згині 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів. Це можна пояснити відносно 

близькою здатністю розчинної частини бетону і керамзитового гравію 

протистояти навантаженням розтягування. Відповідно далі для більш 

детального аналізу впливу кількості портландцементу, мікрокремнезему та 

поліпропіленової фібри на розтяг при згині досліджених керамзитобетонів за 

(3.6) була побудована та показана на рис.3.10 діаграма у формі кубу. При її 

побудові вміст гравію в легкому бетоні фіксувався на середньому рівні (х4=0). 
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Рис.3.10 Вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему і 

поліпропіленової фібри на міцність на розтяг при згині досліджених 

фіброкерамзитобетонів (друга серія експериментів, х4=0) 

 

Аналіз наведеної діаграми показує, що у міру збільшення кількості 

портландцементу міцність на розтяг при згині керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів природно зростає і цей вплив має дещо нелінійний 

вигляд. За рахунок введення мікрокремнезему в кількості 30-35 кг/м
3
 міцність 

легкого бетону на розтяг підвищується приблизно на 0,3 МПа, що аналогічно 

результатам, отриманим у першій серії експериментів. При застосуванні 

дисперсної арматури величина fctk досліджених керамзитобетонів зростає на 0,4-

0,5 МПа, що є позитивним, проте досить обмеженим результатом. Даний 

порівняно низький ефект у підвищені стійкості до навантажень розтягування 

при застосуванні фібри можна пояснити досить гарною роботою бетонів на 

пористих заповнювачах, зокрема керамзитобетонів,  саме при розтягуванні. Це 

обумовлено, по-перше, досить гарною адгезією цементно-піщаної матриці до 

пористого заповнювача, по-друге, пружними властивостями самого 
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заповнювача. Відповідно такий рецептурний прийом, як дисперсне армування 

має у легких бетонах порівняно з важкими бетонами дещо нижчу ефективність 

при вирішенні завдання підвищення міцності на розтяг [124]. 

Для двох контрольних складів фіброкерамзитобетонів, приготованих без 

обробки гравію цементною суспензією, також була визначена міцність на 

розтяг при згині. Встановлено, що для даних бетонів їхня міцність на розтяг є 

лише на 0,1-0,2 МПа нижче значень міцності аналогічних складів другої серії 

експериментів, що знаходиться в межах точності визначення показника. Тобто 

обробка керамзитового заповнювача цементною суспензією, яка сприяє 

підвищенню міцності бетону при стиску, несуттєво впливає на величину 

міцності на розтяг при згині.  

Необхідно відмітити, що керамзитобетони та інші бетони на пористих 

заповнювачах відрізняються від важких бетонів порівняно більшою міцністю 

на розтяг при згині за умови відносно близької з важким бетоном величини 

міцності при стиску [47,148-150]. Зокрема завдяки цьому керамзитобетони є 

ефективними матеріалами для тонкостінних конструкцій гідротехнічних 

споруд, що експлуатуються в умовах різноспрямованих навантажень.  

В цілому за рахунок використання раціональних модифікаторів і 

дисперсного армування як основних рецептурних прийомів управління 

структурою досліджені фіброкерамзитобетони мали високу міцніть на розтяг 

при згині, до 7 МПа. Такий рівень міцності забезпечує високу конструктивну 

ефективність даних матеріалів в тонкостінних конструкціях гідротехнічних 

споруд, зокрема у конструкціях плавучих доків, готелів, домів.  

 

 

3.5 Середня густина модифікованих керамзитобетонів   

і фіброкерамзитобетонів в різних умовах експлуатації  

 

Однією з основних причин застосування керамзитобетонів та інших легких 

бетонів на пористих заповнювачах в гідротехнічному будівництві, як 
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зазначалося вище, є зниження ваги залізобетонних конструкцій. Найбільш 

актуальною така задача є для плавучих залізобетонних споруд. Відповідно в 

обох серіях експерименту досліджувалася середня густина модифікованих 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів в різних умовах експлуатації, тобто 

при різній вологості. Середня густина визначалася для зразків в сухому стані, 

при рівноважній вологості та у водонасиченому стані. Також була розрахована 

вологість керамзитобетонів у водонасиченому стані (фактично це відкрита 

пористість легких бетонів) і при рівноважній вологості. Значення середньої 

густини досліджених керамзитобетонів для 15-ти експериментальних точок 

першої серії експериментів наведені в таблиці 3.4, для 18-ти 

експериментальних точках другої серії експериментів – в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.4 

Середня густина досліджених у першій серії експериментів керамзитобетонів  

№ 

Середня густина (кг/м
3
) 

у сухому стані 
при рівноважній 

вологості 

у водонасиченому  

стані 

1 1610 1669 1741 

2 1689 1739 1791 

3 1710 1757 1816 

4 1659 1712 1786 

5 1672 1723 1773 

6 1759 1806 1862 

7 1695 1744 1810 

8 1723 1762 1813 

9 1761 1797 1854 

10 1697 1735 1792 

11 1726 1779 1831 

12 1673 1724 1769 

13 1735 1770 1826 

14 1658 1703 1772 

15 1726 1766 1815 
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Значення середньої густини керамзитобетонів визначалися на зразках у 

віці 90 діб. Цей вік було обрано зважаючи на те, що в даному віці структура 

цементного композиту та відповідно керамзитобетону є більш стабільною в 

порівнянні зі структурою композиту у 28-ми денному віці і такі зразки в 

більшій мірі відповідають бетонам в реальних умовах експлуатації 

тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних. 

 

Таблиця 3.5 

Середня густина досліджених у другій серії експериментів  

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів  

№ 

Середня густина (кг/м
3
) 

у сухому стані 
при рівноважній 

вологості 
у водонасиченому 

стані 

1 1755 1800 1865 

2 1696 1753 1825 

3 1701 1756 1821 

4 1750 1794 1867 

5 1756 1802 1871 

6 1785 1815 1877 

7 1716 1766 1839 

8 1758 1804 1876 

9 1729 1780 1853 

10 1760 1804 1872 

11 1726 1781 1860 

12 1695 1753 1827 

13 1734 1778 1845 

14 1721 1771 1843 

15 1707 1762 1830 

16 1727 1769 1835 

17 1724 1772 1847 

18 1737 1780 1849 
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Для досягнення сухого стану зразки висушувалися до постійної маси при 

температурі 105 ± 5С. Як рівноважна розуміється вологість зразків після їх 

тривалого зберігання при вологості 95 ± 5% і температурі 20 ± 2С. 

Водонасиченими вважаються зразки після їх тривалого вільного водонасичення 

у воді до досягнення постійної маси, але не менше 14 діб. Сухий стан 

позначається в ЕС-моделях індексом "d", рівноважна вологість – індексом "n", 

водонасичений стан – індексом "w". 

Необхідно зазначити, що для більшості конструкцій цивільних і 

громадських будівель, а також транспортних та інших споруд, середня густина 

легких бетонів нормується саме у сухому стані. Але для плавучих 

залізобетонних споруд навпаки діапазоном від 1600 до 2000 кг/м
3 

нормується 

середня густина керамзитобетонів у повітряно-сухому стані, тобто при 

рівноважній вологості [129], а також контролюється у водонасиченому стані. 

Крім того важливо розуміти, що в реальних умовах експлуатації бетон 

більшості конструкцій тонкостінних гідротехнічних споруд знаходиться у 

відповідному «рівноважному» для даної конструкції і даних умов стані. 

Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу на 

середню густину модифікованих керамзитобетонів в сухому стані відображає 

наведена нижче ЕС-модель: 

 

d (кг/м
3
) = 1743,3  + 18,8x1  –  25,9x1

2
   ± 0 x1x2   ± 0x1x3          

                                   ± 0x2     –  20,4x2
2
                   ± 0x2x3        

                                  + 18,3x3 –  20,4x3
2
                                                            (3.7) 

 

Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу на 

середню густину керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів в сухому стані 

відображає така ЕС-модель: 

   

d (кг/м
3
) = 1733,7  + 19,8x1  –  17,6x1

2
  + 7,3 x1x2’  ± 0x1x4 ± 0x1x5        

                                  + 6,8x2’   –  6,9x2’
2
                     ± 0x2’x4 ± 0x2’x5            

                                  – 10,3x4   +  6,8x4
2
                                   ± 0x4x5     

                              – 4,5x5    ±  0x5
2
                                                           (3.8) 
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Аналіз полів властивостей ЕС-моделей (3.7) і (3.8) показує, що для першої 

серії експериментів найменшу середню густину в сухому стані d.min = 

1639,5 кг/м
3
 мають склади у точці в координатах х1 = х2 = х3 = –1, що відповідає 

керамзитобетонам з мінімальною кількістю цементу і добавки С-3 та без 

мікрокремнезему. Для другої серії експериментів найменшу середню густину 

d.min = 1680,6 кг/м
3
 мають склади у точці в координатах х1 = х2’ = –1, х4 = 0,79, 

х5 = 1, тобто при мінімальній кількості цементу і без мікрокремнезему, при 

максимальній кількості фібри та вмісти керамзитового гравію, близькому до 

максимального. Найбільшу середню густину для першої серії експериментів 

d.max = 1750,8 кг/м
3
 мають склади у точці в координатах х1 = 0,55, х2 = 0, 

х3 = 0,52 що відповідає керамзитобетонам з кількістю цементу, близькою до 

максимальної, кількістю мікрокремнезему приблизно 25 кг/м
3
 і добавки С-3 

приблизно 0,9%. Для другої серії експериментів найбільшу середню густину 

d.max = 1765,7 кг/м
3
 мають склади у точці в координатах х1 = 1, х2’ = 0,5, 

х4 = х5 = –1, тобто при максимальній кількості цементу, кількості 

мікрокремнезему 26-27 кг/м
3
, без фібри та при мінімальному вмісті 

керамзитового гравію. 

На рис.3.11 показана діаграма у вигляді куба, яка побудована за ЕС-

моделлю (3.7) та яка відображає вплив варійованих у першій серії 

експериментів факторів складу на середню густину керамзитобетонів у сухому 

стані. На рис.3.12 показані побудовані за ЕС-моделлю (3.8) однофакторні 

діаграми, які відображають вплив варійованих у другій серії експериментів 

факторів складу на середню густину композитів в зонах екстремумів.  

Аналіз показаної на рис.3.11 діаграми та даних табл.3.4 дозволяє сказати, що 

в сухому стані найбільшій вплив на середню густину досліджених у першій серії 

експериментів керамзитобетонів оказує кількість портландцементу і добавки С-3. 

При цьому у міру зростання рівня даних факторів середня густина бетонів 

підвищується. Це пояснюється тим, що, по-перше, при збільшенні кількості 

портландцементу в розрахунковому складі керамзитобетону зменшується 

кількість легкого керамзитового гравію, по-друге, при збільшені кількості 



 

 

88 

суперпластифікатору С-3 знижується кількість води замішування, відповідно 

структура композиту стає менш пористою. Вплив кількості мікрокремнезему на 

середню густину керамзитобетону є схожим з впливом цього фактору на В/Ц 

суміші, відповідно склади з меншім В/Ц мають дещо більшу густину.     

 

 

Рис.3.11 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

на середню густину керамзитобетонів у сухому стані 

 

Аналіз показаних на рис.3.12 діаграм та ЕС-моделі (3.8) показує, що 

кількість поліпропіленової фібри найменше впливає на середню густину 

досліджених керамзитобетонів. За рахунок введення дисперсної арматури 

середня густина матеріалу знижується, але на величину не більше 10 кг/м
3
, що 

вірогідно є слідством підвищення водопотреби бетонної суміші рівної 

рухомості. Найбільш суттєво на величину середньої густини 

фіброкерамзитобетонів впливає кількість портландцементу. В межах 

факторного простору експерименту кількість в’яжучого нелінійно впливає на 

середню густину модифікованих керамзитобетонів і при підвищенні дозування 

цементу з 500 до 550 кг/м
3
 густина легкого бетону зростає істотніше, ніж при 

підвищенні кількості цементу з 550 до 600 кг/м
3
. 
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Рис.3.12  Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на середню густину керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів в сухому стані в 

зонах мінімуму і максимуму 

 

При збільшенні вмісту пористого керамзитового  гравію з 650 до 700 л/м
3
 

середня густина керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів знижується на 20-25 

кг/м
3
, що є наслідком зменшення кількості розчинної складової в композиті. 

При введенні 25-30 кг/м
3
 мікрокремнезему середня густина керамзитобетонів в 

сухому стані зростає на 15-20 кг/м
3
. При цьому максимальна середня густина 

фіброкерамзитобетонів, що досліджувалися у другій серії експериментів, була 

дещо вищою, ніж максимальна густина легких бетонів, досліджених у першій 

серії. Це пояснюється варіюванням вмісту поритого керамзитового гравію і 

застосуванням раціональної кількості суперпластифікатору С-3, що давало 

змогу забезпечити більшу «злитність» суміші та відповідно композиту.   

Вплив факторів складу, які варіювалися у першій серії експериментів, на 

середню густину досліджених керамзитобетонів при рівноважній вологості, яка 

є більш типовою для транспортних споруд і частини конструкцій 

гідротехнічних споруд, описує наведена нижче ЕС-модель: 

  

n (кг/м
3
) = 1777,0  + 15,2x1  –  27,4x1

2
   ± 0 x1x2   ± 0x1x3          

                                   ± 0x2     –  20,4x2
2
                    ± 0x2x3        

                                  + 15,2x3    ± 0x3
2
                                                               (3.9) 
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Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу на 

середню густину керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів при рівноважній 

вологості відображає наведена нижче ЕС-модель: 

 

n (кг/м
3
) = 1794,7  + 15,6x1  – 6,9x1

2
  + 5,4 x1x2’   ± 0x1x4  ±  0x1x5        

                                  + 3,8x2’  –  8,2x2’
2
                    + 4,2x2’x4  ± 0x2’x5           

                                  – 8,3x4  ±  0x4
2
                                         + 3,9x4x5     

                             ± 0x5    ±  0x5
2
                                                           (3.10) 

 

За даними ЕС-моделі (3.9) у першій серії експериментів мінімальну 

середню густину при рівноважній вологості n.min = 1698,7 кг/м
3
 мають 

керамзитобетони у точці з координатами, які аналогічні координатам 

мінімальної середньої густини в сухому стані, тобто з мінімальною кількістю 

цементу і добавки С-3 та без мікрокремнезему. Для другої серії експериментів 

відповідно до даних (3.10) мінімальну середню густину n.min = 1749,1 кг/м
3
 

мають фіброкерамзитобетони у точці в координатах х1 = х2’ = –1, х4 = х5 = 1, 

тобто при мінімальній кількості цементу і без мікрокремнезему, та при 

максимальній кількості фібри та вмісті керамзитового гравію. Найбільшу 

середню густину при рівноважній вологості у першій серії експериментів n.max 

= 1794,3 кг/м
3
 мають склади у точці в координатах х1 = 0,59, х2 = 0, х3 = 1 що 

відповідає керамзитобетонам з кількістю цементу, близькою до максимальної, 

кількістю мікрокремнезему приблизно 25 кг/м
3
 і добавки С-3 1%. Для другої 

серії експериментів найбільша середня густина n.max = 1816,3 кг/м
3
 фіксується у 

точці з координатами х1 = 1, х2’ = 0,3, х4 = х5 = –1, тобто також при 

максимальній кількості цементу, кількості мікрокремнезему 25-27 кг/м
3
, без 

фібри і з мінімальним вмістом гравію. 

Діаграма у вигляді куба, яка побудована за ЕС-моделлю (3.9) та яка 

відображає вплив варійованих факторів складу керамзитобетону на його 

середню густину при рівноважній вологості, показана на рис.3.13. Побудовані 

за ЕС-моделлю (3.10) однофакторні діаграми, що відображають вплив 
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варійованих у другій серії експериментів факторів складу на середню густину 

керамзитобетонів при рівноважній вологості в зонах екстремумів, відображені 

на рис.3.14. 

 

 

Рис.3.13 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

на середню густину керамзитобетонів при рівноважній вологості 

 

Аналіз показаної на рис.3.13 діаграми дозволяє зробити висновок, що 

загальний вплив варійованих у першій серії експериментів факторів на середню 

густину керамзитобетонів при рівноважній вологості майже аналогічний з їх 

впливом на середню густину легких бетонів у сухому стані. При цьому при 

рівноважній вологості дещо нижчім, ніж для сухих матеріалів, є вплив кількості 

добавки С-3. Це можна пояснити тим, що кількість пор у матеріалі при такій 

вологості менше впливає на густину, ніж у сухому стані через наявність води у 

даних порах. Відповідно матеріали з більшою кількістю пор, точніше з більшим 

їх об’ємом, менше відрізняються за середньою густиною від матеріалів з 

меншім об’ємом пор, ніж у сухому стані.   
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Рис.3.14  Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на середню густину керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів при рівноважній 

вологості в зонах мінімуму і максимуму 

 

Аналіз показаних на рис.3.14 діаграм показує, що вплив варійованих у 

другій серії експериментів факторів складу на середню густину модифікованих 

фіброкерамзитобетонів при рівноважній вологості також є подібним до впливу 

цих факторів на середню густину бетонів, що знаходилися в сухому стані. Але 

при рівноважній вологості середня густина модифікованих керамзитобетонів 

варіюється менше, ніж середня густина цих матеріалів в сухому стані. Це 

можна пояснити тим, що гігроскопічна волога заповнює пори та інші 

порожнини бетону, відповідно у більш пористих складах її містіться дещо 

більше. При зростанні кількості портландцементу середня густина 

керамзитобетонів зростає, при збільшенні вмісту поритого гравію – знижується. 

Кількість мікрокремнезему несуттєво впливає на густину легкого бетону, проте 

найбільшу середню густину мають склади з вмістом даного модифікатору на 

рівні 25-30 кг/м
3
. Найменше на середню густину фіброкерамзитобетонів при 

рівноважній вологості впливає кількість поліпропіленової фібри. 

Більшість конструкцій гідротехнічних споруд експлуатуються при 

постійному контакті з водою, відповідно вологи умови експлуатації є типовими 

для бетону цих конструкцій. ЕС-модель, яка побудована за даними таблиці 3.4 

та яка описує вплив факторів складу на середню густину досліджених 
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керамзитобетонів тонкостінних гідротехнічних споруд у водонасиченому стані, 

має вигляд: 

 

w (кг/м
3
) = 1835,0  + 11,3x1  –  17,7x1

2
   ± 0 x1x2   ± 0x1x3          

                                   ± 0x2     –  28,2x2
2
                    ± 0x2x3        

                                  + 7,7x3    ± 0x3
2
                                                               (3.11) 

 

Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу на 

середню густину керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів у водонасиченому 

стані відображає наведена нижче ЕС-модель: 

 

w (кг/м
3
) = 1866,3  + 13,7x1  –  6,8x1

2
  + 4,1 x1x2’   ± 0x1x4    + 4,7x1x5        

                                  + 3,0x2  –  10,7x2’
2
                    + 5,3x2’x4  ± 0x2’x5            

                                  – 7,3x4   ±  0x4
2
                                          + 4,9x4x5    

                                ± 0x5    ±  0x5
2
                                                               (3.12) 

 

Для першої серії експериментів поле властивостей ЕС-моделі (3.11) 

показує, що найменша середня густина у водонасиченому стані w.min = 

1770,1 кг/м
3
 досягається у точці в координатах х1 = х2 = х3 = –1 що співпадає з 

координатами мінімальної густини в інших експлуатаційних станах та 

відповідає керамзитобетонам з мінімальною кількістю цементу і добавки С-3 та 

без мікрокремнезему. Для другої серії експериментів за даними поля 

властивостей ЕС-моделі (3.12) найменшу середню густину  w.min = 1823,1 кг/м
3
 

мають фіброкерамзитобетони з мінімальною кількістю цементу, без 

мікрокремнезему, при максимальній кількості фібри та вмісті керамзитового 

гравію, що також співпадає з координатами найменшої густини в інших 

експлуатаційних станах. Найбільша середня густина в першої серії 

експериментів w.max = 1844,6 кг/м
3
 досягається у точці в координатах 

х1 = 0,51, х2 = 0, х3 = 1 що відповідає керамзитобетонам з кількістю цементу, 

близькою до максимальної,  кількістю мікрокремнезему приблизно 25 кг/м
3
 і з 

максимальною кількістю добавки С-3 – 1% від маси в’яжучого. В другий серії 
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експериментів найбільша середня густина у водонасиченому стані w.max = 

1881,5 кг/м
3
 досягається у точці в координатах х1 = 0,67, х2’ = 0,2, х4 = х5 = –1, 

тобто також при кількості цементу близькій до максимальної, кількості 

мікрокремнезему 24 кг/м
3
, без фібри і з мінімальним вмістом гравію. 

На рис.3.15 показана діаграма у вигляді куба, що побудована за ЕС-

моделлю (3.11) та яка відображає вплив варійованих у першій серії 

експериментів факторів складу керамзитобетону на його середню густина у 

водонасиченому стані. 

 

 

Рис.3.15 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

на середню густину керамзитобетонів у водонасиченому стані 

 

Аналіз діаграми на рис.3.15 та наведених у табл.3.4 даних показує, що у 

водонасиченому стані діапазон зміни середньої густини керамзитобетонів в 

рамках факторного простору експериментів першої серії є відчутно меншим, 

ніж при рівноважній вологості та у сухому стані. Різниця між мінімальною і 

максимальною густиною водонасичених керамзитобетонів складає 64 кг/м
3
, 
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при рівноважній вологості дана різниця складає 96 кг/м
3
, а у сухому стані – 

101 кг/м
3
. Це пояснюється тим, що при насиченні водою загальний об’єм пор 

менше впливає на середню густину бетону як капілярно-пористого матеріалу 

через меншу різницю у густині води у порах і матричного матеріалу, ніж 

різниця між густиною повітря і того ж матричного матеріалу. Відповідно у 

водонасиченому стані найменшій вплив на середню густину керамзитобетонів 

оказує кількість суперпластифікатору С-3 – при підвищенні рівня даного 

фактору з 0,5 до 1% рівень w змінюється у межах 15 кг/м
3
. За рахунок 

підвищення кількості портландцементу до 560-570 кг/м
3
 середня густина 

легкого бетону зростає на 24 кг/м
3
. При підвищенні кількості мікрокремнезему 

з 0 до 25 кг/м
3
 середня густина керамзитобетону у водонасиченому стані 

зростає на 26-28 кг/м
3
, подальше підвищення дозування цього модифікатору 

вже знижує рівень w.  

На рис.3.16 показані однофакторні діаграми, які побудовані за ЕС-

моделлю (3.12) та які відображають вплив варійованих у другій серії 

експериментів факторів складу фіброкерамзитобетонів на їх середню густину у 

водонасиченому стані в зонах екстремумів. Як видно з показаних на рис.3.16 

діаграм, загальний вплив варійованих факторів складу на середню густину 

модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів у водонасиченому 

стані є схожим з їх впливом на середню густину легких бетонів в інших станах 

(експлуатаційних умовах). Кількість поліпропіленової фібри оказує найменшій 

вплив на середню густину керамзитобетонів, що аналогічно її впливу на 

густину бетонів в інших умовах експлуатації. Найбільшу середню густину, 

1870 кг/м
3
 та вище, мають склади з максимальною кількістю портландцементу 

при мінімальному вмісті пористого гравію та при введенні мікрокремнезему у 

кількості 25-30 кг/м
3
.  

Також в дослідженнях було встановленого, що «контрольні» склади 

керамзитобетонів, приготовані без використання обробки керамзитового гравію 

цементною суспензією, в сухому стані мали середню густину на 15-17 кг/м
3
 

меншу за густину аналогічних складів другої серії експериментів. При цьому у 
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водонасиченому стані середня густина даних складів була на 9-10 кг/м
3
 нижче 

густини складів №2 і №12, приготованих на обробленому суспензією гравії. Ці 

данні збігаються з результатами досліджень, наведеними у п.3.1, і 

демонструють, що за рахунок обробки цементне тісто краще проникає в пори 

зовнішньої оболонки заповнювача, ніж при використанні традиційної схеми 

приготування легкобетонної суміші. 

 

 

Рис.3.16  Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на середню густину керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів у 

водонасиченому стані в зонах мінімуму і максимуму 

 

В цілому середня густина досліджених керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів приблизно на 500-600 кг/м
3
 менше в порівнянні з 

середньою густиною важких бетонів, які можна розглядати як альтернативний 

матеріал для тонкостінних конструкцій. Тобто за рахунок використання легких 

бетонів підвищується конструктивна ефективність тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних. Крім того, 

використання довговічних і конструктивно ефективних керамзитобетонів 

дозволяє додатково розширити сфери застосування тонкостінних конструкцій в 

гідротехнічному будівництві. Також важливо зазначити, що середня густина 

досліджених  керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів задовольняє вимогам 

галузевих стандартів на суднобудівний бетон. Відповідно застосування даних 
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легких бетонів при виготовленні залізобетонних плавучих споруд дозволяє 

підвищити їх вантажопідйомність. 

 

Висновки за 3-м розділом 

 

1. Обробка керамзитового гравію цементною суспензією в початковій 

стадії перемішування суміші впливає на сумісну роботу керамзитового 

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

підвищує міцність керамзитобетонів, та на 10-15 кг/м
3
 їх середню густину. 

2. Міцність досліджених модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів дозволяє використовувати їх в тонкостінних 

конструкціях гідротехнічних споруд. Зокрема, міцність даних легких бетонів 

відповідає вимогам Морського регістру для конструкцій плавучих 

залізобетонних споруд. За рахунок використання модифікаторів, дисперсного 

армування фіброю і застосування попередньої обробки гравію цементною 

суспензією досліджені керамзитобетони мають міцність при стиску до 

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

3. Збільшення кількості портландцементу і добавки С-3 знижує В/Ц суміші 

рівної рухомості. При введенні в керамзитобетонну суміш мікрокремнезему і 

фібри її В/Ц несуттєво підвищується за рахунок додаткової водопотреби даних 

компонентів. Для досліджених в другій серії експериментів сумішей їх В/Ц 

була найменшою при вмісті гравію 670-685 л/м
3
. 

4. Загальний характер впливу більшості факторів складу на міцність при 

стиску і на міцність на розтяг при згині досліджених керамзитобетонів є 

аналогічним. У міру збільшення кількості портландцементу міцність 

керамзитобетонів природно зростає. При збільшенні кількості добавки С-3 до 

0,8-0,9% за рахунок зниження В/Ц суміші міцність при стиску легких бетонів 

підвищується на 2-2,5 МПа. При введенні 25-30 кг/м
3
 мікрокремнезему міцність 

при стиску керамзитобетонів підвищується на 2-2,2 МПа, міцність на розтяг 

при згині – в середньому на 0,3 МПа, тобто на 6..8%. При застосуванні 
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дисперсної арматури міцність на розтяг при згині керамзитобетонів зростає на 

0,4-0,5 МПа, а міцність при стиску практично не змінюється.  

5. Загальний вплив варійованих в обох серіях експериментів факторів 

складу на середню густину керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів у сухому 

стані, при рівноважній вологості, а також у водонасиченому стані, є 

аналогічним. У міру підвищення кількості портландцементу і добавки С-3 

середня густина бетонів зростає. При підвищенні кількості мікрокремнезему з 0 

до 25-30 кг/м
3
 середня густина легкого бетону зростає, а подальше підвищення 

дозування цього модифікатору навпаки знижує середню густину композиту.  

6. Середня густина досліджених керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів 

на 500-600 кг/м
3
 менше в порівнянні з середньою густиною важких бетонів. За 

рахунок використання легких бетонів підвищується конструктивна 

ефективність тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд. Середня 

густина керамзитобетонів при рівноважній вологості та у водонасиченому стані 

задовольняє вимогам галузевих стандартів на суднобудівний бетон, що 

дозволяє підвищити вантажопідйомність плавучих споруд завдяки 

застосуванню легких бетонів. 

7. Викладені у даному розділі результати досліджень опубліковані у 

роботах [142,151-154]. 
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РОЗДІЛ 4. 

СТРУКТУРА І ДОВГОВІЧНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ 

КЕРАМЗИТОБЕТОНІВ І ФІБРОКЕРАМЗИТОБЕТОНІВ 

 

4.1 Водонепроникність керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів 

 

Для бетонів тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, які 

експлуатуються в підводному положенні або у тривалому контакті з водою, 

водонепроникність є одним з основних показників якості, який забезпечує 

довговічність матеріалу. Наприклад, дуже жорсткі вимоги щодо забезпечення 

водонепроникності висуваються до бетонів для плавучих залізобетонних 

споруд [24,155]. На рис.4.1 наведені особливості умов експлуатації плавучих 

доків [24], конструкції яких піддаються постійному гідростатичному тиску. 

Відомо, що проникність бетону як капілярно-пористого матеріалу залежить від 

його капілярної та відкритої пористості, а також від змін пористості бетону в 

результаті різноманітних процесів і впливів при експлуатації конструкції [156].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1 Особливості умов 

експлуатації плавучих доків 

в робочому положенні та при 

зануренні [24] 
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Рівні водонепроникності та морозостійкості досліджених керамзитобетонів 

у експериментальних точках першої серій експериментів наведено у 

таблиці 4.1, у експериментальних точках другої серій – у таблиці 4.2.  

 

Таблиця 4.1 

Водонепроникність і морозостійкість 

досліджених у першій серії експериментів керамзитобетонів 

№ 
Водонепроникність 

W (атм) 

Морозостійкість 

F (цикли) 

1 4 350 

2 6 400 

3 10 450 

4 6 400 

5 12 400 

6 8 500 

7 10 500 

8 10 550 

9 10 500 

10 10 500 

11 10 450 

12 10 500 

13 14 600 

14 12 500 

15 12 550 

 

ЕС-модель, що описує вплив факторів складу, які варіювалися у першій 

серії експериментів, на водонепроникність модифікованих керамзитобетонів, 

має вигляд: 

 

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

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

                           + 0,8x3  –  0,9x3
2
                                                                     (4.1) 
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Таблиця 4.2 

Водонепроникність і морозостійкість досліджених  

у другій серії експериментів керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів 

№ 
Водонепроникність 

W (атм) 

Морозостійкість 

F (цикли) 

1 12 550 

2 8 450 

3 8 500 

4 10 600 

5 12 600 

6 14 450 

7 12 500 

8 12 550 

9 10 550 

10 14 500 

11 10 500 

12 8 500 

13 12 550 

14 10 450 

15 8 500 

16 10 500 

17 8 500 

18 8 450 

 

Слід зазначити, що точність ЕС-моделі (4.1) суттєво обмежена через 

специфіку дискретної методики визначення марки за водонепроникністю. Це 

обумовлено тим, що значення W, яке є фактично тиском у атмосферах, може 

бути лише парним. Проте ця дискретність несуттєво впливає на загальні 

тенденції впливу факторів, які варіювалися.  

Згідно даних ЕС-моделі (4.1) максимальну водонепроникність у першій 

серії експериментів Wmax  14 атм мають склади у точці з координатами  х1 = 1, 

х2 = 0,3, х3 = 0, тобто при максимальні кількості портландцементу, середній 
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кількості суперпластифікатору С-3 (близько 0,8%) та при кількості 

мікрокремнезему близько 30 кг/м
3
. Мінімальну водонепроникність Wmin  4 атм 

мають склади в точці з координатами х1 = х2 = х3 = –1, тобто з мінімальною 

кількістю цементу і добавки С-3 та без мікрокремнезему. 

На рис.4.2 показана побудована за ЕС-моделлю (4.1) діаграма у вигляді 

куба, що відображає вплив варійованих факторів складу модифікованого 

керамзитобетону на його водонепроникність.  

 

 

Рис.4.2 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

керамзитобетону на його водонепроникність 

 

Аналіз діаграми показує, що найбільш суттєво на рівень W досліджених в 

першій серії експериментів керамзитобетонів впливає кількість 

портландцементу. При підвищенні кількості в’яжучого з 500 до 600 кг/м
3
 

водонепроникність легкого бетону зростає на 2-3 марки (від 4 до 6 атмосфер). 

При цьому більш відчутне зростання за рахунок застосування більшої кількості 

цементу відбувається для складів без мікрокремнезему та при мінімальній 

кількості добавки С-3, тобто модифікованих у меншій мірі. За рахунок введення 
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у склад керамзитобетонів 25-32 кг/м
3
 мікрокремнезему їх водонепроникність 

підвищується більш, ніж на марку (2 атмосфери і більше). При збільшенні 

кількості суперпластифікатору С-3 з 0,5 до 0,8-0,9% рівень W підвищується на 

величину до 2 атмосфер, тобто на одну марку. 

ЕС-модель, що описує вплив варійованих у другій серії експериментів 

факторів складу на водонепроникність модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів, має вигляд:  

 

W (атм) = 11,9  + 1,8x1  –  1,2x1
2
  + 0,4x1x2’  + 0,1x1x4 – 0,1x1x5       

                           + 0,7x2’  –  0,9x2’
2
                     ± 0x2’x4   ± 0x2’x5          

                           – 0,2x4  –  0,5x4
2
                                       ± 0x4x5        

 – 0,8x5  +  0,5x5
2
                                                                     (4.2) 

 

Точність даної ЕС-моделі також дещо обмежена дискретністю визначення 

показника W, що аналогічно зазначеному вище. Поле властивостей ЕС-моделі 

(4.2) має мінімальне значення Wmin  7 атм у точці з координатами х1= х2’ = – 1, 

х4 = 1, х5 = 0,73, тобто для бетонів при мінімальній кількості портландцементу і 

без мікрокремнезему, при кількості фібри, близької до максимальної та при 

максимальному вмісті гравію, що відповідає найменшому розсуненню пористого 

заповнювача. Максимальне значення Wmax  14,5 атм поле має у точці з 

координатами х1= 1, х2’ = 0,39, х4 = – 0,11, х5 = – 1, тобто при максимальній 

кількості портландцементу, вмісті  мікрокремнезему близько 29-30 кг/м
3
, вмісті 

гравію на рівні 670 л/м
3
 та без фібри. На рис.4.3 показані однофакторні 

залежності, які були побудовані за ЕС-моделлю (4.2) та які відображають вплив 

варійованих у другій серії експериментів факторів складу на водонепроникність 

керамзитобетонів у зонах екстремумів. 

Аналіз діаграми показує, що кількість поліпропіленової фібри несуттєво 

впливає на водонепроникність досліджених керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів. Можна відмітити, що судячи з діаграм на рис.4.3 та 

даних таблиці 4.2, склади легких бетонів з фіброю мають дещо нижчій рівень 

W, ніж склади без фібри. Але коливання рівня даного показника фактично не 
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відрізняється від точності його визначення. Найбільшій вплив на рівень 

водонепроникності матеріалу оказує кількість портландцементу. Для більш 

детального аналізу впливу кількості портландцементу, мікрокремнезему та 

вмісту гравію на водонепроникність керамзитобетонів за (4.2) була побудована 

діаграма, яка показана на рис.4.4. При побудові діаграми рівень фактору х5 

фіксувався на мінімальному значенні. 

 

 

Рис.4.3  Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на водонепроникність модифікованих керамзитобетонів в зонах мінімуму і 

максимуму 

 

Аналіз наведеної на рис.4.4 діаграми показує, що в цілому характер і 

масштаб впливу кількості портландцементу і мікрокремнезему на 

водонепроникність досліджених у другій серії експериментів керамзитобетонів 

був аналогічним з характером впливу цих факторів в першій серії. При 

підвищенні кількості в’яжучого з 500 до 600 кг/м
3
 водонепроникність матеріалу 

зростає на одну-дві марки. Найбільший рівень W досягається при введенні у 

склад бетону приблизно 35 кг/м
3
 мікрокремнезему. Вміст керамзитового гравію, 

який фактично показує розсунення крупного заповнювача у суміші, впливає на 

рівень W не надто суттєво. При цьому максимальна водонепроникність 

спостерігається при кількості гравію 660-670 л/м
3
.  

На рис.4.5 показано фото зразка циліндра керамзитобетону діаметром і 

висотою 15 см, що був розколотий навпіл після проведення випробування на 
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водонепроникність. На фото добре видно злитість і однорідність структури 

керамзитобетону. Біла лінія на сколі зразка показує фронт просування води в 

бетоні під тиском 10 атмосфер. 

 

 
Рис.4.4 Вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему та вмісту гравію 

на водонепроникність керамзитобетонів (друга серія експериментів, х5= – 1) 

 

 

Рис.4.5 Приклад структури дослідженого керамзитобетону (циліндр, який 

був розколотий навпіл після випробування на водонепроникність) 
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Також важливо відмітити, що склади керамзитобетонів №2а і №12а,  

приготовані без обробки пористого гравію цементною суспензією, тобто 

«контрольні», мали рівень водонепроникності відповідно W6 і W8. Для складу 

№2а цей показник є на одну марку нижче водонепроникності аналогічного 

складу №2 другої серії експериментів. Водонепроникність для складів №12а і 

№12 знаходилася на одному рівні, що можна пояснити наявністю фібри в даних 

бетонах, яка впливає на показник W істотніше, ніж проведення обробки гравію 

суспензією.  

В цілому можна зробити висновок, що водонепроникність досліджених 

модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів при використанні 

раціональної кількості модифікаторів і застосуванні технологічного прийому 

обробки керамзитового гравію цементною суспензією є достатньо високою. 

Досягнутий рівень водонепроникності дозволяє забезпечити необхідну 

довговічність модифікованих керамзитобетонів в тонкостінних конструкціях 

гідротехнічних споруд, які експлуатуються в умовах гідростатичного тиску та 

при контакті з водою.  

 

 

4.2 Морозостійкість керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів 

 

Відомо, що морозостійкість бетону в значній мірі визначає його 

довговічність в конструкціях, які експлуатуються в кліматичних умовах 

України та інших країн з помірним кліматом. Для гідротехнічних споруд, які 

контактують з водою, а також піддаються впливу атмосферних опадів 

одночасно з дією заморожування і відтаювання морозостійкість в багатьох 

випадках є основним показником якості, що визначає довговічність бетону в 

конструкціях [24,139,157,158]. 

За наведеними у таблиці 4.1 даними була побудована ЕС-модель, яка 

описує вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу на 

морозостійкість керамзитобетонів: 
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F (цикли) = 543  + 60x1 –  17x1
2
  + 6x1x2  + 6x1x3          

                           + 15x2  –  42x2
2
                 – 6x2x3        

                           + 15x3  –  42x3
2
                                                                         (4.3) 

 

Точність ЕС-моделі (4.3), аналогічно з точністю (4.1) і (4.2), також 

обмежена через специфіку дискретної методики визначення показника якості, у 

даному випадку морозостійкості. Але ця особливість також несуттєво впливає 

на загальні тенденції впливу факторів складу на рівень F. Поле властивостей 

ЕС-моделі (4.3) показує максимальну морозостійкість Fmax = 589 циклів у точці з 

координатами х1 = 1, х2  х2 = 0,2, тобто при максимальні кількості цементу, 

кількості суперпластифікатору С-3 близько 0,8% та мікрокремнезему близько 

30 кг/м
3
. Мінімальну морозостійкість Fmin = 353 цикли показують склади в точці 

з координатами х1 = х2 = х3 = –1, тобто з мінімальною кількістю цементу і 

добавки С-3 та без мікрокремнезему. 

Діаграма у вигляді куба, що побудована за ЕС-моделлю (4.3) та яка 

відображає вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

керамзитобетону на його морозостійкість, показана на рис.4.6.  

Аналіз показаної на рис.4.6 діаграми і ЕС-моделі (4.3) показує, що 

морозостійкість досліджених в першій серії експериментів модифікованих 

керамзитобетонів знаходилася переважно в діапазоні від F400 до F550. Тобто 

морозостійкість даних матеріалів при варіюванні факторів складу змінювалася 

порівняно на меншій відсоток, ніж його водонепроникність. Однак характер 

впливу факторів складу на водонепроникність і морозостійкість досліджених 

керамзитобетонів є досить схожим, тобто склади з більшою водонепроникністю 

мали переважно більш високу морозостійкість. 

Всі досліджені керамзитобетони мали високий рівень показника F, що як 

відмічалося вище, забезпечує їх довговічність. Висока морозостійкість 

керамзитобетону обумовлена насамперед наявністю достатньої резервної 

пористості у композиті завдяки використанню пористого заповнювача [3, 

8,16,159], застосуванню попередньої обробки гравію та введенню 

суперпластифікатору у всі досліджені склади.  
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Рис.4.6 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

керамзитобетону на його морозостійкість 

 

В найбільший мірі на морозостійкість керамзитобетонів впливає кількість 

портландцементу, проте вплив цього фактору має нелінійний характер. Тобто 

при підвищенні кількості в’яжучого з 500 до 550 кг/м
3
 рівень F підвищується 

відчутніше, ніж при зміні дозування цементу з 550 до 600 кг/м
3
. За рахунок 

введення мікрокремнезему в кількості 30 кг/м
3
 рівень F підвищується 

приблизно на 50 циклів. Подальше підвищення кількості мікрокремнезему (до 

40-50 кг/м
3
) неефективно. Також практично на 50 циклів зростає 

морозостійкість досліджених керамзитобетонів за рахунок підвищення 

кількості добавки С-3 з 0,5 до 0,8-0,85% від маси цементу, тобто фактично за 

рахунок зниження В/Ц суміші рівної рухомості.  

Вплив варійованих в другий серії експерименту факторів складу на 

морозостійкість досліджених керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів описує 

наведена нижче ЕС-модель: 
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F (цикли) = 548  + 31x1  –  29x1
2
  – 11x1x2`    ± 0x1x4    + 14x1x5       

                             ± 0x2   –  16x2`
2
                    + 17x2`x4 + 18x2`x5          

                             ± 0x4   –  18x4
2
                                       ± 0x4x5        

   + 30x5 +  15x5
2
                                                                    (4.4) 

 

Поле властивостей даної ЕС-моделі (4.2) має мінімальне значення Fmin = 385 

циклів у точці з координатами х1= х2’ = х5 = – 1, х4 = 1, тобто для бетонів при 

мінімальній кількості портландцементу, без мікрокремнезему і фібри та при 

максимальному вмісті гравію, тобто найменшому розсуненню керамзитового 

заповнювача. Максимальне значення Fmax = 575 циклів поле має у точці з 

координатами х1= 0,83, х2’ = 0,23, х4 =  0,13, х5 = 1, тобто при максимальній 

кількості портландцементу та фібри, вмісті  мікрокремнезему близько 29-30 кг/м
3
, 

вмісті гравію на рівні 670 л/м
3
.  

За ЕС-моделлю (4.4) була побудована діаграма типу «квадраті на 

квадраті», яка показана на рис.4.7. При її побудові в якості несучого квадрата 

були обрані фактори х4 (вміст гравію) та х5 (кількість поліпропіленової фібри). 

В полі несучого квадрату розміщені дев’ять двофакторних діаграм, які 

відображають вплив кількості цементу (х1) і мікрокремнезему (х2’) на 

морозостійкість керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів відповідно при 

дев’яти різних комбінаціях факторів х4 і х5. 

Аналіз діаграми на рис.4.7, а також даних таблиці 4.2 показує, що 

морозостійкість досліджених у другій серії експериментів керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів знаходилася в діапазоні від F400 до F600. Високий 

рівень морозостійкості практично всіх досліджених легких бетонів 

забезпечувався відносно високою кількістю в’яжучого у складах та 

застосуванням раціональної кількості суперпластифікатору С-3. Вплив 

кількості цементу та мікрокремнезему на морозостійкість досліджених у другий 

серії експериментів керамзитобетонів в цілому є аналогічним з впливом цих 

факторів на даний показник якості в першій серії експериментів.  
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Рис.4.7 Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу на 

морозостійкість модифікованих керамзитобетонів 

 

Вміст керамзитового гравію в межах факторного простору даної серії 

експериментів має обмежений вплив на рівень морозостійкості легкого бетону, 

але при підвищені кількості керамзитового гравію до 690..700 л/м
3
 

морозостійкість керамзитобетонів несуттєво знижується. За рахунок 

застосування фібри в кількості 0,8-1,2 кг/м
3
 морозостійкість досліджених у 

другій серії експериментів легких бетонів підвищується на 50 циклів. Це 

показує, що дисперсне армування покращує стійкість керамзитобетонів  до 

заморожування і відтаювання, але даний вплив є дещо меншім в порівнянні з 

впливом, який фібра оказує на морозостійкість більшості важких бетонів [115]. 

Це можна пояснити резервною пористістю, яку має керамзитобетон за рахунок 

наявності в його структурі пористого керамзитового гравію. Крім того, 
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пористий заповнювач має здатність розсіювати фронт експлуатаційних тріщин, 

які виникають та зростають в бетоні під дією викликаних заморожуванням 

напружень. Тобто пористий заповнювач здатен покращувати стійкість бетону 

до заморожування і відтаювання [132,160]. Відповідно фібра є додатковим 

стабілізуючим рецептурним чинником, що запобігає деструкції легкого бетону 

під дією заморожування і відтаювання за рахунок кращої сумісної роботи 

окремих структурних блоків композиту.  

Морозостійкість контрольних складів керамзитобетону №2а і №12а була 

рівна морозостійкості аналогічних складів №2 і №12 другої серії експерименту. 

Тобто обробка керамзитового гравію цементною суспензією практично не 

впливає на морозостійкість легкого бетону. Але слід уточнити, що показники 

стійкості даних матеріалів до заморожування і відтаювання вважаються 

рівними з врахуванням точності визначення показника F прискореним методом. 

Тобто проведення обробки керамзитового гравію, спрямоване на покращення 

однорідності контактної зони керамзитового заповнювача, несуттєво впливає 

на здатність структури легкого бетону опиратися тиску льоду у порах та 

зростанню тріщин під дією заморожування і відтаювання. Це також можна 

пояснити описаними вище особливостями бетонів на пористих заповнювачах. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що для забезпечення 

підвищеної довговічності керамзитобетонів, яка обумовлюється їх 

водонепроникністю та морозостійкістю, рекомендується вводити до їх складу 

мікрокремнезем в кількості 30-35 кг/м
3
, добавку С-3 в кількості 0,8-0,9%, а 

також поліпропіленову фібру в кількості 0,6-0,9 кг/м
3
. Дані рецептурні методи 

слід використовувати одночасно з обробкою керамзитового гравію цементною 

суспензією, що сприяє покращенню сумісної роботи заповнювача і цементно-

піщаної матриці. Рекомендовані склади керамзитобетонів підвищеної 

довговічності та з забезпеченими рівнями міцності точніше визначені за 

результатами проведеної оптимізації їх складів, що описано у п.5.1. В цілому 

досягнутий за рахунок використання модифікаторів і обробки гравію 

цементною суспензією рівень водонепроникності та морозостійкості 
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досліджених керамзитобетонів дозволяє рекомендувати їх для тонкостінних 

конструкцій  гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних. 

 

 

 4.3 Пористість і експлуатаційна вологість  

модифікованих керамзитобетонів  

 

Завдяки визначенню середньої густини досліджених керамзитобетонів в 

сухому стані, при рівноважній вологості та у водонасиченому стані, що описано 

у п.3.5, в обох серіях експериментів була розрахована експлуатаційна вологість 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів у різних умовах експлуатації. Тобто 

при рівноважній вологості (в повітряно-сухих умовах) та у водонасиченому 

стані. Останній показник фактично є  величиною відкритої пористості бетону.  

 З врахуванням доволі широкого діапазону варіювання середньої густини 

керамзитобетонів методично правильніше визначати вологість даних матеріалів 

в % за об’ємом, а не за масою, що точніше відображає вміст води в структурі 

керамзитобетону та відповідно величину відкритої пористості. 

 Значення вологості та відкритої пористості досліджених у першій серії 

експериментів керамзитобетонів наведені в таблиці 4.3, у другий серії – в 

таблиці 4.4. ЕС-модель, що відображає вплив варійованих в першій серії 

експерименту факторів складу керамзитобетону на його рівноважну вологість (в 

% за об’ємом), тобто вологість матеріалу при його тривалому експонуванні при 

вологості 95 ± 5% і температурі 20 ± 2С, має вигляд:  

 

WV.n (%) = 3,82  – 0,36x1  + 0,30x1
2
  – 0,18x1x2   ±  0x1x3          

                            – 0,33x2  +  0,45x2
2
                     ± 0x2x3        

                            – 0,31x3  +  0,45x3
2
                                                                 (4.5) 

 

Відповідно до даних ЕС-моделі (4.5) максимальну рівноважну вологість 

WV.n.max = 5,84% має керамзитобетон у точці в координатах х1 = х2 = х3 = –1, 

тобто з мінімальною кількістю цементу і добавки С-3 та без мікрокремнезему. 
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Мінімальну рівноважну вологість WV.n.min = 3,55%  має керамзитобетон у точці 

в координатах х1 = 0,78, х2 = 0,51, х3 = 0,36, тобто з кількістю портландцементу, 

близькою до максимальної, кількістю мікрокремнезему приблизно 36 кг/м
3
 та 

суперпластифікатору С-3 приблизно 0,85%. 

 

Таблиця 4.3 

Вологість і відкрита пористість досліджених  

у першій серії експериментів керамзитобетонів  

№ 

Вологість у рівноважних 

(повітряно-сухих) умовах,  

% за об’ємом 

Вологість у водонасиченому 

стані (відкрита пористість),  

% за об’ємом   

1 5,9 13,1 

2 5,0 10,2 

3 4,7 10,6 

4 5,3 12,7 

5 5,1 10,1 

6 4,7 10,3 

7 4,9 11,5 

8 3,9 9,0 

9 3,6 9,3 

10 3,8 9,5 

11 5,3 10,5 

12 5,1 9,6 

13 3,5 9,1 

14 4,5 11,4 

15 4,0 8,9 

 

Діаграма у вигляді куба, яка побудована за ЕС-моделлю (4.5) та яка 

відображає вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу на 

значення рівноважної вологості керамзитобетону (у повітряно-сухих умовах) у 

% за об’ємом, показана на рис.4.8. Аналіз даної діаграми показує, що при 

підвищенні кількості мікрокремнезему до 25-30 кг/м
3
 і добавки С-3 до 0,8-0,9%  

вологість керамзитобетонів у повітряно-сухих умовах знижується. 
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Таблиця 4.4 

Вологість і відкрита пористість досліджених  

у другій серії експериментів керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів  

№ 

Вологість у рівноважних 

(повітряно-сухих) умовах,  

% за об’ємом 

Вологість у водонасиченому 

стані (відкрита пористість),  

% за об’ємом   

1 4,5 11,0 

2 5,7 12,9 

3 5,5 12,0 

4 4,4 11,7 

5 4,6 11,5 

6 3,8 9,2 

7 5,0 12,3 

8 4,6 11,8 

9 5,1 12,4 

10 4,4 11,2 

11 5,5 13,4 

12 5,8 13,2 

13 4,4 11,1 

14 5,0 12,2 

15 5,5 12,3 

16 4,2 10,8 

17 4,8 12,3 

18 4,3 11,2 

 

Значення рівноважної вологості фактично показує, яка кількість 

гігроскопічної вологи утримується у структурі капілярно-пористого матеріалу. 

Відповідно більш пористі керамзитобетони містять більше вологи і вплив 

факторів складу на вологість бетону є зворотнім до їх впливу на середню 

густину. Більш наочно це спостерігається для водонасичених матеріалів.  
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Рис.4.8 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

на вологість керамзитобетонів у рівноважних (повітряно-сухих) умовах 

 

Кількість  хімічно незв’язаної вологи, яка міститься у структурі 

керамзитобетону при довгому вільному водонасиченні, фактично є величиною 

відкритої пористості легкого бетону. Загально пористість керамзитобетону є не 

сумнівно вищою, проте закриті пори, зокрема більшість пор у керамзитовому 

гравії, а також дуже дрібні пори не заповнюються водою. ЕС-модель, яка 

описує вплив факторів складу на вологість досліджених у другий серії 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів у водонасиченому стані (відкриту 

пористість), має вигляд: 

 

WV.w (%) = 9,43  – 0,82x1  + 0,31x1
2
  + 0,21x1x2 + 0,39x1x3          

                            – 0,21x2  +  0,36x2
2
                      ± 0x2x3        

                            – 1,21x3  +  0,86x3
2
                                                               (4.6) 

 

Аналіз поля властивостей ЕС-моделі (4.6) показує, що найбільшу відкриту 

пористість (вологість у водонасиченому стані) WV.w.max = 13,80% мають склади 
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у точці в координатах х1 = х2 = х3 = –1, що відповідає керамзитобетонам з 

мінімальною кількістю цементу і суперпластифікатора С-3 та без 

мікрокремнезему. Найменшу вологість у водонасиченому стані та відповідно 

відкриту пористість WV.w.min = 8,73% мають склади у точці в координатах 

х1 = 1, х2 = 0, х3 = 0,56 що відповідає керамзитобетонам з максимальною 

кількістю портландцементу, кількістю мікрокремнезему приблизно 25 кг/м
3
 і 

добавки С-3 приблизно 0,9%.  

На рис.4.9 показана діаграма у вигляді куба, що була побудована за ЕС-

моделлю (4.6) та яка відображає вплив варійованих у першій серії 

експериментів факторів складу керамзитобетонів на його відкриту пористість, 

(вологість у водонасиченому стані).  

 

 

Рис.4.9 Вплив варійованих у першій серії експериментів факторів складу 

на відкриту пористість керамзитобетонів (вологість у водонасиченому стані) 

 

Аналіз діаграми показує, що завдяки застосуванню модифікаторів відкрита 

пористість досліджених керамзитобетонів в рамках факторного простору 

експерименту змінювалася у достатньо широких межах: максимальне значення 
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WV на 57% більше за мінімальне значення даного показника. Найбільше на 

величину відкритої пористості керамзитобетонів впливає кількість 

портландцементу і суперпластифікатору С-3. Введення мікрокремнезему в 

кількості 25-30 кг/м
3
 знижує відкриту пористість легкого бетону.  

В цілому пористість матеріалу логічно пов’язана з його середньою 

густиною, відповідно керамзитобетони з більшою середньою густиною мали 

менший рівень пористості і експлуатаційної вологості.  Крім того, легкі бетони 

з меншою відкритою пористістю логічно показували більшу 

водонепроникність, що відображено в п.4.1. 

ЕС-модель, яка відображає вплив варійованих у другій серії експериментів 

факторів складу на значення рівноважної вологості керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів (у повітряно-сухих умовах), має вигляд:  

 

WV.n (%) = 4,42  – 0,51x1  ± 0x1
2
  – 0,07x1x2`     ± 0x1x4     + 0,07x1x5           

                            – 0,07x2`  – 0,22x2`
2
                – 0,07x2`x4 + 0,09x2`x5       

                            + 0,18x4  ± 0x4
2
                                           ±  0x4x5                             

                            + 0,13x5  + 0,67x5
2
                                                                (4.7) 

  

Поле властивостей ЕС-моделі (4.7) показує максимальне значення 

WV.n.max = 5,86%  у точці з координатами х1= х2’ = – 1, х4 = х5 = 1, тобто для бетонів 

при мінімальній кількості портландцементу і без мікрокремнезему, з 

максимальною кількістю фібри і мінімальним вмістом гравію. Найменше значення 

експлуатаційної вологості WV.n.min = 3,42% фіксується у точці з координатами 

х1= 1, х2’ = 0,31, х4 =  х5 = – 1, тобто при максимальній кількості портландцементу, 

вмісті  мікрокремнезему близько 30 кг/м
3
, мінімальному вмісті гравію та без фібри. 

Аналіз ЕС-моделі (4.7) показує, що кількість поліпропіленової фібри  

Baucon несуттєво впливає на експлуатаційну вологість досліджених у другій 

серії експериментів модифікованих керамзитобетонів, що аналогічно впливу 

даного фактору на середню густину матеріалу. Відповідно для зручності 

аналізу на рис.4.10 показана побудована за ЕС-моделлю (4.7) діаграма у формі 

куба, яка відображає вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему та 
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вмісту гравію на вологість модифікованих керамзитобетонів у повітряно-сухих 

умовах. 

 

 

Рис.4.10 Вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему та вмісту 

гравію на вологість керамзитобетонів у рівноважних (повітряно-сухих) умовах 

(друга серія експериментів, х5=0) 

 

Аналіз ЕС-моделі (4.7) і діаграми на рис.4.10 показує, що у повітряно-

сухих (рівноважних) умовах вологість досліджених легких бетонів варіювалася 

у достатньо широкому діапазоні. Кількість мікрокремнезему несуттєво впливає 

на вологість досліджених керамзитобетонів. При підвищенні кількості 

портландцементу вологість керамзитобетону зменшується, а при підвищенні 

вмісту пористого гравію – збільшується. Відповідно прогнозовано найменша 

кількість вологи міститься в бетонах при максимальній кількості в’яжучого і 

при мінімальному вмісті пористого гравію – тобто в найменш пористих 

композитах. 

Як зазначено вище, в легкому бетоні існує значна замкнута пористість, в 

першу чергу в заповнювачі [3,8,148]. Проте справедливо буде припустити, що 
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та частина пор, яка не заповнилася вологою в експериментальних 

дослідженнях, також не буде заповнятися вологою в реальних умовах 

експлуатації конструкцій гідротехнічних споруд. Вплив варійованих у другій 

серії експериментів факторів складу на величину відкритої пористості 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, яка фактично є вологістю матеріалу 

при тривалому вільному водонасиченні, тобто при експонуванні в воді, описує 

наведена нижче ЕС-модель: 

 

WV.W (%) = 10,96  – 0,84x1  ± 0x1
2
  – 0,34x1x2`   ±  0x1x4   + 0,30x1x5           

                             – 0,29x2`  – 0,52x2`
2
                  + 0,23x2`x4  ±  0x2`x5       

                             + 0,39x4  + 0,30x4
2
                                       ±  0x4x5                             

                             + 0,12x5  + 0,78x5
2
                                                             (4.8) 

 

Поле властивостей ЕС-моделі (4.8) показує, що найбільшу відкриту 

пористість (вологість у водонасиченому стані) WV.w.max = 13,79% мають бетони у 

точці в координатах х1 = х2` =  –1, х4 = х5 = 1 що аналогічно полю ЕС-моделі (4.7). 

Найменшу відкриту пористість (вологість у водонасиченому стані) WV.w.min = 

8,61% мають склади у точці в координатах х1 = 1, х2` = 0,57, х4 = х5 = –1, тобто 

при максимальній кількості портландцементу, кількістю мікрокремнезему 30-

32 кг/м
3
, мінімальному вмісті гравію та без фібри.  

Встановлено, що кількість поліпропіленової фібри впливає на відкриту 

пористість (вологість у водонасиченому стані) модифікованих 

керамзитобетонів несуттєво, що аналогічно впливу цього фактору на вологість 

досліджених керамзитобетонів у рівноважних (повітряно-сухих) умовах. На 

рис.4.11 показана побудована за ЕС-моделлю (4.8) діаграма у вигляді куба, яка 

відображає вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему та вмісту 

гравію на відкриту пористість досліджених на другому етапі керамзитобетонів. 

Як видно з діаграми на рис.4.11, відкрита пористість досліджених 

керамзитобетонів, яка також є його вологістю у водонасиченому стані, 

варіюється в більшому діапазоні, ніж вологість даних матеріалів в рівноважних 



 

 

120 

умовах (повітряно-сухому стані). При підвищенні кількості портландцементу 

величина відкритої пористості керамзитобетонів прогнозовано знижується. При 

збільшенні вмісту пористого гравію пористість модифікованих 

керамзитобетонів (вологість у водонасиченому стані) підвищується. Введення 

мікрокремнезему дещо знижує відкриту пористість легких бетонів, тобто 

знижує їх вологість при експлуатації у воді або при контакті з водою.  

 

 

Рис.4.11 Вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему та вмісту 

гравію на відкриту пористість керамзитобетонів (вологість у водонасиченому 

стані), (друга серія експериментів, х5= 0) 

 

Відкрита пористість контрольних складів керамзитобетонів №2а і №12а,  

приготованих без обробки керамзитового гравію цементною суспензією, була 

на 0,3% вище пористості бетонів на основі обробленого гравію. Це показує, що 

проведення обробки керамзиту цементною суспензією в початковій стадії 

приготування суміші сприяє кращому перетворенню пористості заповнювача в 

замкнуту. 
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В цілому проведений аналіз показав, що за рахунок застосування 

раціональної кількості модифікаторів та використанню обробки керамзитового 

гравію цементною суспензією у початковій стадії перемішування суміші 

відкрита пористість та відповідно експлуатаційна вологість досліджених 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів відчутно знижується. Тобто 

модифікатори і обробка гравію активно впливають на капілярно-порову 

структуру легкого бетону та відповідно на міцність і довговічність матеріалу.   

 

 

4.4 Структура модифікованих керамзитобетонів  

і фіброкерамзитобетонів   

 

В рамках дисертаційної роботи проводився мікроскопічний аналіз шліфів 

досліджених керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів, основною задачею 

якого було виявлення попередньої обробки керамзитового гравію цементною 

суспензією на початковій стадії перемішування суміші на глибину проникнення 

в’яжучого в поверхневий шар гранул, що оброблялися. В досліджені були 

проаналізовані шліфи зразків керамзитобетону складу №2 другої серії 

експериментів та аналогічного йому «контрольного» складу №2а, який 

виготовлявся без використання технологічного прийому попередньої обробки 

керамзитового гравію. Тобто при приготуванні «контрольного» складу, як 

зазначалося вище, у змішувач послідовно подавалася вода, гравій, цемент і пісок.  

Мікрофото шліфів керамзитобетону «контрольного» складу №2а, 

приготованого без проведення попередньої обробки керамзиту цементною 

суспензією, показані на рис.4.12.а. Мікрофото шліфів складу №2 другої серії 

експерименту,  приготованого з використанням попередньої обробки керамзиту 

цементною суспензією, показані на рис.4.12.б.  

При проведенні аналізу для точнішого оцінювання глибини проникнення 

в’яжучого в поверхневий шар гранул керамзиту фотографування шліфів 

проводилося з розміщенням на їх поверхні спеціально надрукованої прозорої 

лінійки з розміром одній поділки 0,2 мм, яка видна на мікрофото.  
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(а) 

   

  

(б) 

  

   
Рис.4.12 Мікрофото шліфів керамзитобетону, одна поділка на лінійці – 0,2 мм  

а) керамзитобетон, приготований без попередньої обробки гравію 

цементною суспензією;  

б) керамзитобетон, приготований з використанням технологічного 

прийому попередньої обробки гравію цементною суспензією  
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Аналіз мікрофото дозволяє зробити висновок, що зовнішній шар гранул 

керамзиту очікувано є більш щільним, а внутрішня зона більш пористою, що 

обумовлено технологією виготовлення даного штучного пористого 

заповнювача. Зовнішня оболонка гранул має товщину від 0,15 до 0,25 мм та 

пофарбована переважно у червоно-вишневий колір через наявність в неї 

значної кількості Fe2O3 [161]. Безпосередньо під оболонкою розташована зона з 

порами розмірами в діаметрі від 0,1 до 0,3 мм. Ближче до центру гранул 

керамзиту розташовані більш крупні пори. 

Крім того на мікрофото можна побачити, що в бетоні, приготованому без 

обробки гравію цементною суспензією, «традиційна» технологія приготування 

якого передбачала лише нетривале експонування пористого заповнювача в воді 

при переміщуванні, значна частка крупних пор у керамзиті безпосередньо за 

його зовнішньою оболонкою була не закольматованою, тобто заповненою 

повітрям та/або водою (рис.4.12.а). При цьому в приготованому з використанням 

попередньої обробки гравію цементною суспензією керамзитобетоні переважна 

частка крупних пор у гранулах на глибині до 1,2-1,6 мм є закольматованими 

продуктами гідратації цементу (рис.4.12.б). Тобто проведений мікроскопічний 

аналіз шліфів керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів підтвердив, що завдяки 

проведенню обробки в начальній стадії перемішування суміші цементна 

суспензія краще проникає в пори керамзитового гравію в порівнянні з 

проникненням в’яжучого в пори заповнювача при використанні «традиційної» 

технології перемішування легкобетонної суміші з насиченням гравію водою. 

Також в рамках дисертаційної роботи був проведений аналіз структури 

керамзитобетонів методом електронної мікроскопії. На растровому 

електронному мікроскопі були зроблені фото структури контактної зони 

пористого заповнювача з цементно-піщаною матрицею при збільшенні 3000×1 

для зразків керамзитобетону №2, №5 і №12 другої серії експериментів. 

Приклади отриманих в даних дослідженнях фото структури контактної зони 

наведені на рис.4.13. 
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Склад №2 

 

Склад №5 

 

Склад №12 

 

Рис.4.13 Результати електронної мікроскопії структури контактної зони 

пористого заповнювача модифікованих керамзитобетонів 2-ї серії експериментів 
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Аналіз наведених фото дозволяє сказати, що в досліджених 

керамзитобетонах і фіброкерамзитобетонах пори в контактній зоні 

керамзитового заповнювача є  переважно закольматованими кристалами 

голчатого типу, які значно знижують  проникність даних пор для води та 

водних розчинів агресивних речовин [24,162]. Найбільш чітко ці кристали 

простежується на фото зразків №2 і №5 на рис.4.13. На мікрофото контактної 

зони зразку керамзитобетону №12 також відображена тріщина к зовнішній 

оболонки гранули керамзиту, яка заповнена продуктами гідратації цементу, що 

теж є важливим технологічним результатом впливу на структуру. 

Таким чином проведений аналіз структури досліджених керамзитобетонів 

методами оптичної та електронної мікроскопії підтвердив наявність активної 

взаємодії між пористим заповнювачем та цементно-піщаною  матрицею. Також 

на мікрофото виявлено основні механізми кольматації пор і технологічних 

тріщин в зовнішній оболонці керамзитових гранул і контактної зони 

заповнювача і матриці. Ці результати підтвердили ефективність застосування 

запропонованої обробки пористого заповнювача цементною суспензією, а 

також ефективність використаних модифікаторів при управлінні структурою і 

довговічністю керамзитобетонів. 

Крім того, для досліджених в другій серії експериментів модифікованих 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів був проведений рентгенофазовий 

аналіз структури окремих зразків цементно-піщаної матриці. Рентгенівські 

дифрактограми даних зразків показані на рис.4.14.  

Проведена ідентифікація виявлених сполук (фаз) дала наступні результати: 

Зразок №5. Спостерігаються такі фази: CaSiO3 (№ за картотекою JCPDS 

45–156) –18%, SiO2 a–кварц (№ за картотекою JCPDS 83–2465) – 63%, SiO2 a–

кристобаліт (№ за картотекою JCPDS 82–1233) – 9%, –Al2O3 (№ за картотекою 

JCPDS 45–156) – 7%, невизначена фаза – 3%. 

Зразок №6. Спостерігаються такі фази: CaSiO3 (№ за картотекою JCPDS 

45–156) –16%, SiO2 a–кварц (№ за картотекою JCPDS 83–2465) – 62%, SiO2 a–
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кристобаліт (№ за картотекою JCPDS 82–1233) – 11%, –Al2O3 (№ за 

картотекою JCPDS 45–156) – 8%, невизначена фаза – 3%. 

 

  

  

 

 

Рис.4.14 Рентгенівські дифрактограми окремих зразків цементно-піщаної 

матриці досліджених у другій серії експериментів модифікованих 

керамзитобетонів 
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Зразок №10. Спостерігаються такі фази: CaSiO3 (№ за картотекою JCPDS 

45–156) –16%, SiO2 a–кварц (№ за картотекою JCPDS 83–2465) – 65%, SiO2 a–

кристобаліт (№ за картотекою JCPDS 82–1233) – 8%, –Al2O3 (№ за картотекою 

JCPDS 45–156) – 8%, невизначена фаза – 3%. 

Зразок №13. Спостерігаються такі фази: CaSiO3 (№ за картотекою JCPDS 

45–156) –14%, SiO2 a–кварц (№ за картотекою JCPDS 83–2465) – 72%, SiO2 a–

кристобаліт (№ за картотекою JCPDS 82–1233) – 5%, –Al2O3 (№ за картотекою 

JCPDS 45–156) – 6%, невизначена фаза – 3%. 

Зразок №17. Спостерігаються такі фази: CaSiO3 (№ за картотекою JCPDS 

45–156) –12%, SiO2 a–кварц (№ за картотекою JCPDS 83–2465) – 72%, SiO2 a–

кристобаліт (№ за картотекою JCPDS 82–1233) – 8%, –Al2O3 (№ за картотекою 

JCPDS 45–156) – 5%, невизначена фаза – 3%. 

Тобто всі досліджені методом рентгенофазового аналізу зразки цементно-

піщаної матриці модифікованих керамзитобетонів мали досить близький 

фазовий склад. Переважна частка матриці природно складається з кварцу як 

основного мінералу кварцового піску. Фазовий склад зразку №13, до складу 

якого не входив мікрокремнезем, характеризувався меншою кількістю CaSiO3 і 

кристобаліту. Також меншою кількістю фази CaSiO3 характеризувався зразок 

№17, що можна пояснити меншою кількістю портландцементу в складі даного 

легкого бетону. Ці результати підтверджують вплив мікрокремнезему як 

пуцоланового компоненту на процеси структуроутворення досліджених легких 

бетонів, зокрема на процес гідратації сульфатостійкого портландцементу. 

Також для досліджених в другій серії експериментів модифікованих 

керамзитобетонів була проаналізована їх технологічна пошкодженість як один з 

показників, що характеризує структуру легкого бетону як композиційного 

матеріалу [132,160,163,164]. Для зразків керамзитобетонів у віці 2-х років, що 

забезпечувало необхідну карбонізацію зовнішнього шару даних зразків, були 

визначені значення коефіцієнта технологічної пошкодженості КП (см/см
2
), які 

наведені у таблиці 4.5. 
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Таблиця 4.5   

Значення коефіцієнту технологічної пошкодженості КПs (см/см
2
) 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів другої серії експериментів  

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КПs 2,24 2,28 2,32 2,46 2,43 2,32 2,29 2,32 2,41 

№ точки 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

КПs 2,34 2,20 2,32 2,34 2,17 2,29 2,40 2,26 2,29 

 

За даними, наведеними в таблиці 4.5, була побудована ЕС-модель, що 

відображає вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу на 

коефіцієнт технологічної пошкодженості КП досліджених у другій серій 

експериментів легких бетонів, яка має наступний вигляд: 

 

КПs (см/см
2
) = 2,239 + 0,051x1 + 0,014x1

2
 – 0,004x1x2` – 0,004x1x4 – 0,003x1x5        

                                  – 0,021x2` + 0,022x2`
2
                    + 0,0033x2`x4 ± 0x2`x5            

                                  + 0,012x4 + 0,041x4
2
                                          ± 0,009x4x5     

                              + 0,026x5 + 0,036x5
2
                                                         (4.9) 

 

За ЕС-моделлю (4.9) збудовані показані на рис.4.15 діаграми, які 

відображають вплив варійованих факторів складу керамзитобетону на його 

коефіцієнт технологічної пошкодженості КП в зонах мінімуму і максимуму. 

Значення коефіцієнтну КП є інтегральним показником, який характеризує 

процес утворення і розвитку технологічних тріщин та внутрішніх поверхонь 

розділу в цементних та інших композитах. Відповідно не можна однозначно 

сказати, підвищення або зниження рівня КП є бажаним результатом при 

управлінні структурою легкого бетону. Але зміни коефіцієнту технологічної 

пошкодженості свідчать про структурні зміни у керамзитобетоні як в процесі 

початкового структуроутворення, так і в процесі адаптації структури бетону до 

умов експлуатації конструкції [163]. 
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Рис.4.15 Вплив варійованих у другій серії експериментів факторів складу 

на коефіцієнт технологічної пошкодженості КП керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів в зонах мінімуму і максимуму  

 

Аналіз діаграми на рис.4.15 показує, що рівень технологічної 

пошкодженості КП досліджених керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів 

найбільш суттєво зростає при підвищенні кількості портландцементу, що 

можна пояснити зміною кількості води у бетонній суміші та відповідно 

підвищенням усадкових деформацій цементно-піщаної матриці. При введенні 

до 0,6 кг/м
3
 фібри технологічна пошкодженість легкого бетону практично не 

змінюється, але при зростанні кількості поліпропіленових волокон до 1-

1,2 кг/м
3
 значення КП підвищується приблизно на 0,1 см/см

2
. Варіювання вмісту 

керамзитового гравію в легкому бетоні несуттєво змінює технологічну 

пошкодженість, при цьому найменше значення КП спостерігається при 

кількості гравію 660-670 л/м
3
. При введенні мікрокремнезему у кількості 

25-30 кг/м
3
 технологічна пошкодженість керамзитобетонів знижується, при 

подальшому зростанні кількості даного модифікатору рівень КП підвищується. 

Такі зміни технологічної пошкодженості керамзитобетонів за рахунок 

дисперсного армування і використання мікрокремнезему свідчать про вплив 

даних рецептурних методів, спрямованих на підвищення довговічності, на 

процес формування і розвитку внутрішніх поверхонь розділу і технологічних 

тріщин в композиті. Важливість цього впливу обумовлена здатністю води і 
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водних розчинів агресивних речовин проникати крізь дані порожнини за 

рахунок чого прискорювати корозійні процеси в бетоні, а також тим, що 

розвиток технологічних тріщин є основним механізмом адаптації цементних 

композитів до експлуатаційних впливів [160,163,165].  

Також для окремих зразків модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів визначалася їх корозійна стійкість в штучній морській 

воді згідно ОСТ 5.9266-76. Було виявлено, що після 300 циклів зволоження і 

висушування показник корозійної стійкості всіх бетонів був вище 1, що 

забезпечувалося використанням сульфатостійкого портландцементу. 

В цілому проведений аналіз показав, що використані модифікатори і 

застосування обробки керамзитового гравію цементною суспензією суттєво 

впливають на структуру досліджених керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів. Зміни структури, які досягаються за рахунок цього, 

забезпечують підвищення довговічності механічних властивостей легких 

бетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих 

залізобетонних. 

 

 

Висновки за 4-м розділом 

 

1. Досліджено вплив кількості портландцементу, мікрокремнезему, 

суперпластифікатору С-3, поліпропіленової фібри, а також обробки поверхні 

керамзитового гравію цементною суспензією на довговічність та структуру 

керамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих 

залізобетонних. 

2. Водонепроникність досліджених легких бетонів знаходилася в діапазоні 

від W4 до W14. На рівень водонепроникності істотно впливає кількість 

портландцементу. За рахунок введення мікрокремнезему в кількості 25-35 кг/м
3
 

водонепроникність керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів підвищується на 

одну марку і більше. Аналогічне зростання рівня W за рахунок зниження В/Ц 
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суміші відбувається при підвищенні кількості добавки С-3 до 0,8..0,9%. Легкі 

бетони, приготовані без проведення обробки керамзитового гравію цементною 

суспензією, мали водонепроникність на одну марку нижче, ніж аналогічні за 

складом керамзитобетони і фіброкерамзитобетони, приготовані з 

використанням даного технологічного прийому. 

3. Морозостійкість досліджених легких бетонів знаходилася в діапазоні від 

F400 до F600. Найбільш відчутно на рівень F впливає кількість 

портландцементу. За рахунок застосування дисперсного армування при 

кількості фібри в діапазоні 0,8-1 кг/м
3
 морозостійкість керамзитобетонів 

зростає на 50 циклів. Аналогічне зростання рівня F спостерігається при 

введенні мікрокремнезему в кількості 25-35 кг/м
3
. Також на 50 циклів зростає 

морозостійкість досліджених легких бетонів при підвищенні кількості добавки 

С-3 до 0,8-0,9%.  

4. За рахунок застосування раціональної кількості модифікаторів та 

використання обробки керамзитового гравію цементною суспензією відкрита 

пористість досліджених керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів знижується 

з 12..13% до 8,5..9%. 

5. Мікроскопічний аналіз шліфів керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів показав, що завдяки проведенню обробки 

керамзитового гравію цементною суспензією в начальній стадії перемішування 

суміші пори у гравії на глибині до 1,2-1,6 мм є переважно закольматованими 

продуктами гідратації цементу. Електронна мікроскопія підтвердила, що пори і 

мікротріщини в контактній зоні керамзитового заповнювача є переважно 

закольматованими кристалами голчатого типу, які значно знижують  

проникність даних пор для води та водних розчинів агресивних речовин. 

Рентгенофазовий аналіз виявив суттєвий вплив мікрокремнезему на процеси 

гідратації портландцементу та відповідно структуру досліджених 

керамзитобетонів.   

6. Аналіз технологічної пошкодженості керамзитобетонів показав, що 

дисперсне армування і введення мікрокремнезему активно впливає на процеси 
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формування і розвитку внутрішніх поверхонь розділу і технологічних тріщин в 

композиті, що дозволяє управляти його властивостями та довговічністю. 

7. Викладені у даному розділі результати досліджень опубліковані у 

роботах [167-170]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

5.1  Вибір оптимальних складів керамзитобетонів  

і фіброкерамзитобетонів методом Монте-Карло 

 

За результатами проведених в двох серіях експериментів досліджень 

фізико-механічних властивостей керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів для 

тонкостінних гідротехнічних споруд був проведений вибір оптимальних складів 

даних матеріалів з використанням методу Монте-Карло [134,170].  

Для проведення процедури вибору оптимальних складів використовувався 

комплекс отриманих ЕС-моделей, а саме моделі, які описують вплив 

варійованих факторів складу на міцність керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів при стиску, на міцність на розтяг при згині, на 

морозостійкість та водонепроникність. Такий набір показників якості легкого 

бетону був обраний з позиції необхідності забезпечення його міцності одночасно 

з довговічністю, яка для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема плавучих 

залізобетонних, визначається насамперед морозостійкістю та 

водонепроникністю. 

Відповідно в першої серії експериментів для вибору оптимальних складів 

використовувалися ЕС-моделі (3.3), (3.5), (4.1) і (4.3). У якості критеріїв 

обмеження були прийняті значення міцності керамзитобетонів при стиску 

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

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

керамзитобетону як важливого показника з позиції довговічності, але для якого 

частіше всього висуваються відносно низькі вимоги при виробництві конструкцій.  

Для реалізації методу Монте-Карло Excel було згенеровано 15 тисяч точок з 

випадковими рівномірно розподіленими координатами у факторному просторі 

відповідної серії експериментів. Для першої серії експериментів ці координати 

задавали рівні 3-х варійованих факторів складу керамзитобетонів, для другої серії 
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– 4-х факторів. В цих 15 тисячах точок, які задавали координати факторного 

простору, за переліченими вище ЕС-моделями були розраховані рівні міцності 

при стиску (fck.cube), міцності на розтяг при згині (fctk) та морозостійкості (F) для 

досліджених керамзитобетонів. Далі в електронній таблиці автоматично 

виконується порівняння отриманих рівнів показників міцності при стиску, 

міцності на розтяг при згині та морозостійкості з заданими критеріями обмеження. 

За результатами порівняння розраховується відсоток кількості точок, в яких 

виконуються всі три задані критерії, тобто рівні всіх трьох показників якості є не 

менше заданих.  Далі в цих точках за відповідною ЕС-моделлю розраховується 

значення водонепроникності та визначаються координати точок або одної точки, в 

яких досягається максимальне значення рівня водонепроникності (W). Тобто при 

гарантованому забезпеченні міцності та морозостійкості керамзитобетону 

знаходився склад, який забезпечує найбільшу водонепроникність.  

Приклад пошуку оптимального складу керамзитобетону методом Монте-

Карло по результатах першої серії експериментів наведено на рис.5.1.  Також на 

даному рисунку наведено приклад вигляду сторінки з координатами 

оптимального рішення, яке знаходиться за рахунок вбудованої в електронну 

таблицю Excel сортування.  

Таким чином, для першої серії експериментів було встановлено, що при 

забезпеченні викладених вище критеріїв обмеження оптимальне рішення 

(максимальний рівень W) досягається у координатах х1=1, х20,29, х30,25. Це 

відповідає керамзитобетону з кількістю сульфатостійкого портландцементу 

600 кг/м
3
, кількістю мікрокремнезему 32 кг/м

3
 та добавки С-3 0,81% від маси 

цементу. Тобто рекомендованим по результатах першої серії експериментів є 

такий склад керамзитобетону: цемент – 600 кг/м
3
, керамзитовий гравій – 

650 л/м
3
, пісок – 603 кг/м

3
, мікрокремнезем – 32 кг/м

3
, добавки С-3 – 4,86 кг/м

3
, 

вода – 186 л/м
3
. За результатами чисельного експерименту розрахункові 

показники якості даного легкого бетону є такими: міцність при стиску – 

42 МПа, міцність на розтяг при згині – 7,04 МПа, морозостійкість – 542 цикли,  

водонепроникність – 13,2 атм.    
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Рис.5.1  Приклад пошуку оптимального складу керамзитобетону методом 

Монте-Карло по результатах першої серії експериментів 

 

Приклад пошуку оптимального складу фіброкерамзитобетону методом 

Монте-Карло по результатах другої серії експериментів наведено на рис.5.2.  В 

даному випадку пошук відбувався з використанням 4-х факторних ЕС-моделей 

(3.4), (3.6), (4.2) і (4.4). Критерії обмеження були аналогічні пошуку в першій 

серії:  міцність при стиску ≥40 МПа, міцність на розтяг при згині ≥7 МПа, 

морозостійкість ≥550 циклів. Також аналогічним був критерій оптимізації щодо 

водонепроникності  керамзитобетону.  

По результатам пошуку у другій серії експериментів було встановлено, що 

оптимальне рішення досягається у координатах х1 0,87, х2`0,37, х4 0,18, х5 

0. Це відповідає фіброкерамзитобетону з кількістю сульфатостійкого 
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портландцементу 594 кг/м
3
, мікрокремнезему 27 кг/м

3
, фібри 0,6 кг/м

3
 та з 

вмістом гравію 676 л/м
3
. 

 

 

Рис.5.2  Приклад пошуку оптимального складу керамзитобетону методом 

Монте-Карло по результатах другої серії експериментів 

 

Тобто по результатах другої серії експериментів рекомендованим є такий 

склад фірокерамзитобетону: цемент – 594 кг/м
3
, керамзитовий гравій – 675 л/м

3
, 

пісок – 590 кг/м
3
, мікрокремнезем –27 кг/м

3
, добавка С-3 – 4,82 кг/м

3
, фібра 

Baucon – 0,6 кг/м
3
, вода – 189 л/м

3
. Розрахункові показники якості даного 

легкого бетону є такими: міцність при стиску – 43 МПа, міцність на розтяг при 

згині – 7,1 МПа, морозостійкість – 556 циклів,  водонепроникність – 13,8 атм.  
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В цілому оптимальні (рекомендовані) склади керамзитобетонів по 

результатах першої та другої серій є досить близькими, рівно як близькими є їх 

фізико-механічні властивості. Для другої серії оптимальний склад відрізняється 

від оптимального для першої серії складу дещо меншою витратою 

портландцементу і мікрокремнезему, при цьому включає поліпропіленову 

фібру. 

Слід зауважити, що при використанні розроблених складів модифікованих 

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів в промислових умовах необхідно 

проводити їх корегування з врахуванням фактичної якості похідних 

компонентів і особливостей технологічного обладнання.  

 

 

5.2  Практичне впровадження результатів досліджень  

 

Результати досліджень, які виконані в рамках даної дисертаційної роботи, 

впроваджені при виробництві тонкостінних керамзитобетонних конструкцій 

для об’єктів гідротехнічного будівництва, зокрема при виготовлені плавучих 

залізобетонних споруд, розробці проекту ДСТУ «Бетон суднобудівний», а 

також в навчальному процесі. 

На Херсонському державному заводі «Паллада», основною продукцією 

якого є плавучі залізобетонні доки, готелі, дома і причали, були використані 

результати проведених науково-технічних досліджень.  В промислових умовах 

була підтверджена можливість підвищення довговічності легких суднобудівних 

бетонів за рахунок використання суперпластифікаторів та мікрокремнезему. 

Була вироблена дослідна партія модифікованого фіброкерамзитобетону 

рекомендованого складу об’ємом 8 м
3
.   

Склад матеріалу в дослідній партії фіброкерамзитобетону був 

максимально близьким до рекомендованого і наведеного у п.5.1: цемент – 

590 кг/м
3
, керамзитовий гравій – 675 л/м

3
, пісок – 595 кг/м

3
, мікрокремнезем –

25 кг/м
3
, добавка С-3 – 4,8 кг/м

3
, фібра Baucon – 0,6 кг/м

3
, вода – 190 л/м

3
. 

Дослідження зразків бетону даної партій показали, що легкий бетон, 
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приготований в промислових умовах, мав міцність при стику 42 МПа, міцність 

на розтяг при згині 7 МПа, водонепроникність W10 і морозостійкість у 

морській воді 400 циклів. 

У багаторічній співпраці фахівцями Одеської державної академії 

будівництва та архітектури спільно з Херсонським державнім заводом 

«Паллада» проводилася розробка проекту ДСТУ «Бетон суднобудівний». 

Результати даних дисертаційних досліджень також були враховані при розробці 

проекту згаданого ДСТУ, перша редакція якого вже затверджена технічними 

комітетом стандартизації №305 «Будівельні матеріали і будівництво». 

Акт впровадження результатів досліджень на Херсонському державному 

заводі «Паллада» наведений в додатку Б. 

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

виготовлена дослідно-промислова партія тонкостінних керамзитобетонних 

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

керамзитобетону, розробленого в рамках даної дисертаційної роботи. При 

виготовленні виробів була використана рекомендована по результатам 

досліджень попередня обробка керамзитового гравію цементною суспензією в 

початковій стадії приготування суміші.  

За рахунок застосування запропонованого складу модифікованого 

керамзитобетону і вдосконаленої технології приготування керамзитобетонної 

суміші була покращена однорідність бетону та якість бетону у тонкостінних 

конструкціях. Проведені випробування показали, що міцність при стиску 

зразків керамзитобетону в дослідно-промислової партії складала 32 МПа, 

морозостійкість F400, середня густина 1700 кг/м
3
.  

Акт впровадження результатів досліджень на комбінаті малоповерхового 

домобудування «Камбіо» наведений в додатку Б. 

Результати дисертаційної роботи також впроваджені в навчальному 

процесі в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Зокрема, 

вони були використані:  
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- в курсі лекцій навчальної дисципліни «Бетони підвищеної довговічності 

для конструкцій гідротехнічних і транспортних споруд», яка викладається при 

підготовці третього рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія».  

- в курсі лекцій і практичних занять з навчальної дисципліні «Наукові 

основи  довговічності автомобільних доріг та аеродромів», яка викладається 

при підготовці магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» освітньої програми «Автомобільні дороги і аеродроми та 

транспортні системи»; 

- при підготовці дипломних робіт магістрів за спеціальностями 194 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» (освітньої 

програми «Гідротехнічне будівництво») та 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» (освітньої програми «Автомобільні дороги і аеродроми та 

транспортні системи»). 

Довідка про впровадження результатів досліджень в навчальному процесі 

в Одеській державній академії будівництва та архітектури наведена в додатку 

Б. 

В цілому проведене практичне впровадження підтвердило достовірність 

отриманих результатів досліджень.  

 

 

Висновки за 5-м розділом 

 

1. З використанням методу Монте-Карло та комплексу отриманих ЕС-

моделей визначені оптимальні склади модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд, зокрема 

плавучих залізобетонних, з підвищеною міцністю, морозостійкістю і 

водонепроникністю, що забезпечує їх високу довговічність.  

2. Результати досліджень впроваджені при виробництві тонкостінних 

керамзитобетонних конструкцій для об’єктів гідротехнічного будівництва, 
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зокрема при виготовлені плавучих залізобетонних споруд на  Херсонському 

державному заводі «Паллада», розробці проекту ДСТУ «Бетон суднобудівний», 

а також в навчальному процесі в Одеській державній академії будівництва та 

архітектури. 

3. Результати досліджень, які викладені у даному розділі, опубліковані у 

роботі [167]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

1. За рахунок застосування модифікаторів, фібри і обробки пористого 

гравію цементною суспензією отримано керамзитобетони підвищеної 

довговічності, міцності та корозійної стійкості для тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних споруд, зокрема плавучих залізобетонних. 

2. Обробка керамзитового гравію цементною суспензією в початковій 

стадії перемішування суміші впливає на сумісну роботу керамзитового 

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

підвищує міцність керамзитобетону і на величину до однієї марки підвищує 

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

суспензією керамзитовому гравії, а також пори і мікротріщини в контактній 

зоні гравію і цементно-піщаної матриці є переважно закольматованими 

кристалічними продуктами гідратації цементу. 

3. За рахунок використання модифікаторів і дисперсного армування, а 

також обробки гравію цементною суспензією, керамзитобетони мають міцність 

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

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

міцність при стиску легких бетонів підвищується на 2-2,5 МПа. При введенні 

25-30 кг/м
3
 мікрокремнезему міцність при стиску керамзитобетонів 

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

застосуванні дисперсної арматури міцність на розтяг при згині 

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

модифікованих керамзитобетонів дозволяє використовувати їх в тонкостінних 

конструкціях гідротехнічних споруд, а також відповідає вимогам Морського 

регістру для конструкцій плавучих залізобетонних споруд. 

4. Середня густина модифікованих керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів у сухому стані знаходиться в діапазоні від 1640 до 

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

3
, що на 500-

600 кг/м
3
 менше в порівнянні з середньою густиною важких бетонів, а також 
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відповідає вимогам галузевих стандартів на легкий суднобудівний бетон. За 

рахунок використання фіброкерамзитобетонів підвищується конструктивна 

ефективність тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд. 

5. За рахунок застосування раціональної кількості модифікаторів та 

використання обробки керамзитового гравію цементною суспензією відкрита 

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

Водонепроникність досліджених легких бетонів знаходилася в діапазоні від W4 

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

25-35 кг/м
3
 мікрокремнезему водонепроникність керамзитобетонів і 

фіброкерамзитобетонів підвищується на одну марку і більше, морозостійкість – 

на 50 циклів. Аналогічне зростання водонепроникності та морозостійкості 

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

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

морозостійкість керамзитобетонів зростає на 50 циклів, а водонепроникність 

практично не змінюється. Найбільший рівень морозостійкості та 

водонепроникності мають керамзитобетони при вмісті пористого гравію 670-

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

суспензією водонепроникність керамзитобетонів підвищується на величину до 

однієї марки. 

6. З використанням методу Монте-Карло визначені оптимальні склади 

модифікованих керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів для тонкостінних 

гідротехнічних споруд з підвищеною корозійною стійкістю, міцністю та 

довговічністю. Результати досліджень впроваджені при виробництві 

тонкостінних конструкцій для гідротехнічного будівництва, а також в 

навчальному процесі в Одеській державній академії будівництва та архітектури 

при підготовці магістрів і докторів філософії за спеціальностям «Гідротехнічне 

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

інженерія». 
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наукометричною базою Web of Science).   

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

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

керамзитобетонів для тонко-стінних гідротехнічних і транспортних споруд. 

Збірник тез доповідей ІІІ міжнародної конференції «Експлуатація та 

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

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

керамзитобетонів і фіброкерамзитобетонів для тонкостінних конструкцій 

гідротехнічних і транспортних споруд. Збірник тез доповідей міжнародної 

конференції «Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних 

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

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

методів планування експерименту при дослідженні властивостей 

керамзитобетону. Матеріали міжнародного науково-технічного семінару 

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

 

Відомості про апробацію результатів дисертації: 

 

- міжнародна конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд» 

(Україна, м. Одеса, 26-28 вересня 2019 р. – очна участь); 

- міжнародна науково-технічна конференція «Гідротехнічне і  транспортне 

будівництво» (Україна, м. Одеса, 31 травня 2018 р. – очна участь); 

- міжнародна конференція «Структуроутворення, міцність та руйнування 

композиційних будівельних матеріалів і конструкцій» (Україна, м. Одеса, 11-13 

квітня 2018 р. – очна участь); 

- міжнародна конференція MATRIB 2017 (матеріали, трибологія, переробка). 

International Conference MATRIB 2017 (materials, trybology, recycling) (Хорватія, 

м. Вела-Лука, 29 червня – 1 липня 2017 р. – заочна участь); 

- міжнародна науково-технічна конференція «Гідротехнічне і  транспортне 

будівництво» (Україна, м. Одеса, 1 червня 2017 р. – очна участь); 

- 73-тя науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури (Україна, м. Одеса, 18-

19 травня 2017 р. – очна участь); 

- міжнародний науково-технічний семінар «Моделювання та оптимізація 

будівельних композитів» (Україна, м. Одеса,  27-28 жовтня 2016 р. – очна 

участь); 

- міжнародна науково-технічна конференція «Гідротехнічне і  транспортне 

будівництво» (Україна, м. Одеса, 3 червня 2016 р. – очна участь);  

- 72-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури (Україна, м. Одеса, 19-

20 травня 2016 р. – очна участь); 

- міжнародна науково-технічна конференція «Гідротехнічне і  транспортне 

будівництво» (Україна, м. Одеса, 5 червня 2015 р. – очна участь). 
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Додаток Б. 

Акти впровадження результатів досліджень 
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