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АНОТАЦІЯ 

 

Тертичний А. А. Модифіковані розчини підвищеної адгезійної міцності 

та тріщиностійкості різноманітного призначення. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» - Одеська державна 

академія будівництва і архітектури, Одеса, 2021. 

На основі виконаних в роботі досліджень, представлений порівняльний 

аналіз зміни властивостей активованих і неактивованих дрібнозернистих 

сумішей та розчинів на їх основі в залежності від різної питомої поверхні 

щільних та пористих наповнювачів: трепелу або піску, а також від вмісту 

наповнювачів: високоактивного метакаоліна, мікроволластонита і 

водоредукуючих добавок-суперпластифікатора С-3 або Melflux. 

У вступі наведене обґрунтування вибору теми дослідження, 

сформульовані мета і завдання досліджень, наукова новизна та практичне 

значення роботи, представлена її загальна характеристика і зв'язок з 

науковими планами та програмами академії. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у обґрунтовані вибору 

компонентів і розробці оптимальних складів як активованих так і традиційно 

приготовлених розчинів. Встановлено, що використання комплексу  

суперпластифікаторів та активних мінеральних наповнювачів дозволяє 

отримати розчини підвищеної тріщиностійкості і адгезійної міцності. 

Показано, що для сумішей на механоактивованому в´яжучому, найбільш 

ефективним є використання наповнювачів, що містять кремнезем у вигляді 

трепелу поліфракційного складу. Запропоновано і експериментально 

підтверджено механізм впливу тонкомеленого трепелу на структуру і 

властивості модифікованих сумішей та розчинів. Теоретично обґрунтовано і 

експериментально підтверджено раціональність заміни пластифікатора С-3 

на Melflux з метою інтенсифікації процесів тужавлення, підвищення 
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життєздатності сумішей, міцності і водо-, морозо-, тріщиностійкості і 

адгезійної міцності модифікованих розчинів. 

У першому розділі дисертації проведено аналіз численних досліджень у 

сфері виробництва і застосування модифікованих сумішей і розчинів для 

внутрішніх оздоблювальних робіт на основі цементних в'яжучих. Показано, 

що сучасне будівництво вимагає застосування нових ефективних матеріалів, 

серед яких важливе місце посідають високоякісні розчини і високорухливі 

суміші. 

На підставі огляду літературних джерел встановлено, що отримання 

розчинових сумішей високої однорідності, життєздатності і міцності 

неможливе без використання поліфункціональних добавок-модифікаторів, 

найбільш ефективними з яких є комплекси на основі суперпластифікаторів і 

високодисперсних мінеральних наповнювачів типу мікрокремнезема. Однак 

перешкодою до широкого застосування таких комплексів в Україні є їх 

висока вартість. Конкурентноздатною мінеральною добавкою, як показано в 

роботах Дворкіна Л.Й., Гоца В.І. є високоактивний метакаолін, поданий у 

вигляді дисперсного порошку в результаті випалення збагачених 

метакаолінових глин. 

Наразі проведено небагато спеціальних досліджень, метою яких є 

наукове обгрунтування отримання високоякісних цементних розчинів за 

рахунок комплексної добавки на основі суперпластифікатора, метакаоліна і 

волластонита вітчизняного виробництва з урахуванням особливостей 

реологічних властивостей, процесів гідратації і структуроутворення 

модифікованих дрібнозернистих цементно-піщаних сумішей. 

У другому розділі наведені характеристики сировинних матеріалів, 

описані методики та методи досліджень, обґрунтований вибір планів 

експериментів і факторів варіювання складу для побудови 

експериментально-статистичних (ЕС) моделей, проведена обробка 

результатів натурних і обчислювальних експериментів за запропонованою 

інформаційно-аналітичної схемою. 
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Для визначення оптимального складу був застосований метод підбору 

складу дрібнозернистої суміші з ЕС-моделями. Всього було проведено 

чотири об'ємних однотипних експерименту. В результаті реалізації натурних 

експериментів були розраховані ЕС-моделі зміни структурно-реологічних 

властивостей 24 різних складів сумішей.  

У кожному з двох експериментів суміші готувалися двома різними 

технологічними способами: традиційний спосіб перемішування з числом 900 

об/хв і перспективний спосіб перемішування в змішувачі-активаторі з числом 

2400 об/хв. Зразки тверднули у нормальних (комфортних) умовах. 

Важливе значення мав не тільки вибір, але і раціональне об'єднання 

матеріалів, добавок і наповнювачів.  

У третьому розділі розраховані і проаналізовані експериментально-

статистичні (ЕС) моделі, які описують вплив обраних і обґрунтованих 

факторів складу на структурно-реологічні властивості: рухливість, 

розчиновідділення, розшаровуваність, час життєздатності і середня густина 

сумішей. 

Реологічні і фізико-механічні властивості високоякісних розчинів 

залежать як від виду і кількості мінеральних добавок - наповнювачів, так і від 

складу і кількості органічних добавок. Важливим фактором є також 

технологічні способи приготування сумішей. За отриманими діаграмами 

встановлені загальні і локальні тенденції зміни структурно-реологічних 

властивостей під впливом перерахованих наповнювачів і добавок.  

При переході на інший вид наповнювача, навіть такого ж хімічного 

складу, оптимальні дозування всіх компонентів і їх співвідношення 

необхідно коригувати. При переході на інший вид приготування сумішей 

співвідношення компонентів, включаючи В/Т або В/Ц, також змінюється. 

Отримані результати дозволили зробити висновок, що у складах сухих 

будівельних сумішей раціонально застосовувати бінарні наповнювачі, однак 

для усіх складів сухих будівельних сумішей не раціонально застосовувати 

одні й ті ж органо-мінеральні комплекси.  
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У четвертому розділі проведено порівняльний аналіз зміни фізико-

механічних і будівельно-експлуатаційних властивостей модифікованих 

розчинів на базі обчислювальних експериментів по ЕС моделям. 

Для управління властивостями необхідно встановлення закономірностей 

їх зміни під впливом складу і технології, а також аналіз взаємозалежностей 

між складом, сумішшю і технологічними параметрами. 

При розробці складів СБС був спланований і забезпечений весь 

комплекс властивостей необхідних і додаткових критеріїв якості за ДСТУ. 

Результати проведених досліджень свідчать про переважаючий вплив на 

процеси формування структури і властивості виду кремнеземовмісткого 

наповнювача і технологічних способів приготування сумішей. Трепел в 

процесі сорбціонного поглинання рідкого дисперсійного середовища може 

служити матрицею для формування у відкритих порах нанорозмірних 

мінералів гідросилікатів кальцію, що сприяє зміцненню розчинів. 

У п'ятому розділі проведена багатокритеріальна оптимізація складів. 

Наведено обгрунтування заміни одного типу суперпластифікатора (С-3) на 

інший (Melflux) завдяки механізму дії і порівняльним критеріям якості з 

метою інтенсифікації приготування розчинів.  

Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено ефективність 

спільного використання тонкодисперсних наповнювачів, 

суперпластифікатора С-3 або Melflux, високоактивного метакаоліна і 

волластонита в складі в'яжучого у розчині. Даються рекомендації по 

влаштуванню і застосуванню розроблених в дисертаційній роботі складів. 

         Важливими аспектами будь-якої оптимізаційної задачі є поліпшення 

властивостей, зменшення витрат дорогих компонентів і зниження 

собівартості кінцевої продукції. Сформульовані умови оптимізаційних задач 

отримання розчинів для влаштування елементів підлог, зокрема стяжок трьох 

різних видів - СТ1, СТ2 і СТ3 і для влаштування покриттів - ПО1 і ПО2, а 

також для кладки стінових блоків - МР2 і МР3, ремонту поверхонь ділянок 

підлог - РМ3 і заповнення стиків та монтажу конструкцій - МН1. 
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Перший етап оптимізації полягав у виділенні основних критеріїв якості: 

fст, fctfm, fa. На другому етапі в якості додаткового критерію оптимізації 

аналізувалися - k1c і λ. На третьому етапі було проведено обгрунтування 

додаткових критеріїв якості та напрямків їх оптимізації. 

Обгрунтовано, що кремнеземовмістки наповнювачі різного генезису, 

природи і структури, взаїмодіючи між собою, значно покращують  усі 

нормовані показники якості. Керуючим фактором, який надає найбільший 

вплив на fcт, W, Кр, F, λ, Rw є Sпит, для fctfm, kIc, fa, керуючим фактором є 

ВМК+ВЛ.  

У складах сумішей будівельних сухих модифікованих раціонально 

застосовувати бінарні наповнювачі, проте не на всіх складах раціонально 

застосовувати однакові органо-мінеральні комплекси. 

Теоретично обгрунтовано і експериментально підтверджено 

ефективність спільного застосування полідисперсних наповнювачів, 

суперпластифікатора С-3 або Melflux, високоативного метакаоліну та 

воластониту у дрібнозернистих цементно-піщаних сумішах та розчинах. 

На основі отриманих чотирьох різних груп ЕС-моделей були розроблені 

оптимальні склади конструктивних елементів різного призначення: для 

використання на будівельних майданчиках та багатофункціональні 

модифікатори для сухих будівельних сумішей модифікованих (СБСМ). 

Реалізовано випуск дослідно-експериментальної партії суміші в 

лабораторному змішувачі в кількості 10м3. 

На підставі виконаних лабораторних досліджень проведено виробничу 

перевірку і впровадження результатів досліджень. 

 

Ключові слова: високоактивний метакаолін, суперпластифікатор С-3 і 

Melflux, мікроволластонит, наповнювачі, модифіковані суміши, цементно-

піщані розчини, активація, експериментально - статистичні моделі, 

оптимізація, поліфукнціональний модифікатор. 
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SUMMARY 

 

Tertychny A.A. Modified solutions of increased adhesion strength and crack 

resistance of multifunctional purpose. - Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript.  

The thesis for candidate degree of engineering sciense PhD in the specialty 

05.23.05 "Building materials and products" - Odessa State Academy of Civil 

Engineering and Architecture, Odessa, 2021.  

On the basis of the research carried out in this study, a comparative analysis 

of the changes in the properties of activated and non-activated modified mixtures 

and solutions depending on the different specific surface of finely dispersed fillers 

is presented: tripoli or sand, as well as from the content of fillers: high-level 

metakaolin, wollastonite and water-reducing superconductor superplasticizer S-3 

or Melflux.  

In the introduction presented the justification of the choice the research 

topic, the purpose and tasks of the research, formulated the novelty of science and 

the practical significance of the study, its general characteristic and presented the 

link with the scientific plans and programs of the academy.  

The scientific novelty of the obtained results consist in obtaining the EU 

regularities that describes the effect of the content of mineral micro and macro 

fillers on the rheological properties of soluble mixtures, physical and mechanical 

properties and operational properties of solutions prepared using various 

technological means; establishing that the physical and mechanical properties of 

solutions with mineral admixtures, at the expense of optimization of their 

warehouses can be considerably improved; offering a scheme for forming a 

contact layer between the screed and the floor covering; theoretical underpinning 

and experimental confirmation of the rationality of replacing the superplasticizer 

S-3 or Melflux in order to intensify shrinkage processes, increasing the viability of 

the mixtures and water, frost, cracking and adhesion stability of the modified 

solutions.  
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In the first section of the dissertation presented the analysis of numerous 

studies in the field of production, also applying soluble mixtures and solutions for 

interior finishing work on the basis of cement binding agents. It is shown that 

modern construction requires using new effective materials, among which high-

quality fine-grained solutions occupy an important place.  

On the basis of the review of literary sources it was established that obtaining 

fine-grained soluble mixtures of high homogeneity, viability and strength is 

impossible without the use of polyfunctional modifying additives, the most 

effective of which are complexes based on plasticizers and highly dispersed 

mineral additives such as microsilica. However, the obstacle to widespread use of 

such complexes in Ukraine is their high cost. As a competitive mineral additive, as 

shown in L. Dvorkin, V. Goc study is a highly active metakaolin, presented as a 

dispersed powder as a result of the degradation of metakaolinic clays.  

At the moment a researches have been carried out, the purpose of which is to 

provide a scientific basis for obtaining high-quality cement solutions at the 

expense of a complex supplement based on superplasticizer, metakaolin and 

wollastonite of domestic production, taking into account the peculiarities of 

rheological properties, hydration processes, and the structuring of modified fine-

grained mixtures.  

In the second section describes the characteristics of raw materials, the 

methods and methods of research, substantiates the choice of the plans of 

experiments and factors of variation of the composition for the construction of 

experimental-statistical (ES) models, processing the results of field and computing 

experiments on the proposed information-analytical scheme.  

To determine the optimal composition, the method of selecting a fine-grained 

mixture with ES-models was used. In total four volumetric, similar experiments 

were conducted. As a result of the realization of field experiments, ES-models of 

changes in the rheological properties of 24 different compositional compositions 

were calculated.  

In each of the two experiments, the mixture was prepared by two different 
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technological means: a traditional mixing medium with a speed of 900 rpm and a 

promising mixing agent in a stirrer-actuator with a speed of 2400 rpm. The 

samples were solidified under normal conditions.  

Of great importance was not only the choice, but also the rational integration 

of materials, additives and fillers. 

In the third section, experimental and statistical (ES) models are calculated 

and analyzed, which describe the influence of selected and reasonable composition 

factors on the rheological properties: mobility, solution dissolution, disintegration, 

time of viability and density of mixtures.  

The rheological and physico-mechanical properties of high-quality solutions 

depend both on the type and amount of mineral additives - fillers, and on the 

composition and amount of organic additives. An important factor is the 

technological parameters of the mixtures preparation. Established general and 

private changes the rheological properties under the influence of the listed fillers 

and additives.  

When transfering to another type of filler, even the same chemical 

composition, the optimal dosage of all components and their ratios need to be 

adjusted. When switching to another kind of mixing, the ratio of components, 

including W/H - also varies.  

The obtained results made it possible to conclude that it is rational to use 

binary fillers in dry mixes depots, but it is not rational to use the same organo-

mineral complexes for all dry mixes compositions.  

In the fourth section a comparative analysis of changes in the physico-

mechanical and building-operational properties of  building solutions on the basis 

of computational experiments on ES-models was conducted.  

To control the properties it is necessary to establish the patterns of their 

changes under the influence of composition and technology, as well as the 

analysis of interdependencies between the composition, mixture and technological 

parameters.  

In the development of warehouses dry mixes was planned and provided the 
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entire complex properties of necessary and additional quality criteria according to 

SSTS (state standards technical specifications).  

The results of the conducted research indicate a predominant influence on the 

formation of the structure and properties of the form of silica filler and 

technological conditions for the preparation of mixtures. In the process of sorption 

absorption the liquid dispersion midstore tripoli can be a matrix for the formation 

in the open pores of nanosized minerals of calcium hydrosilicate. 

In the fifth section, the multicriteria optimization of fine-grained mixtures 

compositions was carried out. The justification of replacement of one type of 

superplasticizer (S-3) or another (Melflux) is given due to the mechanism of action 

and comparative quality criteria in order to intensify the preparation of solutions.  

The efficiency of joint use of fine dispersed fillers, superplasticizer S-3 or 

Melflux, high-level metakaolin and wollastonite in the composition of fine-grained 

binder is theoretically substantiated and experimentally proved.  

Important aspects of any optimization problem are improving properties, 

reducing the cost of expensive components and reducing the cost of the final 

product. The conditions of the optimization problems for obtaining solutions for 

the arrangement of floor elements, in particular the fixings of three different types 

of - SC1, SC2 and SC3, and for arrangement of coatings - COA1 and COA2, as 

well as for laying of - МAS2 and МAS3, repair of surfaces - RР3 and seam filling 

- INST1 has been formulated.  

The first stage of optimization was the allocation of the main quality criteria: 

fсomp, fctfm, fa. In the second stage, k1c і λ were analyzed as an additional 

optimization criterion. In the third stage, the substantiation of additional quality 

criteria and directions for their optimization was conducted.  

It is substantiated that silica which contains fillers of different genesis, 

structure and properties, synergistically interacting, significantly improve all 

studied and normalized quality indicators. The controlling factor that has the 

greatest influence on fcomp, W, Кр, F, λ, Rw is Ss, for fa, k1c, fctfm the controlling 

factor is MK + WL. In DCM warehouses it is rational to apply binary fillers, 
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however for all DCM warehouses it is not rational to apply the same organo-

mineral complexes.  

Theoretically substantiated and experimentally confirmed the effectiveness of 

using the joint of fine fillers, plasticizer S-3 or Melflux, the high activity of 

metakaolin and wollastonite as a part of the binder in the fine-grained mixture and 

concrete.  

Based on the obtained four different sets of ES-models, the optimal 

compositions for structural elements for various purposes have been developed: 

individual for use on construction sites and multifunctional modifiers for dry 

construction mixes (DCM). 

In work recommendations on application are developed and the technological 

scheme of preparation of solutions for the device of floor elements in the form of 

couplers and coverings is resulted. Technical and economic efficiency due to 

reduction of consumption of expensive components and prolongation of service 

life in comparison with control structures exceeds 25-50%.  

The exit of the experimental batch of mixture in a laboratory mixer in the 

amount of 10m3 was realized. On the basis of the performed laboratory research, a 

production inspection and implementation of research results was conducted.  

 

Key words: active metakaolin, superplasticizer S-3 and melflux, 

microwollastonite, fillers, modified mixtures, cement-sand solutions, activation, 

experimental and statistical models, optimization, polyfunctional modifier. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

№ Позначення 

у тексті 

Пояснення 

1. ДЗБ дрібнозернистий бетон 

2. ВМК високоактивний метакаолін 

3. ВЛ волластонит 

4. С-3 суперпластифікатор С-3 

5. Melflux суперпластифікатор Melflux 

6. Sпит питома поверхня 

7. S1,S2,S3 значення питомої поверхні (300,450,600 м2/кг) 

8. Рw середня густина розчину 

9. fст міцність на стиск 

10. fctfm міцність на розтяг при вигині 

11. fa міцність зчеплення з основою (адгезія) 

12. Кр коєфіціент розм'якшення 

13. Wm водопоглинання за масою 

14. F морозостійкість 

15. k1с тріщиностійкість 

 16. HB мікротвердість 

17. Rw індекс звукоізоляції 

18. λ теплопровідність 

19. Pcм щільність суміші 

20. ОК, Dp рухливість 

21. П розшаровуваність 

22. tg φ розчиновідділення 

23. τ час життєздатності 

24. СБСМ сухі будівельні суміші модифіковані 

25. В/Ц водоцементне відношення 

26. В/Т водотверде відношення 

27. АС/Т активовані суміші з меленим трепелом 

28. АС/П активовані суміші з меленим піском 

29. НАС/Т неактивовані суміші з меленим трепелом 

30. НАС/П неактивовані суміші з меленим піском 

31. СТ стяжки 

32. ПО покриття 

33. МР кладка стіновими блоками 

34. МН монтаж устаткування і конструкцій 

35. РМ ремонт поверхонь 

 



21 
 

ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. При підборі складів 

багатокомпонентних сумішей актуальним є, по-перше, поглиблене вивчення 

умов приготування сумішей, по-друге, аналіз сумісності і синергізму добавок 

і наповнювачів в багатокомпонентних складах. Важливим технологічним 

етапом є послідовність завантаження компонентів суміші. При використанні 

полідисперсних наповнювачів процеси перемішування також необхідно 

враховувати способи приготування сумішей через розвинену поверхню 

частинок твердої фази. 

Найбільш перспективним напрямком на сучасному етапі є застосування 

в розчинах таких наповнювачів, що містять кремнезем, метакаолін та 

техногенні відходи різного виду, тощо. Активні наповнювачі, що містять 

кремнезем з різною площею питомої поверхні, структурою і 

полімінеральним складом можуть по-різному впливати на реологічні 

властивості сумішей, процеси структуроутворення та тверднення розчинів. У 

той же час питання спільної дії цих добавок-наповнювачів різної природи, 

генезису і структури та пріоритетність їх впливу з нафталін-

формальдегідними або полікарбоксилатними суперпластифікаторами на 

показники якості розчинів вивчені недостатньо. Створення модифікованих 

розчинів підвищеної адгезійної міцності та тріщиностійкості для 

улаштування елементів підлог і поновлення зруйнованих ділянок розчинових 

поверхонь на екологічно безпечному комплексу компонентів є актуальним і 

своєчасним. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі процесів та апаратів в технології 

будівельних матеріалів Одеської державної академії будівництва та 

архітектури відповідно до держбюджетних тем МОН України: «Розробка 

наукових основ отримання вапняно-кремнеземистих композитів 

неавтоклавного твердіння на основі енергозберігаючих технологій» N 
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0109U005436 (2009-2015рр.); «Комп'ютерне моделювання та оптимізація 

технологічних процесів, структури і властивостей багатокомпонентних 

будівельних матеріалів» N 0111U001248 (2011-2020pp.); «Розробка науково-

теоретичних основ отримання низькоенергоємних екологічних композитів з 

використанням комп'ютерного матеріалознавства» N 0115U000573 (2015-

2017рр.). 

Метою роботи є поліпшення показників якості цементних розчинів 

різноманітного призначення, зокрема адгезійної міцності та тріщиностійкості 

завдяки модифікації сумішей полідисперсними кремнеземовмісткими 

наповнювачами різного генезису і різної структури та 

суперпластифікаторами з урахуванням різних способів їх приготування. 

Завдання досліджень: 

- теоретично обгрунтувати та експериментально підтвердити 

ефективність об'єднання полідисперсних кремнеземовмістких наповнювачів 

різного генезису, різної структури та суперпластифікаторів для поліпшення 

показників якості модифікованих сумішей та цементних розчинів 

різноманітного призначення; 

- проаналізувати закономірності впливу полідисперсних, 

кремнеземовмістких наповнювачів різного генезису, різної структури 

сумісно з суперпластифікаторами на реологічні властивості модифікованих 

сумішей з урахуванням способа приготування; 

- проаналізувати закономірності впливу на властивості цементних 

розчинів, комплексу із полідисперсних, кремнеземовмістких наповнювачів, 

який містіть тонкомелений трепел, суперпластифікаторів з урахуванням 

способа приготування; 

- проаналізувати закономірності впливу на властивості цементних 

розчинів, комплексу із полідисперсних, кремнеземовмістких наповнювачів, 

який містіть тонкомелений пісок, суперпластифікаторів з урахуванням 

способа приготування; 
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- оптимізувати склади поліфункціональних модифікаторів для 

поліпшення показників якості цементно-піщаних розчинів на основі 

комплексу полідисперсних, кремнеземовмістких наповнювачів різного 

генезису і різної структури та суперпластифікаторів; 

-..провести техніко-економічний розрахунок та здійснити дослідно-

експериментальну апробацію результатів дослідження. 

Об'єкт досліджень – модифіковані цементні розчини для улаштування 

елементів підлог і поновлення зруйнованих ділянок розчинових поверхонь. 

Предмет досліджень – закономірності впливу наповнювачів на 

структурно-реологічні властивості сумішей, фізико-механічні та будівельно-

експлуатаційні властивості модифікованих розчинів на їх основі. 

Методи досліджень. Комплексні дослідження включали натурні 

експерименти з використанням планованого багатофакторного експерименту 

для отримання ЕС-моделей. Визначення структурно-реологічних, фізико-

механічних і будівельно-експлуатаційних властивостей за стандартними 

методиками і визначення характеристик структури - на кафедрі ПАТБМ і 

ВБК ОДАБА. Побудова і аналіз ЕС-моделей виконувались із застосуванням 

діалогової системи COMPEX, спеціально синтезованих планів, стандартних 

програм Microsoft Office і CorelDraw. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

Встановлено вперше: 

- закономірності і ефективність впливу на властивості модифікованих 

розчинів комплексу полідисперсних, кремнеземовмістких наповнювачів 

різного генезису , різної структури, виду суперпластифікаторів та способа 

приготування сумішей; 

- оптимізовані склади поліфункціональних модифікаторів для 

поліпшення показників якості цементно-піщаних розчинів на основі 

комплексу полідисперсних, кремнеземовмістких наповнювачів різного 

генезису і різної структури та суперпластифікаторів. 

 Набуло подальшого розвитку: 



24 
 

- теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

можливість поліпшення показників якості модифікованих розчинів під 

впливом полідисперсних, кремнеземовмістких наповнювачів, виду 

суперпластифікаторів і способа приготування сумішей: міцність зчеплення 

зростає в 1,5-5,5 раза, тріщиностійкість в 1,5-2 раза на активованих складах з 

тонкомеленим трепелом; 

- запропоновано і експериментально підтверджено механізм впливу 

пористого наповнювача у вигляді трепелу аморфно-кристалічної структури, 

заданої питомої поверхні на структурно-реологічні властивості сумішей, 

фізико-механічні і будівельно-експлуатаційні властивості модифікованих 

розчинів. 

Практичне значення отриманих результатів:   

- обґрунтовано вибір компонентів сумішей і розроблено склади 

модифікованих цементних розчинів. Для улаштування елементів підлог 

всередині приміщень рекомендовані суміші з ПФМ на тонкомеленому 

трепелі для стяжок СТ1, СТ2, покриття ПО1, поновлення зруйнованих 

ділянок розчинових поверхонь РМ3, кладки усіх видів стінових блоків МР2, 

МР3. Для робіт зовні приміщень – суміші з ПФМ на тонкомеленому піску 

для заповнення швів і монтажу конструкцій МН1, стяжки під значні 

навантаження СТ3, покриття під помірні навантаження ПО2;  

- випущена дослідно-експериментальна партія розчинової суміши. 

Фактичний економічний ефект від застосування суміші розробленого складу, 

яка була нанесена на підлогу цокольного поверху і внутрішні стіни 

побутового приміщення м. Одеси, склав 17,43грн на 1 м2 підлоги і 27,03грн 

на 1 м2 стіни і отриманий за рахунок використання природних, екологічно 

безпечних сировинних компонентів і добавок та внаслідок підвищення часу 

експлуатації приміщень без ремонту;  

- результати роботи впроваджені в учбовий процес в Одеській 

державній академії будівництва та архітектури на кафедрі «Процесів і 

апаратів в технології будівельних матеріалів» за освітньо-науковою 
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програмою «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» і 

використовуються при виконанні розрахунково-графічних робот з 

дисципліни «Основи модифікації бетонів» для студентів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові положення, 

результати, висновки  та рекомендації у дисертаційній роботі отримані 

здобувачем самостійно. Формулювання мети та задач дослідження, 

планування натурних та лабораторних дослідів, оброблення, аналіз та 

інтерпретація експериментальних досліджень, узагальнення інформації, 

формулювання висновків проводилися за участю наукового керівника. 

Особистий внесок автора в роботах, що надруковані в співавторстві, 

полягає в наступному: планування та проведення експериментальних 

досліджень модифікованих розчинів поліфункціонального призначення; 

аналіз отриманих результатів натурних експериментів; встановлення 

закономірностей впливу кремнеземовмістких наповнювачів та добавок-

пластифікаторів за ЕС-моделями; оптимізація складів для кладки стінових 

блоків, монтажу конструкцій, ремонту ділянок підлог та устаткуванню 

елементів багатошарових підлог. 

Особистий внесок автора в роботах, що надруковані в співавторстві, 

зазначено в авторефераті. 

Апробація дисертаційної роботи. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи апробовані на національних і міжнародних 

конференціях: науково-практична конференція  «Bulletin incercom scientific 

research institute of construction» (Republica Moldova, 2015р.); науково-

практична конференція "Сучасні конструктивні системи, матеріали та 

інженерне обладнання" (Київ, 2014р.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Моделювання та оптимізація будівельних композитів» (Одеса, 

2014, 2016, 2019р.); Міжнародний науковий семінар "Структуроутворення, 

міцність та руйнування композиційних будівельних матеріалів і конструкцій" 

(Одеса, 2014, 2016, 2018р.); Міжнародна наукова інтернет-конференція 
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«Modern directions of theoretical and applied..researches»..(United Kingdom, 

2017р.); Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та 

довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 

(Харків, 2017р.); Міжнародний науково-технічний семінар «Modelling and 

optimization of building composites» (Одеса, 2017р.); Міжнародна наукова 

конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» 

(Одеса,.2020р.).……………………………………………  

         Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 22 

наукові праці: 6 з яких у наукових фахових виданнях України, 7 у наукових 

періодичних виданнях інших держав (1 індексується наукометричною базою 

Index Copernicus, 1 індексується наукометричною базою Scopus), 1 стаття, 

яка включена в міжнародні наукометричні бази (індексується 

наукометричною базою Scopus), 7 тез доповідей у збірниках наукових 

конференцій і семінарів, 1 колективна монографія. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Робота викладена на 224 сторінках, які включають 141 сторінку 

основного тексту, 63 рисунка, 42 таблиці, 3 додатка, список використаних 

джерел з 241 найменування, викладений на 25 сторінках.   
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РОЗДІЛ 1. ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ДРІБНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ 

 

1.1. Поняття «дрібнозернистий бетон» та «розчин» і область їх засто-

сування в будівництві 
 

        Дрібнозернистим бетоном (ДЗБ) називають бетон або розчин з макси-

мальною крупністю заповнювачів не більше 10 мм. Зазвичай заповнювачем в 

дрібнозернистих бетонах є тільки пісок розміром до 5 мм; або з Мкр = 2,5-

1,25, такі бетони або розчини звуться піщаними. 

Властивості дрібнозернистого бетону залежать від його структури, яка в 

значній мірі обумовлюється структурою цементного каменю.  

В даний час в різних галузях будівництва активно використовуються ба-

гатокомпонентні дрібнозернисті розчини та бетони. Раніше їх широке вико-

ристання було неможливе через деякі особливості властивостей і структури. 

Використання модифікаторів структури дозволило істотно підвищити екс-

плуатаційні..характеристики..таких..бетонів..та..розчинів.  

        Це стало можливим завдяки переходу до багатокомпонентних розчинів 

та бетонів з різними добавками, такими як суперпластифікатори і тонкодис-

персні мінеральні добавки різних видів. Багатокомпонентна структура має 

ряд переваг. По-перше, вона дає можливість на різних етапах технологічного 

процесу ефективно управляти структуроутворенням. По-друге, дозволяє от-

римувати..різні..матеріали..з..заданими..властивостями. 

       Дрібнозерниста структура має певні переваги, основними з яких є:  

- можливість отримання однорідної тонкодисперсної високоякісної 

структури бетону з відсутністю включень великих зерен, які мають інше по-

ходження; 

- підвищена здатність бетонних та розчинових сумішей до трансформа-

ції та тіксотропії;  
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- широкий спектр технологічного застосування - можливість формуван-

ня виробів та конструкцій різними методами: методом лиття, екструзії, торк-

ретуванням, штампуванням, пресуванням та іншими; 

- поліпшена транспортабельність; 

- можливість використання сухих сумішей з гарантованою постійніс-

тю..складу..і..різних..властивостей; 

        - отримання різних матеріалів із заданими комплексами властивостей;  

- отримання спеціальних бетонів, таких як: гідроізоляційний бетон, фіб-

робетон, армоцемент, електропровідний, декоративний бетон та ін.;  

- можливість отримувати нові архітектурно-конструкційні рішення тон-

костінні і шаруваті конструкції, вироби змінної щільності, гібридні констру-

кції,.тощо; 

        - багатофункціональність матеріалу, тобто на одному і тому ж викорис-

товуваному цементі і заповнювачі можливо за допомогою коригування дозу-

вань, зміни компонентів, і технологічних прийомів отримати різні види бето-

нів: конструкційний, гідроізоляційний, теплоізоляційний, декоративний; 

 - широка можливість використання місцевих матеріалів вітчизняних ви-

робників і, звичайно, більш низька собівартість в порівнянні з бетоном на 

звичайних великих заповнювачах. 

Також він має цілу низку найважливіших характеристик. Його відрізняє 

підвищена морозостійкість, водонепроникність, міцність на розтяг при виги-

ні, питома поверхня твердої фази, пористість цементного каменю. 

На сьогодняшній день найважливіший внесок у розвиток модифікації 

розчинових сумішей та розчинів внесли: М.А. Саницький [1-4], Т.А. Костюк 

[5-7], В.П. Сопов [8-10]. 

Дрібнозерниста бетонна або розчинова суміш має більш однорідну стру-

ктуру через відсутність великого заповнювача, а також легше піддається різ-

ним технологічним переділам. Це дає можливість отримання різних виробів і 

конструкцій. Щоб отримати спеціальні дрібнозернисті бетони в складі вико-
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ристовують рідке скло, полімери, фосфатні сполучні, глиноземистий і висо-

коглиноземисті цементи [11-15]. 

В результаті дрібнозернистий бетон має свою область використання, 

причому спостерігається тенденція до її розширення. Традиційне застосуван-

ня таких бетонів - регіони, де відсутній великий заповнювач.  

Найбільш часто в якості заповнювача застосовується природний кварцо-

вий пісок, хоча також є розробки і досвід використання інших дрібнозернис-

тих заповнювачів - різних шлаків щільної і пористої структури, керамзитово-

го і перлітового піску, бою скла та порцеляни, піритових огірків, відходів 

мокрої магнітної сепарації залізистих кварцитів, вермикуліту, пінополістиро-

лу, меленого цегельного бою, відходів деревної промисловості. 

У ДЗБ та можливо застосовувати різні види армування. Поряд із звичай-

ним армуванням, також як і в крупнозернистому бетоні, можна застосовувати 

для армування різні дисперсні волокна - сталеві, поліпропіленові, полімерні, 

скляні та азбестові [16- 20]. 

Для використання в якості конструкційно-теплоізоляційного матеріалу 

розроблені склади ДЗБ, в яких як заповнювач застосовується шлаковий пісок. 

Такі дрібнозернисті бетони показують достатню міцність при стисненні 6-10 

МПа при середній щільності 1200-1400 кг/м3 і низьку теплопровідність. 

       Залежно від вологості бетону від 0 до 15% такі бетони показують тепло-

провідність 0,175-0,395 Вт/м°. Силікатний або вапняно-піщаний ДЗБ, що має 

щільність 1700-2400 кг/м3, міцність на стиск 20-70 МПа і морозостійкість 200 

циклів застосовують при виготовленні різних збірних бетонних та залізобе-

тонних конструкцій, як звичайних, так і попередньо-напружених [21, 22]. 

Для отримання виробів з дрібнозернистого бетону з комірчастою струк-

турою в дрібнозернисту цементно-піщану або силікатну суміш вводять поро-

утворюючі добавки. Таким чином отримують дрібнозернистий піно-і газобе-

тон. Перший патент на цей винахід був зареєстрований в 1890 р [23], а засто-

сування таких бетонів в будівництві почалося в 20-х роках XX століття. 

        У наш час все більш популярним стає безавтоклавний спосіб вироб-
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ництва пористих бетонів. Зменшення строків тужавлення і тверднення стає 

можливим шляхом застосування різних органічних і мінеральних добавок 

[24]. Дрібнозернистий пінобетон в даний час застосовується для самих різних 

цілей, наприклад для пристрою зовнішньої теплоізоляції споруд з бетону, 

збірного або монолітного, а також металевих каркасних будинків. 

У роботах Ю.М. Баженова [25] були описані важливі моменти виготов-

лення армоцементних конструкцій. Армоцемент представляє тонкостінні 

конструкції різної форми, які армуються сітками.  

Для покрівельних покриттів можливо використовувати композиції дріб-

нозернистих бетонів з добавкою промислових відходів. В роботі С.І. Павлен-

ко [21] наведені результати досліджень, а також розроблені склади бетону з 

кількістю цементу 450-570 кг/м3, шлакового піску 950-1150 кг/м3, гідровида-

лення золи 180-210 кг/м3, води 180-240 кг/м3, добавок ЛСТ + Ж136-157 М (в 

співвідношенні 1 до 2) і витратах 0,1% від цементу по масі.  

Одержаний дрібнозернистий бетон показував водонепроникність W12, тоді 

як його морозостійкість становила від 1100 до 1300 циклів. Це дає мож-

ливість не використовувати будь-які додаткові захисні покриття. 

Дрібнозернистий бетон також широко поширений в пристрої дорожних і 

аеродромних покриттів [26, 27]. 

Особливим різновидом дрібнозернистих бетонів є будівельні розчини 

для кладки. З вдосконаленням технологій їх виробництва, а також впрова-

дженням нових розробок все більш поширюється асортимент різних сухих 

будівельних сумішей, які дозволяють виробляти кладку кам'яних конструк-

цій як в літній, так і в зимовий період при низьких температурах. Розроблено 

різні склади, призначені для обробки поверхонь всередині і зовні будинків 

[28], фундаментів, цоколів, для штукатурення гладких і шорстких стін, вико-

наних з різних матеріалів, в тому числі, з пористого бетону. Пропонуються 

теплоізоляційні штукатурні суміші з середньою щільністю від 400 до 600 

кг/м3 з перлітовим піском [29]. Для укладання плит з натурального каменю 

також розроблені різні спеціальні суміші, в тому числі із швидкими строками 
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тужавлення. В особливу групу входять спеціальні герметизуючі склади, які 

мають водонепроникність більше W10 [30]. Для систем теплоізоляції буді-

вель та споруд застосовуються різні штукатурні і клейові склади.  

Розширення застосування тонкостінних і густоармованих конструкцій 

вимагає зниження крупності заповнювачів. Це також збільшує можливості 

використання дрібнозернистих бетонів та розчинів. Ефективність застосу-

вання дрібнозернистого бетону зростає в тих випадках, коли його склад ви-

значається не міцністю на стиснення, а властивостями, які мають у ньому пі-

двищені значення, в першу чергу, висока міцність на розтяг при згині. 

Ці поєднання властивостей - найважливіші вимоги до дорожнього бето-

ну - призвели до широкого застосування ДЗБ при будівництві доріг. 

При зведенні тонкостінних конструкцій або в спеціальних роботах (при 

замонолічуванні стиків збірних споруд, нанесенні гідроізоляційних покрит-

тів) доцільно застосовувати дрібнозернисті піщані бетони та розчини. З огля-

ду на особливості таких бетонів, необхідно використовувати спеціальні ме-

тоди їх укладання і ущільнення, що поліпшує фізико-механічні властивості.  

 

       1.2. Особливості підбору складу та матеріали для дрібнозернистих 

бетонів і розчинів 

 

При раціональному підборі складу ДЗБ за міцністю не поступається зви-

чайному важкому бетону, причому характеризується підвищеною міцністю 

на розтяг при вигині (fctfm): якщо для бетонів з крупним заповнювачем спів-

відношення (fctfm) / (fcт) - знаходиться в межах 1/6 ... 1/8, то для дрібнозернис-

тих - 1/4 ... 1/6.  Як за правило, кількість цементу в ДЗБ більше, ніж в бетонах 

з щебенем такої ж міцності, на 20 ... 40%. Причиною цього є підвищена пус-

тотність дрібного заповнювача. Наприклад, обсяг пустот в кварцовому піску 

з Мкр = 1,8 складає 45 ... 48%, Мкр = 2,4 - 42 ... 44%, тоді як в суміші тих же пі-

сків з гранітним щебенем фракції 5 ... 20 мм пустотність - 32 ... 35%. Підви-
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щеної витрати цементу в ДЗБ сприяє більш висока питома поверхня запов-

нювача і, відповідно, більш висока водопотреба сумішей. 

Для приготування дрібнозернистого бетону використовують портланд-

цемент марки не нижче 500, що відповідає вимогам, що пред'являються при 

маркуванні з випробувань в жорстких розчинах і при маркуванні з випробу-

вань в пластичних розчинах і задовольняє нормативним вимогам. Витрата 

цементу при цьому залежить від ряду чинників: від марки цементу, від необ-

хідної рухливості бетонної суміші і пов'язаної з цим водоцементного відно-

шення (В/Ц), від способу приготування і використання суміші. Зазвичай ви-

трата цементу складає від 500 до 800 кг/м3. Дрібнозернисті бетони жирних 

складів 1:1 - 1:1,5 (з витратою цементу 800 кг/м3) не раціональні з економіч-

них та технологічних міркувань. Пористість на 6% вища, ніж бетону з витра-

тою цементу 600 кг/м3. Надмірна витрата цементу збільшує деформації усад-

ки і знижує його тріщиностійкість і довговічність. Оптимальним буде витра-

та цементу 600-700 кг/м3, що відповідає складу приблизно 1: 1,75.  

При В/Ц = 0,3 залежність міцності від витрати цементу прямолінійна: 

зменшення витрати цементу призводить до різкого зниження міцності бето-

ну, так як при малому вмісті цементу суміш стає все менш зручної в обробці, 

гірше ущільнюється, а її щільність і відповідно міцність поступово зменшу-

ються. При більш високих значеннях водоцементного відношення (В/Ц = 0,4 

і вище) найвища міцність бетону або розчину досягається при певному опти-

мальному співвідношенні між цементом і піском. При цьому співвідношенні 

досягається максимальна щільність розчинової суміші.  

Для кожного складу бетону є оптимальне значення В/Ц або В/Т, при 

якому виходять найвищі показники міцності і щільності бетону. Якщо побу-

дувати узагальнену залежність міцності піщаного бетону різного складу від 

В/Ц для оптимальних або середніх значень міцності, що досягаються при різ-

них співвідношеннях між піском і щебнем, то криві, які виражають ці залеж-

ності, будуть мати більш крутий нахил і будуть перетинатися з подібними 

кривими для звичайного бетону при В/Ц = 0,4.  
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У разі більш низьких В/Ц при забезпеченні доброго ущільнення можна 

отримати піщані бетони з міцністю вищою, ніж у звичайних бетонів на круп-

ному заповнювачі. Однак такі бетони вимагають перевитрати цементу і мо-

жуть застосовуватися тільки для спеціальних конструкцій при відповідному 

техніко-економічному обгрунтуванні. 

У ряді випадків при приготуванні цементно-піщаної суміші та ущіль-

ненні її звичайною вібрацією в неї втягується повітря, розподілене у вигляді 

дрібних бульбашок по всьому об'єму суміші залучення повітря, яке може до-

сягати 3 ... 6 і більше, підвищує пористість бетону і знижує його міцність, по-

вітрязалучення збільшується з підвищенням жорсткості суміші.  

        Пісок має більш високу пустотність, ніж суміш піску і щебеню. При 

невисокому вмісті цементу в сумішах більш худих, ніж 1:3, цементного тіста 

може не вистачити для обмазки зерен піску і заповнення усіх пустот. В цьому 

випадку виникає додатковий обсяг пір, обумовлений браком цементного тіс-

та, що викликає збільшення загальної пористості бетону і зниження його 

міцності. Цією обставиною пояснюється складність отримання досить міцних 

піщаних бетонів при невисоких витратах цементу (200 ... 300 кг/м3).         

У піщаному бетоні застосування дрібного піску з підвищеними питомою 

поверхнею і пустотністю призводить до необхідності збільшення витрати во-

ди з метою збереження заданої рухливості суміші і помітно знижує міц-

ність..бетону..(табл.1.1). 

       Якщо в звичайному бетоні заміна крупного піску дрібним знижує міц-

ність всього на 10%, то в дрібнозернистому бетоні міцність зменшується на 

30%, а максимальна міцність піщаного бетону складу 1:2, 1:3, якої можна до-

сягти при певній інтенсивності ущільнення, іноді знижується..в..2...3..рази.  

       Тому для дрібнозернистих бетонів бажано використовувати великі чисті 

піски або збагачувати дрібний пісок більшими висівками від дроблення ка-

меня, дрібним гравієм [31]. 
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Таблиця 1.1. 

Легкоукладність суміші при різному В/Ц відношенні 

Легкоукладність бетонної 
суміші 

Співвідношення між піском та цементом по масі 
при різному водоцементному відношенні 

ОК, см Ж, см 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
5-9 - 1,6 2,7 3,8 4,9 5,7 
1-4 - 1,8 2,9 4,0 5,1 6,0 

- 5-10 2,2 3,3 4,4 5,4 6,3 
- 11-20 2,7 3,7 4,8 6,0 - 

Дрібний заповнювач - пісок - може бути природним або штучним. При-

родний пісок - це пухка уламкова порода, що утворюється в результаті при-

родного вивітрювання скельних гірських порід, наприклад граніту. За міне-

ральним складом розрізняють кварцеві піски, польовошпатні, карбонатні і 

деякі інші. Залежно від зернового складу ДСТУ Б В.2.7-232:2010 [32] розріз-

няють пісок підвищеної крупності, великий, середній, дрібний і дуже дріб-

ний. Зерновий склад піску для виготовлення бетону або розчину повинен ві-

дповідати вимогам стандарту ДСТУ Б В.2.7-210:2010 [33]. 

Для бетону класів В25 і вище рекомендується використовувати крупний 

пісок з модулем крупності більше 2,5. Піски з Мкр = 1,25 ... 2 допускається за-

стосовувати в бетонах класу до В15. Якщо зерновий склад піску не відпові-

дає вимогам стандарту, його фракціонують, тобто розсіюють за допомогою 

сит з розміром отворів 1,25 або 0,63 мм на дві фракції. Отримані фракції по-

тім змішують у співвідношенні, яке встановлює лабораторія.  

Застосування дрібних пісків, що володіють великою питомою поверх-

нею зерен, призводить до перевитрати цементу в бетоні. Тому їх доцільно 

використовувати в якості дрібної фракції фракціонованих пісків. Дрібні піски 

використовують для виготовлення бетону тільки при належному економіч-

ному обгрунтуванні. При цьому обов'язково вводити до складу бетону або 

розчину пластифікуючі або повітряноутягуючі добавки.  

При виготовленні сумішей, призначених для перекачування бетононасо-

сами, рекомендується збільшувати в піску зміст дрібних частинок. Разом з 
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цементом такі частинки утворюють пластичне тісто, з якого в процесі пере-

качування суміші формується пристінний змазуючий шар. Це зменшує опір 

суміші, скорочує витрати електроенергії на її транспортування по бетоново-

дам. Загальний вміст в піску дрібних частинок розміром менше 0,315 мм має 

бути 15...20%, в тому числі пилоподібних частинок розміром 0,06 ... 0,16 мм - 

до 3...7%. Якщо в природному піску бракує найдрібнішої фракції, тоді вво-

дять мінеральні добавки - але не більше 20%.  

У всіх випадках вміст в піску глинистих, мулистих і пилоподібних час-

тинок обмежують. Глина та мул обволікають зерна піску, перешкоджаючи їх 

зрощенню з цементним каменем. У піску для гідротехнічного бетону і сірча-

нокислих з'єднань повинно бути не більше 1%, слюди відповідно до умов ро-

боти бетону - 3%. Небезпечні і органічні домішки в піску. Речовини у вигляді 

залишків органічних кислот уповільнюють твердіння цементу і знижують йо-

го потенційну міцність.  

В'яжуче – портландцемент М500 - портландцемент є найважливішою 

в'яжучою речовиною та важливішим компонентом суміші. 

       ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 [34] передбачає випуск трьох різновидів порт-

ландцементу: Д0 - без добавок, Д5 - з введенням до 5% активних мінеральних 

добавок всіх видів і Д20, в яку дозволяється вводити понад 5%, але не більше 

20% добавок, в тому числі до 10% активних мінеральних добавок осадового 

походження або до 20% доменних і електро-термофосфорних гранульованих 

шлаків та інших активних мінеральних добавок [35, 36]. 

         При приготуванні будівельних розчинів для кладки, облицювальних і 

штукатурних робіт, виробляється «розведений портландцемент» - спеціаль-

ний цемент для будівельних розчинів. Цемент для будівельних розчинів ха-

рактеризується наступними строками тужавлення: початок - не раніше 45 хв, 

кінець - не пізніше 12 годин після затворіння. Для цемента передбачено кон-

троль водоутримуючої здатності: водовідділення цементного тіста, приго-

товленного при В/Ц = 1, має бути не більше 30% за обсягом. Межа міцності 
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на стиск стандартних зразків з цементно-піщаного розчину після 28 діб твер-

діння повинна бути не нижче 19,6 МПа [36, 37]. 

Мінеральні і хімічні добавки. Виробництво високоефективного дрібно-

зернистого бетону або розчину неможливе без використання водоредукуючих 

добавок – пластифікаторів [38]. 

Диспергуючу дію суперпластифікаторів пов'язують з їх взаємодією з 

цементом і його компонентами. Інформацію про реологічні характеристики 

цементних паст і строки їх тужавлення можна отримати, досліджуючи адсор-

бцію суперпластифікаторів на продуктах гідратації цементу.  

Підвищення ефективності суперпластифікаторів через кілька хвилин пі-

сля замішування цементу водою можна пояснити тим що, при введенні супе-

рпластифікатора безпосередньо з водою замішування він взаємодіє з продук-

тами реакції С3А з гіпсом, тому в рідкій фазі залишається тільки невелика 

частина цієї добавки, недостатня для диспергування силікатних фаз. При 

більш пізньому введенні суперпластифікатора зменшується його адсорбція 

на фазах, що містять алюміній, і добавки яка залучається вистачає для диспе-

ргування силікатів і зниження в'язкості системи. 

Один зі способів збільшення морозостійкості, а, отже, і довговічності 

бетонів та розчинів - цє введення повітряноутягуючих добавок  [38]. Так, 

повітряноутягуючий ефект покращує легкоукладальність суміші, а також 

зменшує її розшарування і водовідділення. ……………………………….. 

         Важливий результат, який досягається при введенні повітряноутягуючих 

добавок - підвищення морозостійкості бетону або розчину при його тривало-

му заморожуванні. Бетони без залученого повітря потенційно небезпечно 

експлуатувати в подібних умовах, тоді як повітряноутягуючі добавки зніма-

ють таку небезпеку, хоча і не гарантують збереження заповнювача в бетоні 

від руйнування в результаті поперемінного заморожування – відтаювання. 

Не існує чіткої угоди щодо того, як називати мінеральні добавки високої 

дисперсності: наповнювач, дрібнодисперсна мінеральна добавка та ін. 
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Надалі мова буде йти про мінеральну добавку або наповнювач, як термін 

досить умовний, але широко використовуваний термін. Термін «мінеральна 

добавка», як і термін «наповнювач» не розкривають механізм впливу компо-

нентів..на..особливості..цементних..систем. 

        Нижче пропонуються найбільш вдалі визначення:……………………… 

       1. Дисперсні речовини, що складаються з частинок будь-якої форми і по-

верхонь активності, здатні брати участь в організації структури системи, які 

не створюють в навколишньому в'яжучому власних полів напруг [39, 40]. 

2. Природні та техногенні речовини в дисперсному стані, переважно не-

органічного походження, що не розчиняються у воді, які характеризуються 

значенням зерен менше 0,16 мм..[40].……….……………………………. 

        3. Порошкоподібні або волокнисті матеріали, що використовуються для 

економії в'яжучих та регулювання фізико-технічних та експлуатаційних осо-

бливостей композиційних матеріалів [40, 41]. 

Активні мінеральні пуццоланові добавки використовуються вже багато 

десятиліть для цілеспрямованої модифікації складів на основі портландцеме-

нту з метою підвищення міцності, довговічності і хімічної стійкості одержу-

ваних з них виробів і конструкцій [42]. …………………………………….. 

         Другою найважливішою властивістю активних мінеральних добавок є їх 

водопотреба, яка визначається необхідною кількістю води у відсотках від ма-

си цементу для отримання тіста нормальної гущини. Велику водопотребу 

мають пухкі високодисперсні породи, наприклад, трепел. 

       Дрібнодисперсні мінеральні добавки підрозділяють по активності на від-

носно хімічні інертні матеріали (кварцовий і вапняний пил, бентоніт, гашене 

вапно), в'яжучі матеріали (шлакопортландцемент, гідравлічне вапно, домен-

ний гранульований шлак) і пуцоланові добавки, до яких відносять золу - ви-

несення, вулканічне скло, деякі глинисті сланці і глини. Залежно від ступеня 

пуцоланової активності розрізняють сильні, нормальні і слабкі, а також доба-

вки, які мають як в'яжучі так і пуццоланові особливості. 
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Гідравлічно активні добавки мають найбільший вплив на процеси струк-

туроутворення цементних систем, так як вони активно взаємодіють з гідрок-

сидом кальцію Са(ОН)2. 

Одним з найбільш активних і широко застосовуваних пуцоланових мо-

дифікаторів є ультрадисперсний мікрокремнезем (МК) - відхід виробництва 

сплавів, що містять кремній, складаються з сферичних частинок розміром 

0,01-0,1 мкм і містять до 95% чистого аморфного кремнезему, здатного акти-

вно реагувати з гідроксидом кальцію, виділеним портландцементом при його 

гідратації, з утворенням малорозчинних низькоосновних гідросилікатів каль-

цію. Унікальні особливості мікрокремнезема обумовлені саме питомою по-

верхнею його пористих частинок. 

Особливе значення в ряду модифікаторів набувають матеріали фуллеро-

їдної структури з максимальними розмірами частинок від декількох десятків 

до декількох сотень нанометрів.  

Жорсткість різних вимог в будівництві призводить до необхідності під-

вищення показників фізико-технічних властивостей і довговічності будівель-

них матеріалів, що застосовуються при будівництві і реконструкції. 

Для поліпшення показників міцності властивостей бетонів та розчинів 

застосовується дисперсне армування бетону волокнами (фіброю) - сталеви-

ми, базальтовими, синтетичними, вуглецевими та ін. Крихкість бетону при 

цьому знижується, а його пластичність значно збільшується. Розподіл фібр в 

бетоні може бути неорганізованим. Фібрування можна здійснити і шляхом 

організованого розташування в бетоні певної кількості волокон. Бетон також 

фібрують шляхом введення тканих сіток [43].  

       Різні досліди показали, що армоцемент відрізняється підвищеною тріщи-

ностійкістю і ударною міцністю, а також високою деформативністю. Най-

більш перспективним буде не тільки використання дисперсного армування 

бетону, але і додаткове посилення будівельних конструкцій композитами на 

основі вуглеволокна шляхом зовнішнього армування. 



39 
 

Особливо ефективне застосування фуллероідних наноініціаторів в поєд-

нанні з базальтовою мікрофіброю. При цьому мікрофібра, з одного боку, збе-

рігає свої переваги як зручний для технології перемішування матеріал. 

У різній літературі описано, що для збільшення міцності бетону армуючі 

волокна повинні мати набагато більш високий модуль пружності, ніж бетон. 

Але цього часто буває важко досягти, оскільки модуль пружності цементної 

матриці становить від 15 до 30 ГПа. Волокна з низьким модулем пружності 

використовуються для збільшення ударостійкості, тріщиностійкості, твердо-

сті..поверхні..і..міцності..на..розтяг.  

 

         1.3. Особливості використання тонкомелених мінеральних добавок 

і наповнювачів 

 

Існують класифікації мінеральних добавок за походженням і здатністю 

до реакцій. Аналіз літературних джерел показав, що тонкодисперсні добавки, 

які застосовуються в даний час, відрізняються різноманітністю властивостей. 

 Встановлено, що в якості сировини для виробництва мінеральних доба-

вок може ефективно використовуватися сировина як природного, так і техно-

генного походження [44, 45], зокрема побічні продукти енергетики, чорної 

металургії, відхід виробництва кристалічного кремнію, тощо [46-57]. 

Доменні гранульовані шлаки вже більше 100 років ефективно викорис-

товуються як в якості сировини для виробництва клінкеру, так і в якості тон-

комолотої активної мінеральної добавки [58-67]. Для виробництва цементів 

також застосовують електротермофосфорні шлаки силікатного розплаву. Гі-

дравлічні властивості шлаку і економічні переваги дозволяють виготовляти 

в'яжучі, в яких вміст клінкерної складової широко варіюється. 

Виявлено [58], що термооброблені шлаки при певних умовах мають бі-

льшу активність. Введення таких шлаків до складу портландцементу збіль-

шує кількість хімічно зв'язаної води, що сприяє зростанню ступеню гідратації 

клінкерних мінералів, і, як наслідок, зростання міцності виробів.  
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Одним з найбільш масових видів вторинної сировини є відходи тепло-

вих електростанцій. Доведена не тільки технічна можливість, а й економічна 

доцільність використання в якості мінеральної добавки золи-винесення [68-

77] і золошлакових відходів [78, 79]. Встановлена можливість підвищення їх 

активності за рахунок використання механоактивації, а також визначені оп-

тимальні дозування добавки в портландцементі [45, 46]. 

Мікрокремнезем в даний час є одним з найбільш широко і активно за-

стосовуваних модифікаторів. Він являє собою побічний продукт металургій-

ного виробництва, що утворюється при виплавці феросиліцію і його сплавів в 

результаті відновлення вуглецем в електропечах кварцу високої чистоти [47, 

71-86]. Це концентрований аерозоль, який вловлюється фільтрами систем га-

зоочищення. Питома поверхня кремнеземного пилу складає близько 20000 

м2/кг. Насипна гущина - 150 ... 250 кг/м3. За хімічним складом МК представ-

лений в основному некристалічним кремнеземом, вміст якого зазвичай пере-

вищує 85 і досягає 98%. 

Аналіз гранулометричного складу мікрокремнезема свідчить про те, що 

розмір більшості сферичних частинок не перевищує 1 мкм (ультрадисперс-

ний порошок), а середній розмір частинок становить близько 0,1 мкм, що 

приблизно в 100 разів менше середнього розміру зерна цементу. Все це зумо-

влює високі показники пуццоланової активності мікрокремнезему. 

  Оптимальним, з позиції забезпечення максимальних показників міцно-

сті бетону, є вміст мікрокремнезему в кількості близько 20% від маси порт-

ландцементу [58, 59]. 

Використання мікрокремнезему при виробництві бетонів та розчинів 

сприяє підвищенню: 

- стійкості до механічного і ерозійного стирання; 

- корозійної стійкості; 

- міцності в ранньому віці; 

- підвищенню довговічності і водонепроникності. 
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Однак, поряд з очевидними перевагами від запровадження мікрокремне-

зему, існує і ряд проблем, що ускладнюють їх використання в Україні: 

1) низька технологічність мікрокремнезему; 

2) відсутність в даний час в Україні власних постачальників МК; 

3) висока питома поверхня мікрокремнезему визначає суттєве зростання 

водопотреби бетонної або розчинової суміші, що в умовах використання су-

перпластифікаторів типів НФ і МФ ускладнює отримання цементної системи 

високої рухливості. 

В останні роки в якості високоефективної тонкодисперсної пуццолано-

вої добавки все більшої популярності набуває високоактивний метакаолін 

(ВМК). Він вважається головною альтернативою мікрокремнезему. Метакао-

лін є дисперсним продуктом термічної обробки в інтервалі температур 600-

800°С. Це екологічно чистий матеріал, вироблений з чистих каолінітів і скла-

дається з аморфного кремнезему і глинозему в рівних пропорціях [38] ВМК 

здатний зв'язувати лугу (K2О, Na2О і Li2О) в нерозчинні новоутворення, ана-

логічні за хімічним складом цеолітам і польовим шпатам. Ця властивість 

ВМК забезпечує більш надійний захист цементних матеріалів і конструкцій 

від висолоутворення і руйнування в результаті силікатно-лужної реакції [39]. 

Переваги метакаоліна роблять його ефективним в якості модифікатора для 

багатьох видів матеріалів. Питома поверхня метакаоліна досягає 30000 м2/кг, 

що обумовлено розміром 1-5 мкм і пластинчастою формою його частинок 

(рис. 1.1) [51].  

 
Рис. 1.1. Мікроструктура високоактивного метакаоліна 
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Незважаючи на те, що ВМК має відносно велику вартість, що обумовле-

но витратами на його виробництво, використання його в більшості випадків 

економічно виправдано з наступних причин: 

- оптимальні дозування ВМК, щоб забезпечити значне підвищення во-

донепроникності, становлять близько 1,5 - 2% від маси цементу, що зумовле-

но високими показниками активності мікрокремнезему; 

- в деяких складах, завдяки особливостям свого гранулометричного 

складу, ВМК проявляє пластифікуючий ефект; 

- метакаолін здатний зв'язувати лугу в нерозчинні освіти, за хімічним 

складом схожі з цеолітами і польовими шпатами, що сприяє зниженню висо-

лоутворень і руйнувань в результаті силікатно-лужної реакції [85- 87]. 

Перераховані вище переваги метакаоліна роблять його дуже ефективним 

в якості високоефективної тонкодисперсної пуццоланової добавки для насту-

пних видів матеріалів: 

- бетонів високої якості і довговічності, що поєднують в собі високу те-

хнологічність і надійність за рахунок таких властивостей, як самоущільню-

вання, безусадковість, підвищена хімічна стійкість; 

- піно і газобетону зниженої щільності і теплопровідності; 

- гідроізоляційних і високоміцних ремонтних складів; 

- стійких до розшарування самовирівнюючих складів, в тому числі нали-

вних цементних покриттів для підлоги; 

- зміцнюючих складів для бетонних підлог (сухі зміцнювачі), що воло-

діють високою міцністю, непроникністю і хімічною стійкістю при підвище-

ній декоративності і технологічності; 

- атмосферостійких штукатурок, шпаклівок, затирок і інших оздоблюва-

льних складів; - гіпсоцементнопуццоланових складів (ГПЦВ); 

- водостійких складів на основі магнезіальних цементів і лужних силіка-

тів (рідкого скла) [87]. 

Дослідження цементних систем з добавкою метакаоліну і комплексів на 

його основі проводяться вченими багатьох країн. Вагомий внесок у розвиток 
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уявлень структуроутворення цементних систем з добавкою метакаоліна вне-

сли J.Bai, PA. Basheer, R.Berg, J.Cabrera, M. Caldarone, K.Gruber, J.Kinuthia, 

MF.Rojas, B.Sabir, S.Wild та ін. [86, 88-95]. 

В Україні досвід використання ВМК ще невеликий, але вже перші ре-

зультати лабораторних досліджень і промислового застосування свідчать про 

великі перспективи його використання в якості модифікатора при виробниц-

тві будівельних матеріалів [223-227]. Цікавість до цієї добавки в останні роки 

зростає, з'являються підприємства, що переробляють каолінові глини і отри-

мують продукт високої чистоти дисперсності. 

У роботах Р.Ф. Рунової, Г.Б. Гірштеля [95] відзначено, що комплекси на 

основі метакаоліна успішно вводяться в бетонні, розчинові і сухі будівельні 

суміші, істотно покращують їх особливості. 

Завдяки своїй структурі у якості високоефективної тонкодисперсної пу-

ццоланової добавки був обраний волластонит (ВЛ). 

Волластонит - мінерал з класу силікатів, природний силікат кальцію 

підкласу піроксеноїдів групи ланцюгових силікатів з формулою Са[SiO2]. 

Колір волластонита білий з сіруватим відтінком. Волластонит названий по 

імені британського хіміка і мінеролога В. Волластона (Леман, 1818), вперше 

описаний Штютце (1793) під назвою «дощатий шпат». 

Основні родовища волластонита розташовані переважно в Китаї, Індії та 

Фінляндії. Виявлено запаси мінералу в Сербії, Росії, Австралії і Греції. Виро-

бництво синтетичного волластонита обмежено і здійснюється лише в окре-

мих країнах: США, Італії, Німеччині.  

        Завдяки складу, властивостям і формою частинок волластонит широко 

застосовують в різних галузях виробництва. [26, 27, 96]. Структура волласто-

нита (рис. 1.2) характеризується тетраедрами кремнезему, які повторюються. 

Ланцюжки, що формуються цими тетраедрами, з'єднані по ребрах через ки-

сень і кальцій, утворюючи восьмигранники. Завдяки такій структурі волла-

стонит зростає як голчастий кристал і зберігає цю голчасту структуру при 
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розщепленні (рис. 1.3). Висока щільність кварцових ланцюжків забезпечує 

твердість цього мінералу (4,5-5 по Моосу). 

Раніше проведені дослідження показали, що оптимальна кількість вве-

дення добавок, таких як волластонит і диопсид, в цементний камінь стано-

вить 7-9% [222]. При введенні волластонита міцність цементного каменю 

зростає на 50% при вмісті добавки 5-9%. При більшій і меншій кількості до-

бавки спостерігається менше збільшення міцності [96]. Кристали волласто-

нита, які мають гольчату форму, утворюють навколо себе певні асоціати з 

навколишніх матеріалів, що становлять матрицю основного складу сухої су-

міші, знижуючи ступінь їх рухливості один щодо одного, тим самим змен-

шуючи можливі процеси усадки, наприклад, при експлуатації цих матеріалів. 

 
Рис. 1.2. Кристали і структура природного волластонита 

 
Рис. 1.3. Фрагмент кристалічної структури волластонита Са[SiO2]. 

 

Аналіз літератури показав, що за кордоном є досвід використання в яко-

сті добавки до цементів скляного порошку [97-102], а також, крім відходів 

промисловості, в якості сировини для виробництва тонкомелених мінераль-

них добавок широко застосовують різні гірські породи вулканічного (цеолі-

ти, туфи) або осадового (опока, діатоміт, трепел) походження [97-110]. 
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Також аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових розробок в 

галузі будівельного матеріалознавства виявив тенденцію розвитку напрямку 

отримання ефективних композиційних в'яжучих, бетонів та розчинів за раху-

нок використання наномодифікаторів [220, 232]. 

Дослідженнями встановлено, що наночастинки, рівномірно розподілені 

в цементному тісті, заповнюють пори, сприяють прискоренню процесів гід-

ратації і, як наслідок, зростання міцності цементного каменю, а також пок-

ращують мікроструктуру контактної зони цементного тіста з наповнювачами 

в бетоні або розчині. Оптимізація структури бетону досягається, як правило, 

шляхом підбору В/Ц відношення, виду і кількості нанодобавок [111-120]. 

Окремий інтерес представляє робота [121], в якій наведено результати 

дослідження поведінки цементу типу I, що складається з наночастинок. 

Штучні методи отримання нанодисперсних матеріалів відрізняються ма-

лою продуктивністю і складністю реалізації, тому широке застосування шту-

чно синтезованих нанопорошків вкрай проблематично. 

У зв'язку з цим необхідно здійснити пошук нової сировинної бази. Най-

більш перспективним, з цієї точки зору, є сировина, яка піддається впливу 

геологічних і техногенних процесів [115, 121]. 

З точки зору наносистем, найбільш перспективним є дослідження при-

родної сировини, яке в значній мірі представлено наноіндивідами і їх агрега-

тами [121]. Таким чином, високоактивна речовина, в якій переважає наноди-

сперсний стан, типова для зон освіти ефузивних порід, де спостерігається ма-

ксимальна концентрація енергетики геологічних процесів [122, 123]. 

 

1.4. Вплив тонкомелених добавок і наповнювачів на процеси струк-

туроутворення дрібнозернистого бетону або розчину 

 

З кожним роком інтерес до проблеми використання тонкомелених ком-

понентів і добавок при виробництві в'яжучих і бетонів зростає. При цьому 
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основна увага напрямку зосереджена в галузі дослідження механізму впливу 

добавок на процеси гідратації і структуроутворення цементного каменю. 

Розуміння суті фізико-хімічних процесів дає можливість управління ни-

ми і, як наслідок, створення матеріалів із заданим комплексом фізико-

механічних властивостей і будівельно-експлуатаційних характеристик. 

Колективом під керівництвом Тімашова В.В. були проведені ґрунтовні 

дослідження щодо впливу добавок на гідратацію портландцементу [124]. 

 Об'єктами цього дослідження були: мінерали портландцементного клін-

керу, кварцовий пісок, аморфна кремнекислота, скло натрій-кальцій-

силікатне, скло кварцове, гідрат окису кальцію, гідратований цемент. 

Аналіз результатів показав, що при частковій заміні портландцементу на 

різні за своєю структурою добавки зміна процесів гідратації і, як наслідок, 

міцність конгломератів відбувається неоднаково. 

Найбільшою міцністю відрізнялися зразки, що містять в своєму складі 

тонкомелений кварцевий пісок, C2S, CзS, скло і гідратований цемент. В ході 

досліджень було виявлено, що швидкість утворення і характер продуктів гід-

ратації портландцементу в більшій мірі залежать від властивостей поверхні, 

на якій розвиваються ці процеси. 

Міцність такої системи буде складатися з міцності кристалів, тому, чим 

вище міцність частки добавки, що вводиться в портландцемент, тим вище мі-

цність всієї цементної системи [124]. 

Різні автори трактують ефект мінеральних добавок як наслідок розсуну-

тих зерен цементу і розширення простору, в якому осідають продукти гідра-

тації і освіти частками колоїдних розмірів центрів кристалізації. 

Важливу роль в процесах структуроутворення цементного тіста грає ди-

сперсність мінеральної добавки (наповнювача). Розробці нового напрямку в 

виборі співвідношень частинок добавки і в'яжучого сприяло використання в 

якості мінеральної добавки дисперсних відходів промисловості. 

Такі частинки заповнюють обсяг пустот цементу і, будучи поглинутим 

новоутвореннями, сприятимуть формуванню більш щільної структури. 
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Л.Й. Дворкіним, В.І. Соломатовим, В.М. Вировим [39], на основі поліст-

руктурної теорії композиційних будівельних матеріалів і проведених ними 

експериментальних досліджень встановлено, що необхідна дисперсність мі-

неральної добавки залежить від його поверхневої енергії. Якщо поверхнева 

енергія мінеральної добавки Ен нижче, ніж поверхнева енергія зерен в'яжучо-

го Єв (Єв / Ен>1), то співвідношення між розмірами частинок мінеральної 

добавки і зернами в'яжучого dн/dв повинно знаходитися в межах від 3 до 10, 

щоб частинки мінеральної добавки були їм співрозмірні. 

Залежність характеристик міцності цементного каменю від дисперсності 

мінеральної добавки описується експоненційною функцією [67]. При досяг-

ненні питомої поверхні, як правило, 500 м2/кг [86] відбувається агрегація час-

тинок, що ускладнює рівномірність змішування. 

Таким чином, поряд з конструктивним можливий також і реконструкти-

вний вплив мінеральних добавок (наповнювачів) на цементні системи. Пере-

витрати добавки можуть привести до обволіканню нових фаз частинками мі-

неральної добавки, яка не приймає участі в реакції, що перешкоджає ство-

ренню контактів між новоутворюваннями кристалогідрату [63, 64]. Висока 

дисперсність мінеральної добавки в цементній системі приводить також до 

утворення тріщин і інших порушень мікроструктури. Для усунення таких на-

пружностей рекомендується включення до складу мінеральної добавки вели-

ких розмірів, що забезпечує створення контактів. 

Крім цього, висока дисперсність мінеральної добавки визначає високу 

водопотребу сумішей, що веде до погіршення технологічних особливостей 

бетонних та розчинних сумішей, структурно-механічних особливостей бето-

ну. У зв'язку з цим, компенсацією зростаючої водопотреби є пластифікатор. 

Згідно Рамачандран В.С. [125], вони пов'язані або з так званим «ефектом 

мікронаповнювача» - фізичним ефектом, сутність якого полягає в тому, що 

частинки тонкомелених мінеральних добавок зазвичай мають більш тонкий 

гранулометричний склад. Зі збільшенням об'ємної концентрації мінеральної 
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добавки в системі проявляється ефект, який сприяє зниженню пористості це-

ментного каменю. 

Однак, Власов В.К. [126] вважає, що для структури цементного каменю 

характерна оптимальна ступінь насичення наповнювачем, і збільшення кіль-

кості добавки вище певного оптимального значення призводить до порушен-

ня контактів між гранулами портландцементного . 

У тому випадку, якщо частинки тонко дисперсної добавки значно дріб-

ніші частинок цементу, критерієм оптимального рівня вмісту наповнювача 

може служити максимальна щільність упаковки частинок в цементному тісті. 

Якщо ж частинки цементу і наповнювача співмірні, то критерієм виступає 

максимальне насичення цементу тонкодисперсною добавкою. 

Аналогічної думки дотримується і Капріелов С.С. [127]. Його дослі-

дження спрямовані на вивчення змішаних в'яжучих з різними по речовому 

складу ультрадисперсними добавками, отриманими тонким помелом. Капрі-

елов С.С. встановив, що частинки тонкодисперсних добавок, вкриті адсорб-

ційними шарами води, заповнюють проміжки між частинками цементу, ство-

рюючи в'язко-пластичне середовище з особливими властивостями. Також в 

ході експерименту було встановлено, що введення добавок в кількості до 5% 

від маси цементу не мають істотного впливу на в'язкість системи і не вимагає 

додаткової кількості води для приготування розчину. 

Необхідною умовою підвищення щільності і міцності цементного каме-

ню є збільшення кількості низькоосновних гідросилікатів кальцію типу CSH 

(I). Однак, як зазначає автор [127], це відбувається до тих пір, поки надмірна 

кількість наповнювача не буде обволікати поверхню нових фаз, перешко-

джаючи тим самим утворенню контактів і зрощенню кристалогідратів. 

Таким чином, можна зробити висновок про наявність в змішаній системі 

оптимальної об'ємної концентрації ультрадисперсної добавки з урахуванням 

її гідравлічної активності.  

В роботах [128-131] за допомогою методу ртутної порометрії було ви-

вчено вплив перліту на мікроструктуру цементного каменю в віці 3, 28 і 60 
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діб. Перліт з питомою поверхнею 580 м2/кг, вводився в цемент в кількості від 

0 до 40% від його маси. При дослідженні визначалися показники загальної 

пористості, середнього діаметру пір, питомої поверхні пір і розподілу пір за 

розмірами (від 3-20 до > 200 нм). Аналіз результатів дозволив встановити, що 

взаємодія перліту з продуктами гідратації сприяє зниженню середнього роз-

міру пір і зміщенню розподілу пір в область радіуса 3-20 нм. 

Існує також думка [132, 133], що ефект, пов'язаний з введенням до скла-

ду цементу тонко дисперсних добавок, пов'язаний властивістю їх частинок 

виконувати роль центрів кристалізації, прискорюючи початкову стадію гід-

ратації клінкерних мінералів.  

При дослідженні процесів структуроутворення цементного тіста з дода-

ванням високодисперсного кварцового піску [133] було встановлено, що з 

ростом питомої поверхні і його вмісту в системі підвищується швидкість від-

ділення Ca(OH). Це пояснюється тим, що тонко дисперсні частинки піску ви-

ступають в якості підкладки для кристалізації Ca(OH) з рідини пір. 

В роботі [134] наведені результати вивчення процесів гідратації в ранні 

терміни змішаних в'яжучих, що містять тонкодисперсний кварц і вапняк. 

У багатьох роботах відзначається, що помел сприяє збільшенню актив-

ності мінеральних добавок в цементних системах. 

Так, розпорошення золи-винесення до питомої поверхні 400 ... 600 м2/кг 

по Бабкову сприяє руйнуванню агломератів зольних частинок і оголенню ак-

тивних поверхонь склоподібних глобулітів [135], що сприяє підвищенню ак-

тивності зол в цементних системах. 

Опоскі Л. [133] наводить результати досліджень тонкого подрібнення 

доменного гранульованого шлаку. Ним встановлено, що під час помелу зни-

жується ступінь полімерізації силікатного і алюмінатного каркасу «шлаково-

го скла», і частина іонів алюмінію переходить з тетраедричної в октаедричну 

координацію, яка характеризується більш слабким зв'язком. 

При цьому під впливом тонкого подрібнення компоненти (геленіт, оке-

рманіт) переходять в термодинамічно метастабільний  рентгеноаморфний 
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стан. Все це в комплексі сприяє значному збільшенню гідравлічної активнос-

ті гранульованого шлаку. 

Як вважає Рамачандран В.С. [125], використання тонко дисперсних мі-

неральних добавок, до складу яких входять частинки, що відрізняються над-

звичайно малими розмірами з високою площею поверхні (зола рисового лу-

шпиння, біла сажа та ін.), сприяє збільшенню кількості води, необхідної для 

забезпечення нормальної консистенції. При цьому кількість води збільшуєть-

ся практично прямо пропорційно вмісту добавки. 

Цей факт Капріелов С.С. [127] пояснює освітою шару адсорбціонно-

зв'язаної води на частинках ультрадисперсних матеріалів, за обсягом його 

можна порівняти з об'ємом частинки. Таким чином, в'язкість системи, відпо-

відно, підвищується в міру збільшення в ній об'ємної концентрації тонкодис-

персної добавки. З іншого боку, адсорбційна плівка, що утворюється, сприяє 

зменшенню міжмолекулярної взаємодії твердої фази, знижує силу зчеплення 

між частинками на два порядки і послаблює коагуляційні контакти, надаючи 

їм оборотний характер [136, 137]. 

Тому змішана система з ультрадисперсним матеріалом, завдяки ослаб-

ленню коагуляційних контактів, розріджується під дією вібраційного імпуль-

су і знову стає в'язкою і швидко структурується після припинення вібрацій-

ного впливу внаслідок відновлення коагуляційних зв'язків. 

Як вже зазначалося раніше, експерименти С.С. Капріелова [127] дозво-

лили встановити і обґрунтувати той факт, що при дозуванні ультрадисперс-

ного наповнювача в кількості до 5% від маси цементу в'язкість системи істо-

тно не збільшується, тому для забезпечення необхідних показників плинності 

суспензій не вимагає додаткової кількості води для замішування. 

Автори роботи [137] наводять ще одну точку зору про механізм впливу 

тонкодисперсних мінеральних добавок (наповнювачів) на міцність цементно-

го каменю і бетонів. Сутність її полягає в тому, що тонкодисперні мінеральні 

добавки впливають на диференціальну пористість, яка характеризується різ-

норозмірністю і неоднорідністю розподілу пір в обсязі цементного каменю. 
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На думку авторів, частинки мінеральних наповнювачів розміщуються 

між частинками цементу, істотно коригуючи вихідну диференціальну пусто-

тність водов'яжучої системи в бік менших за розміром пустот. 

Це сприяє формуванню цементного каменю з меншими розмірами капі-

лярних пір і диспергує капілярну пористість в порівнянні зі структурою це-

ментного каменю без наповнювача (рис. 1.4) [225, 226, 228]. 

 
Рис. 1.4. Електронні мікрофотографії трепелу 

 
В роботі А.Г. Ольгинської [136] наводяться дані, згідно яких тонкодис-

персні мінеральні наповнювачі, зокрема пилоподібні відходи дроблення ка-

м'яних матеріалів (вапняк, граніт, піщаник), крім позитивного впливу на ха-

рактеристики міцності цементного каменю і бетону, підвищують водо- і ко-

розійну стійкість, а також знижують водопоглинання і усадку. Автори пояс-

нюють це формуванням більш щільної структури бетонів. 

В цілому, як зазначено в роботах [136, 137] ефективність використання 

тонко дисперсних мінеральних добавок в цементних системах зростає. У 

зв'язку з чим розвиваються уявлення про механізм ефективної дії добавок, які 

здатні забезпечити створення матеріалів з якісно новим рівнем фізико-

механічних і експлуатаційних характеристик. 

 

1.5. Сутність процесів активації цементних систем 

 

Під активацією цементно-водних суспензій, розчинів і бетонних сумі-

шей розуміють різні фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи впливу, що 
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призводять до інтенсифікації процесів структуроутворення, модифікації 

структури і властивостей композиційних матеріалів [219, 230, 231]. 

За К. Мейером, активованими твердими тілами називають тіла з термо-

динамічно нестабільним розташуванням елементів кристалічної решітки, що 

відрізняються підвищеним значенням вільної ентальпії.  

Відповідно до рівняння Арреніуса, константа швидкості хімічного про-

цесу (К) визначається енергією активації (Еа) і температурою (Т): 

 

                                         К = 5ехр(-Еа/RТ)                                          (1.1) 

 

Зменшення Еа досягається різними способами механічних, механохіміч-

них, гідравлічних, магнітних та інших впливів. 

Ряд робіт виконано по активації цементів шляхом їх помелу із застосу-

ванням вібромлин. Мокре подрібнення (активація) цементів більш ефектив-

не, ніж сухий помел. Істотний недолік мокрої активації полягає в тому, що 

при В/Ц нижче 0,4 її вплив різко знижується. 

Для попередньої активації цементу позитивно зарекомендували себе ро-

торно-пульсаційні апарати (РПА), при роботі яких за рахунок складного хви-

льового руху частинок цементної пульпи відбувається доподрібнення цемен-

тних зерен. Ефект віброактивації, на думку більшості дослідників, особливо 

відчувається в першу добу тверднення, коли міцність зразків може підвищу-

ватися до 30-40%. У дослідах І.М. Ахвердова після ультразвукової обробки 

зразків розміром 2x2x2 см «клінкерний» камінь в 28-добовому віці при нор-

мальному твердінні мав міцність близько 180 МПа, а контрольний - 50 МПа. 

Інтенсифікація процесу зміцнення бетону досягається комплексним 

впливом акустичного поля з частотою 10-16 кГц і підвищеної температури. 

Термоакустична активація суміші можлива при перемішуванні в розігрітому 

стані в змішувачах з акустичними випромінювачами. Поєднання активації з 

розігрівом дозволяє приблизно в 1,5 рази збільшити 28-добову міцність. 
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В кінці першої стадії структуроутворення, коли сформувався просторо-

вий каркас коагуляціойної структури, спостерігається позитивний ефект при 

повторному віброущільненні. Додаток вібраційних впливів дозволяє усунути 

дефекти, що з'являються в початковий період твердіння розчинних сумішей в 

результаті контракції, седиментації і тепловідділення, що дає можливість пі-

двищити міцність (в 1,5-2 рази) і довговічність бетону або розчину.  

Ефект повторного вібрування суміші узгоджується з основами теорії 

спрямованого структуроутворення бетону, розроблено О.П. Мчедлова-

Петросяном. Відповідно до цієї теорії кінцевий результат різних фізико-

механічних і фізико-хімічних впливів залежить від моменту їх застосування, 

інтенсивності та тривалості. Механічні дії на сформовані бетонні вироби не-

обхідно докладати в певний відрізок часу. Відзначено, що в результаті по-

вторного вібрування можна підвищити міцність бетону на стиск і розтяг при 

згині на 10-15%, підвищити морозостійкість і водонепроникність. 

Цікаві результати отримані при активації цементного тіста джерелами 

високих енергій, а також при магнітно-механічних, електрогідравлічних і 

термоелектричних впливах на розчини та бетони. Перспективні дослідження 

по активації води замішування суміші. Найбільш відомим видом активування 

води замішування є електромагнітна обробка. Водні системи здатні підкоря-

тися впливам зовнішніх енергетичних полів, змінюючи свою структуру і вла-

стивості: гідратаційну здатність, поверхневий натяг, в'язкість та ін. Виявле-

ний ефект збільшення міцності бетону у віці 28 діб при електромагнітній об-

робці води коливається від до 40%. 

В цілому, механохімія і механоактивація є предметами фундаменталь-

них досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених [138-160]. 

Процеси тонкого подрібнення супроводжуються збільшенням запасу 

внутрішньої і поверхневої вільної енергії, яка може бути спрямована на збі-

льшення ефективності технологічних процесів. Останнім часом детально до-

сліджуються питання впливу різного роду перетворень сировинних компоне-
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нтів, що виникають в ході механічного впливу на фізико-механічні властиво-

сті і технологію виробництва будівельних матеріалів на їх основі [161-170]. 

Збільшення питомої поверхні мінеральної сировини шляхом тонкого по-

дрібнення є основним способом його підготовки, який сприяє зростанню хі-

мічної активності.  

Одним з найпоширеніших технологічних процесів в сучасному вироб-

ництві будівельних матеріалів є механоактивація сировинних компонентів в 

млинах. В ході механоактивації відбувається чергування процесів виникнен-

ня і релаксації поля напруги з впливом локального характеру [164]. 

Так, в процесі подрібнення матеріалів силікатного складу відбувається 

руйнування кристалічної решітки і розщеплення силоксанових зв'язків, що 

сприяє утворенню на поверхні силікатів іонів O2Si2- і O3Si-, які, можуть ви-

ступати в якості активних центрів реакцій приєднання [165]. 

Аналіз всіх факторів, які впливають на фізико-технічні властивості 

портландцементу, дозволяє стверджувати, що на сьогоднішній день потенці-

ал його можливостей використовується не повністю, що в свою чергу приз-

водить до того, що для досягнення бетоном заданої міцності доводиться зна-

чно перевитрачати його кількість, підвищуючи вартість кінцевого виробу. 

Залежність властивостей цементу і його гранулометрії, дисперсності і 

мінералогії досить добре вивчені, проте не допускають коригування поза за-

водом, і в той же час є доступні і у високому ступені ефективні способи під-

вищення характеристик портландцементу, зокрема його активності за раху-

нок введення в його склад тонко дисперсних мінеральних добавок [170, 171]. 

Мінеральні добавки (наповнювачі), які застосовуються в цементних 

композиціях, умовно ділять на активні, або пуцоланові, і інертні.  

Як правило, техніко-економічні показники використання тої чи іншої сиро-

вини в якості тонкомеленої добавки визначають не його матеріальний склад 

або активність, а саме тонкість помолу [170].              

В галузі хімії твердого тіла активація речовин при подрібненні поясню-

ється дислокаціями в твердому тілі і деформацією кристалічної решітки, які 
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накопичуючись, сприяють..його..руйнуванню. Кристалічні речовини, які по-

дрібнюються, набувають надлишкової енергії, а, згідно з принципом Ле-

Шательє, в системі, яка містить мінеральні речовини, активовані в ході под-

рібнення, повинні відбуватися процеси, що сприяють поглинанню надлишко-

вої енергії. До таких процесів відносяться хімічні реакції [168, 169]. 

У зв'язку з розширенням випуску композиційних в'яжучих, в складі яких 

міститься велика кількість компонента, що містить кремнезем, актуальність 

питань, пов'язаних з механоактивацією, значно зросла [154, 155]. 

Основну роль, як відомо, в процесі збільшення міцності цементного ка-

меню грає фракція розміром 3-30 мкм, при цьому зерна розміром 40-60 мкм і 

більше залишаються негідратованими. Неповноту використання цементу по-

силюють труднощі, пов'язані з досягненням рівномірного розподілу води між 

частинками в'яжучого, які під впливом адсорбції і сил міжмолекулярного 

зчеплення утворюють флокули і перешкоджають рівномірному змочуванню. 

Високі швидкості гідратації тонких фракцій цементу обумовлені не 

тільки їх питомою поверхнею, але і найбільшою щільністю дислокацій і кон-

центрацією дефектів на їх поверхні [166, 167]. Зростання дефектності части-

нок сприяє переходу в нерівноважений стан, що, в свою чергу, знижує хіміч-

ну стійкість і інтенсифікує цілий ряд фізико-хімічних процесів, в тому числі і 

гідратаційну активність клінкерних мінералів [168]. На початковій стадії гід-

ратації руйнування цементних зерен розвивається на дефектах і супроводжу-

ється рухом дислокації, швидкість руху якої залежить від фізичної та хіміч-

ної природи поверхні клінкерних мінералів, меж їх фаз [151]. 

Цемент є дуже складною гідратаційною системою і тому хімічні добав-

ки, що вводяться навіть у невеликих кількостях, сприяють істотному впливу 

на процеси його гідратації та твердіння. Залежно від свого складу і хімічної 

активності, мінеральні добавки змінюють швидкість гідратації цементу, а та-

кож можуть пов'язувати в гідратні фази портландіт, підвищуючи міцність си-

стеми. Основне завдання створення ефективних АМД полягає в тому, щоб 

раціонально використовувати особливості впливу окремих компонентів АМД 
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на процеси, що протікають при гідратації цементних систем з метою досяг-

нення.. багатофункціонального..ефекту. Найбільший ефект досягається в разі 

застосування механоактивації в технології отримання поліфункціональних 

комплексних модифікаторів. 

       Дослідження, виконані з використанням різних видів цементів, органо-

мінеральних добавок, дозволили виявити параметри їх виготовлення, які за-

безпечують максимальну активність в'яжучого при мінімальних витратах 

енергії. Доведено, що застосування механоактивації при виробництві дозво-

ляє надати в'яжучим спеціальні властивості і відкриває перспективи для 

отримання якісних композиційних в'яжучих із застосуванням сировини як 

природного, так і техногенного походження. 

 

1.6. Гіпотеза дослідження 

 

На основі аналізу літературних джерел сформована робоча гіпотеза цьо-

го дослідження. 

Можливо припустити, що модифікація цементно-піщаних сумішей ком-

плексом полідисперсних, кремнеземовмістких наповнювачів різного генезису 

і різної структури сумісно з суперпластифікаторами забезпечить поліпшення 

структурно-реологічних, фізико-механічних та будівельно-експлуатаційних 

властивостей, в першу чергу адгезійної міцності, тріщиностійкості і міцності 

на розтяг при згині.  

 

Висновки за розділом 1 
 

        В даний час при створенні високоякісних бетонів та розчинів викори-

стовуються нові підходи, в основі яких лежить принцип цілеспрямованого 

управління процесами структуроутворення на всіх технологічних етапах.  

На підставі огляду літературних джерел встановлено, що отримання дрі-

бнозернистих розчинних сумішей високої однорідності, життєздатності і мі-
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цності неможливе без використання поліфункціональних наповнювачів, най-

більш ефективними з яких є комплекси на основі пластифікаторів і високо-

дисперсних мінеральних добавок типу мікрокремнезема. Однак перешкодою 

до широкого застосування таких комплексів в Україні є їх висока вартість. 

Конкурентноздатною мінеральною добавкою, як показано в роботах Дворкі-

на Л.Й., Гоца В.І. є високоактивний метакаолін, поданий у вигляді дисперс-

ного порошку в результаті випалення збагачених метакаолінових глин. 

Великого значення при використанні сировини різного генезису, як 

компонента композиційних в'яжучих або мінеральних добавок, набувають 

питання, пов'язані з процесами його активації шляхом тонкого помелу. Це 

обумовлено тим, що в процесі помелу мінеральна сировина переходить в 

хімічно активний стан, що сприяє набуттю композитом спеціальних власти-

востей і відкриває перспективи розширення сировинної бази при отриманні 

якісних модифікованих високорухливих дрібнозернистих сумішей і високо-

якісних.виробів..на..їх..основі.. 

        З точки зору наносистем, найбільш перспективним є дослідження при-

родної сировини, яке в значній мірі представлено наноіндівідами і їх агрега-

тами. В роботах Шинкевич О.С. з співавторами показано, що гідросилікати 

кальцію здатні формуватися в нанопори у трепелу і інших порід біогенезису. 
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РОЗДІЛ 2. ВИХІДНІ МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ І МЕТОДИКИ, ЩО 

ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

У другому розділі наведені характеристики використаних сировинних 

матеріалів, описані методики та методи досліджень, викладені застосовувані 

методи математичного планування експериментів, обгрунтовани плани і 

варійовані фактори складу і технології. 

 

        2.1. Загальна блок-схема дослідження  

 

Постановка ґрунтується на системно-структурному підході, відповідно 

до якого управління властивостями матеріалів визначається можливостями 

технологічних впливів і факторів складу на характеристики структури і 

властивостей і може бути здійснено при розкритті взаємозв'язків в ланцюзі 

«склад - технологія - структура» і «склад - технологія - властивості». 

Синтез фізико-хімічних і математичних методів з теорією 

композиційних матеріалів дозволяє на основі ймовірнісно-статистичної 

концепції аналізу розробленої і науково обґрунтованої в працях В.А. 

Вознесенського [172, 173], пояснити природу зміни тих чи інших 

властивостей в результаті зміни структурних характеристик, визначити 

ступінь впливу кожного з них і виділити такі, що найбільшою мірою 

впливають, з урахуванням взаємозв'язків і взаємовпливу, управляючи 

властивостями дрібнозернистого бетону або розчину з максимальною 

ефективністю. 

Комплексні дослідження системи структурних параметрів, яка 

виявляється на основі аналізу механізму поведінки матеріалу в відповідних 

умовах впливу експлуатаційного середовища, з урахуванням 

функціонального призначення, дозволяє визначити взаємозв'язок 

структурних параметрів, виділити структурні елементи, які в найбільшій мірі 

впливають на властивості матеріалу, вивчити механізм і обгрунтувати 
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причини взаємозв'язку в ланцюзі «технологічні чинники - структура - 

властивості», а також прогнозувати, оптимізувати і управляти властивостями. 

З позиції сучасного будівельного матеріалознавства управління 

властивостями матеріалів визначається можливостями технологічних впливів 

і факторів складу на характеристики структури і властивості і може бути 

здійснено при розкритті взаємозв'язків в ланцюзі «склад - технологія - 

структура» і «склад - технологія - властивості». 

У рішенні задач оптимізації, управління та аналізу складних систем, 

якими є будівельні матеріали, системний підхід є основним науково-

методологічним принципом дослідження. Стратегія системного підходу при 

вивченні технології будівельних матеріалів із застосуванням методів 

моделювання складних систем для обробки та аналізу експериментальних 

даних розроблена в працях [172- 174]. 

У відповідності з основними принципами аналізу складних систем на 

основі загальної методології складання блок-схеми експериментальних 

досліджень із застосуванням математичної теорії планування експерименту 

визначено основні етапи конкретизованої блок-схеми дослідження. 

         У наведеній блок-схемі на рис. 2.1 виділено шість основних етапів, що 

конкретизують основні моменти, завдання дослідження та забезпечують 

комплексний аналіз системи від постановки проблеми до практичної 

реалізації результатів. 

На першому етапі, на підставі даних, обгрунтованих в розділі 1, 

сформульовані гіпотеза, мета, завдання та вирішення поставлених завдань. 

На основі цього висуваємо теорію вирішення проблеми, яка являє другий 

етап. Третій етап - визначаємо цілі і завдання дослідження. Четвертий етап - 

проведення вибору методик і методів дослідження. П'ятий етап – це декілька 

етапів, які включають у себе планування і проведення натурного 

експерименту. Шостий етап являє собою багатокомпонентну оптимізацію 

складів і властивостей ДЗБ для улаштування багатошарових конструкцій. 
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Рис. 2.1. Загальна блок-схема дослідження

Гіпотеза  

дослідження 

Проблема: підвищення якості 

високорухливих сумішей та розчинів 

Мета: підвищення показників якості 
цементних розчинів різноманітного 

призначення, зокрема адгезійної міцності та 
тріщиностійкості завдяки модифікації 

сумішей полідисперсними 
кремнеземовмісткими наповнювачами різної 

природи, генезису та структури і 
суперпластифікаторами 

зурахуванням різних 

способів їх приготування. 

 
 

 

 

Предмет: закономірності впливу 
наповнювачів на структурно-реологічні 

властивості сумішей, фізико-механічні та 
будівельно-експлуатаційні властивості 
модифікованих розчинів на їх основі 

 

Об'єкт: модифіковані цементні розчини для улаштування 
елементів підлог і поновлення зруйнованих ділянок 

розчинових поверхонь 

Активована ДЗС з комплексом добавок і наповнювачів 

                     Мелений трепел                              Мелений пісок 

Неактивована ДЗС з комплексом добавок і наповнювачів 

                     Мелений трепел                               Мелений пісок 

Вибір факторів і єдиного плану для експериментів 

Етап 1. Обґрунтування вибору кремнеземовмістких компонентів  і виду ПЦ. Математичне планування експерименту і вибір факторів 

 

Етап 2. Оцінка впливу С-3, ВМК і ВЛ на структурно-реологічні властивості: середня густина сумішей, рухливість, розчиновідділення, 
розшаровуваність і час життєздатності 

 

Етап 3. Оцінка впливу С-3, ВМК і ВЛ на фізико-механічні: Pw, fст, fctfm, fa, W, Kp, F і експлуатаційні властивості: : λ, k1c, HB, Rw, По 

Етап 4. Порівняльний аналіз впливу двох типів суперпластифікаторів С-3 і Melflux на основні та додаткові критерії якості 

Експериментально-статистичне 

моделювання 

 

Аналіз моделей і їх графічна інтерпретація 

 

Багатокомпонентна оптимізація складів і властивостей розчинів 

різноманітного функціонального призначення 
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2.2. Матеріали, що застосовувалися в дослідженнях  

 

В умовах поставленої мети: поліпшення показників якості цементних 

розчинів різноманітного призначення, зокрема адгезійної міцності та 

тріщиностійкості завдяки модифікації сумішей полідисперсними 

кремнеземовмісткими наповнювачами різного генезису і різної структури та 

суперпластифікаторами з урахуванням різних способів їх приготування були 

обрані мінеральні наповнювачі та хімічні добавки-модифікатори, 

представлені на ринку України. 

В'яжуче. Для досліджень в якості в'яжучого був обраний 

портландцемент марки ПЦ І-500-Д0, який застосовується при виробництві 

відповідальних бетонних і залізобетонних конструкцій в промисловому 

будівництві, де висуваються високі вимоги до водостійкості, 

морозостійкості, довговічності. Цемент цієї марки ефективний при 

проведенні аварійних, ремонтних та відновлювальних робіт, зважаючи на 

високу початкову міцність бетону. Виробник ПАТ «Хайденберг Цемент 

Україна» згідно ДСТУ Б В.2.7-46: 2010. Багатьма дослідженнями доведено, 

що використання активних мінеральних добавок найбільш ефективно для 

чисто клінкерних цементів 1 типу, так як наявні в цементах інших типів 

мінеральні добавки (шлак, опока) самі вступають у взаємодію з клінкерними 

мінералами, створюючи додаткову кількість гідратних з'єднань. Це може 

сприяти зниженню ефекту дії метакаоліну як хімічно активної добавки. 

         Використаний нами портландцемент за мінеральним складом 

відноситься до середнеалюмінатних цементів, які найбільш характерні для 

сучасної вітчизняної цементної промисловості (табл 2.1-2.2). В порівнянні, 

цементна продукція «ООО Цемент» є низькоалюмінатною (табл. 2.3-2.4) 

Основні характеристики портландцементу визначені відповідно до чинних 

стандартів ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 «Цементи загальнобудівельного 

призначення», 2011р. [34]. 
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Таблиця 2.1  

Хімічний склад портландцементу ПЦ1 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O п.п.п. 

21,30 5,36 4,36 66,00 1,00 4,00 0,24 0,61 1,51 

 

Таблиця 2.2  

Мінералогічний склад портландцементу ПЦ1 

Мінерали C3S C2S C3A C4AF PH N P 

Середнє значення,% 60 17 7 12 0,24 0,61 1,51 

 

Таблиця 2.3  

Хімічний склад портландцементу ПЦ2 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O п.п.п. 

22,05 4,73 4,42 65,58 1,62 4,00 0,20 0,60 1,51 

 

Таблиця 2.4  

Мінералогічний склад портландцементу ПЦ2 

Мінерали C3S C2S C3A C4AF PH N P 

Середнє значення,% 60 17 7 12 0,24 0,61 1,51 

 

Заповнювач. У якості дрібного заповнювача для дрібнозернистого 

розчину або бетону використовувався пісок кар'єрний Вознесенського 

(Никитинского) родовища, будівельний, промитий, сіяний, який відповідає 

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 [32] (табл.2.5). Крупність зерен піску визначена 

просіюванням через стандартний набір сит з отворами 2,5; 1,25; 0,63. Такий 

фракційний склад обумовлений рекомендаціями деяких вітчизняних 

виробників сухих будівельних сумішей. Основні фізичні особливості піску 

наступні: 

        - модуль крупності 1,25.  

- зміст глинистих і пилових частинок 1-1,2%. 

- насипна щільність 1600.0 (кг/м3). 
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Таблиця 2.5 

Мінералогічний склад піску 

№ Характеристики Значення, % 

1 SiO2, % 90 

2 Fe2O3, % 4 

3 Al2O3, % 4 

4 Вологість, % 4.5 

5. Пустотність, % 47.15 

6. Вміст органічних сумішей, % 1,5 

 

        Мінеральні..наповнювачі щільної, пористої та волокнистої 

структури. 

        Мелений трепел. Для регулювання структури і властивостей матеріалу 

використовувався мінерал з класу цеолітів - трепел - Кіровоградського 

механічного заводу Первозванівського родовища згідно ТУ У14.2-00374485-

004: 2005 (табл.2.5). Трепел моловся до заданої питомої поверхні (Sпит) = 

300, 450 і 600 м2/кг. У якості пуцоланового наповнювача трепел є 

універсальним мінералом..[175].………………………………………………….. 

          Основною складовою трепелу є кремнезем - до 85%. Це пориста порода - 

до 60%, характер пір - відкриті сполучені. Завдяки підвищеному вмісту 

аморфних сполук в структурі він сприяє підвищенню звуко- (dB ≤ 58) 

теплоізоляційних властивостей (λ ≤ 0,6), а також підвищенню водостійкості 

матеріалу (Кр ≤ 0,85). 

В роботі використовувався трепел аморфно-кристалічної структури з 

активністю 100-110 мл/г, що з'вязує вапно. Цей вид не відноситься до 

категорії АМД (активна мінеральна добавка). 
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Таблиця 2.6 

Фізичні властивості трепелу Первозванівського родовища 

Кіровоградської області 

Зовнішній вигляд Слабкозцементована 

легка порода 

 легкая порода 
Колір Світло-жовтий 

Запах Без запаху 

Масова частка вологи, %, не 

более 

35-37 

Середня густина, кг/м3 2300 

Насипна щільність, кг/м3 670-700 

Втрати при прокалюванні, % 7-9 

Пористість, %, не менше 70 

Вміст сумішей та піску, % 10-12 

Вміст глинистих частинок, % 6-8 

Вміст двоокису кремнію, % 84-86 

Вміст окису заліза, % 3-3,5 

Вміст окису алюмінію, % 3-4 

Вміст окису кальцію, % 2-4 

Вміст окису магнію, % 1-3,5 

 

Мелений кварцовий пісок. У якості наповнювача для регулювання 

властивостей для порівняння з аморфно-кристалічним трепелом був 

використаний кристалічний кварцовий пісок кар'єрний Вознесенського 

(Никитинського) родовища, також розмелений до оптимальної питомої 

поверхні (Sпит) = 300, 450 і 600 м2/кг. Відомо, що мелений кварцовий пісок 

активно використовується в будівельній галузі як один з наповнювачів до 

цементу або сухих будівельних сумішей [176]. Він надає виробам 

довговічність, стійкість до стирання і атмосферної дії. 
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Волластонит (ВЛ) (CaSiO3) МВ-05-96. Виробник ЗАТ «Геоком», Росія, 

Калузька область. Мінерал класу силікатів, природний силікат кальцію 

підкласу піроксеноїдов групи ланцюгових силікатів з формулою Са[SiO2] 

(табл.2.7). Колір ВЛ білий. Фракціонований, не містить азбестоформуючих 

речовин, не є канцерогенною речовиною і класифікується як безпечний, 

забезпечує виражений підсилюючий ефект в композиціях, що 

експлуатуються в умовах деформаційних, знакозмінних, абразивних 

навантаженнях. ВЛ, завдяки своїй голчастій структурі різко зменшує 

можливі процеси усадки, наприклад, при сушінні і експлуатації матеріалів 

[96]. Також шляхом збільшення частки ВЛ може бути зменшено 

водовідділення суміші. 

Таблиця 2.7 

Фізичні та хімічні властивості волластонита 

СаО, %, не менше 45-48 

SiO3,%, не менше 50-53 

MgO,%, не менше 0,4-1 

Al2O3,%, не більше 0,1-0,3 

Fe2O3,%, не більше 0,05-0,2 

Кварц, %, не більше 0,5 

рН 9,5-10,5 

Вологість, %, не більше 0,1-0,2 

Коефіцієнт преморнення 1,64 

Твердість 4,5-5 

Середня густина, г/см3 2,9 

Втрати при прокалюванні 0,5-1,2 

Середній діаметр частинок 6 

Максимальний розмір частинок 40 

Маслоємність, г/100г 40 

ДОФ-поглинання, г/100г 55 
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Раніше проведені дослідження і експерименти показали, що 

оптимальним дозуванням при введенні ВЛ є дозування 5-10% від маси 

в'яжучого, а оптимальною фракцією [165] з представлених на ринку була 

обрана фракція МВ-05-96. 

Високоактивний метакаолін (ВМК). З метою ущільнення структури 

розчину в якості тонкодисперсної мінеральної добавки в розчинову суміш 

застосовувався високоактивний метакаолін (табл.2.8). Відомо, що метакаолін 

виходить під час термічної обробки каолініту - породоутворюючого 

мінералу каоліну і каолінових глин в інтервалі температур 600...800°С.  

Таблиця 2.8 

Якісні показники метакаоліна 

Al2O3, % 43,8 

Si2O2, %, 53,42 

Fe2O3, %, 0,75 

ТiO2, %, 0,58 

СаО, % 0,45 

Коєфіцієнт відображення, % 77,5 

Розчинність у воді, % 0,13 

Абразивність, мг 79,4 

Дисперсний склад менше 2 мкм, % 55,8 

Масова частка залишку на ситі 0,063, 

% 

1,32 

Втрати при прокалюванні (ППП), % 1,2 

Питома поверхня, м2/г 15 

Масова частка вологи, %, не більше 1 

Зовнішній вигляд крем порошок 

Розсипчастість, % 100 

Особливі властивості не токсичний 

активность-

18мкр/час. 
Метакаолін (ВМК) являє собою універсальну пуцоланову добавку з 

істотними перевагами в порівнянні з використовуваними добавками, 

наприклад з мікрокремнеземом. ВМК термічно активується, що призводить 

до максимальної термічної активності продукту, серед тих, що є на ринку 
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України, що становить більше 1000 мг вапна на 1г метакаоліну. В якості 

порівняння, пуцоланова активність мікрокремнезему становить 400 мг вапна 

на 1г матеріалу. За своїм хімічним складом метакаолін відповідає ТУ У 14.2-

363632275-001:2009 [177]. Виробник ТОВ «Мета-Д», м. Дніпропетровськ. 

Водоредукуючі добавки, пластифікатори. Виробництво 

високоефективного дрібнозернистого бетону або розчину неможливо без 

використання суперпластифікаторів. Застосування високоефективних 

суперпластифікаторів забезпечує ряд переваг по реологічним, фізико-

механічним та техніко-економічним властивостям. 

Суперпластифікатор СП-1 (С-3). Для зниження водопотреби 

дрібнозернистої цементно-піщаної суміші при збереженні рухливості в якості 

пластифікуючої добавки застосовували суперпластифікатор СП1 (С-3), що 

представляє собою сульфовані продукти конденсації формальдегіду, 

«Хімком Ф-1» у вигляді 30% водного розчину, який відповідає вимогам ТУ 

5745-001-85789667-2009 [178] і випускається ТОВ «Хімком» (табл.2.9). За 

класифікацією В.Б. Ратинова, СП С-3 відноситься до добавок 4-го класу 

першої групи - органічних аніоновних гідрофілізуючих ПАР [179, 180]. Вміст 

«активної речовини» в СП С-3 становить не менше 69%, зольність - не 

більше 38%, рН водного розчину, концентрації 2,5% - 7 ... 9. 

  Таблиця 2.9 

Технічні характеристики суперпластифікатора С-3«Хімком Ф-1» 
 

Основні характеристики Значення показників 
  

Колір Темно-коричневий 
  

Щільність, г/см3 1,15 
  

Зміст сухих речовин, % 30 
  

Водневий показник, рН 9-10 
  
  

 

Суперпластифікатор Melflux 2651F. З метою інтенсифікації процесів 

тужавіння застосовувався пластифікатор Melflux 2651 F. Пластифікатор 3-го 
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покоління на основі ефіру полікарбоноксилатних кислот. Виробник BASF 

Construction Solutions (Trostberg, Німеччина) [181]. Melflux 2651 F 

застосовується як високоефективний суперпластифікатор, розчинник і 

противоусадковкий компонент для СБС, що забезпечує високу ранню 

міцність. Рекомендовані дозування складають: 0.05-1% від маси в'яжучого. 

Фізичні властивості пластифікатора зведені у табл 2.10. 

Таблиця 2.10 

Фізичні властивості гіперпластифікатора Melflux 2651 F 

№ Характеристики Значення 

1. Фізична форма порошок 

2. Колір від жовтого до коричневого 

3. Втрати при сушці макс. 2% 

4. Об´емна густина 300-600 кг/м3 

5. Значення pH при 20°С 6,5-8,5 

 

2.3. Математичне планування експерименту 

 

Для підбору складу дрібнозернистого бетону або розчину з 

наповнювачами та хімічними добавками використовувався метод 

математичного планування експериментів по ортогональному центральному 

плану 2-го порядку. Сутність планування експериментів з використанням 

даних методів полягає у встановленні математичної залежності між заданими 

властивостями матеріалу, їх витратою і властивостями складових 

компонентів і технологічними факторами. 

Залежно від встановлених умов завдання при проведенні експериментів 

усі фактори (вхідні параметри - X1, Х2, ..., Xn) варіюються на трьох рівнях: 

основний (0), нижній (-1) і верхній (1), при цьому нижній і верхній рівні 

відстають від основного на певне значення - інтервал варіювання ΔXi. 
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Експеримент проводиться відповідно до встановленого плану (матриця 

планування експерименту), який визначається числом факторів і умов 

розв'язуваної задачі. 

Для обробки отриманих результатів застосовувався метод математичної 

статистики, який дозволяє отримати рівняння алгебри, що відображають 

зв'язок між змінними факторами і одержуваними в ході досліджень 

результатами (вихідні параметри). 

Для зручності при розрахунку система натуральної координати 

перетворюється в кодовану систему. В кодованій системі верхній рівень 

дорівнює +1, нижній рівень дорівнює -1. Координата центру досліджуваної 

площі збігається з базисної точкою системи координат. 

Маючи коефіцієнти рекурсивної функції, необхідно перевірити 

значущість кожного коефіцієнта за критерієм Стьюдента. Адекватність 

експериментальної моделі перевіряється за критерієм Фішера. 

Для формування інформаційної бази ЕС моделювання сплановані 

багатофакторні натурні експерименти, які поставлені по спеціально 

синтезованому проф. Ляшенко Т.В., насиченому планом типу MTQ (mixture - 

technology - quality) [173]. 

Спеціально синтезований для вирішення подібного роду завдань 

будівельного матеріалознавства D-оптимальний план, обраний в якості 

основного, дозволяє аналізувати залежність виду "склад - технологія - 

властивості". Подання об'єктів аналізу в матеріалознавстві і технології як 

систем "склад - технологія - властивості" дозволяє глибше і повніше 

аналізувати явища, які відбуваються в них. 

Відомий набір синтезованих D-оптимальних планів з різним числом 

точок. Вибір плану експерименту для вирішення конкретних 

матеріалознавчих задач диктується конкретними умовами цих завдань і 

вимог до результатів їх вирішення [173]. 

Відповідно до мети роботи було застосовано 24-х точковий план у 

вигляді "трикутників на кубі". Застосування планів типу MTQ обумовлено 
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низкою положень. Використані для отримання дрібнозернистих виробів 

сировинні матеріали (в'яжучі, заповнювачі, наповнювачі, хімічні добавки) 

являють собою суміші з різних речовин - q, матеріалів, зерен різної крупності 

тощо. Їх склад (рецептура) може бути задана концентраціями компонентів у 

вигляді масових, об'ємних або мольних часток (відсотків) - νi. 

Системи, властивості яких визначаються групою залежних сумішевих 

факторів ν = (ν1 ... .νq) т і групою незалежних технологічних факторів х = (х1 

... хk) т, названі системами "суміш - технологія - властивості" або "склад - 

технологія - властивості "і позначені абревіатурою МTQ [161]. Для опису 

систем MTQ використовуються: моделі утворення полінома від νi на поліном 

від хi. Для випадку q = 3 і k = 3, описаного в цьому дослідженні, наведений 

поліном має вигляд: 

Y а1ν1+а12ν1ν2 

+ 

d14ν1x4+d15ν1x5+d16ν1x6 

+ 

b44x42+b45x4x5 

(2.1) а2ν2+а13ν1ν3 d24ν2х4+d25ν2x5+d26ν2x6 b55x52+b46x4x6 

а3ν3+а23ν2ν3 d34ν3х4+d35ν3х5+d36ν3x6 b66x62+b56x5x6 

 (a)              (b)  (c)  

Данні моделі можна використовувати для прийняття рішень тільки після 

того, як алгебраїчний розрахунок оцінок коефіцієнтів буде доповнений 

статистичним аналізом як окремих коефіцієнтів, так і моделі в цілому. 

Проведення статистичного контролю дає можливість із заданим ступенем 

ймовірності оцінити значущість результатів експерименту і адекватність 

отриманої моделі реальному процесу. 

 

2.4. Вибір і обгрунтування плану експерименту, факторів і рівнів їх 

варіювання 

 

Вибір плану експерименту для вирішення конкретних завдань 

диктується конкретними умовами цих завдань і вимог до результатів їх 

вирішення. Відповідно до мети і завдань дослідження в основі всіх натурних 

експериментів, проведених автором, покладено 24-х точковий план типу 
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MTQ [173], в якому варіюються одночасно три залежних і три незалежних 

фактори складу. У якості трьох залежних факторів в експерименті прийнято 

вміст мінеральних наповнювачів: трепел/пісок (v1 + v2 + v3 = 100%): v1 – 

Sпит = 300 м2/кг, v2 – Sпит = 450 м2/кг, v3 – Sпит = 600 м2/кг. В якості 

незалежних факторів складу варіювався вміст наступних наповнювачів і СП: 

Х4 - метакаолін (6±4)%, Х5 - волластонит (5±5)%, Х6 - С-3 (1±0,5)%. 

Плани, які графічно інтерпретуються у вигляді гранулометричних 

трикутників трьох рецептурно-технологічних факторів, застосовані для 

отримання нової інформації про структуроутворюючу роль мінеральної 

добавки.  

         У таблиці 2.11. представлені критерії якості, які досліджувалися в 

експериментах.  У таблиці 2.12 представлений план експерименту, основні 

варійовані залежні і незалежні фактори складу. 

За планом в експериментах в якості одного з компонентів в'яжучого був 

використаний активований і неактивований пісок або трепел. 

У всіх проведених експериментах варіювалися одні й ті ж фактори, 

зафіксовані на однакових рівнях: питома поверхня мінерального 

наповнювача: S1 = 300м2/кг (υ1), S2 = 450м2/кг (υ2), S3 = 600м2/кг (υ3), що 

дозволило оцінити її структуроутворюючу роль у якості активного 

наповнювача формування структури порового простору. 

Аналіз впливу перерахованих факторів на кінетику структуроутворення 

і технологічні властивості сумішей дозволить розширити базу даних для 

формування інформаційних блоків і визначити подальші можливості 

керування властивостями. 

У першій групі аналізувалися якісні показники реологічних 

властивостей: рухливість – ОК, Dp, розчиновідділення - tg φ, 

розшаровуваність - П, час життєздатності - τ і середня густина сумішей - Рсм 

(табл..2.11). 
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Таблиця 2.11 

Аналізовані фактори, властивості і характеристики структури в експерименті 

Фактори варійовані (В) и стабілізовані (С)      План 

Склад в´яжучого та дрібнозернистої суміші 

1 Співвідношення між компонентами в´яжучого  В 

2 Вміст в´яжучого С 

3 Вміст наповнювачів (трепелу і піску) В 

4 Питома поверхня наповнювачів В 

5 Вміст заповнювача у в´яжучому С 

6 Вміст добавки C-3 В 

7 Вміст наповнювача ВЛ В 

8 Вміст наповнювача ВМК В 

Структурно-реологічні властивості в´яжучого 

1 Час життєздатності – τ + 

2 Розчиновідділення – Р, tg φ + 

3 Розшаровуваність – П + 

Технологічні властивості дрібнозернистої суміші 

1 Середня густина дрібнозернистої суміші - Рсм В 

2 Водотверде відношення (В/Т) В 

3 Рухомість дрібнозернистої суміші – ОК, Dp В 

Критерії якості 

1 Марка міцності на стиск - fcт + 

2 Марка міцності на розтяг при згині – fctfm + 

3 Тріщиностійкість - k1с + 

4 Теплопровідність  - λ + 

5 Адгезія - fa + 

6 Водостійкість – Кр + 

7 Водопоглинання – W + 

8 Морозостійкість – M + 

9 Мікротвердість – HB + 

10 Звукоізоляція – Rw + 

11 Середня густина розчину – Pw + 

12 Пористість – По, α + 
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До другої групи включені показники фізико-механічних і будівельно-

експлуатаційних властивостей розчинів: щільність РW і теплопровідність λ, 

міцність на стиск - fст, міцність на розтяг при згині – fctfm, тріщиностійкість - 

kIC, міцність зчеплення з основою – fa, водостійкість - Кр, коефіцієнт 

водопоглинання - W, морозостійкість - М, мікротвердість - HB, індекс 

звукоізоляції – Rw, пористість – По, α (табл. 2.11). 

Для визначення факторів, які забезпечують отримання матеріалів з 

необхідним значенням властивостей, була сформульована оптимізаційна 

задача. Умови завдання оптимізації представлені в таблицях 5.2 і 5.4. п. 5.3 у 

п’ятому розділі. 

Таблиця 2.12 

План експерименту 

№ 

п/

п 

Назва 

факторів 

Позначен

ня 

факторів 

Рівні варіювання 

Кодовані 
Натуральні 

величини 

Інтервал 

варіювання 

Залежні фактори 

1 
Питома 

поверхня 

аморфно - 

кристалічної 

структури – 

трепелу або 

кристалічної - 

піску 

Sпит 

 

S1 

 

V1 

 

 

300 м2/кг 

 

 

 

 

 

Sτ = 150 м2/кг 

 
2 S2 

 

V2 

 
450 м2/кг 

3 S3 V3 600 м2/кг 

Незалежні фактори 

4 
Вміст 

метакаоліну 
ВМК X4 6±4% Δ X4 = 4% 

5 
Вміст 

воластоніту 
ВЛ X5 5±5% Δ X5= 5% 

6 Вміст С-3 С-3 X6 1±0,5% Δ X6 = 0,5% 
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2.5. Методики, що застосовувалися в дослідженнях структурно-

реологічних властивостей сумішей 

 

Основні характеристики сировинних матеріалів і властивості 

дрібнозернистих сумішей і розчинів визначали відповідно до діючих ДСТУ. 

 

2.5.1. Визначення рухливості розчинової суміші 

 

Рухливість суміші визначалася кількома методами для вибору найбільш 

оптимального. Відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-114-2002 [182] рухливість 

розчинової суміші оцінюють за осадкою (ОК) або розпливанням (Dp) конуса. 

         Кожен спосіб призначений для визначення рухливості сумішей з 

певним..водов`яжучим..відношенням. Так, для бетонів з В/Ц>0,45 

застосовують стандартний конус, тоді як для бетонів з В/Ц = 0,3 ÷ 0,7 

раціонально застосовувати технічний віскозиметр АзНІІ.  

У цьому дослідженні розглядається дрібнозерниста суміш, в'язкість якої 

у процесі механохімічної активації змінюється від 6000 до 2000 Па • с, 

досягаючи величини ефективної в'язкості 2500 Па • с. Для такої суміші не 

раціональним є визначення її консистенції по розпливу конуса на 

струшувальному столику, який успішно застосовується при випробуванні 

звичайних цементно-піщаних сумішей. Визначення рухливості за 

стандартним осіданням конуса не забезпечує необхідну точність результатів. 

Для визначення рухливості по розпливу конуса в' язкотекучої суміші на 

дрібнозернистому заповнювачі використаний технічний віскозиметр АзНІІ.  

Зокрема, за градієнтами зміни рухливості загальна закономірність 

зберігається при визначенні рухливості будь-яким із способів. 

Перший метод. Рухливість розчинової суміші визначалася за 

величиною занурення рухомого еталонного конуса СтройЦНПІ згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-239:2010.[183].……………………………………………………..  
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        Другий метод. Рухливість і осадка конуса розчинової суміші 

визначалася за допомогою стандартного конуса АзНІІ висотою 6 см.  

Третій метод. Рухливість визначається згідно ДСТУ Б В.2.7-187:2009 

[185] на струшуючиму столику.  

Четвертий метод. Визначення рухливості проводилося за допомогою 

віскозиметра Суттарда. Він складається з металевого циліндра висотою 100 

мм і внутрішнім діаметром 50 мм з полірованою внутрішньою поверхнею і 

скляного диска діаметром понад 240 мм.  

 

2.5.2. Визначення розчиновідділення 

 

Показник розчиновідділення визначався за методикою А.Л. Дворкіна 

[184]. Для оперативної оцінки зв'язності суміші використаний тангенс 

зовнішнього кута tg φ: 

 

                                     tg φ = (30-ОК)/(0,5Dр),                                     (2.2) 

 

де ОК - осадка конуса і Dр - діаметр розпливу стандартного конуса. Для 

досягнення розчиновідділення не більше 5% необхідно виконання умови: tg φ 

≥ 0,25. 

 

2.5.3. Визначення розшаровуваності 

 

Цементне тісто характеризується відносною рухливістю, під впливом 

сили тяжіння воно розшаровується: більші і важчі частинки з верхніх шарів 

переміщуються в нижні, які стають щільніше. Внаслідок затверділа маса стає 

неоднорідною: структура її у верхній поверхні пронизана капілярами. 

Розшаровуваність визначалася згідно ДСТУ Б.В.2.7-239:2010. 

"Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань" (EN 1015-

11: 1999, NEQ) [183]. Розшаровуваність розчинової суміші, яка характеризує 

її зв'язність при динамічній дії, визначається порівнянням вмісту маси 



76 
 

заповнювача в нижній і верхній частинах свіжовідформованого зразка в 

сталевих формах розмірами 150 ×150 × 150 мм.………………………………… 

         Вміст заповнювача у верхній (нижній) частині ущільненої суміші, V, в% 

обчислюють за формулою: 

                                               V = 
𝑚1

𝑚2
 × 100,                                                (2.3) 

де 𝑚1 - маса висушеного заповнювача, 

        𝑚2 - маса проби розчинної суміші. 

Показник розшаровуваності, П, в % обчислюють за формулою: 

 

                                               П = 
𝛥 𝑉

𝛴𝑉
 ×100,                                                 (2.4) 

         де - ΔV - абсолютна величина різниці між вмістом заповнювача в 

нижній і верхній частинах,%; 

ΣV - сумарний вміст заповнювача у верхній і нижній частинах,%. 

 

2.5.4. Визначення часу життєздатності 

 

Важливою технологічною характеристикою розчинних сумішей є час 

життєздатності, тому при використанні будь-яких в'яжучих речовин велике 

практичне значення має швидкість їх тужавлення і твердіння.  

Час життєздатності розчинової суміші визначався шляхом визначення 

строків тужавлення (між початком і кінцем тужавлення суміші) згідно ДСТУ 

Б В.2.7-185:2009 «Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків 

тужавлення та рівномірності зміни об'єму» [185] на приладі Віка. За 

вимогами ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 [186] час життєздатності має бути не 

менше 20 хвилин і не більше 600 хв. Процес можна умовно розділити на два 

етапи - тужавлення і твердіння. За ДСТУ визначення строків тужавлення 

становили по початку тужавлення 45 хв і кінцем тужавлення 12 год.  
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2.5.5. Визначення середньої густини розчинових сумішей 

 

Середня густина суміші визначалася відповідно до ДСТУ Б В.2.7-

170:2008. [187] «Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої 

густини».  

 

        2.6. Методи визначення фізико-механічних і будівельно-

експлуатаційних властивостей розчинів 

 

2.6.1. Визначення середньої густини розчинів 

 

Середня густина розчинових зразків визначалася відповідно до ДСТУ Б 

В.2.7-114-2002 «Суміші бетонні. Методи випробувань» [182]. Щільність 

розчину серії зразків обчислювали як середнє арифметичне значення 

результатів випробування всіх зразків серії. 

 

2.6.2. Визначення міцності на стиск і розтяг при згині 

 

Міцність на стиск і розтяг при згині визначалися по ДСТУ Б В.2.7-

187: 2009 «Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на 

згин і стиск» [188]. 

Дрібнозернистий бетон належить до крихких матеріалів, які мають малу 

пластичність при стисненні і розтягуванні. Межу міцності знаходять 

випробуванням контрольних зразків, виготовлених з суміші заданого складу. 

Показники міцності залежать від умов випробування, форми і розмірів 

зразків. Так, з ростом швидкості навантаження зразка росте і руйнуюче 

зусилля, тобто вимірювана межа міцності. При додаванні миттєвого 

руйнівного навантаження межа міцності розчину зростає в 2-3 рази.  

Навантаження дослідних половинок зразків-балочок розміром 

40*40*160мм при випробуванні на fст проводилося за допомогою 
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гідравлічного преса П-250 виробництва ЗІМ. Зусилля зростали рівномірно. 

Під час зняття відліків за приладами навантаження підтримувалася на 

постійному рівні. Виміри проводилися до появи наскрізних тріщин в зоні 

установки індикаторів. 

Всього було випробувано 4 серії зразків з активованим і неактивованим 

трепелом або піском, відповідно.  

Випробування на розтяг при згині. Пряме додавання сили, що розтягує 

без ексцентриситету, створити важко. Зважаючи на ці труднощі, переважно 

вимірюють міцність розчину на розтяг шляхом згину неармованого прямого 

бруса. Теоретичне максимальне розтяжне напруження, яке створюється в 

нижніх волокнах балки, відомо під назвою «межа міцності при згині».  

Величина межі міцності на згин залежить від розмірів балки і умов 

навантаження. Міцність при згині (fctfm) визначалася на 28 добу приладом 

МІІ-100 або із застосуванням відповідного пристрою до машини у вигляді 

спеціальної пластини для випробування міцності на стиск.  

         За спеціальною формулою вираховувалася міцність розчину на розтяг 

при згині, де враховується вага зразка, його розміри і отримане значення. 

 

2.6.3. Визначення тріщиностійкості 

 

Тріщиностійкість розчину характеризує його здатність чинити опір 

тріщинам, спричинених комплексною дією як зовнішніх так і внутрішніх 

факторів. Напруження, які розвиваються як за умови прямої механічної дії, 

так і в результаті усадкових і термічних деформацій, зумовлюють появу 

тріщин. Існує багато методів безпосереднього вимірювання тріщиностійкості 

[189, 190, 191]. Розвиток тріщини виражено значенням kIС. 

Тріщиностійкість (критичний коефіцієнт інтенсивності напружень) 

визначався по ГОСТ 29167-91 [192]. Тріщиностійкість дозволяє більш точно 

відобразити фізичний сенс руйнування. 
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Початкові надрізи наносили при формуванні зразків шляхом закладання 

сталевої пластини. Ширина початкового надрізу не повинна перевищувати 

0,5 і бути не більше 2 мм. При проведенні випробувань температура 

навколишнього середовища повинна складати (20±5) °С, а відносна вологість 

-..не..менше..50%..(рис..2.2). 

         Перед початком випробувань проводилися два цикли навантаження - 

розвантаження до навантаження, що становить 10% очікуваного 

максимального навантаження. Швидкість навантаження зразків 

встановлювали за швидкістю переміщення навантажувальної плити преса в 

межах 0,02-0,2 мм / с; при цьому час випробувань становив не менше 1 хв. 

Тріщиностійкість оцінювалася за показником kIc з тріщиною, штучно 

створеною при формуванні. Розрахунковим шляхом визначали значення 

силових і енергетичних характеристик тріщиностійкості по залежностям. 

 

Рис. 2.2 - призма квадратного поперечного перерізу для випробування на 

вигин силою  із закладеною тріщиною в середині прольоту. 

 

        2.6.4. Визначення міцності зчеплення (адгезії) 

 

Визначення міцності зчеплення (адгезії) різних видів бетонів або 

розчинів проводять по ДСТУ, а в інших випадках за стандартами виробників. 

Сукупність методів вимірювання сили відриву або сколювання називається 

адгезіометріей. Адгезія може бути виміряна за допомогою прямих (з 

порушенням адгезійного контакту), неруйнівних (з виміром ультразвукових 
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або електромагнітних хвиль) і непрямих (характеризують адгезію лише в 

порівнянних умовах) методів. 

Міцність зчеплення (адгезію) з основою fa на цементному в'яжучому 

регламентується ДСТУ. Міцність зчеплення (адгезію) визначали за силою 

відриву зразка затверділого розчину (дрібнозернистого бетону) від основи - 

бетонної плити еталонного складу, яка додається до зразка через металевий 

диск з анкером, приклеєного до поверхні зразка. Поверхня плити повинна 

бути категорії A3, клас..бетону..не..нижче..В20.……………………………… 

        На основу встановлювали трафарет з нержавіючої сталі, на який 

наносили суміш, готову до застосування і з встановленою маркою по 

рухливості (рис. 2.3). Суміш загладжували металевим шпателем, після чого 

трафарет негайно знімався. Загальний час твердіння зразків - 28 діб. 

 

Рис. 2.3 Загальний вигляд зразків при заливці з трафаретом 

 

Через 27 діб до затверділих зразків епоксидним клеєм високої міцності 

приклеювали штамп і продовжували зберігання зразків при температурі (20 ± 

2) ° С і відносній вологості (65 ± 5)% протягом 24 год. Силу відриву зразків 

від заснування визначали через 24 год на приладі DYNA Z16, з цифровим 

манометром, прикладаючи до штампу навантаження зі швидкістю її 

наростання (250 ± 50) кН. (рис. 2.4-2.5). Вимірювання проводили 

безпосередньо на випробуваній конструкції. Прилад ідеально підходить для 

оцінки якості при ремонті і відновленні бетону (табл.2.13). 
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Таблиця 2.13 

Технічні характеристики приладу DYNA Z16 

Зусилля відрива 16 кН 

Погрішність 1,5-2% 

Позначки на шкалі 0,10 Н/мм2 

Діаметр випробувального диска 

 

50 мм 

Температурний діапазон от -10 до +60°С 

 

Рис. 2.4 Схема визначення міцності зчеплення 

1 - металевий штамп; 2 - клей; 3 - зразок; 4 - бетонна плита (основа) 

 

 

Рис. 2.5 Адгезіометр DYNA Z 16 з цифровим манометром 

 

2.6.5. Визначення теплопровідності 

 

Коефіцієнт теплопровідності λ є однією з найважливіших 

характеристик будівельних розчинів. 

Теплопровідність залежить від багатьох факторів, але при рівних умовах 

експлуатації на теплопровідність впливає структура матеріалу. В основному, 

теплопровідність визначається видом використовуваного заповнювача. 

Коефіцієнт вимірюється кількістю тепла, яке проходить протягом однієї 
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години через 1 м2 поверхні матеріалу, що має товщину 1 м при існуючій 

різниці температур, що становить 1 º. Незважаючи на це, найлегше виміряти 

значення по теплопереносу (теплодифузія). При цьому безпосередньо також 

можна дізнатися значення. 

Коефіцієнт теплопровідності можна розрахувати за емпіричною 

формулою Некрасова [193] λ, Вт/м • К: 

                                                   (2.5) 

де  середня щільність матеріалу в висушеному стані, г / см3. 

 

2.6.6. Визначення водостійкості 

 

В результаті насичення водою властивості розчинів значно змінюються: 

збільшуються щільність і теплопровідність, знижується міцність внаслідок 

порушення зв'язків між частинками матеріалу проникаючими молекулами 

води. Крім того, на водостійкість впливають гідратні новоутворення. 

Ставлення межі міцності на стиск матеріалу, насиченого водою, Rнас до 

межі міцності на стиск матеріалу в сухому стані Rсух називається 

коефіцієнтом розм'якшення - Кр.………………..……….…………………… 

        Цей коефіцієнт характеризує водостійкість матеріалу. Щоб визначити 

водостійкість розчину, користувалися стандартною методикою [194]. Для 

розчину Кр.≥.0,8. Такий матеріал відносять до водостійких.  

 

2.6.7. Визначення водопоглинання 

 

Водопоглинання - здатність матеріалу вбирати і утримувати воду. Воно 

характеризується кількістю води, що поглинається сухим матеріалом, 

зануреним повністю в воду і виражається у відсотках від маси. Об'ємне 

водопоглинання завжди менше 100%, в свою чергу водопоглинання за масою 

у дуже пористих матеріалів може бути більше 100%. Водопоглинання 
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змінюється головним чином в залежності від обсягу пір, їх різновидів і 

розмірів. Також на величину водопоглинання впливає і природа речовини. 

Визначення водопоглинання за масою, Wм в % вироблялося відповідно 

до ДСТУ Б.В.2.7-239: 2010. Загальний вигляд зразків наведено на (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Загальний вигляд зразків під час проведення досліду 

 

2.6.8. Визначення морозостійкості 

 

Морозостійкість F дрібнозернистого бетону або розчину 

характеризується найбільшою кількістю циклів заморожування і відтавання, 

які здатні витримувати зразки 28-добового віку без зниження межі міцності 

на стиск більш ніж на 25% і без втрати в масі більше 5%. 

Морозостійкість безпосередньо залежить від структури. Відомо, що 

морозостійкими виявляються бетони або розчини високої щільності, тобто 

низької капілярної пористості [195]. Чим більше ступінь гідратації, тим 

більше утворюється гелю і тим менше обсяг залишається на капілярні пори. 

        Руйнування ж відбувається тому, що вода, яка знаходиться в порах 

матеріалу, при замерзанні збільшується в об'ємі приблизно до 9%. Найбільше 

розширення води при переході в лід спостерігається при температурі -4°С. 

Зразки-куби (100х100х100мм) витримувалися в насиченому водою стані 

при температурі мінус 15-20ºС і відтавали в воді при плюсовій температурі 

15-20 ºС. Тривалість одного заморожування, а потім відтавання складала не 

менше 4 годин. Після проведення серії циклів заморожування і відтавання 

основні зразки випробовувалися на міцність на стиск відповідно до вимог 
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ДСТУ Б В.2.7-239:2010. За марку розчину за морозостійкістю брали 

найбільшу кількість циклів заморожування і відтавання. 

 

2.6.9. Визначення мікротвердості 

 

        Мікротвердість по Брінеллю НВ визначалася за допомогою твердоміра 

ТШ-2 (табл. 2.13) відповідно до ГОСТ 23677-79 [196] (рис. 2.7).  

Для визначення мікротвердості були обрані зразки з активованим 

трепелом і зразки оптимального складу (рис. 2.8). За 72 години перед 

випробуванням на  зразки розмірами 4х4х16 було нанесене гідрофобне 

просочення - праймер, після чого зразки склеїлися в єдиний моноліт.  

Випробування розчинових зразків проводилося під максимально-

допустимим навантаженням для даного типу приладу і вироблялося в різних 

точках робочої поверхні для отримання найбільш точних даних (рис. 2.8-2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7 Твердомір ТШ-2 

 

Після випробування для обчислення мікротвердості зразка діаметр 

притиснутої області вимірювався за допомогою ручного мікроскопа. 
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Мікротвердість розраховувалася за такою формулою: 

 

HB =  
2𝑃

𝛱𝐷(𝐷−√𝐷2−𝑑2)
                                        (2.6) 

де d - діаметр відбитка, мм; 

D - діаметр сталевої кульки, мм; 

P - навантаження, що діє на інтендор, Н / кгс; 

а) 

 
б)                                          в) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 Загальний вигляд зразків з трепелом (а) і робоча зона із 

зафіксованою вмятиною (б) і (в) 

 

Рис. 2.9 Схема визначення мікротвердості за методом Брінелля 
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Таблиця 2.13 

Технічні характеристики стаціонарного твердоміра ТШ-2 

Межі вимірювання твердості 8...450 НВ 

Випробувальні навантаження 187.5; 250.0; 750.0; 1000.0; З000.0 кгс 

Межа похибки навантажень не 

повинна бути більше 

±1% 

Межа допустимого значення варіації 

навантажень не повинна бути більше 

1% 

Відхилення середнього значення 

числа твердості, отриманого на 

приладі, що перевіряється, від 

середньої твердості зразкової міри 2 

розряду МТБ, ТУ25.06.1333-76 не 

повинно бути 

- при НВ 200±50 і навантаженні 3000 

кгс ±4% 

Тривалість витримки випробуваного 

зразка під навантаженням 

10±2; 30±4; 60+6 сек 

Допустимі відхилення по ГОСТу 

3722-60 ступеня точності 1 групи В. 

Діаметри сталевих кульок 

2,0; 2,5; 5,0; 10,0 мм. 

Потужність, споживана приладом від 

мережі 3-х фазної напруги 220/380 В і 

частотою 50 Гц 

не більше 0,18 кВт. 

 

2.6.10. Визначення звукоізоляції 

 

Важливою характеристикою досліджуваного матеріалу є його 

звукоізоляційні властивості. Ступінь звукоізоляції оцінювалася за 

спеціальною методикою із застосуванням гучного динаміка і спеціальних 

звукоогороджуючих конструкцій (рис. 2.10). Досліджуваний матеріал 

оцінювався на ступінь ізоляції від постійного шуму, 1000 Гц (1 кГц), який 
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найбільш поширений в житлових умовах в Децибелах - dB.  Ефективність 

звукоізоляції оцінюється індексом звукоізоляції повітряного шуму Rw, чим 

вищий Rw, тим вища звукоізоляція [197]. 

 

Рис. 2.10 Загальний вигляд звукоізолюючих конструкцій і зразка 

 

2.6.11. Визначення пористості 

 

Властивості розчинів пов'язані зі змінами параметрів структури. 

Параметри досліджено для оптимальних складів зміни пористості загальної, 

відкритої і закритої, а також параметри капілярної пористості за ДСТУ 

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

водопоглинання, пористості і водонепроникності». 

 

2.6.12. Дослідження мікроструктури 

 

Визначення мікроструктури матеріалів виконано методами фізико-

хімічного аналізу за допомогою скануючого електронного мікроскопу JSM-

6390-6390 LV та світлового мікроскопу МПД-У4.2 (рис. 2.11 а і б).  

 

                                    а)                                  б) 

Рис. 2.11 Скануючий електронний мікроскоп JSM-6390-6390 LV та світловий 

мікроскоп МПД-У4.2 
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2.7. Оцінка ролі активації в формуванні структури і властивостей 

розчинових сумішей і розчинів 

 

Одне із завдань дослідження полягає в оцінці активації на реологічні 

властивості сумішей і фізико-механічні властивості дрібнозернистих бетонів, 

а також у виявленні загальних і локальних закономірностей. 

Винахід відноситься до пристроїв, в яких одночасно, послідовно або в 

певних поєднаннях виконуються різні технологічні операції, зокрема 

перемішування компонентів і активація суміші. 

Відомий змішувач-активатор, що містить корпус, чашу, привід, через 

провідний вал, редуктор і траверсу пов'язаний з катками і лопастями, 

електромагнітний віброзбудник і систему управління..[200]. 

         У відомому змішувачі-активаторі за рахунок просторового 

перерозподілу компонентів суміші і дезагрегатирування великих частинок 

формується однорідна макроструктура композиту. Макроструктура 

забезпечує завдяки наявності в ньому обертаючихся лопастей, ковзанок і 

вібруючої установки. У ряді технологій додаткове підвищення міцності 

виробів забезпечується за рахунок формування мікроструктури композиту. 

Мікроструктура впливає на поверхневу активність частинок, на їх здатність 

створювати міцні зв'язки між компонентами суміші на молекулярному рівні. 

У відомому пристрої мікроструктура суміші забезпечується, завдяки її 

диспергуванню обертовими катками, що володіють значною масою і, завдяки 

вібрації частинок, яка руйнує когезійні зв'язки в компонентах суміші, сприяє 

утворенню міцних адгезійних зв'язків між компонентами суміші. Недоліком 

відомого змішувача-активатора є низький ступінь диспергування частинок 

компонентів суміші. Недолік обумовлений тим, що розпорошення 

здійснюється за рахунок роздавлювання частинок обертовими катками. 

Більш близьким за технічною сутністю є змішувач-активатор, що 

містить корпус, чашу, привід через провідний вал, редуктор і траверсу 
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пов'язаний з катками і лопатями; електромагнітні віброзбудники, встановлені 

по периметру чаші, і систему управління, що містить ключові елементи. 

У відомому пристрої макроструктура композиту формується за рахунок 

роботи обертових лопастей, ковзанок і вібруючої в вертикальному напрямку 

чаші. Особливістю пристрою є те, що коливання чаші передають по черзі 

віброзбудники, які вмикаються завдяки чому чаша і суміш, яка утворюється, 

отримують складний просторовий рух. За рахунок транспортування суміші в 

різних напрямках однорідність суміші підвищується. 

        Мікроструктура композиту також формується завдяки диспергуванню 

суміші, що утворюється обертовими катками. Однак процеси подрібнення 

протікають більш інтенсивно.          

Метою винаходу є підвищення ступеня диспергування частинок 

компонентів суміші в змішувачі-активаторі.  

 

Висновки за розділом 2 
 

        Виходячи з поставленої мети роботи було проведено вибір і 

обгрунтування оптимального плану, також були обрані фактори і рівні 

варіювання багатофакторного експерименту, підібрані сировинні матеріали і 

проведено натурні експерименти. 

Розроблено блок-схему і запропоновано алгоритм аналізу та 

інтерпретації ЕС моделей. 

Для аналізу і вивчення властивостей сировини, сумішей і матеріалів 

використовувалися стандартні науково-обгрунтовані методики, а також 

сучасні високоточні інструментальні методи досліджень і метрологічно 

перевірене контрольно-вимірювальне обладнання кафедр ПАТБМ, ВБК 

ОДАБА. Статична обробка результатів проводилася з заданою ймовірністю і 

необхідною кількістю повторних випробувань з подальшим зіставленням 

результатів, отриманих різними методами. 
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РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧІВ ТА ДОБАВОК-

ПЛАСТИФІКАТОРІВ НА СТРУКТУРНО-РЕОЛОГІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНОВИХ СУМІШЕЙ 

 

        У третьому розділі проаналізовано експериментально-статистичні (ЕС) 

моделі, які описують вплив обраних і обґрунтованих факторів складу на 

структурно-реологічні властивості модифікованих сумішей: рухливість, 

розчиновідділення, розшаровуваність, час життєздатності і середня густина. 

Структурно-реологічні і фізико-механічні властивості високоякісних 

розчинів залежать як від виду і кількості мінеральних наповнювачів, так і від 

складу і кількості органічних добавок [229, 233, 235]. Важливим фактором є 

також технологічні способи приготування сумішей. 

 

3.1. Аналіз закономірностей зміни реологічних властивостей 

модифікованих сумішей під впливом наповнювачів та пластифікаторів 

 

Для аналізу взаємовпливу добавок-наповнювачів і добавок 

суперпластифікаторів з урахуванням синергетичних ефектів було проведено 

чотири однотипних експерименту по одному і тому ж шестифакторному 

плану MTQ (Ляшенко Т.В.) Мінеральні наповнювачі подрібнювалися до 

заданої  Sпит = 300; 450; 600 (м2/кг) - v1; v2; v3 - відповідно (v1; v2; v3) = 1. У 

двох експериментах використаний мелений трепел, в двох інших - мелений 

пісок. Вплив Sпит на властивості ілюструють сумішеві діаграми у вигляді 

трикутників з ізолініями. 

Для підвищення ефективності розчинових сумішей і досягнення 

розглядалися різні способи їх приготування. У першому експерименті 

готувалися неактивовані суміші з тонкомеленим кварцовим піском (НАС/П) 

традиційним способом з В/Ц=0,5 (план 1); у другому експерименті 

готувалися неактивовані суміші з тонкомеленим трепелом (НАС/Т) 

традиційним способом з В/Ц=0,5 (план 2); у третьому і четвертому 
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експериментах готувалися активовані суміші з тонкомеленим піском (АС/П) 

(план 3) або з тонкомеленим трепелом (АС/Т) (план 4) в швидкісному 

змішувачі з В/Ц=0,7 аналогічних складів. Послідовність завантаження 

здійснювалася по гранулометрії. 

В результаті реалізації чотирьох однотипних натурних експериментів 

розраховані чотири групи шестифакторних ЕС-моделей, які описують зміну 

структурно-реологічних властивостей під впливом наповнювачів і добавок-

пластифікаторів. Така постановка експериментальних досліджень дозволила 

провести на базі обчислювальних експериментів порівняльний аналіз зміни 

показників якості сумішей і розчинів за відносним (δY = Ymax/Ymin) і 

абсолютним (δY = Ymax-Ymin) показниками. ЕС-моделі побудовані з 

використанням типової версії COMPEX-99, що реалізує послідовний 

регресивний аналіз з генеруючою помилкою експерименту ≥ 0,2%.  

Для визначення реологічних властивостей використовуються різні 

прилади, які дозволяють отримувати необхідну характеристику 

модифікованої суміші. Оскільки суміші готувалися різними способами, то 

проведено аналіз вибору методу визначення рухливості. На рис. 3.2-3.5 

представлені діаграми зміни рухливості, яка визначалася різними методами; 

конус АзНІІ, прилад Суттарда, конус СтройЦНПІ, струшуючий столик. 

Показники, які визначаються цими методами, взаємозалежні. Як видно з 

графіків, зокрема, по градієнтам зміни в'язкості, загальна закономірність 

зберігається при визначенні рухливості будь-яким з цих способів. 

Встановлено, що кожен вид віскозиметра ефективний при певному В/Ц 

або В/Т відношенні. Аналіз діаграм реології сумішей на рис 3.2-3.5 показує, 

що для всіх 4-х видів сумішей градієнти зміни рухливості однаково 

спрямовані, але на деяких діаграмах ця тенденція порушується в певній 

галузі складів. Порівняльний візуальний аналіз і аналіз за величиною 

похибки вимірювання дозволив вибрати для активованих сумішей з В/Ц = 0,7 

прилад АзНІІ, а для неактивованих з В/Ц = 0,5 - струшуючий столик. Розміри 

усіченого конуса АзНІІ в 2 рази менше (по висоті, діаметру верхньої і 
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нижньої підстави) в порівнянні зі стандартним конусом (рис 3.1). Однак для 

розчинових сумішей стандартний конус дуже об'ємний і не економічний. 

Значення за рухливістю для розрахунку перехідних коефіцієнтів за 

осадкою і розпливом по стандартному конусу, в порівнянні з осадкою і 

розпливом на конусі АзНІІ представлені у таблиці 3.1. Цей перехід на 

значення по осаді і розпливу необхідний був для того, щоб скористатися 

формулою Дворкіна Л.Й. для оперативного визначення розчиновідділення по 

тангенсу кута нахилу розчинової суміші при розтичності [147]: tg α= (30-ОК) 

/ 0,5 ∙ D. При значенні tg α≥0,25 вважається, що величина розчиновідділення 

мінімальна і допустима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Порівняльні розміри конуса Абрамса і АзНІІ 

Таблиця 3.1 

Оцінка легкоукладуваності дрібнозернистої розчинової суміші 

Марка 

за 

рух- 

ливістю 

 

Стандартний  

конус 
Буд 

ЦНІІл, 

см 

Струшую-

чий 

столик, 

мм 

Конус АзНІІ Перехідні 

коеф. от ОК 

стандартного 

конусу к ОК 

АзНІІ 

 

ОК, 

см 

 

Dp, 

см 

ОК, см  Dp, 

см 

П1 1-3 - 2-3 110-140 0,5-2 - 0,66  

П2 3-6 - 3-5 140-170 2-4 - 0,66 

П2-П3 5-8 - 4-6 160-180 4-5 - 0,66  

П2-П3 8-12 - 6-8 170-200 5-8 - 0,66  

П3-П4 12-15 - 7-9 190-220 8-10 - 0,66  

П5 15-22 26-30 8-11 210-240 10-14,5 17-20 0,66 

П5 22-25 31 і > 10-14 230-280 14,5 і >  20 і > 0,66  
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Рис. 3.2 Вплив модифікації активованої розчинової суміші різними 

наповнювачами сумісно з тонкомеленим трепелом і добавками-

суперпластифікаторами на рухливість, певний різними способами: а) конус 

АзНІІ, б) прилад Суттарда, в) струшуючий столик, г) конус СтройЦНПІа 
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а)  

б) 

 

                                          

 

 

 

 

в) 

 
 

 

 

 

г) 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Вплив модифікації неактивованої розчинової суміші різними 

наповнювачами сумісно з тонкомеленим трепелом і добавками-

суперпластифікаторами на рухливість, певний різними способами: а) конус 

АзНІІ, б) прилад Суттарда, в) струшуючий столик, г) конус СтройЦНПІа 
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а) 

б) 
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Рис. 3.4 Вплив модифікації активованої розчинової суміші різними 

наповнювачами з тонкомеленим піском і добавками-суперпластифікаторами 

на рухливість, певний різними способами: а) конус АзНІІ, б) прилад 

Суттарда, в) струшуючий столик, г) конус СтройЦНПІа 
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а) 

б) 

 

                                          

 

 

 

в) 

Рис. 3.5 Вплив модифікації неактивованої розчинової суміші різними 

наповнювачами сумісно з тонкомеленим піском і добавками-

суперпластифікаторами на рухливість, певний різними способами  
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3.2. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на рухливість 

розчинових сумішей 

 

Як вже було сказано раніше, у розділі 2 п. 2.2. в експериментах, які були 

проведені у якості щільних та пористих наповнювачів, застосовувалися 

тонкомелений трепел або кварцовий пісок із заданою питомою поверхнею 

(300,450 або 600 м2/кг), у якості волокнистих наповнювачів: ВМК і ВЛ, у 

якості добавки-пластифікатора застосовувався пластифікатор С-3 (СП-1). 

Технологічна ефективність розчинових сумішей визначається в значній 

мірі її рухливістю. Відомо, що рухливість (легкоукладальність) суміші 

може в широких межах змінюватися шляхом введення суперпластифікатора. 

Вважається, що вона безперервно зростає зі збільшенням дозування С-3 

приблизно до 1,5%, після чого збільшення кількості С-3 практично не оказує 

впливу. Для дозування С-3=0,2% збільшення рухливості становить 35-40% по 

відношенню до рухливості суміші..без..добавки..[135]..……………………….  

         Можливість зниження В/Ц за рахунок пластифікуючої (розріджувальної) 

дії добавки також зростає зі збільшенням дозування суперпластифікатора: 

для оптимальних дозувань цементу і С-3 зменшення витрати води приблизно 

однакове у більшості вивчених складів і так само в середньому 16%. У 

тонкомелених цементів явище розрідження, як правило, спостерігається в 

дещо більш сильному ступеню; при наявності тонких фракцій частинок 

явища їх злипання (флокуляції) в цементній суспензії розвиваються особливо 

сильно, і тому пептизуюча і пластифікуюча дія поверхнево-активної добавки 

в цьому випадку позначається сильніше, ніж в грубомелених цементах [137]. 

Слід враховувати, що кількість утримуваної цементним тістом води, так 

само як і значення В/Ц, не дає уявлення про те, яка кількість води в дійсності 

надана для гідролізу або гідратації кожного зі складових цементу мінералів. 

        Розподіл води між окремими мінералами відбувається не пропорційно їх 

вмісту, а в значній мірі в залежності від фізико-хімічних властивостей і 

особливостей в кожному окремому випадку; головним споживачем води в 
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перший час після замішування і на ранніх стадіях тужавлення є С3А. 

       При низькому В/Ц кількість води, яка залишається на ранніх стадіях 

твердіння на частку інших мінералів, може виявитися недостатньою для їх 

гідратації і гідролізу і для здійснення процесів кристалізації виникаючих 

новоутворень. 

       Звідси випливає висновок, що зменшення В/Ц в суміші не завжди є 

доцільним з точки зору впливу на структурну стійкість і міцність розчину. 

Доцільним є таке зменшення В/Ц, яке буде відбуватися за рахунок 

надлишкової, що не бере участь в процесах структуроутворення, води. 

Для правильного уявлення про процеси, що протікають при тужавінні і 

твердінні бетону, слід було б знати справжні «діючі» В/Ц відношення для 

кожного зі складових цементу мінералів окремо; тоді можна було б 

розрахувати інтервал доцільних загальних водо-цементного відношення в 

залежності від дозування гіпсу, мінералогічного складу і тонкощі помелу 

цементу. Нижнє граничне значення В/Ц такого інтервалу являло б собою 

оптимальну кількість води замішування, необхідну для нормального 

протікання процесу структуроутворення..в..цементному..камені. 

Встановлено, що введення добавки пластифікатора дає можливість 

зменшити В/Ц відношення в середньому на 16% для будь-якого з вивчених 

складів. Тим часом, не всі склади при цьому дають зростання міцності. 

Зміни рухливості сумішей, приготованих в швидкісному змішувачі та 

традиційно, ілюструють діаграми, побудовані за цими моделями, 

представлені на рис. 3.2-3.6. 

Як видно з діаграм на рис 3.6, ізолінії рухливості в різних умовах 

приготування сумішей однакових складів спрямовані по-різному; процеси 

структуроутворення протікають по-різному, що свідчить про високу 

чутливість сумішей до зовнішніх впливів. Встановлено, що активація 

розчинних сумішей сприяє підвищенню їх рухливості. Однак, активація 

суміші на трепелі більшою мірою сприяє підвищенню рухливості, ніж на 

піску. 
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Рухливість модифікованих сумішей змінюється в діапазоні ОК=(6-

16)см., для рухомих і ОК=(20-30)см., для високорухливих сумішей. На 

діаграмах, побудованим за ЕС-моделями, виділені області розчинових 

сумішей П3 з ОК=(8-10)см. і П5 з ОК =(20-22)см. 

Слід зазначити, що різна щільність ізоліній при однаковому заданому їх 

інтервалі зміни ∆D = 2см. на діаграмах у вигляді квадратів і трикутників 

опосередковано свідчить про різну швидкість фізико-хімічних процесів в 

активованих сумішах у порівнянні з неактивованими. Рухливість змінюється 

швидше: ∆□
АС/НАС = 1,5÷2 раза, ∆∆

АС/НАС
 = 1,3 рази. 

Зміна рухливості сумішей під впливом Sпит наповнювача у вигляді ТМ/Т 

або ТМ/піску відображені на діаграмах (рис. 3.7-3.8) 

            

Рис.3.6 Вплив на рухливість модифікованих сумішей вмісту ВМК, С-3, 

питомої поверхні піску або трепелу та способа приготування 

– неактивованих сумішей з тонкомеленим піском (а), трепелом (б) 

– активованих сумішей з тонкомеленим піском (в), трепелом (г) 
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                           а)                                               б) 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 3.7 Вплив наповнювача у вигляді трепелу з різною Sпит на рухливість 

активованої суміші а) S1=300 м2/кг; б) S2=450м2/кг, в) S3=600 м2/кг 

 

 

 

 

 

                           

                           а)                                              б) 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 3.8 Вплив наповнювача у вигляді піску з різною Sпит на рухливість 

активованої суміші а) S1=300 м2/кг; б) S2=450м2/кг, в) S3=600 м2/кг 
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3.3. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на 

розчиновідділення по tg α 

 

Розчиновідділення зумовлено недостатньою зв'язністю між поверхнею 

твердої фази і рідким дисперсійним середовищем в разі надлишку або нестачі 

С-3 разом з ВМК не залежно від вмісту ВЛ. 

Зміна показника розчиновідділення визначалося за формулою: tg α = 

(30-ОК)/0,5∙D. При значенні tg α≥0,25 вважається, що величина 

розчиновідділення мінімальна та допустима [39, 184].  

З діаграм на рис. 3.10 видно, що модифіковані суміші на трепелі 

характеризуються високими значеннями tg α, які значно вище 0,25, отже, 

розчиновідділення, яке є важливим показником саме для рухливих сумішей, 

не спостерігається. 

Мінімальним розчиновідділенням з tg α≤0,25 характеризуються суміші з 

максимальним вмістом ВМК=6-10% і мінімальним С-3=0,5% на 

активованому трепелі. Розплив (Dp) таких сумішей становить 6-12см. (рис. 

3.9). 

Для розчинових сумішей на неактивованому піску виділена область з 

неприпустимим значенням tg α≤0,25 (рис. 3.10). 

На підставі даних табл. 3.5 визначено перехідні коефіцієнти від ОК і 

розпливання стандартного конуса до цих же показників по конусу АзНІІ. 

Перехідний коефіцієнт дорівнює 0,66. Перерахунок значень АзНІІ до значень 

стандартного конуса дозволив скористатися формулою Дворкіна Л.Й. для 

оперативної оцінки розчиновідділення суміші.………………………………….  

         Діаграми зміни осадки конуса по АзНІІ наведені на рис. 3.1-3.4, а 

діаграми зміни розпливання по АзНІІ наведені на рис. 3.9.  

Діаграми зміни розчиновідділення, побудовані за моделями, 

представлені на рис. 3.10. 
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Допустиме значення tg.α≥0,25. Для активованої розчинової суміші, 

модифікованої трепелом, у всій області факторного простору значення tg α> 

0,25: змінюється від 0,3 до 1,1. З урахуванням дисперсності 

розчиновідділення суміші може бути зменшено до значень tg α = 0,6 ÷ 0,7 

(рис. 3.9). Для неактивованих розчинових сумішей, модифікованих меленим 

піском, на діаграмі (рис. 3.9) заштрихована область. 

      Активована розчинова суміш         Неактивована розчинова суміш  

                                           з тонкомеленим трепелом 

 
               Активована розчинова суміш       Неактивована розчинова суміш 

з тонкомеленим піском 

 
Рис. 3.9 Вплив модифікації розчинової суміші різними наповнювачами і 

добавками-суперпластифікаторами на розплив Dp суміші  

на конусі АзНІІ 
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   Активована розчинова суміш              Неактивована розчинова суміш   

       з тонкомеленим трепелом                      з тонкомеленим піском 

 

 

Рис. 3.10 Вплив модифікації розчинової суміші різними 

наповнювачами і добавками-суперпластифікаторами на показник 

розчиновідділення Р, tg φ суміші 
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3.4. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на 

розшаровуваність розчинових сумішей 

 

Розшаровуваність визначалася відповідно до ДСТУ Б В.2.7-239-2010. 

«Розчини будівельні. Методи випробувань». Важливим показником якості 

розчинних сумішей є саме їх розшаровуваність. Сумішами, які не 

розшаровуються, вважаються розчинні суміші при П = (Δ V) / ΣV × 100<5%. 

Показник розшаровуваності за нормами ДСТУ не повинен 

перевищувати 5% для рухливих і 4% для високорухливих сумішей. Діаграми 

зміни розшаровуваності під впливом вмісту ВЛ, С-3 і ВМК представлені на 

рис. 3.11. На діаграмах рис. 3.11 виділена область сумішей, які не 

розшаровуються і розшаровуються з похибкою більше 5%. Неактивовані 

суміши з ТМ/П практично не розшаровуваються. Для активованих сумішей з 

ТМ/Т при утриманні С-3 <1% і при відсутності або мінімальному вмісті ВЛ 

показник розшаровуваності перевищує норму, що опосередковано може 

свідчити про недостатню, в даному випадку пластификацію суміші. 

Підвищений вміст С-3 до 1,0 - 1,5% сприяє зменшенню розшаровуваності 

незалежно від вмісту ВЛ та ВМК і може бути пов'язано з високорозвиненою 

структурою порового простору застосовуваних наповнювачів. 

Слід зазначити, що розшаровуваність пов'язана з седиментацією 

щільних або спливанням легких частинок трепелу з Sпит
2 + Sпит

3 і 

спостерігається тільки в неактивованих сумішах частковим спливанням в 

одиничних складах. В даному випадку ВЛ і ВМК в оптимальній кількості 

виконують роль стабілізаторів і гомогенізаторів сумішей. Трепел 

характеризується високим вмістом мікро- і нано пор, його щільність менше 

щільності кварцового піску до 1,5 разів. Найдрібніші частинки трепелу здатні 

виконувати роль стабілізаторів розчинових сумішей, а частинки середнього 

розміру здатні не осідати, як це відбувається з меленим піском, а спливати. У 

разі спливання значення розшарування характеризується від'ємними 

значеннями. 
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        Активована розчинова суміш           Неактивована розчинова суміш   

    з тонкомеленим трепелом                   з тонкомеленим піском 

 

 
 

Рис. 3.11 Вплив модифікації розчинової суміші різними наповнювачами і 

добавками-суперпластифікаторами на показник  розшаровуваності П суміши 
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Отже, для АС і НАС важливо визначення таких показників, як 

розшарування і розчиновідділення, що, однак, не передбачено умовами 

ДСТУ для СБСМ. В цілому, процес активації сумішей знижує 

розчиновідділення. ВЛ в кількості 6-7% дещо збільшує розчиновідділення, 

але в межах норми і підвищує рухливість суміші, хоч і не так значно, як 

пластифікатор С-3. 

 

3.5. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на час 

життездатності розчинових сумішей 

 

Час життєздатності. Однією з важливих технічних характеристик 

кожного цементу є тривалість перебування цементного тіста в пластичному 

стані; така характеристика запропонована шляхом визначення строків 

тужавлення в цементному тісті нормальної густоти. 

Введення пластифікатора поряд з розрідженням цементного тіста дещо 

віддаляє момент початку тужавлення в результаті гальмування хімічних 

реакцій між мінералами і водою. 

Стандартне визначення строків тужавлення цементного тіста є в значній 

мірі умовним і не дає уявлення про швидкість, з якою зменшується 

рухливість тіста. Різні цементи можуть мати однакові строки тужавлення, 

однак зміна рухливості в часі для кожного з них може відбуватися по-

різному. 

Час життєздатності модифікованої розчинової суміші визначався між 

початком і кінцем її тужавлення. Діаграми зміни початку тужавлення 

представлені на рис. 3.12. Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-239-2010 початок 

тужавлення не повинно бути раніше 60 хв., а кінець строків тужавлення не 

пізніше 10 годин. На діаграмах виділені області, що задовольняють цим 

вимогам, і області, які не задовольняють цим вимогам – заштриховані. 

В цілому, строки тужавлення коригуються складом і способами 

приготування. Підвищений вміст суперпластифікатора С-3 віддаляє момент 
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початку тужавлення. Однак введення добавки ВЛ (CaSiO3) спільно з ВМК 

призводить до прискорення накопичення іонів кальцію і збільшення їх вмісту 

в дисперсному рідкому середовищі і, як результат, зпостерігається від 

початку періоду гідратації цементних мінералів. 

Початок строків тужавлення знаходиться в межах τ = 50-180хв, а 

проміжок часу між початком і кінцем тужавлення (період придатності або 

час життєздатності) становить τ..=120-270хв. в залежності від виду ТМ 

наповнювачів, рухливості і способів приготування сумішей. Неактивовані 

суміші з трепелом схоплюються дещо повільніше, ніж з кварцовим піском, 

що може бути пов'язано, особливо в початковий момент часу, зі збільшенням 

вмісту кремнієвої кислоти і зниженням рН суміші. В кінці тужавлення 

спостережуване прискорення даного процесу відбувається в зв'язку зі 

зв'язуванням гідроксиду кальцію. 

Необхідний за нормами ДСТУ час життєздатності забезпечується при 

вмісті ВМК = 10%, ВЛ = 10%, С-3 = 0,5-1% активованих розчинових сумішей 

з тонкомеленим трепелом фракції Sпит = 600 м2/кг і ВМК = 10%, ВЛ = 5-10%, 

при вмісті С-3 = 1-1,5%, неактивованих розчинових сумішей з тонкомеленим 

трепелом фракції Sпит = 450 м2/кг. 

Крім того відомо, що чим >В/Ц або В/Т відношення в момент зачинення, 

тим пізніше наступає початок тужавлення, проте, активація суміші і 

наявність тонкомеленого трепелу (АС/Т) скорочують проміжок часу до 

початку тужавлення в порівнянні з НАС/П, з 60 до 45, отже, навіть на фоні 

розрідження суміші водою швидкість фізико-хімічних процесів (розчинення, 

дифузія, гелеутворення, кристалізація) превалює в активованих сумішах і 

протікає прискорено в порівнянні з НАС, що підтверджує висновок про різну 

швидкість процесів структуроутворення в НАС і в АС, зроблений на підставі 

аналізу діаграм. 
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   Активована розчинова суміш з тонкомеленим трепелом 

                 Початок строків тужавлення       Кінець строків тужавлення 

 
Неактивована розчинна суміш з тонкомеленим трепелом 

  Початок строків тужавлення        Кінець строків тужавлення 

 
Рис. 3.12 Вплив модифікації розчинової суміші різними наповнювачами і 

добавками-суперпластифікаторами на строки тужавлення τ  

 

3.6. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок  на середню 

густину розчинових сумішей 

 

Середню густину сумішей визначалася відповідно до ДСТУ Б В.2.7-

114-2002. Вплив наповнювачів і добавок-пластифікаторів на середню густину 

розчинової суміші наведено на діаграмах, рис 3.13 - 3.14. Як видно з діаграм, 

загальні тенденції для складів з активованим трепелом і неактивованим 

меленим піском різні. Середня густина розчинової суміші змінювалася в 

середньому на 40%: РНАС/П=2080-2360 кг/м3, РНАС/Т=1760-2020 кг/м3, 

РАС/П=1840-1980 кг/м3, РАС/Т=1650-2040 кг/м3. 
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             Активована розчинова суміш          Неактивована розчинова суміш   

        з тонкомеленим трепелом                з тонкомеленим піском           

 

Рис. 3.13 Вплив модифікації розчинової суміші різними наповнювачами і 

добавками-суперпластифікаторами на середню густину суміші Рсм 
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3.7. Порівняльний аналіз впливу виду наповнювача на структурно-

реологічні властивості розчинових сумішей  

 

 

Рис. 3.14 Зміна абсолютних значень властивостей розчинових сумішей: 

а) – строків тужавлення; б) середньої густини сумішей; в) розшаровуваності 

Таблиця 3.2 

Оптимальні склади сумішей з трепелом для забезпечення найкращих 

показників якості 

Способ 

приготування 

Активовані наповнювачі: Неактивовані наповнювачі: 

Назва 

властивостей 

Dp tg φ П Рсм Dp tg φ П Рсм 

 трепел трепел 

С
к
л
ад

 С-3, % 1,5 0,5 0,5 1 1,5 - - - 

ВМК, % 6 10 6 10 6 - - - 

ВЛ, % 5 10 10 10 5 - - - 

Sуд.тр. 600 300 300+450 450+600 300+450 - - - 

 

Таблиця 3.3 

Оптимальні склади сумішей з кварцовим піском для забезпечення найкращих 

показників якості 

Способ 

приготування 

Активовані наповнювачі: Неактивовані наповнювачі: 

Назва 

властивостей 

Dp tg φ П Рсм Dp  tg φ П Рсм 

 пісок пісок 

С
к
л
ад

 С-3, % 1,5 - - - 1,5 1 1 1 

ВМК, % 6 - - - 6 10 6 10 

ВЛ, % 5 - - - 5 10 10 5 

Sуд.пес. 450+600 - - - 300+600 450 450 600 
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На підставі зведених даних в таблицях 3.2-3.3 можна зробити головний 

висновок про те, що не раціонально для усіх складів СБСМ застосовувати 

одні й ті ж органо-мінеральні комплекси. 

Обчислювальні експерименти по численним ЕС моделям дозволяють 

зробити важливий висновок про те, що навіть за умовами равнорухливих 

П=const сумішей реологічні показники, які характеризують ефективність 

сумішей в процесі технологічної переробки, можуть істотно відрізнятися 

(табл. 3.4). 

Різні тенденції поведінки сумішей на наповнювачах, що містять 

кремнезем різного гензису, структури і дисперсності можуть бути непрямим 

свідченням того, що механізми формування структури в таких сумішах 

будуть проходити по-різному, що також відіб'ється на рівнях зміни і фізико-

механічних властивостей. 

Узагальнення результатів аналізу свідчить про те, що наповнювачі 

різного виду і СП С-3 по-різному впливають на здатність суміші до 

деформування в процесі технологічної обробки, зокрема способу її 

приготування [200, 201]. Тому необхідно враховувати реологічну 

ефективність різних за своєю  гранулометрією наповнювачів, CП і способів 

приготування сумішей: тихохідні або швидкісні змішувачі (табл. 3.5). 

Таблиця 3.4 

Реологічні показники равнорухливих П=const сумішей 

№ 

п/п 

Умовні 

позначення    

сумішей 

Рухливість ρmin, кг/м3 Розчино-

відділення 

Розшаро-

вуваність, 

% 

Час 

житте-

здатност

і, хв 

Строки 

тужавлення, хв  

П3 

 

П4 

 

П5 п.т к.т. 

1. НАС/П (С-3) + - - 2100 tg α≥1 1-3 140 120 260 

2. НАС/Т (С-3) + - - 1820 tg α≥1 2-7 230 130 360 

3. АС/П (С-3) - - + 1900 tg α≥0,5 1-5 130 110 240 

4. АС/Т(С-3) - - + 1650 tg α≥0,5 2-7 235 120 340 

5. НАС/П (Mel) - + - 1720 tg α≥1 <<5 160 100 220 

6. НАС/Т (Mel) - + - 1680 tg α≥1 <<<5 170 90 310 
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Таблиця 3.5 

Значення властивостей активованих і традиційно приготованих складів з 

тонкомеленим трепелом / піском 

 

 

 

№ 

 

 

 

Назва 

властивостей 

Умовні 

позначення 

Одиниці 

   вимірю- 

вання 

Цементно-піщані розчини 

з тонкомеленим 

трепелом 

Цементно-піщані розчини з 

тонкомеленим 

піском 

актив. неактив. актив. неактив. 

min max min max min max min max 

1 

 

Рухливість 

(ОК) 
ОК 7 32 5 30 2 28 4 30 

∆ 25 25 26 26 

S S3 S2 S2+S3 S2+S1 S2 S2+S3 S3 S1+S3 

2 

 

Рухливість 

(Dp) 
Dp 4 6 3 7 1 3 1 4 

∆ 2,0 4,0 2,0 3,0 

S S2 S2 S1+S2 S3 S1+S2 S1+S2 

+S3 

S1+S2 

+S3 

S2 

3 

 

Розчиновід-

ділення 
Р, tg φ 0,5 0,9 - - - - 0,2 0,5 

∆ 0,4   0,3 

S S1 S1+S2 - - - - S2 S1+S3 

4 

 

Розшаро-

вуваність 
П 2 6 0 4 1 4 2 6 

∆ 4,0 4,0 3,0 4,0 

S S1+S2 S2+S3 - - - - S2 S1+S3 

5 

 

Середня 

густина 

сумішей 

Рсм 1,68 1,98 1,82 2,1 1,9 2,2 2,0 2,4 

∆ 0,3 0,28 0,30 0,40 

S S1 S2+S3 S1+S3 S2+S3 S1 S2+S3 S1+S2 S3 

На підставі зведених даних в табл. 3.5 можна зробити ще один важливий 

висновок, що в складах СБСМ раціонально застосовувати бінарні 

наповнювачі. 

 

Висновки за розділом 3 

 

1. Встановлено, що кожен вид віскозиметра ефективний при певному 

В/Ц або В/Т відношенні. Аналіз діаграм реології сумішей показує, що для 

всіх 4-х видів сумішей градієнти зміни рухливості однаково спрямовані, але 

на деяких діаграмах ця тенденція порушується в певній галузі складів. 

Порівняльний візуальний аналіз і аналіз за величиною похибки вимірювання 

дозволив вибрати для активованих сумішей з В/Ц = 0,7 прилад АзНІІ, а для 

неактивованих з В/Ц = 0,5 - струшуючий столик. 



113 

2. В результаті реалізації натурних експериментів розраховані 

експериментально-статистичні моделі зміни реологічних властивостей 

чотирьох видів сумішей. За моделями побудовані діаграми зміни 

властивостей під впливом тонкомелених наповнювачів у вигляді піску або 

трепелу, а також наповнювачів - модифікаторів: метакаоліна, волластонита і 

водоредукуючої добавки - суперпластифікатора С-3. 

3. За отриманими діаграмами встановлені загальні і локальні тенденції 

зміни реологічних властивостей під впливом перерахованих наповнювачів і 

добавок-суперпластифікаторів. Слід зазначити, що загальні тенденції для 

усіх сумішей різні. На більшості діаграм є області, в яких відзначається деяке 

зниження показників якості, але при подальшому збільшенні добавок або 

наповнювачів, знову спостерігається їх зростання. 

4. Показано, що під впливом щільних та пористих наповнювачів: 

трепелу або піску, наповнювачів: ВМК і ВЛ, а також суперпластифікатора  

С-3 властивості можуть змінюватися в широких межах. Виявлено такі 

локальні тенденції зміни властивостей: 

- рухливість сумішей змінювалася в діапазоні ОК=(6-16)см., для 

рухомих і ОК=(20-30)см., для високорухливих сумішей, тобто більш ніж в 2 

рази; 

- для активованої розчинової суміші, модифікованої трепелом, у всій 

області факторного простору значення розчиновідділення tg α>0,25: 

змінюється від 0,38 до 1,1, для неактивованої суміші з тонкомеленим піском  

значення розчиновідділення змінюється від 0,2 до 1,2. З урахуванням 

дисперсності наповнювачів розчиновідділення модифікованої суміші може 

бути зменшено до 0,56; 

- розшаровуваність ≥5% спостерігається частковим спливанням в 

одиничних складах при рухливості П5. Для цього показника необхідно 

враховувати співвідношення добавок і Sпит, яке істотно знижує 

розшаровуваність і збільшує допустимий діапазон зміни складів суміші. 
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Показник розшаровуваності є важливим показником якості сумішей, що 

однак не передбачено умовами ДСТУ по СБСМ; 

- строки тужавлення коригуються складом і способами приготування. 

Необхідний нормами ДСТУ час життєздатності забезпечується при вмісті 

ВМК=10%, ВЛ=10%, С-3=0,5-1% активованих розчинових сумішей з 

тонкомеленим трепелом фракції Sпит = 600 м2/кг і ВМК-10%, ВЛ = 5-10%, і 

при вмісті С-3 = 1-1,5% неактивованих розчинових сумішей з тонкомеленим 

трепелом фракції Sпит = 450+600 м2/кг. Проміжок часу до початку 

тужавлення АС/С в порівнянні з НАС/П скорочується з 60 до 45 хв; 

- середня густина суміші змінювалася у межах: РНАС/П=2080-2360 кг/м3, 

РНАС/Т=1760-2020 кг/м3, РАС/П=1840-1980 кг/м3, РАС/Т=1650-2040 кг/м3. 

5. Оцінка впливу технологічних способів приготування показала, що 

перспективними є як суміші, приготовані в традиційних змішувачах з П2, П3 

і П4 так і в швидкісних змішувачах з П4 і П5. Суміші, які приготовані у 

швидкісних змішувачах, характеризуються більш високою однорідністю. 

Властивості активованих високорухливих сумішей відрізняються несуттєво: 

∆Y≤18-20% при помилці експерименту для дрібнозернистих сумішей ≤(2-

5)%, що говорить про взаємозамінність розчинів різної рухливості. При тому 

оптимальне кількісне співвідношення компонентів істотно відрізняється. 

6. Слід враховувати, що ефект поліпшення перерахованих властивостей 

за рахунок застосування ТМ/Т або ТМ/П із заданою питомою поверхнею 

забезпечується тільки при наявності у розчинових сумішах рекомендованих 

наповнювачів в оптимальних співвідношеннях. Показано, що 

кремнеземовмісткі наповнювачі різного генезису, структури і питомої 

поверхні істотно поліпшують всі досліджувані  нормовані показники якості. 

У складах сухих будівельних сумішей модифікованих раціонально 

застосовувати бінарні наповнювачі, однак для усіх складів сухих будівельних 

сумішей модифікованих не раціонально застосовувати одні й ті ж органо-

мінеральні комплекси.  
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РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧІВ ТА ДОБАВОК-

ПЛАСТИФІКАТОРІВ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ І БУДІВЕЛЬНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ 

 

Для управління властивостями необхідно встановлення закономірностей 

їх зміни під впливом складу і технології, а також аналіз взаємозалежностей 

між складом, сумішшю і технологічними параметрами. 

В четвертому розділі проведено порівняльний аналіз зміни фізико-

механічних і будівельно-експлуатаційних властивостей модифікованих 

розчинів на базі обчислювальних експериментів за ЕС-моделями [229, 233, 

235, 237, 238]. 

Експерименти проводилися з використанням математичної теорії 

планування експериментів. Всього було проведено чотири об'ємних 

однотипових експерименти. В результаті реалізації натурних експериментів 

були розраховані експериментально-статистичні моделі зміни фізико-

механічних властивостей 24 різних складів сумішей. 

Як вже було сказано раніше, у розділі 3 п. 3.1, для аналізу взаємовпливу 

добавок-наповнювачів і добавок пластифікаторів з урахуванням 

синергетичних ефектів було проведено чотири однотипових експерименту по 

одному і тому ж шестифакторному плану MTQ (Ляшенко Т.В.) Мінеральні 

наповнювачі подрібнювалися до заданої Sпит = 300; 450; 600 (м2/кг) - v1; v2; 

v3 - відповідно (v1; v2; v3) = 1. У двох експериментах використаний 

тонкомелений трепел, в двох інших - тонкомелений пісок. Вплив Sпит на 

властивості ілюструють сумішеві діаграми у вигляді трикутників з 

ізолініями. 

Для досягнення поліпшених властивостей дрібнозернистих розчинів 

розглядалися різні умови їх приготування, що дозволило оцінити вплив 

швидкісного перемішування. Послідовність завантаження здійснювалася по 

гранулометрії. Фактори складу, включаючи В/Т і В/Ц відношення, в 

експерименті стабілізувалися. 
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4.1. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на середню 

густину розчинів 

 

При розробці складів модифікованих розчинів необхідне планування і 

забезпечення всього комплексу фізико-механічних властивостей, починаючи 

з визначення середньої густини розчинів. 

Середню густину розчину визначали відповідно до ДСТУ Б В.2.7-

170:2008.  

Середню густину зразка, кг/м3, вираховували з похибкою до 1 кг/м3. 

Вплив СП-1 (С-3), ВМК і ВЛ на середню густину активованих і 

неактивованих розчинів з ТМ трепелом і піском різної заданої питомої 

поверхні S1 = 300 м2/кг, S2 = 450 м2/кг, S3 = 600 м2/кг представлені на рис. 4.1 - 

4.2. Діаграми побудовані за загальними моделями. Як видно з діаграм, 

середня густина розчину, в залежності від вмісту різних наповнювачів і 

добавок: ВМК, ВЛ і пластифікатора С-3, змінювалася від 1920-2280 кг/м3 з 

ТМ/П і від 1780-2160 кг/м3, модифікованих ТМ/Т. 

Загальні тенденції для складів з активованим і неактивованим меленим 

трепелом або піском різні. У всіх випадках дозування двох мінеральних 

наповнювачів ВМК і ВЛ в межах 10% надає матриці розчину більш щільну 

структуру, винятком є лише склади з активованим меленим трепелом, де цей 

показник знаходиться при середньому вмісті ВМК = 6%, ВЛ = 5% і С-3 =1%, 

відповідно. 

Також, з діаграм на рис 4.1 - 4.2 видно, що в деяких випадках 

досліджуваних складів суперпластифікатор С-3 при максимальних 

дозуваннях може викликати незначний зворотний ефект зниження показника 

середньої густини. 

Середня густина розчинів багато в чому визначає теплотехнічні 

властивості. Встановлено що, розчини з тонкомеленим трепелом середньою 

густиною 1800-2200 кг/м³ класифікуються як полегшені [183]. 
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а)                                                            б) 

 

в)                                                             г) 

 

 

Рис. 4.1 Вплив модифікації наповнювачами і добавками-пластифікаторами 

при вмісті ВЛ=10% на середню густину Рw розчину 

а) – неактивований розчин з тонкомеленим піском; б) – активований розчин з 

тонкомеленим трепелом; в) – активований розчин з тонкомеленим піском;  

г) – неактивований розчин з тонкомеленим трепелом 
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4.2. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на міцність на 

стиск  

 

Характеристики міцності визначалися відповідно до ДСТУ Б В.2.7-

187:2009 [188] за допомогою електронної приставки для гідравлічного преса.  

В результаті реалізації експерименту отримані шестифакторні ЕС-

моделі, що описують зміну міцністних властивостей під впливом 

наповнювачів і добавок-пластифікаторів. Як видно з діаграм на рис. 4.2 - 4.3, 

міцність на стиск під впливом наповнювачів і добавок-пластифікаторів 

змінюється в широких межах. 

Відносна зміна δfст під впливом факторів складу і умов приготування 

сумішей у вигляді стовпчастих діаграм представлена на рис. 4.3. Темна 

частина стовпчастих діаграм відображає максимальні значення δfст під 

впливом наповнювачів: ВЛ, ВМК і пластифікатора С-3; світла - під впливом 

питомої поверхні наповнювачів: тонкомелених трепелу або піску. 

Варіювання вмісту ВЛ в досліджуваному діапазоні 5±5% змінює δfст на 10-

18%, ВМК при утриманні (6±4)% на 5-17%. Спільне застосування ВЛ і ВМК 

надає позитивний вплив на fст, підвищуючи δfст до 25% (для НАС/П). 

Міцність на стиск на активованому трепелі змінюється від 18 до 29 

МПа (М200, В15, С12/15), а на неактивованому трепелі від 18 до 35 МПа 

(М250, В25, С20/25). Міцність на стиск на активованому піску змінюється від 

18 до 37 МПа (М350, В25, С22/27,5), а на неактивованому піску від 19 до 40 

МПа (М350, В25, С27,5) (рис. 4.2-4.5) Істотний вплив на міцність на стиск 

надає дисперсність (питома поверхня) трепелу або піску. 

У розчинах без ВЛ максимальні значення міцності досягаються при 

ВМК=6% і С-3=0,5%; Sпит = 300кг/м3, або S1: S3 = 1:2. У розчинів з трепелом, 

як активованих так і неактивованих, максимальні значення міцності отримані 

при середніх значеннях ВМК = 6% і при максимумі С-3 = 1,5%. 

Таким чином встановлено, що за рахунок взаємодії всіх обраних 

факторів з урахуванням умов приготування сумішей і діапазон зміни δfст 
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становить: з ТМ/Т в 1,5 і 1,54 рази, з ТМ/П в 1,94 і 2,1 рази для АС і НАС 

відповідно, тобто склади з трепелом стабільні. При виборі оптимальних 

складів слід враховувати, важливий висновок про те, що вплив Sпит 

наповнювачів: трепел/пісок до 35% вище спільного впливу наповнювачів: 

ВЛ, ВМК і С-3, і що максимальні значення fст
max різних чотирьох складів 

досягаються при різній питомій поверхні Sпит піску або трепелу. 

Максимальні значення fст
max різних чотирьох сумішей досягаються при 

різній питомої поверхні Sпит піску або трепелу. fст
max = 37; 40; 35; 29 МПа 

для сумішей 1,2,3,4 відповідно (рис. 4.2) 

Слід відмітити, що підвищення В/Ц або В/Т відношення обумовлено 

можливостями швидкісного змішувача, аналогічні склади з В/Ц=0,5 мають 

більш високі показники fст, що відображено у таблиці 5.11. розділі 5 п. 5.3  

 

Рис. 4.2 Зміна відносних значень δfст. під впливом:  

 – наповнювачів ВЛ і ВМК, С-3 і способа приготування суміші – 1,2 

НАС (традиційна технологія), 3, 4 – АС (в швідкисному змішувачі); 

– питомої поверхні тонкомелених піску – 1,3 і трепелу – 2,4. 
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                               а)                                                              б) 

 

                                в)                                                               г) 

 

 

Рис. 4.3 Вплив модифікації наповнювачами і добавками-

суперпластифікаторами при вмісті С-3=1,5% на міцність на стиск fст 

а) – активований розчин з тонкомеленим піском; б) – активований розчин з 

тонкомеленим трепелом; в) – неактивований розчин з тонкомеленим піском; 

г) – неактивований розчин з тонкомеленим трепелом 
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а)                                               б) 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 4.4 Вплив наповнювача у вигляді трепелу з різною Sпит на міцність на 

стиск fст активованого розчину  

а) S1=300 м2/кг; б) S2=450м2/кг, в) S3=600 м2/кг 

 

 

 

 

 

 

                                      а)                                                  б) 

 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 4.5 Вплив наповнювача у вигляді кварцового піску з різною Sпит на 

міцність на стиск fст активованого розчину  

а) S1=300 м2/кг; б) S2=450м2/кг, в) S3=600 м2/кг 
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4.3. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на міцність на 

розтяг при згині  

 

Характеристики міцності визначалися відповідно до ДСТУ Б В.2.7-

187:2009 [188] за допомогою приладу МІІ-100 або із застосуванням 

відповідного пристрою до машини у вигляді спеціальної пластини для 

випробування міцності на стиск. 

Міцність на розтяг при згині. Вплив добавок і наповнювачів на 

міцність активованих і неактивованих розчинів з ТМ/Т і ТМ/П різної питомої 

поверхні S1 = 300м2/кг, S2 = 450м2/кг, S3 = 600м2/кг представлені на рис. 4.6 - 

4.9. Діаграми побудовані за загальними моделями. 

Міцність на розтяг при згині в більшій мірі залежить від режиму 

тверднення, ніж міцність на стиск, тому на цей параметр в значній мірі 

впливає нерівномірна усадка розчину. 

Завдяки своїй кристалічній структурі в цьому дослідженні, у якості 

противоусадкового компоненту, добавки, що підвищує міцність на розтяг 

при згині і підвищує коефіцієнт тріщиностійкості матеріалу, був обраний ВЛ. 

Також він несе функцію армуючого компонента аналогічно ВМК [202, 203], 

в результаті діапазон зміни fctfm збільшується до 2 разів, що відображено на 

стовпчастих діаграмах на рис. 4.6.  

Міцність при згині на активованому трепелі змінюється від 3 до 8 МПа, 

а на неактивованому трепелі від 7,5 до 12 МПа. Міцність при згині на 

активованому піску змінюється від 7,5 до 11,5 МПа, а на неактивованому 

піску від 7 до 12 МПа (рис. 4.6-4.9). 

Слід зазначити, що міцність при згині активованих сумішей на трепелі  

незначно нижче, ніж неактивованих розчинів з трепелом, що також 

обумовлено різницею В/Ц відношення. Для розчинів з ТМ/Т максимальні 

значення міцності на розтяг при згині отримані при 10% ВЛ. 

Для розчинів з ТМ/П спостерігається зворотна тенденція. Міцність при 

згині активованих розчинів незначно вища, ніж неактивованих розчинів з 
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ТМ/П. В цілому міцність при згині розчинів з ТМ/П вища розчинів з ТМ/Т в 

0,5 раз. 

Вплив пластифікатора С-3 на міцність на при згині неоднозначний для 

неактивованих складів. Так, максимальні значення по міцності отримані при 

максимальному вмісті С-3 (1,5%), а найменші значення при дозуванні в 1%. 

Для активованих складів зростання оптимальної області стабільне і 

спостерігається при максимальному вмісті С-3 (1,5%). 

Встановлено, що введення добавки ВЛ сумісно з ВМК однозначно 

підвищує міцність при згині у всіх випадках, але не більше ніж в 1,5 рази.  

 

Рис. 4.6 Зміна відносних значень δfctfm. під впливом:  

– наповнювачів ВЛ і ВМК, С-3 і способа приготування суміші – 

1,2 НАС (традиційна технологія), 3, 4 – АС (в швидкісному 

змішувачі-активаторі); 

– питомої поверхні тонкомелених піску – 1,3 і трепелу – 2,4. 
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 в)                                                                г) 

 

 

Рис. 4.7 Вплив модифікації наповнювачами і добавками-пластифікаторами 

при вмісті ВЛ=10% на міцність на розтяг при згині fctfm 

а) – неактивований розчин з тонкомеленим піском; б) – неактивований 

розчин з тонкомеленим трепелом; в) – активований розчин з тонкомеленим 

піском; г) – активований розчин з тонкомеленим трепелом 
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а)                                            б) 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 4.8 Вплив наповнювача у вигляді трепелу з різною Sпит на міцність на 

розтяг при згині fctfm активованого розчину  

а) S1=300 м2/кг; б) S2=450 м2/кг, в) S3=600 м2/кг 

 

 

 

 

 

а)                                            б) 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 4.9 Вплив наповнювача у вигляді піску з різною Sпит на  

міцність на розтяг при згині fctfm активованого розчину 

а) S1=300 м2/кг; б) S2=450 м2/кг, в) S3=600 м2/кг 
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4.4. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на коефіцієнт 

тріщиностійкості  

 

Тріщиностійкість (критичний коефіцієнт інтенсивності 

напружень) визначався по ГОСТ 29167-91 [192]. 

Тріщиностійкість є важливим показником, який визначає несучу 

здатність матеріалу, його стійкість до зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Відомо, [204] що тріщиностійкість розчину або дрібнозернистого бетону 

передбачається на етапі проектування і повинна бути скоригованою будь-

яким з перерахованих способів: 

- збільшення щільності, морозостійкості, водостійкості і інших 

параметрів, які регулюються, зокрема, введенням до складу пластифікаторів і 

варіюванням кількості мінеральних компонентів.  

- організація «комфортних» умов для тверднення матеріалу, тобто 

забезпечення нормальної температури і підвищеної вологості. 

При рівноважних випробуваннях зразків (4х4х16) навантажували 

безперервно до їх поділу на частини з фіксацією повної діаграми стану 

матеріалу. Початкові надрізи наносилися при формуванні зразків шляхом 

закладання латунної (або сталевої) пластини. Ширина початкового надрізу не 

перевищувала 0,5 , ширина надрізу була не більше 2 мм. 

На рис 4.10 представлені діаграми впливу ВМК і пластифікатора С-3 

при вмісті ВЛ=10% на коефіцієнт тріщиностійкості. Як видно з діаграм, 

побудованих за моделями табл. 3.1.-3.4, тріщиностійкість під впливом 

досліджуваних добавок може змінюватися в широких межах від 0,5 до 1 

МПа*м-0,5, отже в 1,1-2 рази, у порівнянні з контрольним зразком. 

Як видно з діаграм на рис 4.10, загальні тенденції зміни коефіцієнта 

тріщиностійкості активованих і неактивованих розчинів різні. Області 

максимальних значень коефіцієнта тріщиностійкості на активованих 

розчинах досягаються при максимальному або середньому вмісті ВМК і С-3 

(ВМК = 6-10%, С-3 = 1,0-1,5% і ВЛ = 10%), відповідно. 
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Для неактивованих розчинів область максимального значення 

коефіцієнта тріщиностійкості знаходиться при утриманні ВМК=10% і 

мінімального кількістю С-3=0,5% на складах, які містять у максимальній 

кількості ВЛ=10%.  

Встановлено, що активація складів значно впливає на k1c. У разі 

активованих і неактивованих розчинів як з ТМ/Т, так і з ТМ/П, коефіцієнт 

тріщиностійкості закономірно зростає зі збільшенням дозування ВЛ до 1 

МПа*м-0,5.  

 

Рис. 4.10 Діаграми регулювання критичного коефіцієнта інтенсивності 

напруг k1c при вмісті ВЛ=10% під впливом ВМК і С-3: 

а) – неактивовані розчини на тонкомеленому піску; б) – активовані розчини 

на тонкомеленому піску; в) – неактивовані розчини на тонкомеленому 

трепелі; г) – активовані розчини на тонкомеленому трепелі 
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4.5. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на міцність 

зчеплення з основою (адгезію)  

 

Визначення міцності зчеплення (адгезії) проводили за стандартом 

виробника приладу - адгезіометра DYNA Z 16 з цифровим монометром. 

Важливим показником якості розчинових сумішей і розчинів є міцність 

їх зчеплення з основою. Показник адгезії між ЦПС повинен становити не 

менше ніж 0,4 МПа. Для поліпшення міцності зчеплення в цьому 

дослідженні використовувалося поєднання двох мінеральних наповнювачів: 

ВМК і ВЛ. У роботі не використовувався редиспергуємий порошок, як 

дорогий компонент СБС. В якості основи використовувалися розроблені 

оптимальні АС/П або аналогічні АС/Т склади. 

За результатами експерименту побудована експериментально-

статистична модель для активованого розчину, модифікованого меленим 

трепелом з різною питомою поверхнею: 300, 450, 600 м2/кг, а також 

наповнювачів і добавок-пластифікаторів. Подальші розрахунки проведені 

при фіксованих значеннях вмісту ВЛ на наступних рівнях: 0% (х5 = -1), 5% 

(х5 = 0), 10% (х5 = 1). Графічні образи цих моделей представлені у вигляді 

діаграм на рис. 4.11. 

Як видно з діаграм на рис. 4.11, за рахунок введення добавок ВМК і С-3 

величина адгезії може бути збільшена у 2 рази, з 0,2 до 0,45 МПа. Більш 

істотний вплив на адгезію надає питома поверхня ТМ/Т при збільшенні 

дозування пластифікатора С-3 до 1,5%. За рахунок зміни питомої поверхні 

меленого трепелу від 300-600 м2/кг адгезійна міцність може бути збільшена в 

3-4 рази в залежності від вмісту ВЛ і СП С-3.  

Слід зазначити, що максимальне значення адгезійної міцності, рівне 1,1 

МПа, отримане при вмісті ВЛ = 10% і максимальних значеннях ВМК і С-3, 

відповідно. При повній його відсутності і середньому вмісті, яке дорівнює 

5%, максимальні значення складають 0,4 і 0,75 МПа. 
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Рис. 4.11  Діаграми зміни адгезійної міцності Rзч за рахунок: 

а) – питомої поверхні наповнювача у вигляді тонкомеленого трепелу; 

б) – під впливом ВЛ, ВМК і С-3; 

в) – під впливом ВЛ і ВМК з урахуванням питомої поверхні трепелу 
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4.6. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на водостійкість  

 

Ставлення межі міцності на стиснення матеріалу, насиченого водою, Rнас  

до межі міцності на стиснення матеріалу в сухому стані Rсух називається 

коефіцієнтом розм'якшення і характеризує водостійкість матеріалу. Для 

розчину та бетону він ≥ 0,8. Такий матеріал відносять до водостійких. 

На рис. 4.12 представлена діаграма впливу ВМК і С-3 при різному вмісті 

ВЛ на водостійкість. Як видно з діаграми, побудованої за моделями 

водостійкість під впливом досліджуваних наповнювачів і добавок може 

змінюватися в широких межах від 0,8 до 1. 

Як видно з діаграми на рис 4.12, загальні зміни водостійкості 

активованих і неактивованих розчинів на ТМ/Т і ТМ/П дещо різні. Однак, 

варто зазначити, що водостійкість активованих розчинів на тонкомеленому 

трепелі практично не відрізняється від водостійкості неактивованих розчинів 

на тонкомеленому піску, що пов'язано з появою вторинних водостійких 

гідросилікатів кальцію в результаті взаємодії аморфного кремнезему з 

портландцементом.  

Області максимальних значень коефіцієнта водостійкості на 

активованих розчинах з ТМ/Т досягаються при середньому або 

максимальному вмісті ВМК, середньому вмісті С-3 і середніх або 

максимальних значеннях ВЛ (ВМК = 5-10%, С-3 = 1,0% і ВЛ 5-10%). 

Для неактивованих розчинів на ТМ/П область максимального значення 

водостійкості знаходиться при утриманні ВМК = 10% і мінімальною 

кількістю С-3 = 0,5%, як на складах, які містять ВЛ, так і які не містять. 

Слід зазначити, що ВЛ не так помітно впливає на водостійкість, як 

найбільш помітно впливає наявність трепелу питомої поверхні 600м2/кг на 

активованих складах. 
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                                   а)                                                             б) 

 

Рис. 4.12 Діаграми регулювання водостійкості Кр при вмісті ВЛ=10% під 

впливом ВМК і С-3: 

а) – активовані розчини на тонкомеленому трепелі; б) – неактивовані розчини 

на тонкомеленому піску  

 

4.7. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок  на коефіцієнт 

водопоглинання  

 

Визначення коефіцієнта водопоглинання проводилося відповідно до 

ДСТУ Б.В.2.7-239:2010 [183]. 

Водопоглинання розчину обумовлене конденсаційними і сорбційними 

процесами, пов'язаними зі зміною його температури і відносної вологості 

повітря, а також капілярного ефекту води. Водопоглинання особливо 

щільних розчинів та бетонів за рахунок сорбційних і конденсаційних 

процесів дуже мале і зазвичай не враховується. 

Як відомо [205], оптимальними є склади з мінімальним В/Ц або В/Т 

ставленням. Повного насичення водою зразків бетону або розчину не 

відбувається навіть при тривалому витримуванні їх у воді (більше 48 годин) 
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через защемлення повітря в порах бетону (розчину), який створює протитиск 

капілярним силам. 

На рис. 4.13 представлена діаграма впливу чотирьох різних видів складів 

на коефіцієнт водопоглинання у часі. Як видно з діаграм на рис 4.13-4.14, 

побудованих загальними моделями,  коефіцієнт водопоглинання під впливом 

досліджуваних добавок-наповнювачів може змінюватися в широких межах. 

Так, для активованих і неактивованих розчинів,  які містять ТМ/Т або 

ТМ/П, коефіцієнт водопоглинання, який характеризує капілярну пористість і 

проникнення рідин і газів, змінюється від 3 % до 6%. Найменший коефіцієнт 

водопоглинання мають склади на активованому трепелі (АС/Т) до 5,5%. 

Встановлено, що за рахунок активації водопоглинання розчину 

знижується до 10%, насичення водою проходить дещо швидше, що може 

бути пов'язане з підвищенням вмісту гелеобразної  силікатної фази SiO2 з 

аморфною структурою. 

 
 

Рис 4.13 Вплив модифікації різними наповнювачами і добавками-

суперпластифікаторами на водопоглинання за масою Wm у часі 
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а)                                                                 б) 

 

Рис. 4.14 Вплив модифікації наповнювачами і добавками-

суперпластифікаторами при вмісті ВЛ =10% на водопоглинання за масою Wm  

а) – активований розчин з тонкомеленим трепелом;  

б) – неактивований розчин з тонкомеленим піском 

 

4.8. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на коефіцієнт 

теплопровідності  

 

Коефіцієнт теплопровідності розраховували за емпіричною 

формулою Некрасова λ, Вт / м•К [193]. Значною мірою теплопровідність 

розчину визначається видом використаного наповнювача. Коефіцієнт 

вимірюється кількістю тепла, яке проходить протягом однієї години через 1 

м2 поверхні матеріалу, що має товщину 1 м при існуючій різниці температур, 

що становить 1ºС. Однак, найлегше виміряти значення по теплопереносу 

(теплодіфузії). При цьому безпосередньо також можна дізнатися значення. 

На рис. 4.15 представлена діаграма впливу ВМК і С-3 при вмісті ВЛ=5% 

на коефіцієнт теплопровідності. 
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                            а)                                                        б) 

 

                            в)                                                          г) 

 
 

Рис. 4.15 Вплив модифікації наповнювачами і добавками-

суперпластифікаторами при вмісті ВЛ 10% на теплопровідність λ 

а) – неактивований розчин з тонкомеленим піском;  

б) – активований розчин з тонкомеленим піском; 

в) – неактивований розчин з тонкомеленим трепелом; 

г) – активований розчин з тонкомеленим трепелом 
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Так, для активованих розчинів, які містять тонкомелений трепел,  

коефіцієнт теплопровідності змінюється від 0,65 Вт / мºС до 1 Вт / мºС. На 

неактивованому  розчині з тонкомеленим трепелом коефіцієнт 

теплопровідності змінюється від 0,8 Вт / мºС до 1 Вт / мºС.  

У складах з ТМ/П подальше зниження теплопровідності забезпечується 

за рахунок введення наповнювача: трепелу/піску. Коефіцієнт 

теплопровідності знижується в межах з 0,95 до 0,85 Вт / мºС. 

В цілому за рахунок активації теплопровідність розчину знижується до 

10%, що може бути пов'язане з підвищенням вмісту гелеобразної силікатної 

фази SiO2 з аморфною структурою. 

З діаграм, побудованим за моделями таблиці 3.1 у розділі 3 п. 3.1., 

встановлено, що для активованого розчину з ТМ/Т коефіцієнт 

теплопровідності змінюється в межах від 0,65 до 1,1 Вт / мºС, це значення 

значно нижче значення теплопровідності звичайних піщаних розчинів, 

теплопровідність яких складає 1,4 Вт / мºС. 

 

4.9. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на 

мікротвердість  

 

На наступному етапі досліджень проведено експерименти по 

визначенню експлуатаційних характеристик ДЗР [239, 240, 241]. 

Визначення мікротвердості за методом Брінелля зразків із ТМ/Т 

визначалося відповідно до ГОСТу 23677-79 [196]. 

       Попередньо, за 72 години, шов між двома досліджуваними зразками 

склеювався гідрофобним просоченням або рідким склом. 

З табл. 4.1. видно, що проникаюча гідроізоляція - праймер дає 

позитивний ефект на мікротвердість матеріалу, значно зміцнюючи поверхню. 

Так, мікротвердість контактної зони при нанесенні просочення товщиною в 

1мм склала HB = 20,51, тоді як мікротвердість випробуваних зразків на 
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відстані 30 і 20 мм від зони контакту з просоченням склала HB = 18,87 і 18 

відповідно. 

Таблиця 4.1 

Порівняльні значення мікротвердості із просоченням і без нього 

Навантаження Відстань 

до шва  

Діаметр  

вм´ятини 

Мікро-

твердість 

HB 

Порів- 

няльні показники 

НВ 

max навантаження 

= 2750 кгс. 

30 мм. 2,2 мм 18,00 10÷ 11 

(кварц) 

max навантаження 

= 2750 кгс. 

20 мм. 2,0 мм 18,87 19÷25 

(мінералокераміка) 

max навантаження 

= 2750 кгс. 

2 мм. 0,1 мм 20,51 20÷23 (сталь 

конструкційна, 10) 

max навантаження 

= 2750 кгс. 

по шву <0,1 мм  20,51 23÷26 (сталь 

конструкційна, 45) 

Встановлено, що після проникнення в розчин (зазвичай на глибину до 

10мм) через багаточисельні пори трепелу і цементні пори гідроізоляція 

активно взаємодіє з його компонентами, такими як гідрат окису і карбонат 

кальцію (рис 4.16). В результаті утворюються нові нерозчинні хімічні 

сполуки, які збільшують щільність поверхневого шару. Вони мають 

кристалічну структуру, тому мають захисні властивості, тобто починають 

перешкоджати проникненню вологи всередину, створюючи стабільний 

гідрофобний ефект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.16 Схема проникнення праймера в структуру елементів підлог 
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4.10. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на індекс 

звукоізоляції  

 

Ефективність звукоізоляції оцінювалася за авторською методикою з 

застосуванням гучного динаміка і спеціальних звукоперешкоджаючих 

конструкцій на зразках з ТМ/Т або ТМ/П, а також контрольного зразку. 

Досліджуваний матеріал оцінювався на ступінь ізоляції від постійного 

впливу шуму в 1000 Гц (1 кГц), який найбільш поширений в житлових 

умовах. Ефективність звукоізоляції оцінюється індексом звукоізоляції 

повітряного шуму Rw, чим вищий Rw, тим вища звукоізоляція. Величина 

виражається в децибелах - dB. 

В даний час індекс ізоляції повітряного шуму для міжповерхових 

перекриттів і стін між квартирами повинен бути не менше ΔRw = 62 дБ. 

згідно СНиП-23-03-2003 [197]. Тільки при цих показниках можна говорити 

про акустичний комфорт. Результати впливів постійного шуму на зразки – 

балочки з різними оптимальними складами з ТМ/Т, ТМ/П, а також 

контрольного зразка 4х4х16 наведені на діаграмі (рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17 Ефективність звукоізоляції досліджуваних зразків 

1 – чистий, постійний звук = 75-76 dB; 2 – брусок деревини = 67-68 

dB; 3 – контрольний зразок = 64-65 dB; 4 – склад з активованим піском = 

62-63 dB; 5 – склад з неактивованим трепелом = 61-62 dB; склад з 

активованим трепелом = 58-60 dB. 
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Слід відмітити, що найкращим індексом звукоізоляції володіють зразки 

з активованим і неактивованим трепелом, що пояснюється сумарною 

пористістю самого трепелу (табл 4.4. у Розділі 4 п. 4.12), як видно з діаграми 

на рис. 4.17. 

Контрольний зразок при постійному звуці в 1000 Гц = 75-76 dB показав 

значення близько 64-65 dB. 

Примітно також, що брусок деревини тієї ж товщини, що і розчиновий 

зразок, не забезпечує належної звукоізоляції. При значеннях у 67-68 dB 

можливо забезпечення лише гранично допустимих умов. 

 

4.11. Вплив наповнювачів і пластифікуючих добавок на 

морозостійкість  

 

У натурному експерименті по визначенню марки по морозостійкості 

випробовувалася серія зразків на активованому трепелі, контрольні зразки і 

зразки оптимальних складів, які представлені в табл. 5.2. п. 5.3. в розділі 5. 

До проведення випробувань контрольні зразки-куби (10х10х10) 

зберігалися в камері нормального твердіння при температурі (20 ± 5) ° С і 

відносній вологості повітря не менше 90%.  

Необхідні дані і результати проведення випробувань на морозостійкість 

зведені в табл. 4.2. З табл. видно, що лише деякі досліджувані склади (1,10 і 

18) не показали належну марку по морозостійкості і втратили % більше 

допустимого ДСТУ, як по масі, так і по міцності на стиск. Склади 1, 4, 6, 7, 8, 

9, 14, 17, 19 і контрольний склад показали найкращу марку по 

морозостійкості (F75). 

Слід відзначити, що найкраща марка по морозостійкості = F75 отримана 

при вмісті ВМК = 10%, ВЛ = 5-10% і С-3 = 1-1,5%. Варто відзначити, що 

значний вплив на морозостійкість розчину надає наявність трепелу фракції 

Sпит = 600м2/кг . 

Решта наведених складів відповідає марці F50. 
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Таблиця 4.2 

Значення марки по морозостійкості зразків на активованому трепелі 

№ 

п/п 
fст до 

випробувань 

fст після 

випробувань 

М (г) до 

випробувань 

М (г) після 

випробувань 

Марка по 

морозостійкості 

1. 22,5 16,2 529 485 F75 

2. 23 19,8 524 507 F50 

3. 21,5 16,4 527 511 F50 

4. 24,5 21 532 522 F75 

5. 24 20,9 525 501 F50 

6. 27,5 24 540 529 F75 

7. 26,5 23,9 518 502 F75 

8. 28 23 529 508 F75 

9. 25,4 21,1 545 526 F75 

10. 21,5 15,3 528 484 F25 

11. 21,5 16,4 526 507 F50 

12. 23,5 19,6 518 498 F75 

13. 20 15,5 523 500 F50 

14. 26,1 23 525 505 F75 

15. 21,5 16,7 508 488 F50 

16. 21,6 17 533 512 F50 

17. 22,9 17,5 533 518 F75 

18. 17,2 11 532 445 F25 

19. 21 18 528 511 F75 

20. 19,4 15,1 534 513 F50 

21. 18,2 14 546 531 F50 

22. 19,5 15,7 522 498 F50 

23. 19,6 16 525 505 F50 

24. 22 17,9 524 500 F50 

К. 21,5 17 533 518 F50 
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4.12. Визначення пористості  

 

Представлені зміни властивостей пов'язані зі змінами параметрів 

структури під впливом обраних факторів складу і умов приготування 

сумішей. Досліджено для оптимальних складів зміни пористості загальної, 

відкритої і закритої, а також параметри капілярної пористості: dk - відносний 

середній розмір капілярів [198]. 4αк - коефіцієнт однорідності розподілу їх за 

розмірами. Для НАС/П загальна пористість становить 23,2%, відкрита - 

17,1%, закрита - 6,7%. Для НАС/Т (Р = 1840 кг/м3) загальна пористість 

зменшується до 19,5%, співвідношення між відкритою і закритою пористістю 

змінюється: збільшується вміст закритих пор до 12,2%, тобто в 1,8 разів, 

зменшується αк і αк з 2,21 до 0,83, що забезпечує поліпшення порової 

структури розчинів ( табл. 4.3-4-5). 

Таблиця 4.3 

Пористість досліджуваного розчину 

№ 

п/п 

Найменування 

показників 

пористості 

Умовні 

позна-

чення 

Одиниці 

вимірюва-

ння 

 

НАС/П 

 

НАС/Т 

 

АС/П 

 

АС/Т 

1. Пористість 

загальна 

По % 23,2 19,5 - - 

2. Пористість 

-відкрита 

-закрита 

 

Пот 

Пзк 

 

% 

% 

 

17,1 

6,7 

 

7,2 

12,2 

 

- 

 

- 

3. Відношення 

пористості 

Пот / Пзк - 2,55 0,59 - - 

4. Відносний середній 

розмір капілярів 

 

αк 

 

- 

 

2,21 

 

0,83 

 

- 

 

- 

5. Коефіцієнт однорід-

ності розподілу пор 

по розмірам 

 

αк 

 

- 

 

0,41 

 

0,91 

 

- 

 

- 
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Таблиця 4.4 

Пористість трепелу по Овчаренко 

Мінерал Вміст 

субмікропор, 

% 

Серідній 

радіус, rcp 

Питома 

поверхня 

пор, м2/г 

Сум.обсяг 

пор,см3/г 

Ефект  

макропор, 

rэф 

Діатоміт ≤15 2÷20 85÷90 0,6÷24 0,49÷1,0 

Трепел 25÷30 2÷6;  70÷75 0,7 1,0÷1,6 

Опока >50 - 90÷92 0,45 - 

Таблиця 4.5 

Пористість цементного каменю 

Класифікація пор за 

різними ознаками 

Класифікація пор у 

цементному камені 

Проникність пор 

цементного каменю 

Ультрамікропори 

D≤5-10 nm 

Пори геля До 1х10-8м 

непроникні 

Мікропори 

D=5÷50nm 

Мікрокапиляри 1х10-7м 

проникні для газів 

Мікрокапіляри 

D=5÷100nm 

Макрокапіляри 1х10-7м÷1х10-6м 

капілярно проникні 

Резервні пори – 

D>100nm 

- 1х10-6м проникні для 

газів і води 

 

4.13. Фізико-хімічні дослідження структури  

 

Для дослідження мікроскопії цементних матеріалів застосовували 

електронний мікроскоп JSM-6390-6390 LV, який має високу роздільну 

здатність та світловий мікроскоп МПД-У4.2 [199]. 

З кожного з зразків, які досліджувалися, були вирізані призми розміром 

5х5х30мм. Відкол, підготовлений для дослідження, знаходиться на поверхні 

кожного зразка. Досліджувалися зразки з ТМ/Т або ТМ/П із пластифікатором 

Melflux 2651F, а також контрольний зразок. 
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                                   а)                                                б) 

 

 

 

в)                                              г) 

Рис. 4.18 Морфологія і габітус кристалів досліджуваного зразка, 

модифікованого наповнювачами: ВМК і ВЛ, наповнювачем у вигляді 

тонкомеленого трепелу та із суперпластифікатором Melflux: 

а) – х1500; б) – х5000; в) – х10000; г) – х15000 

 

 

 

 

 а)                                            б) 

 

 

 

  в)                                             г) 

Рис. 4.19 Морфологія і габітус кристалів досліджуваного зразка, 

модифікованого наповнювачами: ВМК і ВЛ, наповнювачем у вигляді 

тонкомеленого піску та із суперпластифікатором Melflux 

а) – х1000; б) – х5000; в) – х10000; г) – х15000 
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а)                                              б) 

 

 

 

                                       в)                                                  г) 

Рис. 4.20 Морфологія і габітус кристалів досліджуваного контрольного 

зразка  

а) – х1000; б) – х5000; в) – х10000; г) – х15000 

Виконані зображення зразків, що досліджувалися зі збільшенням х1000, 

х5000, х10000 і х15000 раз, представлені на рис. 4.18-4.20. Усі мікропори, 

видимі на ділянках, заповнені стержневидними і пластинчастими 

кристалами. При однаковій мірі гідратації відмінність у зовнішній 

морфології зразків відображає різницю в розподілі пор за розмірами. 

Пористість і розподіл пор за розмірами приймаються як найважливіший 

параметр, що впливає на розвиток міцності. 

Як видно із знімків, виконаних на мікроскопі JSM-6390-6390 LV, у 

структурі 4х різних видів зразків переважають найбільш міцні та стійкі 

дрібнозернисті кристалогідрати CSH (1) і гелеподібні новооутворення по 

типу тоберморіту CSH (2). У цілому, АС/Т більш дисперсна чим АС/П і 

відрізняється від НАС/Т та контрольного складу. При збільшенні х5000 

присутні кристалогідрати у вигляді голок еттрінгіта і більших голок 

волластонита. Структура зразків з трепелом відрізняється значним вмістом 

ультрадисперсних кристалитів. 
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4.14. Порівняльний аналіз впливу виду наповнювача на фізико-

механічні властивості модифікованих розчинів  

Таблиця 4.6 

Склади для забезпечення найкращих значень властивостей 

Спосіб 

приготування 

Активовані розчини з 

тонкомеленим трепелом 

Неактивовані розчини з 

тонкомеленим трепелом 

Назва 

властивостей 

fст fctfm k1C fa fст fctfm k1C fa 

С
к
л
ад

 

С-3, % 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 - 

ВМК, % 2 6-10 10 10 10 6-10 6-10 - 

ВЛ, % 10 5-10 5-10 10 10 5-10 0 - 

Sпит 

трепелу 

600 600 450 600 450+ 

600 

450+ 

600 

450 450 

Таблиця 4.7 

Склади для забезпечення найкращих значень властивостей 

Спосіб 

приготування 

Активовані розчини з 

тонкомеленим піском 

Неактивовані розчини  

з тонкомеленим піском 

Назва 

властивостей 

fст fctfm k1C fa fст Rзг k1C fa 

С
к
л
ад

 

С-3, % 1 0,5 1 - 1,5 1,5 1-1,5 - 

ВМК, % 10 2-6 10 - 10 10 2 - 

ВЛ, % 10 10 5 - 10 10 10 - 

Sпит  

піску 

450+ 

600 

450 450 600 450+ 

600 

450 450+

600 

600 

На підставі зведених даних в таблицях 4.6-4.7 можна зробити головний 

висновок про те, що не раціонально для всіх складів СБС застосовувати одні 

й ті ж органо-мінеральні комплекси. В складах СБС раціонально 

застосовувати бінарні наповнювачі (табл.4.8) 
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Таблиця 4.8 

Значення властивостей активованих і традиційно приготованих складів з 

тонкомеленим трепелом/піском 

 

 

 

№ 

 

 

 

Назва 

властивостей 

 

Умовні 

Позначення 

Одиниці 

вимірювання 

Розчини з тонкомеленим 

трепелом 

Розчини з тонкомеленим 

піском 

актив. неактив. актив. неактив. 

min max min max min max min max 

1 

 

Тріщино- 

стійкість 

k1C , м-0,5 0,75 0,95 0,45 0,65 0,45 0,65 0,75 0,95 

∆ K1C 0,2 0,2 0,2 0,2 

S S1+S2 S2 S1+S2 S2 S1+S2 S2 S1 S2+S3 

2 

 

Міцність 

на 

стиск 

fст, МПа 18 25 19 35 18 37 19 40 

∆ Rст 5,0 10,0 11,0 5,0 

S S1 S3 S1+S2 S2+S3 S1+S2 S2+S3 S1+S2 S2+S3 

3 

 

Міцність 

на розтяг 

при 

згині 

fctfm, МПа 3,5 8 4 11,5 8,0 12 7,5 12 

∆ Rвиг 2,0 4,0 4,0 3,5 

S S1 S2+S3 S1+S2 S2+S3 S1+S2 S2+S3 S1+S2 S2+S3 

4 

 

Міцність 

зчеплення 

з основою 

fa, МПа 0,2 1,1 0,2 0,8 0,3 1,0 0,2 1,0 

∆ Rзч 0,5 0,4 0,5 0,5 

S S2+S3 S2+S3 S2+S3 S2+S3 S2+S3 S2+S3 S2+S3 S2+S3 

5 

 

Теплопро-

відність 

Λ,Вт/мºС 0,65 0,95 0,8 0,90 0,85 1,05 0,95 1,1 

∆ Λ 0,15 0,10 0,20 0,15 

S S2 S1+S2 S2 S1+S2 S2 S1 S2 S1 

6 

 

Середня 

густина 

розчину 

Рw, кг/м3 1,7 2,2 1,8 2,1 2,0 2,2 2,0 2,2 

∆ Рw 1,95 1,95 2,1 2,1 

S S1 S3 S1+S2 S2+S3 S1 S3 S1 S2+S3 

7 

 

Водо-

поглинання 

W, % 3 5 4 5 4 5 5 6 

∆ W 2,0 1,0 1,0 2,0 

S S2 S2+S3 S1+S3 S2 S3 S1+S3 S2 S2+S3 

8 

 

Водо- 

стійкість 

Кр,  0,82 0,86 0,82 0,90 0,82 0,86 0,85 0,87 

∆ Кр 0,04 0,06 0,03 0,02 

S S1+S2 S2 S1+S2 S2 S1+S3 S2 S1+S3 S2 

9 

 

Морозо- 

стійкість 

F, 25 50 25 50 35 75 35 75 

Λ F 37 37 55 55 

S S1+S3 S1+S3 S2 S2+S3 S2+S3 S2 S2+S1 S2+S3 
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Результати проведених досліджень свідчать про переважаючий вплив на 

процеси формування структури і властивості виду кремнеземистого 

наповнювача і технологічних способів приготування сумішей. Трепел в 

процесі сорбціонного поглинання рідкого дисперсійного середовища може 

служити матрицею для формування у відкритих порах нанорозмірних 

мінералів гідросилікатів кальцію, що сприяє зміцненню розчинів, а наявність 

закритої дрібно- та нанорозмірної пористості знижує щільність і покращує 

гідрофізичні властивості. 

Керуючим фактором, який надає найбільший вплив на fcт, W, Кр, F, λ, Rw 

є Sпит, для fctfm, kIc, fa, керуючим фактором є ВМК+ВЛ.  

Таким чином, проведені експериментальні дослідження підтверджують 

висунуту робочу гіпотезу, що розробка поліфункціональних модифікаторів і 

складів для розчинів різноманітного функціонального призначення на основі 

комплексу наповнювачів: ВЛ+ВМК і органічних СП сумісно з 

наповнювачами заданої питомої поверхні у вигляді ТМ/Т аморфно-

кристалічної структури для внутрішніх робіт або ТМ/ПК для зовнішніх робіт 

забезпечить значне покращення структурно-реологічних властивостей 

сумішей, фізико-механічних та будівельно-експлуатаційних властивостей 

розчинів. Трепел здатний виконувати поліфункціональну роль: 

- впливати на процеси кінетики структуроутворення, формування 

структури і властивостей активованих і традиційно приготовлених сумішей; 

- виконувати роль матриці мікророзмірних пор, в яких буде формуватися 

ультрарозмірні ГСК, які будуть надавати позитивний вплив на структуру і 

властивості розчинів за рахунок високої адсорбційної здатності; 

- змінювати характер загальної пористості розчинів (в сторону 

зменшення вмісту великих пір), що забезпечить необхідну звукоізоляцію та 

пенетрацію матеріалу в верхньому шарі і поліпшить адгезійну міцність; 
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Висновки за розділом 4 

 

1. В результаті реалізації натурного експерименту розраховані 

експериментально-статистичні моделі зміни фізико-механічних властивостей 

чотирьох видів розчинів. За ЕС-моделями побудовані діаграми зміни 

властивостей під впливом наповнювачів і суперпластифікатора СП-1 (С-3).  

2.  За отриманими діаграмами встановлені загальні і локальні тенденції 

зміни властивостей під впливом перерахованих наповнювачів різного 

генезису ті структури і добавок супер-пластифікаторів. 

       3. Показано, що під впливом наповнвачів, а також добавок-

суперпластифікаторів, властивості можуть змінюватися в широких межах. 

Виявлено такі локальні тенденції..зміни..властивостей:………………………. 

       - середня густина розчину, в залежності від вмісту наповнювачів і 

добавок-суперпластифікаторів змінювалася в межах 1930-2280 кг/м3 з 

тонкомеленим трепелом і 2040-2260 кг/м3 з тонкомеленим піском; 

- спільне застосування ВЛ і ВМК підвищує δfст. до 25%; 

- вплив Sпит наповнювачів: трепел/пісок до 35% вище спільного впливу 

наповнювачів: ВЛ, ВМК і С-3; 

- міцність на стиск на активованому трепелі змінюється від 18 до 29 

МПа, а на неактивованому трепелі  від 18 до 35 МПа. Міцність на стиск на 

активованому піску змінюється від 18 до 37 МПа, а на 

неактивованому..піску..від..19..до..40..МПа; 

- запропоновані склади забезпечують необхідне значення міцності на 

стиск з запасом міцності 25-35% в залежності від Sпит ТМ наповнювача і з 

урахуванням способів приготування; ……………………………………  

        - міцність на розтяг при згині з тонкомеленим піском вище розчинів з 

тонкомеленим трепелом, в 1,5 рази. Міцність при згині на активованих 

розчинах з ТМ/Т  змінюється від 3 до 8 МПа, а на неактивованих від 7,5 до 

11,5 МПа. Міцність на розтяг при згині на активованих розчинах з ТМ/П 

змінюється від 7 до 12 МПа, а на неактивованих від 7 до 11,5 МПа. Введення 
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добавки ВЛ підвищує міцність на розтяг при згині у всіх випадках, але не 

більше ніж в 1,5 рази. В цілому склади на тонкомеленому трепелі і 

тонкомеленому піску дозволяють підвищити міцність на розтяг при згині в  

3-4 рази в порівнянні з нормами;……………………………….. 

       - коефіцієнт тріщиностійкості закономірно підвищується зі збільшенням 

дозування  ВЛ. Області максимальних значень коефіцієнта тріщиностійкості 

на неактивованих сумішах отримані при максимальному вмісті ВМК і С-3 

(ВМК = 10%, С-3 = 1,5% і ВЛ = 5-10%). Для неактивованих розчинів область 

максимального значення знаходиться при утриманні ВМК = 10% і 

мінімальною кількістю С-3 = 0,5%. В цілому, тріщиностійкість підвищена в 

2,2 рази в порівнянні з контрольним складом;………………  

       - за рахунок введення добавок ВМК і С-3 величина адгезії може бути 

збільшена з 0,2 до 0,4 МПа. Більш істотний вплив на адгезію надає питома 

поверхня меленого трепелу. За рахунок зміни питомої поверхні меленого 

трепелу від 300-600м2/кг, адгезія може бути збільшена в 3-4 рази в 

залежності від вмісту ВЛ. Максимальне значення адгезії, рівне 1,1 МПа, 

отримане при вмісті ВЛ 10%. В цілому, склади на ТМ/Т і ТМ/П дозволяють 

підвищити адгезійну міцність в 5,5 рази в порівнянні з нормами;  

       - для активованих розчинів, що містять ТМ/Т, коефіцієнт 

теплопровідності змінюється від 0,85 Вт/мºС до 1 Вт/мºС. Для активованих 

розчинів з ТМ/П коефіцієнт теплопровідності змінюється в межах 0,6 до 1,1 

Вт/мºС, це значення набагато нижче значення теплопровідності звичайних 

піщаних розчинів,  теплопровідність яких 1,4 Вт/мºС; 

        - коефіцієнт водостійкості активованих і неактивованих розчинів з 

трепелом і піском змінюється від 0,8 до 1. Значний вплив самої дрібної 

фракції Sпит=600 м2/кг проявляється в підвищенні водостійкості за рахунок 

хімічної дії, швидкорозчинного кремнезему з гідроксидом кальцію.  Області 

максимальних значень на активованих розчинах досягаються при вмісті ВМК 

= 10%, С-3 = 1,5% і ВЛ = 5-10%. Для неактивованих розчинів область 

максимального значення водостійкості знаходиться при утриманні ВМК = 
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10% і С-3 = 0,5% і ВЛ=5-10%;…………………………………….................... 

       - водопоглинання під впливом досліджуваних добавок може змінюватися 

в широких межах від 3 до 6%, за рахунок заміни кварцового меленого піску 

трепелом з Sпит = 300 і 600 м2/кг. За рахунок активації водопоглинання 

розчину знижується до 10%, що може бути пов'язане з підвищенням вмісту 

гелеобразної  силікатної фази SiO2 з аморфною..структурою; ….. 

        - морозостійкість зразків на активованих розчинах з ТМ/Т під впливом 

досліджуваних добавок може змінюватися до 75 циклів. Найкраща марка по 

морозостійкості F75 отримана при утриманні ВМК = 10%, ВЛ = 5-10% і С-3 

= 1-1,5%, більш значний вплив на морозостійкість розчину надає наявність 

трепелу фракції Sпит = 600м2/кг;………………………………………………. 

        - мікротвердість контактної зони становить 20,51, тоді як мікротвердість 

самого зразка з активованим трепелом становить 17,94, що відповідає 

значенням мінералокераміки;……………………………………………………. 

        - найкращу ступінь звукоізоляції мають зразки з тонкомеленим 

трепелом, при постійному звуці частотою в 1 кГц індекс ізоляції повітряного 

шуму складає 58-60 dB, що забезпечує звукоізоляційний комфорт; 

4. Оцінка впливу технологічних умов приготування показала, що 

перспективними є як суміші, приготовані в традиційних змішувачах з П2, П3 

і П4 так і в швидкісних змішувачах з П4 і П5. Суміші, які приготовані у 

швидкісних змішувачах характеризуються більш високою міцністю в 

ранньому віці і однорідністю.  

5. Обгрунтовано, що кремнеземовмісткі наповнювачі різного генезису і 

структури, взаємодіючи між собою істотно поліпшують всі досліджувані і 

нормовані показники якості. Керуючим фактором, який надає найбільший 

вплив на fcт, W, Кр, F, λ, Rw, є Sпит, для fa, kIc, fctfm керуючим фактором є 

ВМК+ВЛ. У складах СБС раціонально застосовувати бінарні наповнювачі, 

однак для усіх складів СБС не раціонально застосовувати одні й ті ж органо-

мінеральні комплекси. 
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РОЗДІЛ 5. ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДІВ СУМІШЕЙ ДЛЯ 

МОДИФІКОВАНИХ РОЗЧИНІВ РІЗНОМАНІТНОГО 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

У розділі описана поетапна багатокритерійна оптимізація складів і 

властивостей дрібнозернистих сумішей i розчинiв. Наведено обгрунтування 

можливості заміни одного типу суперпластифікатора на інший з метою 

інтенсифікації процесів виробництва. Даються рекомендації по влаштуванню 

і застосуванню  розроблених в дисертаційній роботі складів для стяжок 

підлог і покриттів, а також для кладки блоків, монтажу конструкцій [228] та 

ремонту поверхонь підлог [236]. Наведено технологічні схеми влаштування 

багатошарових підлог. Проведено техніко-економічний розрахунок. 

 

5.1. Етапи багатокритерійної оптимізації складів і властивостей 

 

Багатокритерійна оптимізація складів і властивостей матеріалів є 

актуальним завданням, вирішенню якого сприяє застосуванню 

математичного моделювання і комп'ютерних методів аналізу. З розвитком 

нового наукового напрямку у вигляді комп'ютерного матеріалознавства 

з'явилися принципово нові можливості аналізу і оптимізації складу, 

структури і властивостей будівельних матеріалів [206, 207]. 

Технологічні процеси відрізняються великою складністю, великою 

кількістю і різноманітністю взаємозв'язків всередині кожної технологічної 

межі. Для вибору оптимальних параметрів технологічного процесу необхідно 

кількісно оцінити  величезну кількість взаємозв'язків і можливих варіантів, 

що можна здійснити на базі швидкодіючих комп'ютерних технологій аналізу 

композиційних матеріалів. Використаний підхід до оптимізації 

характеризується формалізацією задачі, яка формулюється певним чином, 

після чого її рішення проводиться на основі чіткого алгоритму. Алгоритм в 

даному випадку не означає відсутності варіантів рішень, навпаки, 
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проводиться порівняння різних варіантів, алгоритм при цьому лише точно 

визначає, як проводиться таке порівняння.  

Вибір оптимальних рішень зазвичай проводиться в три стадії: 

формування завдання, знаходження оптимальних умов на основі алгоритму 

оптимізації, реалізація оптимальних умов на практиці. 

       У матеріалознавчих і технологічних завданнях поведінка досліджуваної 

системи характеризується зазвичай комплексом критеріїв якості, координати 

оптимумів яких, як правило, не збігаються [207]. В результаті цієї 

закономірності оптимізаційна задача формулюється як багатокритеріальна, 

при вирішенні якої виникають проблемні питання, пов'язані з прийняттям 

компромісних рішень. 

При вирішенні технологічних завдань однієї з найвідповідальніших 

проблем є проблема вибору складу, дисперсності і технологічних режимів 

отримання матеріалу із заданим комплексом властивостей при мінімумі 

матеріальних і енергетичних витрат. У цьому випадку завдання пошуку 

оптимальної стратегії зводиться до звичайної задачі оптимізації без будь-

яких додаткових гіпотез. Рішення таких завдань полягає у виявленні в 

області факторного простору дозволеної зони, що задовольняє заданим 

рівням властивостей композиційних будівельних матеріалів, а потім в цій 

зоні вибирається склад, який забезпечує максимальну якість виробів при 

мінімальних..витратах. 

        Коли мова йде про складні процеси, то їх ефективність не може бути, як 

правило, повністю охарактеризована тільки основними критеріями якості. До 

того ж, практика вимагає розробки поліфункціональних матеріалів, що 

поєднують в собі різні спеціальні властивості. В даному випадку доводиться 

залучати для аналізу додаткові критерії якості. І хоча математична теорія 

планування експерименту не дає однозначної відповіді в таких 

багатокритеріальних задачах, вона допомагає прийняти компромісне 

рішення. В даний час точної теорії прийняття компромісних рішень не існує. 

При будь-якому способі постановки задачі обгрунтування рішення по безлічі 
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критеріїв залишається не до кінця формалізованим і остаточний вибір 

рішення визначається рівнем кваліфікації технолога. 

Для вирішення багатокритеріальної задачі запропоновані наступні 

стратегія і алгоритм поетапної оптимізації. 

Перший етап - виділення комплексу основних критеріїв якості на 

основі діючої нормативно-технічної документації. В результаті операції 

відкидання свідомо непридатних рішень безліч можливих сумішевих складів 

зменшується: зберігаються тільки ефективні рішення, які характеризуються 

тим, що ні для одного з них не існує домінуючого рішення. 

       Другий етап - наукове обґрунтування додаткових критеріїв якості та 

напрямків їх оптимізації, які визначаються науковими дослідженнями. Даний 

етап забезпечує поліпшення якості виробів за рахунок обліку, які не входять 

до діючих стандартів показників при порівнянні конкуруючих варіантів 

рішень. 

На третьому етапі, коли з багатьох рішень виділені найбільш 

ефективні, остаточний вибір робиться в межах цієї ефективної безлічі. 

Обмежене число ефективних рішень легше аналізується. В якості додаткової 

інформації на третьому етапі можуть аналізуватися параметри 

ресурсозбереження технології або враховуються екологічні аспекти даної 

проблеми [172]. Остаточний вибір компромісного рішення для не 

формального завдання, як і раніше, залишається прерогативою інженера-

технолога. 

 

  5.2. Оцінка взаємозамінності формальдегідного та 

полікарбоксилатного пластифікаторів  

 

Актуальним завданням будівельної галузі є розробка 

ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують економію паливно-

сировинних матеріалів і покращують техніко-економічні показники роботи 

підприємства. Не менш актуальним завданням є отримання екологічно 
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безпечних будівельних матеріалів. Сучасні суміші для стяжок підлог є 

складні, багатошарові, багатокомпонентні дисперсні системи з комбінації 

різних..матеріалів.  

Зараз для отримання якісних сумішей широко використовують 

різноманітні добавки, що відбивається на вартості і екологічності готового 

продукту. Одним із прийомів для отримання екологічно чистих матеріалів є 

використання безпечних неорганічних добавок [126]. 

       Важливими аспектами будь-якої оптимізаційної задачі є поліпшення 

властивостей, зменшення витрати дорогих компонентів і зниження 

собівартості кінцевої продукції. Виробники намагаються поліпшити якість 

сумішей за рахунок або підвищення в'яжучого, або введення складного 

комплексу дорогих хімічних добавок, які містять полімери. Однак, кожна 

добавка має свій механізм дії та при взаємодії з в'язким може проявляти як 

позитивні, так і негативні синергетичні ефекти.…………………………  

Крім того, при нераціональному використанні великої кількості добавок 

відбувається збільшення собівартості матеріалу і в деяких випадках 

відзначається погіршення робочих характеристик на стадії експлуатації [180]. 

Пластифікатори на основі полікарбоксилатних ефірів мають найкращі на 

сьогоднішній день пластифікуючі і водоредукуючі дії. Технологія 

полікарбоксилатних ефірів дозволяє створювати продукти широкого спектру 

дії, об'єднуючи високе збереження рухливості суміші і високу ранню 

міцність розчину. 

На відміну від раніше існуючих типів пластифікаторів, наприклад, 

пластифікатора С-3, заснованих на принципі розсунення зерен за рахунок 

електростатичного відштовхування, в основі дії пластифікаторів на базі 

полікарбоксилатних ефірів лежить механізм стеричного (просторового) 

відштовхування бічних ланцюгів макромолекул. При цьому досягається 

високий ефект, обумовлений тим, що при забезпеченні високої рухливості 

суміші вдається різко знизити кількість води замішування і домогтися ефекту 

значного..повітрязниження..[180,..208]. 
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       Відомо, що суперпластифікатор Melflux 2651 F більш дорогий компонент 

ніж суперпластифікатор С-3, однак з екологічної і з практичної точки зору 

перехід від нафталінсульфонатних суперпластифікаторів до 

полікарбоксилатного стає принциповим. З іншого боку, важливо розділити 

сфери застосування і того і іншого підсумкового продукту. Так, на 

сьогоднішній день меламіни вже не використовуються настільки масово, як 

полікарбоксилати [209]. До переваг добавок на основі нафталінсульфонатів 

можна віднести їх універсальність, хороші пластифікуючі властивості і 

значний уповільнюючий ефект, що дозволяє ефективно застосовувати їх у 

сфері виробництва ЗБВ. Полікарбоксилатні суперпластифікатори, навпаки, 

містять ефективні сповільнювачі тужавлення, які забезпечують високу 

збереженість бетонної суміші і зручність її транспортування. 

Ціна за 1 кг. суперпластифікатора Melflux 2651 F у вигляді сухої 

речовини становить 250 грн., тоді як ціна суперпластифікатора С-3 становить 

60 грн за 1 кг. Оптимальні дозування від маси в'яжучого при цьому 

складають 0,45-0,5% Melflux і 1,5% С-3, відповідно. З огляду на цю різницю 

в дозах слід зазначити, що підсумкова собівартість матеріалу стає незначною.  

На рис 5.1 наведені графіки, експериментально підтверджуючі вибір 

оптимальних дозувань суперпластифікатора Melflux 2651 F, які 

рекомендовані виробником BASF Construction Solutions (Trostberg, 

Німеччина) для цементних систем. Таким чином, з метою раціональної 

економії компонентів можливе співвідношення СП (С-3) з Melflux = 2:1. 

По Дворкіну Л.Й. оптимальним співвідношенням двох досліджуваних 

суперпластифікаторів є СП-1 (С-3) з Melflux (1:1). 
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Рис. 5.1 Графік впливу різних доз суперпластифікатора Melflux на міцність 

на стиск і на розтяг при згині у віці 28 діб. 

Міцність на стиск. На рис 5.2. наведені порівняльні діаграми впливу 

двох типів пластифікаторів на fст з урахуванням оптимально підібраного 

складу інших компонентів суміші - мінеральні наповнювачі та добавки-

пластифікатори. 

 

Рис. 5.2 Порівняльні діаграми впливу двох типів суперпластифікаторів з 

урахуванням інших компонентів суміші на fст 
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Як видно з діаграм, значення міцності на 28 добу значно зросли. 

Максимальні значення fст в складі з суперпластифікатором С-3 отримані з 

неактивованим меленим піском і складають 37 МПа (М350, B27,5, C20/25). 

Максимальні значення fст в складі з суперпластифікатором С-3 отримані з 

неактивованим меленим трепелом і складають 35 МПа (М300, B22,5, 

C18/22,5). Максимальні значення fст в складі з суперпластифікатором Melflux 

отримані з неактивованим меленим піском і складають 70 МПа (М600, В50). 

Максимальні значення fст в складі з суперпластифікатором Melflux отримані 

з неактивованим меленим трепелом і складають 40 МПа (М350, В25, С20/25). 

Міцність на розтяг при згині. На рис. 5.3 наведені порівняльні 

діаграми впливу двох типів суперпластифікаторів на fctfm з урахуванням 

оптимально підібраного складу інших компонентів суміші. 

 

Рис. 5.3 Порівняльна діаграма впливу двох типів суперпластифікаторів на 

fctfm 

Як видно з діаграми, при заміні одного типу пластифікатора на інший, 

міцність на розтяг при згині у складах з тонкомеленим трепелом або піском 

залишається практично незмінною, залишаючись в межах високих значень 

11-12 МПа. 
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Водостійкість матеріалу. На рис. 5.4 наведені порівняльні діаграми 

впливу двох типів суперпластифікаторів на Кр з урахуванням оптимально 

підібраного складу інших компонентів суміші.…………………….. 

        Як видно з діаграми на рис. 5.4, загальні тенденції зміни водостійкості 

випробовування складів залишаються незмінними. Через ослаблення зв'язків 

між частинками міцність зразків незначно знизилася у всіх  досліджуваних 

складів (від 3 до 5%). Області максимальних значень водостійкості на 

активованих і неактивованих складах досягаються при максимальному вмісті 

ВМК (10%), С-3 (1,5%), Melflux (0,05%) і при середніх або максимальних 

значеннях ВЛ (5-10%). 

 

Рис. 5.4 Порівняльна діаграма впливу двох типів суперпластифікаторів 

на Кр 

Коефіцієнт водопоглинання. На рис. 5.5 представлена діаграма впливу 

двох типів досліджуваних суперпластифікаторів на Wm з урахуванням 

оптимально підібраного складу інших компонентів суміші. 

В цілому, за рахунок заміни одного типу пластифікатора на інший, 

коефіцієнт водопоглинання досліджуваних складів з ТМ/Т і ТМ/П не 

змінюється і не перевищує 6%. 
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Рис. 5.5 Порівняльна діаграма впливу двох типів суперпластифікаторів на Wm 

Коефіцієнт тріщиностійкості. В обох випадках, використовуючи два 

різних типи досліджуваних суперпластифікаторів, коефіцієнт 

тріщиностійкості залишається високим. У разі складів, що містять 

тонкомелений трепел, коефіцієнт тріщиностійкості зростає до 0,95 МПа*м-0,5, 

тоді як у складах, що містять мелений пісок із суперпластифікатором 

Melflux, значення коефіцієнта тріщиностійкості досягають 1  МПа*м-0,5, як 

видно з діаграми на рис. 5.6. 

 

Рис. 5.6 Порівняльна діаграма впливу двох типів суперпластифікаторів 

на k1с 
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Міцність зчеплення з основою (адгезія). Для промислових підлог 

особливо високі вимоги, тому що в подальшому вони вимагають ремонту. 

Найчастіше використовують різні ремонтні склади або наливні полімерні 

підлоги, а для зміцнення підстави використовують низьков'яжучі праймери 

або просочення, наприклад, рідке (натрієве) скло. 

Найбільш важливим показником якості є міцність зчеплення з основою 

(адгезія). Відомо, що показник адгезії між ЦПС становить приблизно 0,5 

МПа і вище, тоді як адгезія грунту на основі акрилу становить близько 0,4 

МПа [210, 211]. За ДСТУ Б В.2.7-126:2011 показник адгезії повинен 

становити не менше 0,2 для групи марки СТ1, не менше 0,5 для груп марки 

СТ2 і СТ3 і не менше 1,0 для груп ПО1 і ПО2 і не менше 0,8 для групи РМ3, 

для поновлення зруйнованих ділянок розчинових поверхонь (підлоги). 

Як вже було сказано в розділі 4 п. 5, для поліпшення адгезії зазвичай 

використовують редисперговані порошки і добавки високої питомої 

поверхні, такі як ВМК або ВЛ, які здатні підвищити середню густину 

розчину, виключити водовідділення, також вони підвищують ефективність 

дії різних пластифікаторів. 

На відміну від п. 5 в розділі 4 в цьому дослідженні випробовувалася 

адгезія між покриттям і підставою в наступних комбінаціях: з меленим 

трепелом і піском, меленим піском і піском, меленим трепелом і трепелом 

(рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 Варіанти адгезії між основою і розчином з різними типами 

активних мінеральних наповнювачів 
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                                                                                                                Таблиця 5.1 

Результати адгезії fa оптимальних складів на основі суперпластифікатора 

Melflux в різних варіантах зчеплення з різними типами наповнювачів 

Найменування  

складу 

Результати fa,  

МПа 

з грунтом без грунту 

Контрольний 0,4÷0,5 0,5 

НАС/Т з НАС/Т 1,3÷1,4 1,4÷1,6 

НАС/П з НАС/П 1,4÷1,8 1,6÷1,9 

НАС/Т з НАС/П 0,8÷0,9 1,1÷1,2 

Аналогічно п. 4.5 в розділі 4 в цьому дослідженні визначення міцності 

зчеплення (адгезії) проводили за стандартом виробника приладу - 

адгезіометра DYNA Z 16 з цифровим монометром на 28 добу у нормальних 

умовах.  

Максимальне значення адгезії, рівне 1,9 МПа, отримане при відриві 

НАС/П від платформи НАС/П без використання грунту. 

Тобто, максимальні значення адгезії fa
max

 помітно перевищують 

значення, нормовані по ДСТУ для розчинів різного виду, в тому числі 

елементів підлог: стяжок СТ1, СТ2, СТ3 – fa
max

 = 1,1; 0,9; 1,0 МПа, що 

перевищує норму в 5,5р, в 3р, в 2р, fa = 0,2; 0,3; 0,5 МПа, відповідно; 

покриттів підлог ПО1, ПО2 – fa
max

 = 1,1/1,4 (С-3/Melflux); 1,0/1,9 (С-

3/Melflux), що перевищує норму в 1,1 р, в 1,4 р, fa = 1,0; 1,0 МПа, відповідно; 

ремонтних складів для підлог РМ3 – fa
max

 = 1,9 МПа, що перевищує норму в 

2,3 р, fa = 0,8 МПа, відповідно; для замонолічування швів не нормується, 

МН1 – fa
max

 = 1,6 МПа, для кладки всіх видів стінових блоків МР2, МР3 – fa
max

 

= 1,1, що перевищує норму в 4,1 р, fa = 0,2, відповідно. 
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Час життєздатності. Не менш важливим параметром при 

влаштуванні підлоги є час життєздатності суміші. За ДСТУ Б В.2.7 - 126: 

2011 час життєздатності має бути не менше 20 хвилин. 

Відомо [212, 213], що при різних температурних умовах навколишнього 

середовища процес строків тужавлення протікає по-різному. При температурі 

навколишнього повітря від -5 до +5°С процес тужавлення починається лише 

через 6-10 годин і закінчується через 19-20 годин. У нормальних 

температурних умовах (±20°С) період часу життєздатності становить 1-3 

години. 

Відомо також, [212, 213] що при використанні будь-якого типу 

полікарбоксилатного суперпластифікатора відносна рухливість суміші 

зберігається до 120 хв, що і було доведено в цьому дослідженні (рис. 5.8) 

        Суперпластифікатор С-3 значно подовжує строки тужавлення, особливо 

при дозуваннях 1,5% і вище, що є практично і економічно невигідним, тим 

самим звужуючи діапазон і можливості його використання, як показано в 

табл. 5.1. суперпластифікатор Melflux також розтягує час життєздатності 

суміші, однак при цьому початок строків тужавлення фіксується раніше, а їх 

кінець фіксується годиною пізніше еталонного складу. У тимчасовому 

діапазоні цей ефект є достатнім і найбільш зручним для роботи з готовою 

сумішшю розчину. 

Метою повторних натурних експериментів було не тільки порівняти і 

показати дію двох різних суперпластифікаторів і добавки-прискорювача 

твердіння але і подовжити або скоротити строки тужавлення розчинової 

суміші, оптимізувавши і інтенсифікувавши тим самим технологічний процес 

в цілому. 

Дані найбільш оптимальних значень часу життєздатності суміші зведені 

в таблицю 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Порівняльні дані часу життєздатності активованих і неактивованих сумішей з 

різними суперпластифікаторами і прискорювачами тужавлення 

Найменування  

складу 

Назва  

досліджуваної добавки 

Час життездатності 

суміши 

Контроль - 80-240 хв. 

АС/Т суперпластифікатор С-3 90-480 хв. 

НАС/Т суперпластифікатор С-3 90-600 хв. 

АС/П суперпластифікатор С-3 90-400 хв. 

НАС/П суперпластифікатор С-3 90-600 хв. 

НАС/Т або НАС/П суперпластифікатор Melflux 80-260 хв. 

АС/Т щавелева кислота 70-180 хв. 

НАС/Т щавелева кислота 60-200 хв. 

 

 

Рис. 5.8 Зміна рухливості розчинових сумішей в часі. 
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У розділі обгрунтована і експериментально підтверджена доцільність 

застосування суперпластифікатора СП-1 С-3 або Melflux 2651F в залежності 

від способа приготування і призначення складів. Суперпластифікатор Melflux 

забезпечує інтенсифікацію процесів тужавлення до 30%, міцності до 1,75р. і 

адгезію до 2 разів.  

Слід зазначити, що суперпластифікатор Melflux найбільш ефективний у 

складах з тонкомеленим піском, тоді як fст зразків з трепелом і з С-3 або 

Melflux відрізняються на 2-4 МПа,  fctfm  практично не відрізняються. 

 

5.3. Оптимізація дрібнозернистих сумішей і розчинів різноманітного 

функціонального призначення 

 

Максимальні значення нормованих і додаткових критеріїв якості з 

різними типами пластифікаторів відповідають, а також значно перевищують 

значення нормовані ДСТУ по СБСМ для розчинів різного виду [221, 234], в 

тому числі елементів підлог: стяжок трьох різних видів різного призначення - 

СТ1, СТ2, СТ3, покриттів підлог - ПО1, ПО2, ремонтних складів для підлог 

всередині будівель та приміщень - РМ3, для замоналічування швів та зазорів 

- МН1, а також  для кладки всіх видів блоків - МР2, МР3 (рис. 5.9). 

Сформульовані умови оптимізаційної задачі отримання розчинів 

різноманітного призначення. У задачі враховані як необхідні, так і додаткові 

критерії якості. Умови трьох оптимізаційних задач, а також діапазони зміни 

властивостей, отриманих за експериментальними даними, наведені в табл. 

5.3. 

Для вирішення завдання використовувалася методика пошуку 

оптимальних складів, пророблена в роботах Вознесенського В.А. і Ляшенко 

Т.В. [172, 173], яка застосовується для дисперсних систем, що змінюються 

під впливом безлічі факторів. 
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Рис. 5.9 Порівняння отриманих та нормованих основних критеріїв  якості 

- контроль; - max отримано з Melflux;   - max отримано з C-3; 

 - СТ3 (норма ДСТУ);  - СТ2 (норма ДСТУ);  - СТ1 (норма ДСТУ); 

 - ПО2 (норма ДСТУ);  - ПО1 (норма ДСТУ); 

 - МР2 (норма ДСТУ);  - МР1 (норма ДСТУ) 

 

На першому етапі проведено оптимізацію основних критеріїв якості: 

міцність при стиск fст, міцність на розтяг при згині fctfm, міцність зчеплення 

fa, рухливість встановлювалась за допомогою усіченого конуса 

від..приладу..Віка. 
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       Вибір раціональних складів здійснюється накладенням розрахованих 

оптимізаційних діаграм зміни досліджуваних властивостей під впливом 

рецептурних факторів [206, 207]. Для цього за діаграмами у вигляді 

сумішевих трикутників в першу чергу встановлюється оптимальне 

співвідношення в суміші трепела частинок з необхідною питомою 

поверхнею. Обгрунтовано, що ця операція першочергова про ступінь впливу 

досліджуваних факторів на властивості. Як видно, превалюючий вплив на 

коефіцієнт теплопровідності λ (в діапазоні досліджуваного факторного 

простору) надає величина питомої поверхні меленого трепелу Sпит. 

З урахуванням встановлених значень величини і часткового 

співвідношення в суміші частинок з різною питомою поверхні трепелу Sпит, 

по основним моделям розраховані ізолінії властивостей, які представлені на 

квадраті рис. 5.10. На оптимізаційних діаграмах виділені (не заштриховані) 

області, які відповідають нормативним вимогам (першого етапу оптимізації). 

Оптимізаційні діаграми всіх інших властивостей (𝒇ст, 𝒇𝒄𝒕𝒇𝒎, 𝒇𝒂) розраховані 

для суміші на трепелі з питомою поверхнею S1, S2, S3. Дане значення 

прийнято за результатами аналізу моделі з урахуванням величини питомої 

поверхні трепелу, яке визначає мінімальне необхідне значення коефіцієнта 

теплопровідності λ<1 Вт/м°С. 

В області, що відповідає вимогам за основними критеріями якості серед 

безлічі рецептур, які відповідають вимогам першого етапу, вибрано два 

склади, позначені точками 1 і 2 (рис. 5.10-5.11). Розширення області 

оптимальних рішень забезпечує реалізацію необхідних рецептур з високим 

ступенем надійності і сприяє отриманню розчинів гарантованої якості. 

Ізопараметричний аналіз [201] сумішевих діаграм, що відображають 

зміну часток трепелу з різною питомою поверхнею, дозволяє уточнити 

напрям оптимізації за змістом частки трепелу із заданою питомою поверхнею 

або у вигляді сумішей і скорегувати технологічні чинники. Ізопараметричний 

аналіз проведено по сторонам сумішевого трикутника, на яких розташовані 

точки з оптимальним значенням величини питомої поверхні трепелу. 
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На рис 5.10 і 5.11. нанесені рівні нормованих значень цих властивостей, 

а зміни значень цих властивостей в оптимальній області (не заштрихована). 

Як видно з таблиці 5.3., рекомендовані значення відповідають або 

перевищують нормовані. 

Таким чином, в результаті першого етапу визначена питома поверхня 

мінеральної добавки яка забезпечує задані експлуатаційні показники. 

На другому етапі в якості додаткового критерію оптимізації 

аналізувалася тріщиностійкість, яка характеризувалася критичним 

коефіцієнтом інтенсивності напружень - k1c і коефіцієнтом теплопровідності 

(λ). 

      ЕС модель змінюється під впливом рецептурно-технологічних факторів.  

В результаті ізопараметричного аналізу [214, 215] встановлено, що при fст = 

27 МПа, коефіцієнт k1c від 0,85 до 0,75 МПа*м-0,5 і в області оптимальних 

складів значення змінюється від 0,85 до 0,75 МПа*м-0,5 (Ізолінії на трикутній 

діаграмі). Це свідчить про можливість і необхідність регулювання даного 

параметра, як одного з критеріїв оптимізації [215, 216]. 

Таким чином, в ході другого етапу на основі проведених досліджень 

показано, що комплексну оптимізацію складів раціонально проводити з 

урахуванням закономірностей зміни тріщиностійкості і теплопровідності, що 

дозволить прогнозувати якість сумішей з більш високим ступенем 

довговічності. 

Третій етап. Аналіз сумішевих діаграм дозволяє також визначити 

допустимі похибки в дозуванні мінеральних добавок, які не змінюють 

ступеня взаємовпливів і взаємодій всіх факторів в залежності «склад - 

технологія - властивості». 
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Рис. 5.10 Визначення області оптимальних складів на активованому 

трепелі 

 

Рис. 5.11 Визначення області оптимальних складів на активованому 

піску
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Таблиця 5.3 

Склади стяжок і покриттів 

 

 

 

 

Найменування Вимоги ДСТУ Б В.2.7- 126:2011 
Властивості покриттів 

НАС/П АС/П АС/Т НАС/Т АС/П 

Марка стяжки або 

покриття 
СТ1 СТ2 СТЗ ПО1 ПО2 СТЗ СТ2 СТ1 ПО1 ПО2 

Рухливість. не менше, 

см 
8 17 17 8÷24 8÷26 17÷28 17÷24 8÷26 

Час життєздатності, не 

менше, хв 
20 20 80÷260 80÷260 90÷300 90÷360 80÷260 

Крупність 

заповнювача 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Розтичність. не менше, 

см 
– 17 – – – 10÷17 8÷18 

Міцність на стиск. 

МПа 

- через 3 Доби. 

- через 28 Діб. 

5 

15 

5 

20 

10 

35 

7 

25 

10 

35 

5÷12 

20÷40 

5÷16 

25÷37 

3÷10 

19÷29 

3÷8 

25÷35 

5÷16 

25÷37 

Мшність при згині. 

МПа. 

- через 28 діб 

3.5 4.5 6 5.0 7÷12 7.5÷11.5 4.5÷8 8÷12 7.5÷11.5 

Міцність зчеплення з 

основою після 

витримки в повітряно-

сухих умовах. МПа. не 

менше 

0.2 0.5 0.5 1.0 0.9 1.0 1.1 
1.0/1.4÷ 

1.9 
1.0 

Стираність г/см2, не 

більше 
– – – – 0.7 – – – ≤ 0.7 ≤ 0.7 

Усадка, не більше 

мм/м 
2.0 – 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6 

Морозостійкість, 

циклів 
–  50 – 75 50 – – 75 75 

Розчиновідділення,  

% не більше 

tgα ≥ 0,25 (4%) 

tgα ≥ 0,25 (6%) 
tgα ≥ 0.25 tgα ≥ 0.3 tgα  > 0.5 tgα ≥ 0.3 tgα ≥ 0.3 

Розшаровуваність, % 

не більше 
5 5 5 1÷3 < 5 1÷7 < 5 < 5 

Середня густина 

суміші, кг/м3 
– – – 

1900÷ 

2200 

1850÷ 

2000 

1760÷ 

2020 

1850÷ 

2050 

1850÷ 

2000 

Середня густина 

розчину, кг/м3 
– – – 

2040÷ 

2215 

2040÷ 

2260 

1930÷ 

2200 

2030÷ 

2280 

2040÷ 

2260 

Тріщиностійкість. 

МПа*м-0,5 
– – – 0.95/1 0.65 0.95 0.65/0.95 0.65 

Теплопровідність. Вт 

м°С 
– – – 0.85 0.80 0.65 0.85 0.80 
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Таблиця 5.4 

Склади кладочних, монтажних і ремонтних розчинів  

Найменування Вимоги ДСТУ Б.В.2.7.-126:2011 

Властивості 
мурувельних складів 

Властивості ремонтних та 
монтажних складів 

АС/Т АС/Т НАС/П НАС/П 

Марка розчину МР2 МРЗ РМЗ МН1 МР2 МРЗ РМЗ МН1 

Крупність заповнювача 1.25 1.25 1.25 – 1.25 1.25 1.25 1.25 

Рухливість, см, не менше 5 7 – – 17÷28 17÷28 – – 

Час життєздатності. не 

менше, хв 
120 90 30 30 90÷300 90÷300 80÷260 80÷260 

Міцність на стиск. МПа. не 

менше: 

- через 7 діб: 

- через 28 діб: 

 

5 

 

5 

 

20 

40 
60 

29 29 36/70* 
45 

36/70* 

Міцність при згині. МПа. не 

менше: 
– – 5 7 8 8 12/12* 12/12* 

Морозостійкість, циклів 25-75 – – 50 50÷75 50÷75 – 75 

Усадка, мм м. не більше – – 2.0 1.5 – – < 2.0 < 1.5 

Міцність зчеплення з 

бетонною основою. МПа. не 

менше 

0.2 0.2 0.8 – 1.1 1.1 –/1.6+1.9 –/1.6÷1.9 

Додаткові вимоги 

Водостійкість – – – – 1 1 1/1 1/1 

Водопоглинання, % – – – – 6 6 3/3 3/3 

 

* - до / значення на основі суперпластифікатора С-3, після / значення на 

основі суперпластифікатора Melflux. 

Таблиця 5.5 

Група суміші та рекомендовані умови її застосування 
 

Призначення суміші Група суміші 

Пристрій 

елементів 

підлог 

Стяжки 

СТ1 - по жорстким основам в цивільному будівництві піл усі види покриттів 

(крім епоксидних, поліуретанових, паркетних); товщина шару не менше ніж 

15мм, всередині будівель 

СТ2 - по жорстким основам, роздільному шару і шару утеплювача в 

цивільному будівництві під усі види покриттів, товщина шару не менше ніж 

35мм. всередині будівель 

СТЗ - по жорстким основам в промисловому будівництві під помірні і значні 

навантаження. крім навантажень від транспорту на гусеничному ходу, 

всередині та зовні будівель 

Покриття 

ПО-1 - під помірні навантаження всередині будівель; 

ПО-2 - під значні навантаження (крім транспорту на гусеничному ходу > - 

всередині будівель та споруд 

Призначення суміші Група суміші 

Кладка 
Кладка 

стіновими 

блоками 

МР2 - для всіх видів блоків (огороджувальні конструкції) з шириною швів від 3 

мм. 

МРЗ - для всіх видів блоків (внутрішні конструкції) з шириною швів від 3 мм. 

Монтаж 
Устаткуван

ня та 

конструкція 

МН1 - для монтажу устаткування і будівельних конструкцій: для заповнення 

монтажних зазорів і для вирівнювальних «подушок» під будівельні конструкції 

та устаткування всередині і зовні будівель. 

Ремонт  

поверхонь 

На основі 

мінеральни

х В'ЯЖУЧИХ 

РМЗ - для поновлення зруйнованих ділянок розчинних поверхонь (підлоги) - 

всередині будівель 
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Умови експерименту зажадали внесення деяких особливостей в 

алгоритм пошуку компромісу. На початковому етапі першої ітерації (1-0) 

генерується по 10000 випадкових чисел, розподілених по рівномірному 

закону. Для кожного випадкового складу по ЕС-моделям визначаються 

значення кожного з критеріїв досліджуваних властивостей, і таким чином 

виявляється сформований масив обчислювального експерименту (МOЕ). 

На наступному етапі (1-1) склади МOЕ упорядковано і видаляються ті, в 

яких основні критерії якості не забезпечують показники в таблицях 5.6-5.9. 

        На заключному етапі (1-2) першої ітерації здійснюється поліпшення 

кожного з додаткових критеріїв якості. В результаті діапазони рецептурно-

технологічних факторів звузилися в порівнянні з вихідними. Далі процедури 

повторюються на етапах 2-ї і 3-ї ітерації. На заключному етапі 3-ї ітерації 

додатково проводилося зменшення витрати дорогого компонента - 

волластонита. В результаті оптимізації рекомендовані склади, які 

забезпечують необхідні властивості, представлені в таблицях 5.6-5.9. 

Компромісна оптимізація показала, що на даних складах можуть бути 

отримані матеріали, які задовольняють вимогам розчинів для стяжок підлог - 

СТ1, СТ2 і СТ3, влаштування покриттів двох видів - ПО1 і ПО2, а також 

розчинів для кладки - МР2 і МР3, ремонту поверхонь - РМ3 і монтажу та 

устаткуванню конструкцій - МН1. 

Таблиця 5.6 

Оптимальні склади неактивованих сумішей з трепелом 

Склад  

№ 

Група Вміст добавок Властивості 

ВМК, % С-3, Mel.% ВЛ, % Sпит. fст fctfm k1с λ fa П% 

1 ПО1 6 1,5 (C-3) 0 300 25 9 1,0 >0,9 1,0 3 

2 ПО1 6 1,5 (C-3) 5 300 26 9,5 1,0 >0,9 1,0 3 

3 ПО1 10 1,0 (C-3) 5 450 25 9 1,0 >1 0,5 5 

4 ПО1 10 1,5 (C-3) 5 300 25 9 1,0 >1 0,7 4 

5 СТ2 10 0,5 (Mel) 10 600 27 9 1,0 >1 1,6 3 

6 СТ2 10 0,5 (Mel) 5 450 28 8 0,9 >1 1,4 3 

7 СТ2 2 0,5 (Mel) 10 600 30 9 0,9 >0,9 1,6 2 
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Таблиця 5.7 

Оптимальні склади активованих сумішей з трепелом 

Склад  

№ 

Група Вміст добавок Властивості 

ВМК, % С-3, Mel.% ВЛ, % Sпит fст fctfm k1с λ fa П% 

1 ПО1 2 1,5 (C-3) 0 300 25 6 0,65 >0,8 1,0 2 

2 ПО1 2 1,5 (C-3) 5 300 26 6 0,65 >0,8 1,0 3 

3 ПО1 6 1,5 (C-3) 10 450 27 5 0,9 >0,9 1,0 4 

4 ПО1 10 1,5 (C-3) 10 600 29 5 0,9 >0,9 1,0 5 

5 СТ1 6 0,5 (C-3) 10 450 22 4 0,65 >0,9 0,2 2 

6 СТ1 10 0,5 (C-3) 10 600 25 5 0,65 >0,9 0,5 4 

7 СТ1 10 1,5 (C-3) 10 600 22 8 0,9 >0,9 1,1 5 

8 МР2 6 1 (C-3) 10 600 20 6 0,85 >0,9 0,6 3 

9 МР3 6 1 (C-3) 10 600 21 6,5 0,9 >0,9 0,8 3 

10 РМ3 10 1 (C-3) 10 600 25 7 0,85 >0,9 0,8 4 

 

Таблиця 5.8 

Оптимальні склади неактивованих сумішей з піском 

Склад  

№ 

Група Вміст добавок Властивості 

ВМК, % С-3, Mel.% ВЛ, % Sпит fст fctfm k1с λ fa П% 

1 ПО2 10 0,5 (Mel) 10 450 65 10 0,9 >1 1,6 5 

2 ПО2 6 1,5 (С-3) 10 300 36 10 0,9 >0,9 1,0 4 

3 СТ3 10 0,5 (Mel) 10 450 65 11,5 0,95 >1 1,9 5 

4 СТ3 6 0,5 (С-3) 10 450 35 11 0,95 >1 1,0 4 

5 МН1 10 0,5 (Mel) 10 450 70 12 1 >1 1,9 5 

 

Таблиця 5.9 

Оптимальні склади активованих сумішей з піском 

Склад  

№ 

Група Вміст добавок Властивості  

ВМК, % С-3, Mel.% ВЛ, % Sпит fст fctfm k1с λ fa П% 

1 ПО1 6 0,5 (C-3) 0 300 29 5 0,9 >1 1,0 3 

2 ПО1 6 0,5 (C-3) 5 300 30 7 0,9 >1 1,0 4 

3 ПО1 6 0,5 (C-3) 10 300 33 8 0,9 >1 1,0 4 

4 ПО1 6 1,5 (C-3) 10 450 35 8 0,95 >1 1,0 5 

З урахуванням раціональної економії компонентів були розраховані 

оптимальні склади різноманітного призначення із заданим співвідношенням 

наповнювачів, а також добавок-суперпластифікаторів для різних груп 

рекомендованих складів за ДСТУ Б В.2.7 - 126:2011 «Суміші сухі будівельні 

модифіковані» в умовах традиційного і швидкісного перемішування (табл. 

5.10-5.12). 
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Таблиця 5.10 

Порівняння властивостей чотирьох видів складів, приготованих двома 

різними способами 

№ 
скла-

ду 

Види 
технологіч-

них 
засобів 

Вид  
наповню-

вача 

fст fст
 

max 

Норма 
ДСТУ 

СТ і ПО 

fст 

Норма 
ДСТУ 

СТ і ПО 

fctfm 

fctfm 
max 

k1c fa В/Ц 

fст
max ∆fст, % 

1/2 Традиційний  
змішувач 

пісок 100%  
12,81% 

40  
15-35 

 
3,5-6 

12 0,5 0,6 0,5 

трепел 87,2% 35 12 0,9 1,1 0,5 

3/4 Швидкісний 
змішувач 

пісок 100%  
20% 

37  
15-35 

 
3,5-6 

11,5 0,8 0,9 0,7 

трепел 80% 29 8 1,0 1,1 0,7 

 
 

1/3 

Традиційний 
змішувач 

пісок 100%  
7,8% 

40  
 

15-35 

 
 

3,5-6 

12 0,5 0,9 0,5 

Швидкісн. 
змішувач 

пісок 92,2% 37 11,5 0,8 0,6 0,7 

 
2/4 

Традиційний 
змішувач 

трепел 100%  
17,2% 

35  
15-35 

 
3,5-6 

12 0,9 1,0 0,5 

Швидкісний 
змішувач 

трепел 82,8% 29 8 1,0 1,1 0,7 

5 

 

Швидкісний 
змішувач 

пісок 100%  

23% 

49    15-35 3,5-6 12 1,1 1,4 0,5 

трепел 77% 38    15-35 3,5-6 12 1,0 1,4 0,5 

 

Таблиця 5.11 

Нормовані та max склади 

№ Група  Нормовані Max % 

норм. від 

fст max 

% 

норм. від 

fctfm max 

% 

норм. від 

fa опт 
fст fctfm k1с fa fст fctfm k1с fa 

1 СТ-1 15 3,5 - 0,2 29 8 0,95 1,1 49% 56% 81% 

2 СТ-2 20 4,5 - 0,5 37 12 0,95 1,0 46% 62% 50% 

3 СТ-3 35 6,0 - 0,5 40 12 1,0 1,0 13,5% 50% 50% 

4 ПО-1 25 5,0 - 1,0 35 11 0,95 1,1 29% 54% 9% 

5 ПО-2 35 5,0 - 1,0 37 12 0,95 1,0 6% 58% 0% 

6 МР-2 5,0 - - 0,2 29 8 0,95 1,1 83% - 81% 

7 МР-3 5,0 - - 0,2 29 8 0,95 1,1 83% - 81% 

 

Таблиця 5.12 

Нормовані та оптимальні склади 

№ Група  Нормовані Оптимальні %  

норм. від 

fст опт 

% 

норм. від 

fctfm max 

% 

норм. від 

fa опт 
fст fctfm k1с fa fст fctfm k1с fa 

1 СТ-1 15 3,5 - 0,2 20 5 0,8 0,6 25% 30% 66% 

2 СТ-2 20 4,5 - 0,5 25 6 0,8 0,6 20% 25% 16% 

3 СТ-3 35 6,0 - 0,5 35 10 0,9 0,8 0% 40% 37% 

4 ПО-1 25 5,0 - 1,0 26 9,5 0,8 1,0 4% 47% 0% 

5 ПО-2 35 5,0 - 1,0 36 10 0,9 1,0 3% 50% 0% 

6 МР-2 5,0 - - 0,2 20 6 0,8 0,6 75% - 66% 

7 МР-3 5,0 - - 0,2 20 6,5 0,9 0,8 75% - 75% 
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З урахуванням раціональної економії компонентів суміші були 

розраховані оптимальні склади різноманітного призначення із заданим 

співвідношенням наповнювачів різного виду, а також добавок-

пластифікаторів для різних груп рекомендованих складів за ДСТУ Б В.2.7 - 

126:2011 в умовах традиційного приготування і швидкісного перемішування. 

Стяжки групи СТ-1 (цивільне будівництво) раціонально готувати на 

АС/Т під покриття групи ПО-1 (помірні навантаження всередині будівель) на 

АС/Т або НАС/Т з урахуванням вимог рухливості, мікротвердості, загальної 

пористості  та норм звукоізоляції в цивільному будівництві. 

Стяжки групи СТ-2 (роздільний шар в цивільному будівництві) 

раціонально готувати на НАС/Т або АС/П.  

Стяжки групи СТ-3 (промислові підлоги під значні навантаження) 

раціонально готувати на НАС/П під покриття групи ПО-2 із 

суперпластифікатором СП-1 (С-3) або Melflux (під значні навантаження) на 

НАС/П з урахуванням вимог до рухливості, мікротвердості, щільності, водо- 

і морозостійкості, тріщиностійкості, адгезійної міцності, загальної міцності. 

Розчини для усіх видів кладки групи МР-3 (внутрішні конструкції) 

доцільно готувати на АС/Т або НАС/Т в залежності від різних умов, 

враховуючи тепло- і звукоізолюючі властивості даних сумішей. 

Розчини для усіх видів кладки групи МР-2  (огороджувальні 

конструкції) можливо готувати будь-яким із засобів на сумішах з 

тонкомеленим трепелом або піском.  

Монтажні розчини групи МН1 (для заповнення монтажних зазорів, 

улаштування «подушок») доцільно готувати на НАС/П із 

суперпластифікатором Melflux, враховуючи їх високі вимоги до міцності на 

стиск та згин і швидкому твердненню (набору міцності). 

Ремонтні розчини групи РМ3 (для поновлення зруйнованих ділянок 

підлоги всередині будівель) рекомендується готувати на АС/Т або АС/П із 

суперпластифікатором С-3 або Melflux, враховуючи високі вимоги до 

міцності на стиск, адгезійної міцності і швидкому твердненню. 
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У відповідності з європейським стандартом EN1504 «Характеристики 

ремонтних матеріалів на цементній основі при конструкційному і 

неконструкційному ремонті», розроблений авторами ремонтний склад класу 

РМ3 відповідає класу R1. 

Область застосування складу класу РМ3 (R1): усунення дефектів і 

лікування тріщин в процесі зведення об'єктів. Косметичний ремонт 

експлуатованих бетонних конструкцій. Поточний ремонт конструкцій, які не 

вимагають поновлення їх несучої здатності. Відмінною особливістю 

розроблених складів є відсутність полімерів в них. Відсутність полімерів 

підвищує екологічність складів, крім того, присутність полімерів збільшує 

коефіцієнт температурного лінійного розширення ремонтного складу в 1,5-5 

разів.  

Загальні рекомендовані умови застосування сумішей за призначенням та 

групою (МР, МН, РМ, СТ, ПО) будівельних сухих модифікованих по ДСТУ Б 

В.2.7 - 126:2011 зведені в табл. 5.13. 

Показано, що склади для дрібнозернистих цементних розчинів, 

модифікованих комплексом кремнеземовмістких наповнювачів різного 

генезису і структури раціонально застосовувати комплексні модифікатори з 

індивідуальним співвідношенням кремнеземовмістких наповнювачів 

поліфракційного складу, враховуючи способи їх приготування і 

функціональні призначення конструкційних елементів (стяжок, покриттів, 

кладки, монтажу, ремонту). 

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що комплексні 

кремнеземовмістки наповнювачі раціонально готувати з індивідуальним 

співвідношенням компонентів, включаючи комплексний суперпластифікатор 

з урахуванням способів приготування або у вигляді виробничих СБСМ 

спеціального призначення або за регламентом. 

У цьому випадку техніко-економічна ефективність за рахунок 

скорочення витрати дорогих компонентів і подовження терміну служби в 

порівнянні з контрольними складами перевищує 25-50%. 
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Таблиця 5.13 

Рекомендовані умови застосування сумішей будівельних сухих 

модифікованих по ДСТУ Б В.2.7 - 126:2011 

Призначення суміші (група) Група суміші та рекомендовані умови її 

застосування 

Кладка 

 

Мурування 

стіновими 

блоками 

 

МР2 – для всіх видів блоків (огороджувальні 

конструкції) з шириною швів від 3мм; 

МР3 - для всіх видів блоків (внутрішні 

конструкції) з шириною швів від 3мм; 

 

 

Монтаж 

 

 

Устаткування 

та  

конструкцій 

МН1 – для монтажу устаткування і 

будівельних конструкцій; для заповнення 

монтажних зазорів і для вирівнювальних 

«подушок» під будівельні конструкції та 

устаткування всередині і зовні будівель; 

 

Ремонт 

поверхонь 

На основі 

мінеральних 

в'яжучих 

РМ3 – для поновлення зруйнованих ділянок 

розчинових поверхонь (підлоги) – всередині 

будівель; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устаткуван-

ня елементів 

підлоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стяжки 

СТ1 – по жорстких підставах в цивільному 

будівництві під усі види покриттів (крім, 

поліуретанових, паркетних); товщина шару 

не менше ніж 15мм - всередині будівель; 

СТ2 – по жорстких підставах, роздільному 

шару і шару утеплювача в цивільному 

будівництві під усі види покриттів; товщина 

шару не менше ніж 35мм - всередині 

будівель; 

СТ3 – по жорстких підставах в 

промисловому будівництві під помірні і 

значні навантаження, крім навантажень від 

транспорту на гусеничному ходу - всередині 

будівель і зовні; 

 

 

 

 

     

 

 

Покриття 

ПО1 – під помірні навантаження в 

цивільному будівництві - в середині 

будівель; 

ПО2 – під значні навантаження в 

промисловому будівництві, крім 

навантажень від транспорту на гусеничному 

ходу - в середині будівель; зовні; 
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5.4. Розробка оптимальних складів поліфункціонального 

модифікатора 

 

Обгрунтувати раціональність застосування досліджуваного комплексу 

кремнеземовмістких наповнювачів різного генезису,  дисперсності сумісно з 

СП у якості ПФМ для сумішей і розчинів різного призначення. 

Як показано у Розділі 4. п. 4.14., керуючим фактором, який надає 

найбільший вплив на fcт, W, Кр, F, λ, Rw є Sпит, для fctfm, kIc, fa керуючим 

фактором є ВМК+ВЛ.  

Ранжування всіх факторів за ступенем їх впливу на властивості 

показало, що окремі компоненти і їх взаємовплив для чотирьох видів складів 

розташовуються в загальний спадаючий ряд Sпит>С-3+ВМК+ВЛ>С-3> 

ВМК+ВЛ>ВМК>ВЛ. Sпит≥Mel>ВМК+ВЛ>ВМК>ВЛ. Вплив Sпит значніше в 

1.5-3 рази в порівнянні з іншими факторами, тобто Sпит наповнювачів 

(трепел/пісок) є керуючим фактором для багатьох складів при інших рівних 

умовах, що припустило розподіл 4х видів складів на 2 групи: ПФМ/Т і 

ПФМ/П: для високорухливих/рухливих сумішей на ТМ/Т і ТМ/П, відповідно.  

Eкспериментально-статистичний аналіз і обчислювальні експерименти 

по отриманим у розділах 3, 4 моделям показали раціональність і можливість 

класифікації складів на 2 види: для зовнішних робіт - на щільному 

наповнювачі у вигляді кварцового піску заданої Sпит і для внутрішніх робіт – 

на пористому наповнювачі у вигляді трепелу заданої Sпит. Ці склади за 

щільністю класифікуються як щільні та полегшені, відповідно. ПФМ/Т – для 

внутрішніх робіт. ПФМ/П – для зовнішніх робіт.  

Рекомендований склад з ПФМ/Т – на тонкомеленому трепелі з Sпит = 

450 м2/кг для внутрішніх робіт:  

Ц+П с Мкр=1,25+ТМТ с Sпит = 450 м2/кг+ВМК+ВЛ+СП С-3 або СП 

Melflux) с В/Ц=0,5 або В/Ц=0,7, в залежності від способів приготування. 

Рекомендований склад з ПФМ/П – на тонкомеленому кварцовому піску 

Sпит = 450/600 м2/кг для зовнішніх робіт:  
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Ц+П с Мкр=1,25+ТМП с Sпит = 450-600 м2/кг+ВМК+ВЛ+СП С-3 або СП 

Melflux с В/Ц=0,5 або В/Ц=0,7 в залежності від способів приготування. 

Рухливість для високорухливих (П4, П5) і рухливих (П2, П3 і П4) 

сумішей регулюється В/Т відношенням в залежності від способів 

приготування. Кількісний склад ПФМ не змінюється.  

Властивості активованих високорухливих сумішей відрізняються 

несуттєво: ∆Y ≤ 18-20% при помилці експерименту для дрібнозернистих 

сумішей ≤ (2-5)%, що говорить про взаємозамінність розчинів різної 

рухливості. При тому оптимальне кількісне співвідношення компонентів 

істотно відрізняються (оптимальні склади). 

Показано, що при виробництві СБСМ на ПФМ/Т на трепелі для 

внутрішніх робіт можливо скоротити в 3 і більше разів витрату 

енергоресурсів у порівнянні з ПФМ/К на кварцовому піску за рахунок 

різниці параметрів помелу наповнювачів. 

Різниця між активованими та неактивованими сумішами з тонкомеленим 

трепелом або піском складає 12,8% при традиційному способі приготування, 

при швидкісному способі приготування різниця складає 20%.  

Різниця між активованими та неактивованими сумішами з тонкомеленим 

трепелом або піском при однаковому В/Ц відношенні = 0,5 при різних 

засобах приготування складає 23%. 

Для групи СТ та МР можливо застосування універсального ПФМ з 

раціональною економією компонентів зі співвідношенням СП (С-3) з Melflux 

= 2:1. 

Високорухливі активовані суміши П4 і П5 с ПФМ на трепелі ТМТ с Sпит 

= 300/450 м2/кг раціонально готувати для елементів підлог - СТ1, СТ2, ПО1, 

РМ3, кладки блоків - МР3 для внутрішніх робіт приміщень завдяки загальній 

пористості (теплоізолюючих властивостей складів з трепелом) та норм 

звукоізоляції в цивільному будівництві; рухливі неактивовані суміши на 

кварцовому піску П2 і П3 с Sпит = 450/600 м2/кг раціонально готувати для 

монтажу і омоналічуванню стиків - МН1, елементів підлог - СТ3, ПО2 для 
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зовнішних робіт, завдяки їх мікротвердості, щільності, водо- і 

морозостійкості, а також, враховуючи їх високі вимоги до міцності на стиск 

та згин і швидкому набору міцності (рис. 5.12) 

Таким чином, загальні рекомендації полягають у наступному:  

1.   Включити в ДСТУ СБСМ облік впливу умов приготування.  

2. Необхідність обліку для сумішей, приготованих в швидкісних 

змішувачах, враховувати розшаровуваність і розчиновідділення.  

3. Ввести додаткову класифікацію в ДСТУ на щільні і пористі 

наповнювачі, які застосовуються конкретно для зовнішніх і внутрішніх робіт. 

4. Необхідність внесення в ДСТУ умови послідовності завантаження 

компонентів.  

 

     а)                                                               б) 

Рис. 5.12. Області застосування розчинів різноманітного призначення: 

СТ1, СТ2, СТ3 – стяжки для підлог з СП (С-3); ПО1, ПО2 – покриття для 

підлог з СП (С-3) або Melflux; МР2, МР3 – розчини для кладки усіх видів 

блоків із СП (С-3); МН1 – монтажні розчини із СП Melflux; РМ3 – ремонтні 

розчини для поновлення зруйнованих ділянок підлог із СП (С-3) або Melflux 

 

 



179 

 

5.5. Технологічна схема застосування модифікованих сумішей для 

розчинів різноманітного призначення 

 

Аналіз обсягу українського ринку сухих будівельних сумішей показав 

що з моменту зародження ринок СБС значно виріс і адаптувався. У 

поточному році виробництво сухих сумішей в нашій країні досягло, за 

різними оцінками, кількох мільйонів тонн. Завдяки своїм перевагам 

вітчизняний ринок нашої країни представляє широкий вибір СБС, серед яких 

не малий спектр займають матеріали для влаштування підлог (рис 5.13) 

 

Рис. 5.13 Обсяг українського ринку сухих будівельних сумішей 

Всього існує близько 30 варіантів підлог в залежності від призначення 

(промислові і цивільні) і властивостей покриття (знепилюючі і зміцнюючі, 

гідроізоляційні, антиковзні, антистатичні, хіміостійкі, пожежобезпечні, 

радіаційностійки і декоративні). 

Вартість робіт з облаштування підлоги становить 10-15% від загальної 

вартості зведення будівель, мурувельних робіт 5-10%, робіт з монтажу та 

ремонту складає близько 5%. Загальний обсяг перерахованих складів полі- 

функціонального призначення складає близько 30%. 

Відповідно до загальних рекомендацій виробників до складу СБС для 

влаштування стяжок підлог і покриттів зазвичай входять фракціновані піски, 

825
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поліпропіленові або базальтові фіброволкна, наповнювачі розміром до 0,6 

мм, стабілізуючі, водоутримаючі добавки і суперпластифікатори [217], [218] 

та ін. Також при влаштуванні різних покриттів застосовують металеві і 

мінеральні зміцнювачі, спеціальні просочення. 

Витрата цементу для виготовлення 1м3 бетону для влаштування стяжки 

підлоги складає 325-350 кг/м3. 

Конструкція підлог містить в собі наступні елементи: покриття, 

прошарок, стягування, гідроізоляцію, підстильний шар, 

теплозвукоїзоляційний шар, плиту перекриття, грунт підстави, а також 

елементи примикань, деформаційних швів, стічних лотків, каналів і трапів. 

Покриття - верхній елемент підлоги, що піддається безпосередньому впливу 

експлуатаційних навантажень. Стяжка - елемент підлоги, який 

використовується як вирівнюючий шар по плитам перекриття. 

       Для марки стяжки СТ-1 оптимальна товщина складає 20-40 мм., в 

залежності від призначення. Для марки стяжки СТ-2 оптимальна товщина 

складає 40-80 мм. Для марки стяжки СТ-3 оптимальна товщина складає 80-

100 мм. 

За різними рекомендаціями виробників для промислових підлог 

застосовуються більш високі вимоги, наприклад, BAUTECH Ukraine або 

Коутекстм [217], [218] при замісі суміші В/Ц відношення не повинно 

перевищувати 0,5, марка стяжки повинна бути не менше М200, міцність при 

згині не менше 7, але бажано 10, а адгезія до основи 0,5 - 1,5 МПа, в 

залежності від конкретного призначення стяжки. Укладання підлоги при 

цьому виробляється пневматичною або тепловою вібраційною рейкою, з 

подальшим механічним затиранням, нарізкою і заповненням усадочних швів. 

Пристрій промислових підлог здійснюється при будівництві та 

реконструкції багатьох споруд, таких як: цехи заводів і фабрик, стоянки для 

транспорту, складські приміщення, механічні та інструментальні майстерні, 

торгові та виставкові зали тощо. Промислові підлоги відчувають вплив, що 



181 

 

залежить від призначення приміщень і функціональних процесів, що 

здійснюються в приміщеннях. 

При влаштуванні стяжки або покриття на об'єкт доставляється або 

цементне в'яжуче, або суха суміш в'яжучого з добавками і наповнювачами, в 

основу якої входять мелений трепел або пісок, в залежності від 

функціонального призначення. Засоби доставки в'яжучого і його 

завантаження в машину (висота завантаження 0,93 м) вибираються 

виконавцем робіт. Характер завантаження машини - безперервний. 

Паралельно з подачею сухого матеріалу в машину подається під тиском не 

нижче 0,15 МПа вода або розчин рідких добавок (рис. 5.14).  

В/Ц готової розчинової суміши в основі якої міститься тонкомелений 

кварцовий пісок або тонкомелений трепел, не повинно перевищувати 0,5. 

Основа під укладку розчинової суміші верхнього шару повинна бути 

підготовлена відповідно до проектного рішення у технічних картах, які 

вказані..на..рис..5.14. 

 

Рис. 5.14 Технологічна схема влаштування розчинових стяжок із 

зміцнюючим покриттям: 1 - стяжка із зміцнюючим покриттям, товщиною 40-

80мм; 2 - поліетиленова плівка товщиною не менше 0,2 мм; 3 - 

низькомарочний бетон B.10 товщиною 100мм, 4 - нижній шар, відсів щебеню 

товщиною 200мм, 5 - основа, ущільнений грунт 
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Також в додаток, залежно від фукціонального призначення покриття 

підлоги, може бути використана ефективна тепло- паро- і звукоізоляція. У 

цьому випадку шар тепло- паро- або звукоізоляції розміщується 

безпосередньо під шаром фінішної стяжки. 

Схема пристрою по улаштуванню стяжок та покриттів представлена на 

рис. 5.15. Машина забезпечує приготування в безперервному режимі розчину 

і подачу його гвинтовим насосом до місця укладання  

Порядок виготовлення і технологія укладання бетонної стяжки повинна 

бути наступна: 

        - укладання суміші за допомогою правила або віброрейки; 

        - механічне затирання підлоги в кілька етапів; 

        - нанесення і розпорошення праймера або іншого просочення; 

        - нарізка усадочних швів; 

        - заповнення усадочних швів 

 

Рис. 5.15 Технологічна схема пристрою розчинових стяжок з 

використанням машини безперервної дії: 1 - бункер з сухою сумішшю; 2 -

завантажувач; 3 - ємність для добавки і наповнювача; 4 - водяний насос К 

20/18; 5 - машина Е-316А; 6 - водяний напірний шланг; 7 - розчиновід 2-

секційний; 8 - швидкороз'ємне з'єднання; 9 - кінцевий гаситель; 10 - 

розчинова стяжка 
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Пересуватися по стягуванню можна після досягнення ним міцності 3 

МПа, зазвичай на другу або третю добу. Цементно-піщана стяжка вимагає 

систематичного догляду: полив водою, укриття плівками або покриття 

поверхні тирсою з подальшим їх прибиранням. Застосування стяжок 

дозволяє збільшити продуктивність праці одного робітника в зміну до 60 м2. 

Технологічне обладнання для приготування дрібнозернистих сумішей 

має певні особливості механізація з елементами автоматизації процесів 

зведення будинків і споруд з бетону та дрібнозернистого бетону в умовах 

будівельного майданчика – актуальна проблема сучасності. Такі роботи 

можливо виконувати двома засобами: використанням технологічних 

комплексів або технологічних комплектів обладнання, в залежності від 

промислового або індивідуального будівництва. В даний час в якості 

бетонозмішувачів використовуються нові машини, які працюють в різних 

режимах: тривальні бетонозмішувачі, змішувачі гравітаційно-примусової дії, 

традиційні (від 300 до 900 об/хв), швидкісні змішувачі (від 2000 об/хв) та ін. 

(рис. 5.16). 

 

 

 

 

 

Рис. 5.16 Види бетонозмішувачей при виробництві робіт 

 

5.6. Техніко-економічний розрахунок 

 

У рамках наукових програм, планів та тем випущена дослідно-

промислова партія суміші. Фактичний економічний ефект від застосування 

суміші розробленого складу, яка була нанесена на підлогу цокольного 

поверху і внутрішні стіни побутового приміщення м. Одеси, склав 17,43гр на 

1 м2 підлоги і 27,03гр на 1 м2 стіни і отриманий за рахунок використання 
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недорогих і ефективних сировинних компонентів і добавок, так і внаслідок 

підвищення часу експлуатації приміщень без ремонту. 

Кінцева ціна мішка розробленої  СБС (25кг) на 2020 рік становить: 

- з пластифікатором С-3 = 100 грн. 

- з пластифікатором Melflux = 120грн. 

Нижче наведені порівняльні ціни інших виробників СБС (25кг), які 

представлені на Українському ринку на 2020 рік: 

- суміши для кладки = 90-140 грн. 

- суміши для улаштування підлог = 85-180 грн. 

- ремонтні суміши = 700-1000 грн. 

Переваги розробленої суміші полягає в тому, що в складах не 

використовуються дорогі компоненти, такі як: фібра, полімери, мармурова 

крихта, органосилани і складні поліефіри. При цьому її характеристики і 

показники якості повністю зберігаються. 

В роботі показано, що склади для дрібнозернистих цементних розчинів 

різноманітного призначення з комплексом модифікаторів у вигляді 

кремнезовмістких наповнювачів і суперпластифікаторів раціонально 

готувати з індивідуальним співвідношенням компонентів і з урахуванням 

способа приготування. 

Техніко-економічна ефективність за рахунок скорочення витрати 

дорогих компонентів і подовження терміну служби в порівнянні з 

контрольними складами перевищує 25-50%. 

 

Висновки за розділом 5 

 

1. Сформульовано умови оптимізаційної задачі отримання розчинів для 

влаштування елементів підлоги, зокрема стяжок трьох різних видів - СТ1, 

СТ2 і СТ3, влаштування покриттів двох видів - ПО1 і ПО2, а також розчинів 

для кладки - МР2 і МР3, ремонту поверхонь - РМ3 і монтажу та 

устаткуванню конструкцій - МН1. У задачі враховані як необхідні, так і 
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додаткові критерії якості. Запропоновано раціональні склади на активованих 

і неактивованих сумішах з тонкомеленим трепелом або піском в поєднанні з 

різними типами суперпластифікаторів. 

2. Наведено обгрунтування можливості заміни одного типу 

суперпластифікатора (С-3) на інший (Melflux) завдяки механізму дії і 

порівняльним критеріям якості з метою інтенсифікації процесів виробництва. 

Нормовані значення показників якості значно перевищують вимоги ДСТУ. 

Однак, показано, що суперпластифікатор Melflux ефективний в сумішах в 

разі застосування в якості наповнювача - тонкомеленого піску, тоді як при 

використанні тонкомеленого трепелу різниця в показниках якості незначна. 

3. Показано, що загальний обсяг перерахованих складів полі- 

функціонального призначення, зокрема:  стяжок - СТ, влаштування покриттів 

- ПО, а також розчинів для кладки - МР, ремонту ділянок поверхонь - РМ і 

монтажу та устаткуванню конструкцій  МН - складає близько 30%. 

4. Обгрунтовано раціональність застосування досліджуваного 

комплексу кремнеземовмістких наповнювачів різного генезису, структури і 

дисперсності сумісно з суперпластифікаторами у якості ПФМ для сумішей і 

розчинів різного призначення. 

5. Ранжування всіх факторів за ступенем їх впливу на властивості 

показало, що окремі компоненти і їх взаємовплив для чотирьох видів складів 

розташовуються в загальний спадаючий ряд Sпит>С-3+ВМК+ВЛ>С-

3>ВМК+ВЛ>ВМК>ВЛ. Sпит≥Mel>ВМК+ВЛ>ВМК>ВЛ. Вплив Sпит значніше 

в 1.5-3 рази в порівнянні з іншими факторами, тобто Sпит наповнювачів 

трепел/пісок, є керуючим фактором для багатьох складів при інших рівних 

умовах, що припустило розподіл 4х видів складів на 2 групи: ПФМ/Т з 

трепелом і ПФМ/П з кварцовим піском: для високорухливих/рухливих 

сумішей. 

Показано, що керуючим фактором, який має найбільший вплив на fcт, 

W, Кр, F, λ, Rw є Sпит, для fctfm, kIc, fa керуючим фактором є ВМК+ВЛ.  
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Властивості активованих високорухливих сумішей відрізняються 

несуттєво: ∆Y≤18-20% при помилці експерименту для дрібнозернистих 

сумішей ≤(2-5)%, що говорить про взаємозамінність розчинів різної 

рухливості. При цьому оптимальне кількісне співвідношення компонентів 

істотно відрізняються (оптимальні склади). 

6. Розроблено рекомендації щодо застосування і приведена 

технологічна схема приготування розчинів для влаштування елементів 

підлоги у вигляді стяжок і покриттів. 

7. Техніко-економічний розрахунок показав, що ефективність за рахунок 

скорочення витрати дорогих компонентів і подовження терміну служби в 

порівнянні з контрольними складами перевищує 25-50%. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено 

можливість підвищення показників якості цементних розчинів для 

улаштування елементів підлог і поновлення зруйнованих ділянок розчинових 

поверхонь за рахунок модифікації сумішей комплексом полідисперсних 

кремнеземовмістких наповнювачів різного генезису і різної структури. 

2. Проаналізовані закономірності впливу комплексу полідисперсних 

кремнеземовмістких наповнювачів різного генезису і структури та 

суперпластифікатора С-3 на структурно-реологічні властивості 

модифікованих активованих і неактивованих сумішей. Активація сумішей 

підвищує їх рухливість - з трепелом в 2 рази, з піском в 1,5 раза; введення 

трепелу в неактивовані суміші знижує показник розчиновідділення до 4 раз в 

порівнянні з нормою і в 1,2 раза в порівнянні з неактивованими сумішами на 

тонкомеленому піску, розшаровуваність активованих і неактивованих 

сумішей регулюється Sпит наповнювачів. 

3. Проаналізовані закономірності впливу на властивості цементних 

розчинів наповнювача у вигляді тонкомеленого трепелу з заданою питомою 

поверхнею в комплексі з висоактивним метакаоліном, мікроволластонитом 

та суперпластифікаторами; поліпшено показники якості неактивованих і 

активованих сумішей:  fа  в 5,0 і 5,5 раза, k1с в 1,45 і 2,2 раза, fctfm в 2,6 і 3,3 

раза, λ знижена до 2 раз, Ро  ≤ 2000кг/м3, Кр. ≥.0,95 при нормованій міцності на 

стиск fст; значення показників fа, k1с, W, Кр, F, λ, Rw активованих сумішей 

рухливістю П4 вище показників не активованих сумішей рухливістю П3, за 

винятком fст і fctfm, цементних розчинів, які залишаються в межах норми.  

4. Проаналізовані закономірності впливу на властивості цементних 

розчинів полідисперсного наповнювача у вигляді тонкомеленого кварцового 

піску з заданою питомою поверхнею в комплексі з полідисперсними, 

крменеземовмісткими наповнювачами різного генезису, різної структури та 

суперпластифікаторів С-3 або Melflux. Показано, що комплекс наповнювачів 



188 

 

і суперпластифікаторів забезпечують високі показники адгезійної міцності, 

тріщиностійкості, міцності на стиск та міцності на розтяг при згині розчинів, 

приготованих різними способами. При заміні С-3 на Melflux fа підвишується 

до 9 раз,  k1с – до 2,2 раза, fст – до 2 раз в порівнянні з нормою. Оцінка 

впливу способів приготування показала, що перспективними є як рухливі 

суміші рухливістю П3, які приготовлені в традиційних змішувачах так і 

активовані високорухливі суміші рухливістю П4. Застосування активації 

сумішей які містять тонкомелений трепел найбільш ефективно в порівнянні з 

тонкомеленим кварцовим піском. 

5. Оптимізовано склади поліфункціональних модифікаторів для 

поліпшення показників якості цементно-піщаних розчинів різноманітного 

призначення на основі комплексу полідисперсних кремнеземовмістких 

наповнювачів різного генезису і різної структури та суперпластифікаторів; 

поліфункціональні модифікатори відрізняються видом суперпластифікатора і 

наявністю у складі  тонкомеленого трепелу або тонкомеленого кварцового 

піску.  

6. Проведена дослідно-експериментальна апробація результатів 

дослідження та дана оцінка техніко-економічної ефективності їх 

впровадження: за рахунок застосування поліфункціональних модифікаторів з 

тонкомеленим трепелом для внутрішніх робіт можливо скоротити витрату 

енергоресурсів в 3-3,5 рази. Проведено впровадження в учбовий процес в 

Одеській державній академії будівництва та архітектури за освітньо-

науковою програмою «Технологія будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів». 
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