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ВСТУП 

 

Дисципліна «Бетони і будівельні розчини» найбільш значуща при 

підготовці фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» зі 

спеціального виду діяльності «Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів». За останнє десятиріччя прогрес в технології бетону, будівельних 

розчинів і сухих будівельних сумішей досяг значних масштабів. В Європі 

освоєні і скрізь  використовуються норми (стандарти) EN 206-1, у яких 

наведений комплекс вимог до властивостей, виробництва бетону, EN 934-2 – 

до застосування добавок і ін.. В Україні розпочато перехід на ці норми.  

При виконанні лабораторних робот необхідно враховувати зміни в 

термінології, поняттях і тенденціях, які наводяться у нових нормативних 

документах. 

Бетон – матеріал, отриманий змішуванням цементу, крупного і 

дрібного заповнювача, води, хімічних і мінеральних добавок, що набуває свої 

властивості в результаті гідратації цементу. 

Бетонна суміш – повністю змішана суміш компонентів бетону в стані 

здатному до ущільнення вибраним методом. 

Бетон затверділий – бетон у стабільному стані, що досягнув  певного 

рівня міцності. 

Бетон товарний – бетон доставлений, бетонна суміш що виготовлена 

поза будмайданчиком. 

Водовміст загальний – вода, що вводиться у бетонну суміш, а також 

вода що утримується у заповнювачі и на його поверхні, а також вода що 

можливо утворюється при попаданні льоду або пару (у випадку 

термообробки). 

Водо цементне відношення – відношення маси ефективного 

водовмісту до маси цементу в бетонній суміші. 

Повітря утягнене – мікроскопічні пузирі повітря, в основному 

розміром 10...300 нм, сферичної форми, що вводяться в бетонну суміш при 

змішуванні, як правило, за рахунок використання поверхнево-активних  

речовин. 

Добавка хімічна – матеріал, що додається в процесі приготування 

бетонної суміші в кількості не більше 5% від маси цементу в бетоні з метою 

модифікування властивостей бетонної суміші і/або затверділого бетону. 

Добавка, що знижує водовміст (пластифікатор) – добавка, яка 

дозволяє знизити кількість води (5-12%) бетонної суміші без впливу на 

удобоукладальність або яка без зменшення кількості води збільшує 

удобоукладальність або викликає обидва ефекти одночасно. 

Добавка, що значно знижує водовміст (супепластифікатор) – 

добавка, що дозволяє значно знизити кількість води (12-30%) в бетонній 

суміші без впливу на удобоукладальність або без зменшення кількості води 

збільшує удобоукладальність або  викликає обидва ефекти одночасно. 
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Добавка що збільшує зв’язування води (стабілізатор) – добавка яка 

попереджує втрати води  внаслідок спонтанного  водовідділення. 

Добавка повітревтягуюча – добавка, що забезпечує в процесі 

перемішування, утворення певної кількості дрібних, рівномірно розподілених 

пузирів повітря, які залишаються в бетоні, що затвердів. 

Прискорювач тужавлення – добавка , що скорочує період переходу 

бетонної суміші від пластичного от твердого стану. 

Прискорювач твердіння – добавка що збільшує швидкість наростання 

міцності бетону, що впливає або ні на строки тужавлення. 

Сповільнювач тужавлення – добавка, яка подовжує час початку 

переходу бетонної суміші від пластичного до твердого стану. 

Добавка ущільнююча – добавка, що знижує капілярну адсорбцію 

затверділого бетону. 

Сповільнювач тужавлення/пластифікатор – добавка, з 

комбінованим ефектом зниження водовмісту (пластифікатор)  - основний 

ефект з сповільненням тужавлення (додатковий ефект). 

Сповільнювач тужавлення/суперпластифікатор - добавка з 

комбінованим ефектом знижування водовмісту (пластифікатор) – основний 

ефект з сповільненням тужавлення (додатковий ефект). 

Добавка мінеральна – тонкоподрібнений компонент, що вводиться в 

бетон з метою покращення визначення або надання спеціальних 

властивостей в кількості 5...20% і більше від маси цементу. 

Тип I – добавки практично інертні. 

Тип II – добавки з пуцолановими або прихованими гідравлічними 

властивостями. 

Добавка комплексна – добавка з декілька компонентів, що впливає на  

властивості бетонної суміші і/або бетону більш ніж індивідуальна добавка. 
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Лабораторна №1 

ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕГКОУКЛАДАЛЬНОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ 

 

Мета роботи: Ознайомлення з методами визначення 

легкоукладальності, які поширюються на бетонні суміші, виготовлені на 

мінеральних в’яжучих, щільних і пористих заповнювачах, і дозволяють 

визначити їх марку з легкоукладальності за допомогою показників 

рухливості, жорсткості або розпливу. 

 

1.1 Визначення рухливості бетонної суміші 

Для проведення лабораторної роботи застосовують наступне 

обладнання: 

- конус (Рис. 1.1, табл.1.1);  

- прилад для визначення жорсткості (Рис.1.4);  

- лабораторний вібромайданчик; 

- сталеві лінійки по ГОСТ 427;  

- кельму типу КБ по ГОСТ 9533;  

- прямий металевий гладкий стрижень діаметром 16 мм, довжиною 

600 мм, с округленими кінцями;  

- завантажувальну воронку;  

- гладкий металевий лист розміром не менше 700х700 мм. 

Конус виготовляють з листової сталі, Внутрішня сторона конуса 

повинна мати гладку поверхню, ступінь шорсткості не повинен бути більше 

Rz 40 мкм по ГОСТ 2789. 

 

 
1 – ручка; 2 – корпус приладу; 3 – упори; 4 – зварний шов 

Рис. 1.1  Конус для визначення рухомості бетонної суміші 
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Таблиця 1.1  Розміри конусів 

Найменування 

конуса  

   

Внутрішні розміри конуса, мм 

 

d D h 

Звичайний  100±1 200±1 300±1 

Збільшений 150±1 300±1 450±1 

 

Загальна маса диска, штанги и шайби приладу повинні складати 

(2750±50) г. 

 
 

Рис. 1. 2  Визначення рухомості (ОК) бетонної суміші. 

 

Рухомість бетонної суміші характеризується визначенням у 

сантиметрах величини осідання конусу ОК, відформованого із бетонної 

суміші. Рухомість бетонної суміші з зернами заповнювача найбільшої 

крупності до 40 мм включно визначають на приладі – звичайному конусі.. 

Для визначення рухомості бетонної суміші з зернами заповнювача 

найбільшої крупності більше 40 мм слід використовувати збільшений конус. 

Дозволяється використання звичайного конусу для бетонної суміші з 

зернами заповнювача найбільшої крупності  40 мм, якщо суміш заздалегідь 

просіяна крізь сито з чашечкою розміром 40 мм.  Наведення результатів 

випробувань таких проб до рухомості реального складу бетону виконують за 

допомогою спеціальної градуювальної залежності. 

Осадку конуса бетонної суміші визначають у послідовності, наведеній 

нижче. 

Для підготування конуса і пристосування до випробувань  всі поверхні, 

що торкаються бетонної суміші , слід очистити і протерти вологою 

тканиною. Конус встановлюють на гладкий металевий лист і заповнюють 

його бетонною сумішшю крізь воронку трьома шарами однакової висоти. 

Кожен шар ущільнюють штикуванням металевим стрижнем: 

- у звичайному конусі             25 разів 

- у збільшеному  конусі           56 разів 
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Конус під час наповнювання і штикування повинен бути щільно 

притиснутий до листа. 

Після ущільнення бетонної суміші в конусі воронку знімають, а 

надлишок суміші зрізують кельмою на рівні з верхніми краями конуса. Конус 

повільно знімають з відформованої бетонної суміші і встановлюють поруч з 

нею. Час, витрачений на знімання конусу повинен складати 3-7 с. Осідання 

конуса бетонної суміші визначають укладанням металевої лінійки на ребро 

на верх конусу і вимірюючи відстань від нижньої грані лінійки до верху 

бетонної суміші з похибкою до 0,5 см. 

 
Рис. 1.3. Визначення рухомості різних бетонних сумішей 

а  загальний вид конуса для випробувань; б   жорстка суміш;  

в  малорухома суміш; г - рухома;д — дуже рухома; є  лита 

 

Якщо після знаття конуса бетонна суміш розпадається і набуває 

форму, що ускладнює визначення її осідання, вимірювання не виконують і 

випробування повторюють на новій пробі бетонної суміші. Величину 

осідання конуса бетонної суміші, визначену у збільшеному конусі, 

приводять до величини осідання звичайного конуса множенням величини 

осідання бетону збільшеного конуса на перехідний коефіцієнт 0,67. 

Осідання конуса бетонної суміші визначають два рази. Загальний час 

випробувань з початку наповнення конуса бетонною сумішшю під час 

першого визначення і до моменту вимірювання осідання конуса під час 

другого визначення не повинно бути більше 10 хв. 

Осідання конусу бетонної суміші визначають з округленням до 1,0 см 

як середнє арифметичне результатів двох визначень осідання конуса з однієї 

проби, що відрізняються між собою не більше ніж: 

на 1 см при ОК  4 см; 

на 2 см при ОК = 5-9 см; 

на 3 см при ОК  10 см. 
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При більшому розходженні результатів визначення повторюють на 

новій пробі. 

Результати випробувань заносять в лабораторний журнал, в якому 

вказують: 

-дату і час випробування; 

- місце отбору проби; 

- марку и вид бетону, виготовленого із суміші, що випробується; 

- результати часних випробувань; 

- середньоарифметичний результат. 

Якщо визначене осідання конусу бетонної суміші буде дорівнювати 

нулю, суміш визнають такою, що не має рухливості і вона повинна 

характеризуватися жорсткістю. 

 

Таблиця  1.2  Класифікація бетонних сумішей за жорсткістю і 

рухомістю 

 

1.2 Визначення жорсткості бетонної суміші за допомогою приладу для 

визначення жорсткості 

 

Жорсткість бетонної суміші Ж характеризується часом вібрації ( в 

секундах), необхідним для вирівнювання і ущільнення попередньо 

відформованого конуса бетонної суміші в приладі для визначення 

жорсткості. Жорсткість бетонної суміші з зернами заповнювача найбільшого 

розміру до 40 мм включно визначають на лабораторному вібромайданчику. 

Лабораторна віброплощадка з встановленим на ній приладі без 

бетонної суміші повинен забезпечувати вертикальний напрямок коливань 

частотою (2900±100) за хвилину і амплітудою (0,5±0,01) мм. 

Віброплощадка повинна мати пристрій, що забезпечує під час 

випробувань жорстке кріплення приладу до поверхні стола. Фланець 

циліндричного кільця приладу повинен щільно притискатися до поверхні 

стола віброплощадки для попередження витікання цементного тіста. 

Марка за 

легкоукладальності 

 

Жорсткість, с Рухомість, ОК, см 

Ж4 31-60 - 

Ж3 21-30 - 

Ж2 11-20 - 

Ж1 5-10 - 

Р1 4 і менше  1-4 

Р2 - 5-9 

Р3 - 10-15 

Р4 - 16-20 

Р5 - Більше 21 
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Жорсткість бетонної суміші визначають у послідовності, наведеній 

нижче (рис.1.4). 

Прилад встановлюють на віброплощадку і збирають в наступному 

порядку: встановлюють і жорстко закріплюють циліндричне кільце приладу 

1, в яке встановлюють конус 2 і закріплюють його ручками 3, які заводять  в 

пази кільця, після чого встановлюють воронку 4. 

Заповнення конусу приладу бетонною сумішшю, ущільнення її і зняття 

конусу з відформованою сумішшю проводять так само,  як і при визначенні 

рухомості. 

Поворотом штатива 5 диск 8 встановлюють над відформованим 

конусом бетонної суміші і повільно опускають його на поверхню конуса 

суміші. Штатив закріплюють у фіксуючій втулці 7 зажимним гвинтом.  

 
 

Рис. 1.4  Прилад для визначення жорсткості бетонної суміші  

1 - циліндричне кільце з фланцем в основі; 2 - конус;  3 - кільце-утримувач з 

ручками; 4 - завантажувальна воронка;  5 - штатив; 6 - направляюча втулка;  
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7 - фіксуюча втулка з зажимним гвинтом; 8 - диск з шістьма отворами; 

9 - стальна шайба;  10 - штанга. 

Потім одночасно включають віброплощадку і секундомір і 

спостерігають за вирівнюванням і ущільненням бетонної суміші. Вібрування 

проводять до тих пір, поки не почнеться виділення цементного тіста із будь 

яких двох отворів диску. У цей момент виключають секундомір і вібратор. 

Отриманий час ( в секундах) характеризує жорсткість бетонної суміші. 

Жорсткість бетонної суміші визначають двічі. Загальний час 

випробування з початку заповнення конуса бетонною сумішшю, у 

встановленому приладі, під час першого визначення і до закінчення 

визначення жорсткості під час другого визначення, не повинен перевищувати 

15 хвилин. 

Жорсткість бетонної суміші вираховують з округленням до 1с як 

середнє арифметичне результатів двох визначень однієї проби суміші, що 

відрізняються одна від другої не більше ніж на 20%. При більшому 

розходженні результатів визначення повторюють на одній пробі. 

Для визначення жорсткості бетонної суміші дозволяється використання 

інших приладів. Для кожного приладу встановлюється градуювальна 

залежність для приведення отриманих на них даних до показника жорсткості 

за стандартним методом. 

 

1.3 Визначення жорсткості бетонної суміші технічним віскозиметром  

 

Визначення жорсткості бетонної суміші технічним віскозиметром (див. 

рис. 1.5) відбувається при найбільшій крупності зерен заповнювача від 5 до 

40 мм. 

При визначенні жорсткості бетонної суміші на лабораторну 

віброплощадку встановлюють і закріплюють циліндричну ємність1 

віскозиметра. Потім  вставляють і закріплюють затисками 3 циліндрове 

кільце 2. У кільце вставляють конус 4. На конус надягають кільце-утримувач 

10, ручки якого заводять в пази петель 11, потім встановлюють насадку 5. 

Конус наповнюють бетонною сумішшю на повну висоту з насадкою, 

попередньо  суміш ущільнюють штикуванням. 

Остаточно бетонну суміш в конусі ущільнюють вібрацією до тих пір, 

поки на поверхні суміші і з-під нижньої підстави конуса почнеться помітне 

виділення цементного клею. Час вібрації повинен бути не менше 5 і не більш 

30 с. 

Після закінчення вібрації насадку знімають, надлишок суміші зрізають 

металевою лінійкою на рівні з краями конуса, а потім знімають конус строго 

вертикально без перекосів. 

Встановлюють на прилад штатив 9 з диском 8 і штангою 7 (маса диска 

зі штангою повинна бути  800-1000 г). Повністю звільняють затискний гвинт 

6 штанги і опускають диск на поверхню відформованого конуса бетонної 

суміші. 
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Одночасно включають віброплощадку і секундомір і спостерігають за 

опусканням штанги. Коли риска штанги співпадає з верхньою площиною 

направляючої головки штатива, вимикають секундомір і вібратор і 

відзначають час, що пройшов від моменту включення вібратора до його 

виключення. Одержаний час в секундах, помножене на усереднений 

перевідний коефіцієнт 0,45, характеризує жорсткість бетонної суміші. 

Для нанесення риски на штангу 7 проводять тарирувальний 

експеримент з бетонною сумішшю, що має показник рухливості 1-2 см і 

заповнювач максимальною крупною зерен 20 мм. Риску наносять на штанзі 

на 5 мм нижче положення, що відповідає вирівняній поверхні.  Випробування 

проводять не менше двох разів. 

 
Рис.1.5  Технічний віскозиметр 

 

1.4 Визначення жорсткості бетонної суміші у формах для 

виготовлення бетонних зразків  

 

Жорсткість бетонної суміші у формах для виготовлення контрольних 

зразків слід визначати: 

- при максимальній крупності зерен заповнювача від 5 до 70 мм -  у 

формах розміром 200х200х200 мм за методом Скрамтаєва за допомогою 

металевого конуса, розмір якого вказаний на рисунку додатку 2; 

- при максимальній крупності зерен заповнювача від 5 до 20 мм – у 

формах розміром 100х100х100 мм за допомогою приладу конструкції 

Красного масою (435±15) г (рис.1.6). 
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Для визначення жорсткості бетонної суміші форми для виготовлення 

контрольних зразків повинні бути закріплені на лабораторному 

вібромайданчику. 

Для визначення жорсткості у формах розміром 200х200х200 мм у 

закріплену на віброплощадці форму встановлюють конус і заповнюють його 

бетонною сумішшю. Потім конус обережно знімають і вмикають 

віброплощадку, одночасно включивши секундомір. Вібрування проводять до 

тих пір поки бетонна суміш не заповнить всі кутки форми, а поверхня її не 

стане горизонтальною. 

Час (в секундах), необхідний для вирівнювання поверхні бетонної 

суміші у формі, помножений на перехідний коефіцієнт 0,7 характеризує 

жорсткість бетонної суміші. 

Для визначення жорсткості в формі розміром 100х100х100 мм, 

закріплену на віброплощадці форму заповнюють бетонною сумішшю на всю 

висоту. Після чого занурюють ніжки приладу у бетонну суміш до моменту , 

коли диск торкнеться поверхні бетонної суміші. Потім вмикають 

віброплощадку і одночасно секундомір. Вібрування проводять до тих пір 

поки не почнеться виділення цементного молока із будь яких двох отворів 

диску. Отриманий час (в секундах) характеризує жорсткість бетонної суміші 

(середній перехідний коефіцієнт дорівнює 1).  

 
 

Рис. 1.6  Прилад Красного для визначення жорсткості бетонної суміші  

 

1.5 Інші способи визначення легкоуладальності 

 

Методи випробувань, що відрізняються від тих які були описані вище, 

були розроблені останніми роками для самоущільнюючих бетонів (СУБ). 

Вони не описані в стандартах, однак довели свою ефективність на практиці. 

1.5.1. Метод розпливу бетонної суміші с осіданням конуса фактично 

являє собою комбінацію осідання конусу (використовується також само 

конусоподібна форма) і діаметру розливу являє собою комбінацію осідання 

конусу.  
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Конус заповнюється бетонною сумішшю на пластині для розпливу, 

суміш ущільнюється конус повільно піднімається (Рис.1.7). При цьому 

зазвичай вимірюється час в секундах, який потрібен для досягнення діаметру 

розпливу 50см, а потім – максимального діаметру розпливу в кінці його руху. 

 

Альтернативний спосіб, що 

іноді застосовується – 

перевернутий конус. При 

цьому робота полегшується 

тому що форму не треба 

тримати при заливанні 

бетонної суміші. Цей спосіб 

підходить для використання 

на майданчику, а також у 

лабораторії. Можна також 

додати додаткову перепону 

розпливу, вклавши у центр 

сталеве кільце з 

вертикальними стрижнями, 

що імітує рух навколо 

арматура. 

1.5.2. Кутовий ящик 

Кутовий ящик підходить для аналізу розтікання з вертикальної 

площини на горизонтальну. Тут також визначають час необхідний для 

горизонтального розтікання. На 50 см, а також для досягнення протилежної 

сторони каналу, а крім того, глибину шару бетону на виході і на протилежній 

стороні. Швидкість розтікання  також може бути заміряна, наприклад, 

електронними методами у двох різних точках. 

 
Рис. 1.8 – Кутовий ящик 

Розміри в міліметрах 

Стальна арматура 

Зазор 35 мм 

Рис. 1.7 – Визначення розпливу 
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На виході випускних каналів зазвичай встановлюють стальну 

арматуру. 

Цей спосіб підходить для використання як на майданчику, так і в 

лабораторних умовах. 

  1.5.3. Прямокутна воронка 

Бетонна суміш заливається при закритому нижньому затворі, потім  

затвор відкривають і заміряють час витікання, наприклад. до першого 

перериву у потоці бетонної суміші.  

 
Рис. 1.9 – Прямокутна воронка 

 

Спосіб більш придатний для використання в лабораторії, тому що 

воронка  (Рис.1.9) зазвичай закріплена на стенді. 

 

Лабораторна  робота №2 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ (МАРКИ) БЕТОНУ ПО МІЦНОСТІ ПРИ 

СТИСКУ 

 

Мета роботи: визначення міцності бетону  у вимірі мінімальних 

зусиль, що руйнують спеціально виготовлені контрольні зразки бетону при їх 

статичному навантаженні з постійною швидкістю росту навантаження й 

наступному обчисленні напруг при цих зусиллях у припущенні пружної 

роботи матеріалу. 

Клас бетону – одне з нормованих значень уніфікованого ряду даного 

показника якості бетону, прийнята з гарантованою забезпеченістю, 

наприклад класи бетону по міцності на стиск і розтягання.  

Класи бетону по міцності при стиску й осьовому розтяганні відповідають 

значенню гарантованої міцності бетону із забезпеченістю 0,95 при 

Розміри в міліметрах 
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випробуванні стандартних зразків-кубів 15Х15Х15см і призм 15Х15Х60см 

або інших стандартних зразків Клас бетону встановлюється у віці 28 діб. 

Марка бетону – одне з нормованих значень уніфікованого ряду даного 

показника якості бетону, прийняті по його середньому значенню. Наприклад, 

марка по міцності, морозостійкості, водонепроникності, середній міцності. 

Марка бетону по міцності при стиску являє собою середнє значення міцності 

при стиску у віці 28 діб нормального твердіння серії зразків-кубів розміром 

15Х15Х15 см.  

Проектний вік бетону – час, протягом якого повинне бути забезпечене 

досягнення бетоном заданих вимог по марках й інших показниках. Він 

установлюється в стандартах або технічних умовах на бетонні й 

залізобетонні вироби  або в робочих кресленнях бетонних і залізобетонних 

монолітних конструкцій. 

 

2.1. Методи визначення міцності по контрольним зразкам 

 

Визначення міцності бетону складається з вимірів мінімальних зусиль, 

що руйнують спеціально виготовлені контрольні зразки бетону при їх 

статичному навантаженні з постійною швидкістю росту навантаження.  

 

2.2. Контрольні зразки бетону 

 

Форма й номінальні розміри зразків повинні відповідати зазначеним в 

табл..2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Види контрольних зразків 

Метод 

 

 

Форма 

зразка 

 

Розміри зразка, мм 

 

Визначення міцності 

 на стиск 

Куб 

 

Довжина ребра:  100; 150; 200; 300 

 

на розтягування при 

розколюванні 

Циліндр 

 

Діаметр d:  100; 150; 200; 300 

Висота h, рівна 2d 

 

За базовий зразок при всіх видах випробувань  приймається зразок з 

розміром  150Х150 мм.  Розміри зразків залежно від найбільшої номінальної 

крупності заповнювача в пробі бетонної суміші повинні відповідати 

зазначеним у табл. 2.2. 

Відхилення:  - від площинності опорних поверхонь кубів і циліндрів, 

що прилягають до плит преса, не повинні перевищувати 0,1 мм. 

- від прямолінійності утворюючих зразків-циліндрів, призначених для 

випробування на розколювання, не повинні перевищувати 0,1 мм. 
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- від перпендикулярності суміжних граней кубів і призм, а також 

опорних поверхонь й утворюючих циліндрів, призначених для випробування 

на стиск, не повинні перевищувати 1 мм.  

 

Таблиця 2.2 – Розміри контрольних зразків 

Найбільший 

номінальний 

розмір зерна 

заповнювача 

Найменший розмір 

зразка (ребра куба, 

сторони поперечного 

перерізу призми або 

вісімки, діаметра й 

висоти циліндра) 

Найбільший 

номінальний 

розмір зерна 

заповнювача 

мм 

 

Найменший розмір 

зразка (ребра куба, 

сторони поперечного 

перерізу призми або 

вісімки, діаметра й 

висоти циліндра) 

20 і менш 

 

100 

 

70 

 

200  

 

40 

 

150 

 

100 

 

300  

 

 

2.3 Відбір проб і виготовлення зразків  

 

Проби бетонної суміші для виготовлення контрольних зразків при 

виробничому контролі міцності бетону варто відбирати відповідно до вимог 

ДСТУ Б В.2.7-114-2002. 

Проби бетонної суміші для виготовлення контрольних зразків, 

призначених для лабораторних досліджень, при виборі складу бетону, 

обґрунтуванні норм витрати цементу, варто відбирати зі спеціально 

виготовлених лабораторних замісів бетонної суміші. 

Об'єм проби бетонної суміші повинен перевищувати необхідний для 

виготовлення всіх серій контрольних зразків не менш, ніж в 1,2 рази. 

Відібрана проба бетонної суміші повинна бути додатково вручну перемішана 

перед формуванням зразків. Бетонні суміші, що містять повітревтягуючі і 

газоутворюючі добавки суміші перед формуванням зразків додатково 

перемішувати не слід. 

До використання форм їхні внутрішні поверхні повинні бути покриті 

тонким шаром змащення, що не залишає плям на поверхні зразків і не 

впливає на властивості поверхневого шару бетону. 

Укладання й ущільнення бетонної суміші варто робити не пізніше, ніж 

через 20 хв послу відбору проби. При виготовленні однієї або декількох серій 

зразків, призначених для визначення різних характеристик бетону, всі зразки 

варто виготовляти з однієї проби бетонної суміші й ущільнювати їх в 

однакових умовах.  

При недотриманні цієї вимоги результати випробувань не враховують. 

При виробничому контролі формування контрольних зразків, а також 

контрольних блоків із ніздрюватих бетонів варто робити по тій же технології 

і з тими ж параметрами ущільнення, що й конструкції. 
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При рухливості бетонної суміші менш 10 см або жорсткості менше 11 с 

форму з бетонною сумішшю закріплюють на лабораторній віброплощадці і 

додатково ущільнюють. 

При виготовленні зразків з бетонної суміші жорсткістю 11 с і більше на 

формі закріплюють насадку. Форму з насадкою жорстко закріплюють на 

лабораторній віброплощадці й установлюють на поверхню суміші пригруз  і 

вібрують до припинення осідання пригрузу плюс додатково 5 - 10 с. 

Безпосередньо після виготовлення зразків на них повинно бути 

нанесене маркування. Маркування не повинно ушкоджувати зразок або 

впливати на результати випробування. 

 

2.4 Твердіння, зберігання і транспортування зразків 

 

Зразки, призначені для твердіння в нормальних умовах, після 

виготовлення до розпалублювання зберігають у формах, покритих вологою 

тканиною або іншим матеріалом, що виключає можливість випару з них 

вологи у приміщенні з температурою повітря (20±5)°С. 

При визначенні міцності бетону на стиск зразки розпалублюють не 

раніше ніж через 24 г для бетонів класу В7,5 (М100) і вище, і не раніше ніж 

через 48 г - для бетонів класу В5 (М75) і нижче, а також для бетонів з 

добавками, що сповільнюють їхнє твердіння в ранньому віці. 

Після розпалублення зразки повинні бути поміщені в камеру, що 

забезпечує   нормальні умови, тобто температуру 20 ± 3°С і відносну 

вологість повітря 95±5%. Зразки укладають на підкладки так, щоб відстань 

між зразками, а також між зразками й стінками камери була не менше 5 мм. 

Зразки в камері нормального твердіння не повинні безпосередньо 

зрошуватися водою.  

Зразки, призначені для твердіння в умовах теплової обробки, повинні 

бути поміщені у формах у тепловий агрегат (пропарювальну камеру, 

автоклав, відсік форми або касети й т.д.) і твердіти там разом з 

конструкціями або окремо за прийнятим на виробництві режимом. Після 

закінчення теплової обробки зразки розпалублюють і випробовують або 

зберігають у нормальних умовах. 

 

2.5  Підготовка до випробувань зразків і умови їхнього проведення  

 

У приміщенні для випробування зразків варто підтримувати 

температуру повітря в межах (20±5) °С и відносну вологість повітря не 

менше  55 %. У цих умовах зразки повинні бути витримані до випробування 

в розпалубленому вигляді протягом не менше 24 г, якщо вони тверділи у 

воді, і протягом не менш 4 г, якщо вони тверділи у повітряно-вологих умовах 

або в умовах теплової обробки. 

Зразки, призначені для випробувань для визначення передаточної або 

розпалубної міцності бетону на стиск у гарячому стані, а також зразки, 
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призначені для визначення міцності на розтягування після водяного 

твердіння, варто випробовувати без попередньої витримки. 

Перед випробуванням зразки піддають візуальному огляду, 

встановлюючи наявність дефектів у вигляді сколів ребер, раковин і сторонніх 

включень. Зразки, що мають тріщини, околи ребер глибиною більше 10 мм, 

раковини діаметром більше 10 мм і глибиною більше 5 мм (крім бетону 

крупнопористої структури), а також сліди розшарування і недоущільнення 

бетонної суміші, випробуванню не підлягають. Напливи бетону на ребрах 

опорних граней зразків повинні бути вилучені. Результати огляду записують 

у журнал випробувань. На зразках вибирають і позначають грані, до яких 

повинні бути прикладені зусилля в процесі навантаження. Опорні грані 

відформованих зразків-кубів, призначених для випробування на стиск, 

вибирають так, щоб стискаюча сила при випробуванні була спрямована 

паралельно шарам укладання бетонної суміші у форми. Опорні грані зразків-

кубів і призм, призначених для випробування на розтягування при 

розколюванні, повинні бути обрані так, щоб осі колючих прокладок, що 

передають зусилля, були перпендикулярні до шарів укладання бетонної 

суміші. Площина вигину зразків-призм при випробуванні на розтягання при 

вигині повинна бути паралельна шарам укладання. 

Лінійні розміри зразків вимірюють із погрішністю не більше 1 %, 

Результати вимірів розмірів зразків записують у журнал. 

 

2.6  Проведення випробувань 

 

Всі зразки однієї серії повинні бути випробувані в розрахунковому віці 

протягом не більше 1 г. 

Навантаження зразків роблять беззупинно зі швидкістю, що забезпечує 

підвищення розрахункової напруги у зразку до його повного руйнування в 

межах (0,6±0,4) МПа/с при випробуваннях на стиск й у межах (0,05±0,02) 

МПа/с при випробуваннях на розтягання. При цьому час навантаження 

одного зразка повинен бути не менш 30 с. 

Максимальне зусилля, досягнуте в процесі випробування, приймають 

за руйнівне навантаження (рис.2.1) й записують його в журнал випробувань. 

При випробуванні на стиск зразки-куби й циліндри встановлюють 

однієї з обраних граней на нижню опорну плиту преса (або іспитової 

машини) центрально щодо його поздовжньої осі, використовуючи риски, 

нанесені на плиту преса. 

Зразки-половинки призм при випробуванні на стиск встановлюють між 

двома додатковими сталевими плитами.  

Після установки зразка на опорні плити пресу чи  додаткові сталеві 

плити сполучають верхню плиту преса з верхньою опорною гранню зразка 

так, щоб їхні площини повністю прилягали одна до іншої. Далі починають 

навантаження. 
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Рис. 2.1 – Схеми характеру руйнувань зразків підчас випробування на стиск 

1 - нормальне руйнування; 2-5 - дефектні руйнування 

 

2.7 Обробка і оцінка результатів 

 

Міцність бетону, МПа (кгс/см
2
), обчислюють з точністю до 0,1 МПа (1 

кгс/см
2
) при випробуваннях на стиск і до 0,01 МПа (0,1 кгс/см

2
) при 

випробуваннях на розтягування для кожного зразка за формулами:  на стиск 

                                       
R

F

A
kw ;

 
де F - руйнівне навантаження, Н (кгс);  

А - площа робочого перетину зразка, мм
2
 (см

2
);  

     α  

 

- масштабні коефіцієнти для приведення міцності бетону до міцності 

бетону в зразках базових розміру і форми;     

 

    
kw    

 

- поправочний коефіцієнт для ніздрюватого бетону, що враховує 

вологість зразків у момент випробування. 

 

Таблиця 2.5      

    Форма і розміри зразка, мм 

Куб (ребро) або квадратна  

призма (сторона) 

α    всіх видів бетонів, 

крім ніздрюватого 

70 0,85 

100 0,95 

150 1,00 

200 1,05 

300 1,10 

Примітки:          

1. Для ніздрюватого бетону із середньою щільністю менше 400 кг/м
3
 

масштабний коефіцієнт варто приймати рівним 1,0 незалежно від розмірів і 

форми зразків. 

2.  Для ніздрюватого бетону із середньою щільністю 400 кг/м
3
 і більше 

масштабний коефіцієнт α  для відібраних із конструкцій кернів циліндричної 



20 

 

форми діаметром і висотою 70 мм і випиляних кубів з ребром довжиною 70 

мм приймають рівним 0,90, а для циліндрів діаметром і висотою 100 мм і 

кубів з ребром довжиною 100 мм - рівним 0,95.      

Міцність бетону (крім ніздрюватого) у серії зразків визначають як 

середнє арифметичне значення в серії:  

із двох зразків - по двох зразках; 

із трьох зразків - по двох найбільших по міцності зразкам;  

із чотирьох зразків - по трьох найбільших по міцності зразкам;  

із шести зразків - по чотирьох найбільшим по міцності зразкам.  

При відбраковуванні дефектних зразків міцність бетону в серії  

визначають по всіх зразках, що залишилися, якщо їх не менше двох. 

Результати випробування серії із двох зразків при відбраковуванні одного 

зразка не враховують. 

У випадках, якщо середній внутришньосерійний коефіцієнт варіації 

міцності бетону на стиск перевищує 8%, необхідно провести позачергову 

переатестацію іспитової лабораторії.       

 

2.8 Визначення середнього внутришньосерійного коефіцієнта 

варіації міцності бетону 

   

Середній внутрішньосерійний коефіцієнт  варіації  міцності бетону VS ,%,  

визначають за  результатами випробування  будь-яких послідовних 30 серій 

зразків бетону одного  класу (марки). Для цього  визначають розмах WSj  у 

кожній серії,  а також середній розмах WS ,МПа,  і середню міцність RS ,МПа,по 

всім 30 серіям по формулах  

     
W R Rsj j j,max ,min ;                   

                                                      
W

W

s

sj
j 1

30

30
;
                             

                                                           
R

R

s

sj
j 1

30

30
;
                               

                                                            
V

W

dR

s

s

,

                                
  де  

 
  R Rj j,max ,min и       
 

  - максимальне й мінімальне значення міцності бетону в 

кожній серії зразків, МПа;       

   

 

R Wsj sj,
  - середні міцність і розкид міцності бетону в кожній серії 

зразків, МПа; 

   d  
 

 - коефіцієнт, прийнятий залежно від числа зразків n у 

кожній серії: 

                                                при n = 2   d = 1,13; 

"   n = 3   d = 1,69; 

"   n = 4   d = 2,06; 

"   n = 6   d = 2,50. 
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Лабораторна робота №3 

ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ ВАЖКОГО БЕТОНУ З ХІМІЧНИМИ 

ДОБАВКАМИ 

 

Мета роботи:  установити раціональну витрату матеріалів на 1м
3 

бетонній суміші при якому найбільше економічно забезпечується одержання 

легкоукладальної бетонної суміші й заданій міцності бетону, а в ряді 

випадків необхідної морозостійкості, водонепроникності й спеціальних 

властивостей бетону.  

Проектування складу бетону передбачає одержання заданих 

властивостей бетону при мінімальних витратах сировинних ресурсів. 

Ціль підбора складу бетонної суміші полягає в тім, щоб при мінімальній 

витраті цементного тіста з'єднати в єдиний моноліт великий і дрібний 

заповнювачі. Для цього цементне тісто у вигляді прошарку повинно 

перебувати не тільки на кожному контакті між всіма частками заповнювача 

(великого і дрібного), але й заповнювати весь простір між ними. Ця умова 

може бути виконана при правильному підборі співвідношення між великим і 

дрібним заповнювачами і відповідною мінімальною витратою цементного 

тіста. Залежно від характеристик міцності вихідних матеріалів проектується 

(прогнозується) певна марка бетону. Отже, міцність бетону в основному 

залежить від міцності цементного каменю, що утвориться, у порожнечах і 

прошарках між великим і дрібним заповнювачами. При правильно 

підібраному складі цементне тісто займає 22-34% обсягу бетону, а обсяг 

заповнювачів відповідно становить 66-78%. 

Існуюча технологія перемішування бетонної суміші і методи її 

ущільнення не дозволяють при проектуванні складових призначати 

мінімальну кількість води, певна з розрахунку для забезпечення реакцій із 

цементом. Природно, що технологічно необхідний надлишок води створює 

пористість цементного каменю й переривчастість контакту, що склеює, між 

заповнювачами. Найпоширеніший метод розрахунку состава бетону для 

звичайних важких бетонів - розрахунок по методу абсолютних обсягів, 

запропонований Б. Г. Скрамтаєвим. Він виробляється по проектованому класу 

(марці) бетону міцності при стиску й легкоукладальності (рухливості або 

твердості) бетонної суміші. Крім того, для конкретних матеріалів, використаних 

при виробництві бетонних робіт, необхідно знати вид, активність, об'ємну і 

питому вагу цементу, гранулометричний склад великого й дрібного 

заповнювачів і їх об'ємну й питому вагу. Потім по формулі (1) визначають В/Ц.  

Для звичайної рухливої бетонної суміші: 

Ц
В =

RцА
КК

Rб

RцA

5,0
21

                 (3.1) 

де: А – коефіцієнт, що залежить від якості матеріалів, властивостей 

бетонної суміші й бетону; 

Rц – активність (марка) цементу, кгс/см
2
; 
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Rб – міцність бетону при стиску у віці 28 діб, кгс/см
2
; 

К1 – коефіцієнт, що враховує мінеральний состав цементу й умови 

твердіння бетону; 

К2 – коефіцієнт, що враховує виробничі умови 

Орієнтовна витрата води в л на 1 м
3 
бетонній суміші при витраті цементу 

до 400 кг/м
3 
визначають по таблиці 1 або по графіках (рис. 11) [5]. 

 

Таблиця 3.1  Значення коефіцієнта А для визначення В/Ц 

Вміст глини, 

пилу і мулу, % 

по масі 

Сумарний 

вміст глини, 

пилу і мулу в 

навішенні з  

3 кг щебеню і  

1 кг піску, % 

масі 

Значення коефіцієнта 

у 

щебені 

у 

піску 

щебінь 

 

гірський 

гравій 

річковий і 

морський 

гравій 

0 0 0 0,64 0,60 0,57 

0 3 0,75 0,61 0,56 0,57 

1 3 1,50 0,58 0,53 0,50 

2 3 2,20 0,55 0,50 0,47 

2 5 2,80 0,52 0,47 0,44 

 

Таблиця 3.2 – Значення коефіцієнтів К1 і К2  

 Умови, що враховують К1 К2 

Мінеральний состав цементу   

високоалюмінатний (10...15%С3А) 0,88…0,92  

середньоалюмінатний (6...10%С3А) 0,92...0,98  

низькоалюмінатний (4...6%С3А) 0,98...1,00  

високоалітовий (55...60%С3S) 0,9...0,94  

середньобелітовий (48...55%С3S) 0,94...0,97  

високобелітовий (25...40%С2S) 1,00...1,03  

середньобелітовий (18...25%С2S) 0,98...1,00  

низькобелітовий (до 18% С2S) 1,00  

Рівень виробництва:   

Високий (Vп=9.12%)  0,97...1,0 

Середній (Vп=13%)  0,95 

Задовільний (Vп=14..17%)  0,90…0,94 
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Таблиця 3.3 – Водопотреба бетонної суміші 
Легкоукладальність бетонної 

суміші 

Характеристика великого заповнювача 

(вид і максимальний розмір, мм) 

Жорсткість, с Рухливість, ОК, 

см 

Гравій Щебінь 

10 20 40 80 10 20 40 80 

140 0 152 137 121 106 162 147 131 116 

120 0 154 139 123 108 164 149 133 118 

100 0 156 141 125 110 166 151 135 120 

80 0 158 143 127 112 168 153 137 122 

60 0 160 145 129 114 170 155 139 124 

40 0 162 148 132 117 172 158 142 127 

30 0 165 150 136 121 175 160 146 131 

20 0 171 156 141 126 181 166 151 136 

15 0 176 160 146 131 186 170 156 141 

10 0 180 164 150 134 184 174 160 145 

- 1 182 168 153 138 192 178 163 148 

- 2 187 172 157 142 197 182 187 152 

- 3 192 177 162 147 202 187 172 157 

- 4 196 181 166 151 206 191 176 161 

- 5 199 185 170 154 209 195 180 164 

- 6 203 188 173 158 213 198 183 168 

- 7 207 193 178 162 217 202 188 172 

- 8 210 195 181 165 220 205 191 175 

- 9 213 198 184 169 223 208 189 178 

- 10 216 202 187 172 226 212 197 182 

- 11 219 205 190 175 229 214 195 185 

- 12 222 207 192 177 232 217 202 187 

- 13 225 210 194 180 235 220 204 190 

- 14 227 212 196 182 237 222 206 192 

- 15 230 215 198 189 239 224 208 194 

- 16 232 217 200 186 241 226 210 196 

 17 234 219 202 188 243 228 221 198 

- 18 236 221 204 190 245 230 214 200 

- 19 238 223 206 192 247 232 216 202 

- 20 240 225 208 194 249 234 218 204 

- 21 242 227 208 196 251 236 220 208 

- 22 244 229 210 198 253 238 222 210 

- 23 246 231 212 200 255 240 230 212 

- 24 248 233 214 202 257 242 232 214 

Далі залежно від характеристик використовуваних матеріалів коректуємо 

витрату води.  

В=Вт+∆В                      (3.2) 

Витрата цементу на 1 м
3
 бетонній суміші визначають із залежності: 

 

                                    3,
м

кг

Ц

В

В
Ц  

 

(3.3) 

Таблиця 3.4 – Корегування витрати води 
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Матеріали 
Кількість води, л/м

3
 

збільшення зменшення 

Щебені з метаморфічних і осадових 

гірських порід 

4...13  

Гірський гравій  5...10 

Морський і річковий гравій  9...15 

Пісок з модулем крупності 2,5 При зменшенні модуля 

крупності на кожні 0,5 

від 2,5 

4 л 

При збільшенні модуля 

крупності на кожні 0,5 

від 2,5 

4 л 

Щебені з вивержених гірських порід із 

гладкою поверхнею зламу (діабаз, 

базальт, кварцитовий піщаник і ін.)  

 3...4 

Пісок із зерен гладкої, добре окатаної 

поверхні (типу вольського) 
 2...3 

Цементне тісто нормальної густини 28% При збільшенні 

нормальної густини на 

кожний відсоток 

4 л 

При зменшенні 

нормальної густини на 

кожний відсоток 

4 л 

 

При витраті цементу більше 400 кг/м
3
 кількість води на 1 м

3
 бетонної 

суміші необхідно збільшувати на 10 л для кожних додаткових 100 кг цементу. 

Витрата крупного заповнювача (щебенів або гравію) на 1 м
3 

бетонній 

суміші обчислюють по формулі:  
 

3,
)1(1

)(
м

кг
V

V
ГЩ

пуст

бщн  
 

                  (3.4) 

 

де Vпуст - пустотність щебеню або гравію в стандартно насипному стані;  

,1
щ

щн

пустV  

 - коефіцієнт розсунення зерен великого заповнювача (надлишку 

розчину) для рухливих сумішей 1,2…1,56, визначаться по табл.3.5. Для 

жорстких бетонних сумішей – 1,05...1,1; 

щн – насипна щільність великого заповнювача; щ – середня щільність 

зерна крупного заповнювача. 
 

Таблиця 3.5  Значення коефіцієнту α для рухливих бетонних сумішей 
Витрата 

цементу, 

кг/м
3
 

При В/Ц 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

250 - - - 1,26 1,32 1,38 

300 - - 1,3 1,36 1,42 - 

350 - 1,32 1,38 1,44 - - 

400 1,31 1,40 1,46 - - - 

500 1,44 1,52 1,56 - - - 

600 1,52 1,56 - - - - 
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Для пластичних бетонних сумішей, приготовлених з піском середньої 

крупності й водопотребою 7%, коефіцієнт α можна приймати по довідковій 

літературі. Витрата піску на 1 м
3 
бетонній суміші 

,1000 3м
кгЩ

В
Ц

П п

щц

             (3.5) 

де Ц, В и Щ — витрата цементу, води, великого заповнювача, кг/м
3
 

бетонної суміші; 

 ц, щ, п – середня щільність цементу, заповнювача й піску, кг/л. 

Правильність розрахунку перевіряють за допомогою: 

 

,
пщц

б

ПЩЦ
ВV                                               (3.6) 

Розрахункова теоретична щільність бетонної суміші: 

ПЩЦВт

бс                                             (3.7) 

Щоб одержати необхідну рухливість бетонної суміші, ці дані коректують і 

роблять пробні заміси в 8 -12 л суміші зі зміною кількості цементу й води 

(зберігаючи прийняте В/Ц) або заповнювачів. На основі уточненого состава 

роблять пробні заміси обсягом від 15 до 50 л і виготовляють шість контрольних 

зразків на два строки випробувань. Після витримування в нормальних умовах 

зразки випробовують на стиск. Коректування складу бетонної суміші 

вважається закінченим, якщо міцність зразків відповідає проектній (заданої) 

марці бетону. 

Для коректування з урахуванням дії хімічної добавки приймається 

робочий склад бетону. Залежно від поставлених цілей робочий склад без 

добавки коректується. Добавки рекомендується вводити в бетонну суміш із 

водою затвору. Орієнтовні витрати добавок визначаються по 

експериментальним або довідковим даним залежно від мети застосування. 

Витрата добавки визначається у відсотках від маси цементу 

розраховуючи на суху речовину. Потім виробляється перерахунок на водний 

розчин добавки з урахуванням його щільності. 

Кількість водного розчину добавки в л на 1 м
3
 бетону визначається із 

залежності: 

К

СЦ
Д ,                         (3.8) 

де Ц- витрата цементу на 1 м
3
 бетону, кг; С – витрату добавки, % від маси 

цементу; К- концентрація водного розчину, %;  - щільність водного розчину 

добавки, кг/м
3
. 

Відсутнє для затвору 1 м
3
 бетону кількість води Вз у літрах визначається 

зі співвідношення: 

)
100

К
1(ДВВз ,          (3.9) 

де В – витрати води на 1 м
3
 бетону без добавки, л. 
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Коректування складу бетону виробляється в наступній послідовності:  

- визначається пластифікуючий ефект добавки в бетоні контрольного складу; 

- залежно від мети застосування призначається состав бетону, що забезпечує 

в умовах виробництва задані властивості. 

Для визначення пластифікуючого ефекту добавки готуються проби 

контрольного складу і складу з добавкою в рекомендованому інтервалі  

значень. 

Визначаються показники рухливості бетонної суміші і міцності  бетону 

при стиску через 7 діб природного твердіння або 4 г після термообробки і в 

28 добовому віці. Призначається витрата добавки для забезпечення 

необхідного максимального пластифікуючого ефекту без зниження міцності.  

Для підвищення міцності бетону, при заданій легкоукладальності і 

незмінній витраті цементу, витрата добавки призначається з умови 

мінімального водовмісту бетонної суміші тієї ж рухливості й максимального 

приросту міцності. 

З метою зменшення витрати цементу, коректування складу бетону 

виробляється при заданій легкоукладальності і необхідної міцності, шляхом 

зниження вмісту цементу і води в послідовності: 

 виготовляються зразки бетону контрольного складу із заданої 

легкоукладальності; 

 виготовляються зразки з бетону такої ж  легкоукладальності з витратою 

добавки в рекомендованому інтервалі значень; 

 зразки піддаються тепловій обробці або твердіють у нормальних умовах, 

після чого випробовуються на міцність при стиску. Оптимальним 

приймається склад з добавкою, що забезпечує найбільшу міцність  

RI = max; 

 визначається коефіцієнт ефективності Кеф= RI / R0, де RI – міцність бетону 

з добавкою в регламентований після ТВО строк, % від R28, R0 – те ж без 

добавки; 

 розраховується збільшене значення В/Ц з урахуванням приросту міцності 

бетону по формулі: 

                     

б
RА.

эф
К

ц
R

ц
RА

В/Ц
50

  ,                                           (3.10) 

де Rц – активність цементу, МПа; 

Rб – задана міцність бетону при стиску, МПа; 

А – коефіцієнт якості заповнювачів; 

 скорочується витрата цементу, з урахуванням зниження 

водовмісту витрати води з оптимальною витратою добавки й збільшеного 

В/Ц; 

 виробляється наступне подальше коректування складу бетону 

при незмінній частці піску в суміші заповнювачів; 

 по формулі (3.11) визначається економія цементу в бетоні 

нормального твердіння: 
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2

R
Ц

эк
   ,                                                      (3.11) 

де R- приріст міцності бетону в заданий строк твердіння в порівнянні з 

міцністю в 28 діб без добавки, %. 

Для скорочення тривалості термообробки або при нормальному 

твердінні, витрата добавки призначається з умови мінімально можливого 

водовмісту (В/Ц) бетонній суміші при збереженні вихідної рухливості й 

витрати цементу. Скорочення тривалості термообробки досягається за 

рахунок приросту міцності бетону. 

Для скорочення тривалості термообробки раціональна витрата добавки 

визначають у наступній послідовності: 

 із бетонної суміші без добавки (еталон) і з різною  витратою 

добавки виготовляються по 9 контрольних зразків; 

 6 зразків піддаються ТВО за прийнятим на виробництві режимом 

або по режиму 2+3+6+3 при температурі ізотермічної витримки +80 - 85°С, 

випробування проводять через 4 г і 28 діб; 

 3 зразки витримують в нормальних умовах для випробувань 

через 28 діб; 

 після аналізу отриманих результатів визначаються відносні 

показники у відсотках від міцності бетону нормального твердіння; 

 виходячи з максимальної міцності бетону з добавками, 

визначається можливість скорочення тривалості ТВО і витрати цементу; 

 орієнтовна тривалість скороченого режиму ТВО ( с) визначається 

по формулі:  

                                      
00

RRа
iс

,                                    (3.12) 

де 0 – тривалість ТВО бетону без добавки; Ri – міцність бетону з добавкою в 

регламентований послу ТВО строк, % від R28; R0 – те ж без добавки; а – 

коефіцієнт рівний 0,02, 0,03 або 0,04 при міцності бетону після ТВО 50, 70, 

85 % від R28 відповідно. 

Для досягнення декількох ефектів одночасно состав бетону 

підбирається залежно від рівня планованих показників. 

Робочі склади з добавками можуть використаються у виробництві 

тільки після перевірки їхньої відповідності досягнення необхідних 

властивостей бетонної суміші й бетону. 

 

Лабораторна робота №4 

ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ ЛЕГКОГО БЕТОНУ З ПОРИСТИМИ 

ЗАПОВНЮВАЧАМИ 

 

Мета роботи: запроектувати склад легкого бетону заданої міцності. 

Склад бетонної суміші заданої легкоукладальності проектується з 

метою отримання міцних, довговічних і економічних легких бетонів з 

певними показниками щільності і теплофізичних характеристик. Враховуючи 

різноманітність легких бетонів за структурою, без заповнювачів і з 
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пористими заповнювачами, по їх властивостях розробити єдину методику 

розрахунку їх складу не є можливим. Проте, деякі залежності, розглянуті при 

визначенні складу важких бетонів, придатні і для легких бетонів з пористими 

заповнювачами. На відміну від важких, міцність легких бетонів не залежить 

строго від водоцементного відношення. Великий вплив на зміну міцності 

легкого бетону надає вигляд і міцність заповнювачів, витрату і активність 

цементу, інші чинники. При проектуванні складів легких бетонів 

застосовуються портландцемент, шлакопортландцемент і їх різновиди, 

відповідні вимогам ГОСТ 10178-85. Залежно від  необхідного класу бетону 

по міцності на стиснення марку цементу призначають відповідно до СНіП 

8.01.23-83 (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1  Рекомендовані марки цементу для легких бетонних 

сумішей залежно від проектних класів бетону 
Клас бетону Марки цементу 

рекомендовані допустимі 

В 3,5… В 7,5 400 300 

В 10…В 15 400 300; 500 

В 17,5 400 500;550 

В 22,5 500 400;550;600 

В 25 500 550;600 

В 30 550 500;600 

В 40 600 550 

Для легких бетонів по ГОСТ 25820-83* застосовують пористі 

заповнювачі, що відповідають вимогам ГОСТ 975. 

 

Таблиця 4.2 - Показники коефіцієнтів залежно від витрати цементу при 

даній проектній густині бетону 
Спосіб зниження середньої щільності 

конструкційно-теплоізоляційних бетонів 

Значення коефіцієнтів зміни витрати 

цементу для проектних класів бетону 

В 3,5 В 5 В 7,5 

Застосування спученого перлитового піску 1,05 1,07 1,1 

Поризація піною або газоутворювачами 

(безпіщане поризування бетону) 

1,15 1,2 - 

 

Вихідні дані при проектуванні складу легких бетонів: необхідна 

міцність з вказанням термінів її досягнення і умов твердіння; найбільша 

допустима щільність в сухому стані; показник рухливості або ж жорсткості 

суміші з урахуванням умов і виду виробів. 

Найприйнятніший спосіб проектування складу легких бетонів- 

розрахунково-експериментальний. Зерновий склад заповнювачів повинен 

бути підібраний так, щоб насипна щільність суміші фракцій була 

оптимальною для даного класу бетону. Із збільшенням вмісту дрібних 



29 

 

фракцій щільність бетону збільшується. Зерновий складу дрібного пористого 

заповнювача для конструкційно-теплоізоляційного бетону повинен мати 

рівномірну грануляцію. 

 

4.1 Порядок проектування складу бетону 

 

При проектуванні складу легкого бетону виконують наступне: 

- оцінюють і вибирають вихідні матеріали; 

- розраховують і призначають вихідний склад бетону для пробних 

замісів; 

- готують досвідчені заміси, випробовують бетонну суміш і контрольні 

зразки бетонів, обробляють одержані результати і призначають робочий 

склад бетону; 

Загальну витрату дрібного і крупного заповнювачів розраховують 

відповідно до даних табл. 4.3. 

Таблиця 4.3  Загальна витрата цементу, дрібного і крупного 

заповнювачів 

 

Таблиця 4.4 - Рекомендована витрата води при застосуванні штучного і 

природного пористого щебеню 
Показник 

легкоукладальності 

легкобетонной суміші 

Витрата води, л, на 1 м
3
 бетону 

зі штучним щебенем 

(аглопорит) і пористим 

піском 

з природним пористим 

щебенем міцністю при 

стисненні, МПа 

Більше 10 Менше 10 

5…10 см 280…320 290…330 330…380 

2…3 см 260…290 270…300 320…370 

10 – 15 з 230 – 260 250 – 280 310 – 350 

16 – 30 з 210 – 240 230 – 260 300 – 330 

31 – 50 з 190 – 220 210 – 240 290 – 310 

Примітки. 1. Витрата води вказана для бетонів з дрібнопористими штучними 

заповнювачами. При використовуванні великопористих матеріалів його збільшують на 

30…60л. 

Бетон 

Витрата 

цементу, кг 

на 1м3 

Сумарна 

витрата 

дрібного і 

крупного 

заповнювачів, 

кг на 1м3 

Гранич

на 

крупна 

заповн

ювача, 

мм 

Вміст піску в суміші 

заповнювачів, % за 

об'ємом, при 

використовуванні 

Пористого 

гравію 

Пористого 

щебеню 

Теплоізоля-

ційний 

До 175 Менше 1,45 40 

20 

20…25 

25…30 

25…35 

30…40 

Конструкцій

но-теплоїзо-

ляційний 

175…250 1,55 40 

20 

10 

35…45 

40…50 

45…55 

40…50 

45…50 

50…60 

Конструкцій

-ний 

250…400 Більше 1,6 20 

10 

40…50 

50…60 

45…55 

55…65 
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 2. При зменшенні крупної зерен пористого щебеню до 10мм витрату 

води збільшують на 10…20л, а при збільшенні крупної зерен -уменьшают на 

10…20л. 

 3. При заміні пористого піску щільним витрату зменшують на 30…50л. 

 4. Витрату води приведено для легкобетонних сумішей на 

портландцементе. При використовуванні шлакопортландцемента або 

пуццоланового портландцемента витрату води збільшують на 15…20л. 

 5. При введенні в бетон поверхнево-активних добавок витрату води 

зменшують на 10-15%. 

 

Таблиця 4.5  Рекомендована витрата води на 1м
3
 бетону з 

керамзитовим гравієм крупною до 20 мм 
Легкоукла-

дальність 

бетонної 

суміші по 

ДСТУ Б В. 

2.7-43-96 

Витрата води, л, для керамзитобетону при насипній щільності  

керамзитового гравію в кг/м
3
 і піску 

кварцевого керамзитового 

300 500 700 300 500 700 

40…50 с 175…190 165…180 155…170 210…225 200…215 180…190 

30…35 с 185…200 175…190 165…180 225…240 215…235 190…205 

15…25 с 195…210 185…200 175…190 250…270 240…260 205…225 

7…14 с 205…220 195…210 185…200 275…300 265…290 230…250 

3…5см 215…230 205…220 195…210 300…325 290…315 255…280 

6-8 см 225…240 215…230 205…220 325…350 315…340 270…305 

9-12 см 235…250 225…240 215…230 350…375 340…365 295…330 

Примітки: 

1. Для керамзиту граничною крупністю зерен 10 мм витрату води збільшують на 20 

л, а при граничній крупності 40 мм – зменшують на 15 л. 

 2. При використовуванні дрібного піску або золи-віднесення витрату води 

збільшують на 20 л. а крупного піску – зменшують на 10л. 

 3. Приведені дані відносяться до керамзитобетону, що містить 35-45% піску від 

загального об'єму суміші заповнювачів. При меншому або більшому змісті піску витрату 

води відповідно зменшують або збільшують на 1…1,5 л на кожен відсоток зміни змісту 

піску. 

 4. При використанні пуцоланових або шлакопортландцементів, а також 

тонкомелених добавок до портландцементу, витрати води збільшують на 15…20л. 

 5. При введенні в бетонну суміш поверхнево-активних добавок витрата води для 

отримання суміші заданої легкоукладальності встановлюють дослідами. 
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Таблиця 4.6  Рекомендовані співвідношення  між щільністю 

керамзитового або зольного гравію, класом і мінімальною щільністю легких 

бетонів залежно від виду дрібного заповнювача і його насипної щільністю 
Марка по-

ристого 

гравію за 

насипною 

щільністю 

Клас 

бетону 

за 

міцністю 

на стиск 

Мінімальна щільність сухого бетону , кг/м
3 

Пісок насипної щільності, кг/м
3 

Перлітовий 

до 450 

Керамзитовий 

до 700 

Шлаковий до 

850 

Із щільних  

порід-1500 

200 В 1,5 

В 2,5 

650 

700 

700 

750 

850 

900 

- 

- 

300 В 1,5 

В 2,5 

В3,5 

В 5 

750 

800 

800 

850 

800 

800 

850 

900 

950 

1000 

1000 

1050 

- 

- 

- 

- 

400 В 2,5 

В 3,5 

В 5 

В 7,5 

В 10 

850 

900 

950 

1000 

- 

900 

900 

950 

1000 

- 

1100 

1100 

1150 

1150 

- 

- 

- 

- 

- 

1400 

500 В 3,5 

В 5 

В 7,5 

В 10 

В 15 

1000 

1000 

1000 

- 

- 

1000 

1050 

1050 

- 

- 

1200 

1200 

1200 

- 

- 

- 

- 

- 

1400 

1400 

600 В 3,5 

В 5 

В 7,5 

В 10 

В 15 

В 17,5 

В 22,5 

1050 

1050 

1100 

- 

- 

- 

- 

1100 

1150 

1200 

- 

- 

- 

- 

1250 

1300 

1300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1400 

1400 

1500 

1700 

700 В 5 

В 7,5 

В 10 

В 15 

В 17,5 

В 22,5 

1100 

1150 

- 

- 

- 

- 

1200 

1250 

- 

- 

- 

- 

1350 

1400 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1400 

1400 

1500 

1500 

800 В 10 

В 15 

В 17,5 

В 22,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1400 

1400 

1500 

1600 

 

У табл. 4.6 приведені рекомендовані співвідношення між марками 

пористого гравію, класом міцності при стисненні, мінімальній густині легких 

бетонів щільної структури; у табл. 4.7 – рекомендовані співвідношення між 

марками пористого щебеню, класом по міцності при стисканні і мінімальною 

щільністю легкого бетону щільної структури; у табл. 4.8 – коефіцієнти 

витрати цементу залежно від його марки. 
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Таблиця 4.7 – Рекомендовані співвідношення між марками пористого 

щебеню, класами мінімальною щільністю легких бетонів 
Клас бетону 

по міцності 

при стиску 

Мінімальна щільність сухого бетону, кг/м
3
,при марці пористого щебеня 

по насипній щільності 

400 500 600 700 800 1000 

В 1,5 

В 2,5 

В 3,5 

В 5 

В 7,5 

В 10 

В 15 

В 17,5 

В 22,5 

950 

1000 

1050 

1100 

1150 

- 

- 

- 

- 

1050 

1100 

1150 

120 

1250 

- 

- 

- 

- 

1050 

1200 

1250 

1300 

1350 

1500 

1550 

1600 

- 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1600 

1650 

17600 

1750 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1700 

1750 

1800 

1850 

- 

- 

- 

- 

- 

1800 

1850 

1900 

1950 

Примітка. У бетонах класів В 1,5…В 7,5 передбачене використовування дрібного 

заповнювача пористої структури, в бетонах класу В 10 і вище – пісків природних 

кварцових і з щільних гірських порід. 

 

 

Таблиця 4.8 – Коефіцієнти зміни витрати цементу залежно від його 

марки 
Марка 

цементу 

Коефіцієнт витрати цементу при марці легкого бетону по міцності на 

стиснення 

25…50 75…100 150…200 250…300 350…400 

300 1,05 1,10 1,2 1,25 - 

400 1,00 1,00 1,00 1,17 1,20 

500 0,96 0,94 0,90 1,00 1,17 

600 - - 0,86 0,90 1,00 

 

Норми витрати цементу дані для конструкційних легких бетонів марки 

по середній щільності Пл 1800. При інших значеннях проектної середньої 

щільності бетону типова норма витрати цементу встановлюється згідно СНіП 

5.01.23-83 із застосуванням коефіцієнтів, вказаних в табл. 4.9. 

Проектні класи конструкційних легких бетонів залежно від 

якнайменших марок по міцності крупних пористих заповнювачів відповідно 

до СНіП 5.01.23-83 в табл. 4.10. 

Якщо марки по міцності крупних пористих заповнювачів відрізняються 

від вказаних в табл. 4.7-4.10, рекомендується відповідно до СНіП 5.01.23-83 

користуватися коефіцієнтами, приведеними в табл. 4.11. Витрата цементу, 

встановлений множенням типової норми на всі табличні коефіцієнти, не 

повинна перевищувати 600 кг\м
3.
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Таблиця 4.9 – Коефіцієнти зміни типової норми витрати цементу при 

заданому класі бетону залежно від середньої щільності бетону 
Клас бетону Коефіцієнти зміни типової норми витрати цементу при середній 

густині бетону 

Пл 1300…1400 Пл 1500…1600 Пл 1700…1800 

В 10…В 15 1,1 1,05 1,0 

В17,5…В 22,5 1,0 1,1 1,0 

В 25…В 30 1,0 1.0 1,0 
 

Таблиця 4.10 – Класи бетонів залежно від якнайменших марок по 

міцності крупних пористих заповнювачів 
Клас бетону Марка по міцності крупних пористих заповнювачів для 

конструкційних легких бетонів 

рекомендована допустима 
В 10 

В 15 

В 17,5 

В 22,5 

В 25 

В 30 

В 35 

В 40 

П 100, П 125, П 150 

П 125, П 150, П 200 

П 150, П 200, П 250 

П 200, П 250, П 400 

П 250, П 300, П 350 

П 300, П 350 

П 350 

П 350 

П 75, П 200 

П 100, П 250 

П 125, П 300 

П 150, П 350 

П 200 

П 250 

П 300 

- 

 

Типові норми витрати цементу для легких бетонів збірних бетонних і 

залізобетонних виробів і конструкцій масового виробництва, передбачені 

СНіП 5.01.23-83, приведені в табл. 4.12-4.15. 

 

Таблиця 4.11 – Значення коефіцієнта зміни витрати цементу залежно 

від класів бетону і марки по міцності крупних пористих заповнювачів 
Клас 

бетону 

Значення коефіцієнтів зміни витрати цементу залежно від класів бетону і 

марки по міцності крупних пористих заповнювачів 

П 75 П 100 П 125 П 150 П 200 П 250 П 300 П 350 

В 10 

В 15 

В 17,5 

В 22,5 

В 25 

В 30 

В 35 

В 40 

1,15 1 

1,15 

0,82 

1 

1,20 

0,89 

0,92 

1 

1,25 

 

0,86 

0,85 

0,9 

1 

1,25 

 

0.77 

0,8 

0,86 

1 

1,12 

 

 

0,76 

0,82 

0,93 

1 

1,1 

- 

 

 

 

0.80 

0,9 

0.95 

1 

1 
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Таблиця 4.12 – Витрата портландцемента мазкі 400 для конструкційно-

теплоізоляційних легких бетонів з гравієподібним пористим заповнювачем 
Марка бетону 

по середній 

густині 

Витрата цементу, кг/м
3
, при проектному класі бетону 

В 3,5 В 5 В 7,5 

Пл 700 

Пл 800 

Пл 900 

Пл 1000 

Пл 1100 

Пл 1200 

Пл 1300 

Пл 1400 

250 

230 

220 

210 

200 

 

 

260 

240 

225 

215 

210 

 

 

280 

260 

240 

225 

215 

210 

 

Таблиця 4.13 – Витрата портландцемента мазкі 400 для конструкційно-

теплоізоляційних легких бетонів з  пористим щебенем 
Марка бетону 

по середній 

густині 

Витрата цементу, кг/м
3
, при проектному класі бетону 

В 3,5 В 5 В 7,5 

Пл 800 

Пл 900 

Пл 1000 

Пл 1100 

Пл 1200 

Пл 1300 

Пл 1400 

Пл 1500 

Пл 1600 

Пл 1700 

285 

265 

250 

240 

230 

225 

220 

215 

- 

- 

- 

320 

295 

275 

260 

250 

240 

230 

220 

- 

- 

- 

360 

330 

305 

280 

265 

255 

245 

235 

Таблиця 4.14 – Витрата портландцемента мазкі 400 для конструкційно-

теплоізоляційних перлітобетонов 
Марка бетону 

по середній 

густині 

Витрата цементу, кг/м
3
, при проектному класі бетону 

В 3,5 В 5 В 7,5 

Пл 700 

Пл 800 

Пл 900 

Пл 1000 

Пл 1100 

Пл 1200 

290 

260 

245 

230 

220 

- 

- 

290 

270 

255 

240 

- 

- 

- 

330 

300 

270 

255 

 

При підборі складу легких бетонів щільної структури загальна витрата 

заповнювачів (дрібного і крупного) визначається по формулі 

З = γб -1,15 Ц 

де: γб  - проектна середня щільність бетону, кг/м
3
; 

        Ц – витрата цементу, кг/м
3
; 
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Таблиця 4.15 – Витрата портландцемента різних марок для 

конструкційних легких бетонів відпускною міцністю 70% 
Клас 

бетону 

Удобоуклада-

льність бетонної 

суміші 

Витрата цементу, кг/м
3
, мазка 

300 400 500 550 600 

В 10 5…9 см 

1…4 см 

5…10 с 

11…20 с 

340 

310 

295 

275 

300 

275 

260 

245 

265 

245 

230 

215 

  

В 15 5…9 см 

1…4 см 

5…10 с 

11…20 с 

435 

390 

370 

345 

370 

340 

320 

300 

325 

300 

285 

256 

  

В 17,5 5…9 см 

1…4 см 

5…10 с 

11…20 с 

 425 

400 

370 

340 

380 

350 

330 

305 

355 

330 

310 

285 

 

В 22,5 5…9 см 

1…4 см 

5…10 с 

11…20 с 

 500 

465 

430 

365 

420 

385 

365 

335 

390 

360 

340 

315 

375 

340 

325 

300 

В 25 5…9 см 

1…4 см 

5…10 с 

11…20 с 

  440 

410 

385 

355 

420 

380 

365 

335 

400 

370 

340 

315 

В 30 5…9 см 

1…4 см 

5…10 с 

11…20 с 

  490 

455 

430 

400 

455 

420 

400 

370 

415 

390 

370 

345 

В 35 5…9 см 

1…4 см 

5…10 с 

11…20 с 

  580 

550 

510 

480 

530 

500 

460 

425 

475 

440 

415 

380 

В 40 1…4 см 

5…10 с 

11…20 с 

   600 

550 

520 

560 

510 

480 

 

Витрата води для легкого бетону заданої удобоукладиваємості першого 

замісу призначається по табл. 4.4 4.5, а для подальших – підбором 

(уточненням) на досвідчених замісах. 

Після визначення орієнтовного складу легкого бетону щільної 

структури розраховують витратою матеріалів на пробний (лабораторний) 

заміс об'ємом 10-15 л. Для таких замісів в суху суміш матеріалів подають 

воду в кількості на 15% за менше встановлений (див. табл. 4.4-4.6). Потім 

суміш ретельно перемішують і визначають її удобоукладиваємость.  

Досягнувши заданої удобоукладальності суміші готують контрольні 

зразки і визначають фактичну густину суміші, порівнюючи її з теоретичною. 

Густина бетонної суміші   γбс = γб  + (В-1,15Ц), 

де γα  - задана густина сухого бетону, кг/м
3
  ; 
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       В і Ц – витрата відповідно води і цементу, кг/м
3
. 

 

4.3 Перевірка правильності підбору і уточнення складу бетону 

 

Склад легкого бетону перевіряють при якнайменшій витраті цементу, 

виготовляючи і випробовуючи декілька серій контрольних зразків із замісів, 

які відрізняються від основного витратою цементу на ± 10% і дрібного 

заповнювача на  ±15%, забезпечуючи при цьому для кожного з цих складів 

оптимальний водовміст (задану легкоукладальність) бетонної суміші. 

Випробовують зразки і уточнюють склад бетону на підставі одержаних 

физико-механічних характеристик і витрати цементу на 1м3 бетону. 

Правильність визначення складу бетону і його коректування можуть 

бути перевірені розрахунком по формулах: 

 γб = П   + Щ + 1,15Ц, 

при підборі складу бетону нещільної структури враховують міжзернову 

пористість і зменшують розрахунок дрібного заповнювача і води, а в деяких 

випадках і цементу. 

 

4.4 Приклад розрахунку складу легкого бетону 

 

Для виготовлення зовнішніх стінних панелей необхідно розрахувати 

склад керамзитобетону класу В 3,5 і густиною в сухому стані 1000 кг/м
3
. 

Жорсткість бетонної суміші 20 з. Матеріалу прийняті як: портландцемент М 

400 з нормальною густиною тесту 27%; керамзитовий гравій фракцій 5...20 і 

20...40 мм насипною густиною 520 кг/м
3
, порожнистістю зерен в тесті 0,8 

кг/дм3; керамзитовий пісок насипною густиною 670 кг/м3, середньою 

густиною зерен 1,35 кг/дм
3
; режим твердіння керамзитобетону – теплова 

обробка протягом 12 ч. 

По табл. 4.15 визначаємо, що витрата цементу М400 складає 210 кг/м3. 

Для першого замісу зменшуємо його на 10%, що складає 190 кг. 

Загальна витрата крупного і дрібного заповнювачів  

З =  γб  -1,15Ц = 1000 – 1,15 * 190 = 781,5 кг/м
3
 

По табл. 4.3 визначаємо  частку піску в суміші заповнювачів, рівну 

40%. Досвідченим шляхом визначаємо насипну  густину суміші 

заповнювачів при r = 0,4 для встановлення витрати крупного і дрібного 

заповнювачів роздільно або ж розраховуємо початкову густину по формулі 

 

γзн= 0,9 [r · γпн + 1 (1- r) γщн ] / 1-Vпуст (1- r) = 

0,9 [0,4 · 670 + 1(1 - 0,40 · 520 / 1 - 0,42( 1 - 0,4)] = 698 кг/м
3 

 Загальний об'єм суміші крупного і дрібного заповнювачів 

Vз = З/ γзн = 781,5 / 698 = 1,12 м
3 

 

Витрата піску на 1м
3
: 

П= Vз r* γпн = 1,12 * 0,4 * 670 = 300 кг/м3
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Витрата крупного заповнювача (керамзитового гравію) 

Щ (Г) = 781,5 – 300 = 481,5 кг/м3 

Відповідно до табл. 4.4  визначаємо витрату води для бетонної суміші 

жорсткістю 20 з  пробного замісу в кількості 260 л/м
3
. Готуємо необхідну 

кількість суміші для виготовлення трьох зразків розміром 15х15х15см 

(рекомендується 10л) і визначаємо легкоукладальність. Якщо вона не 

відповідає проектній, додаємо або зменшуємо воду. При отримання складу 

бетону з необхідною рухливістю готував суміші для шести серій зразків: з 

розрахунковим і збільшеним на 10% витратою цементу; на кожен показник 

витрати цементу указуємо три значення витрати піску: розрахункове, 

зменшене і збільшене на 15%. 

Досвідченим шляхом визначаємо оптимальну витрату води на кожний з 

цих складів для отримання заданої легкоукладальності бетонної суміші і 

виготовляємо зразки-куби. Після теплової обробки випробовуємо зразки, 

порівнюємо з проектними даними їх міцність і призначаємо остаточний 

склад бетону. 

 

Лабораторна робота №5 

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ 

 

Мета роботи: ознайомлення з властивостями будівельних розчинів. 

Будівельним розчином називають штучний кам'яний матеріал, 

отриманий у результаті затвердіння раціонально підібраної суміші в'яжучої 

речовини, води, дрібного заповнювача (піску) і в необхідних випадках 

різних добавок (мінеральних, поверхнево-активних, хімічних і ін.). Суміш 

цих матеріалів до затвердіння називають розчинною сумішшю. 

В'яжуча речовина, зачинена водою, утворить тісто, що обволікає 

частки піску, заповнює проміжки між ними й відіграє роль змащення зерен 

заповнювача, що надає розчинній суміші задану пластичність. У процесі 

твердіння в'яжуче міцно зв'язує між собою зерна заповнювача з утворенням 

штучного каменю – розчину. 

В'яжуче для готування будівельного розчину вибирають залежно від 

його призначення й режиму твердіння. У якості в'яжучого використовують 

цемент, вапно, гіпс і ін. Розчини, приготовлені на одному в'яжучому, 

називають простими (цементні, вапняні й гіпсові), а на декількох в'яжучих – 

складними (цементно-вапняні, цементно-глиняні, вапняно-гіпсові й ін.). 

Будівельні розчини, приготовлені із застосуванням кварцового й інших 

щільних дрібних заповнювачів, називають важкими щільність їх 1500 кг/м
3
 і 

більше. Легкими  називають розчини, що мають щільність менш 1500 кг/м
3
. 

За міцністю на стиск будівельні розчини бувають наступних марок: 4, 

10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 і 300. 

Будівельні розчини застосовують для різних видів кам'яної кладки, 

монтажу будинків з великих блоків і панелей, внутрішніх і зовнішніх 

штукатурок, заводської обробки лицьових поверхонь стінових панелей і 
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великих стінових блоків, гідроізоляції приміщень і інших цілей. 

 

5.1 Підбір складу будівельного розчину 

 

Підбір  складного будівельного розчину містить  встановлення 

раціонального співвідношення між складовими розчину матеріалами 

(цементом, мінеральною, поверхнево-активною добавкою, водою й піском). 

Таке співвідношення повинне забезпечувати отримання розчинної суміші 

заданої рухливості й придбання розчином необхідної міцності в 

призначений термін. 

Склад складного розчину звичайно підбирають виходячи із заданої 

марки розчину, активності цементу й ступеня рухливості розчинної суміші. 

Спочатку розраховують орієнтовний склад розчину, а потім пробними 

замісами уточнюють витрати води. 

Щоб розрахувати склад складного будівельного розчину, необхідно 

мати наступні дані: марку розчину Rр, рухливість розчинної суміші, 

активність цементу Rц, насипну щільність цементу рн. ц., вид мінеральної 

добавки, щільність тіста добавки рд.  Розрахунок ведуть у такій 

послідовності: спочатку визначають кількість цементу на 1 м3 піску, 

необхідну для отримання розчину заданої марки, потім встановлюють 

кількість мінеральної добавки (вапняного або глиняного тіста), необхідну 

для отримання зручно укладальної і розчинної суміші, що не 

розшаровується, після цього обчислюють орієнтовну витрату води. 

1. Витрата цементу на 1 м
3
 піску в насипному стані, (кг).  

Qц = Rр · 1000/K·Rц, 

де Rр  задана марка розчину, МПа (кгс/см
2
 );  

Rц  активність цементу при випробуванні цементу в зразках із пластичного 

розчину за ДСТ 310.4  76, МПа (кгс/см
2
 );  

К  коефіцієнт; при використанні портландцементу К = 1; при використанні 

пуццоланового або шлакопортландцементу К = 0,88. 

Витрата цементу на 1 м
3
 піску (м

3
 ) 

Vц   = Qц/рн. ц., 

де рн. ц.,  щільність у насипному стані, кг/м
3
; приймають  1100 кг/м

3
 . 

2. Витрата вапняного або глиняного тіста на 1 м
3
 піску, (кг) 

Qд =Vд·рд. 

Витрата вапняного або глиняного тіста на 1 м
3
 піску, (м3) 

Vд = 0,17(1-0,002 Qц). 

Щільність вапняного тіста приймають 1400 кг/м
3
, а глиняного тіста із 

пластичної глини з вмістом піску до 5%  1350 кг/м
3
, із глини середньої 

пластичності з вмістом піску до 15%  1450 кг/м
3
. 

На практиці часто використають вапняне молоко, що легко 

перекачується насосами. Дозування його призначається з розрахунку вмісту 

у вапняному молоці (щільність 1200 кг/м
3
) 25% вапна. 

3. Склад складного розчину в частинах за обсягом встановлюють 
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шляхом розподілу витрати кожного компонента розчинної суміші на витрату 

цементу за обсягом: 

Vц   /  Vц : Vд  / Vц :  1/ Vц    = 1 : Vд  / Vц  :1/ Vц 

4. Орієнтовна витрата води на 1 м
3
 піску для одержання розчинної 

суміші заданої рухливості 

В=0,65(Qц+Qд), 

де Qц і  Qд — витрата цементу, вапна або глини на 1 м
3
 піску, кг;  

      рд - щільність неорганічної добавки, кг/л. 

Знайдену з розрахунку витрату води уточнюють дослідницьким 

шляхом при готуванні пробних замісів. 

Готування пробного замісу. Розрахувавши витрату матеріалів по 

наведеним вище формулам, приступають до готування пробного замісу 

обсягом 5 л. Перерахунок на 5 л роблять у такий спосіб: 

   1) Qц =  (Vз / 1+х + y) · 1·  ρц ; 

 2) Qд = (Vз / 1+х + y) ·  х · ρд 

 3) Qп = (Vз / 1+х + y )·  у ·  ρп 

                                       4) Qв.з. = (Qц + Qд) ·  0,65 

де  Qц - кількість цементу, кг; 

      Qп  - кількість піску, кг; 

      Qд -  кількість добавки, кг; 

      Qв.з. – кількість необхідної води, кг; 

      Vз -  обсяг замісу 5л.  

Для цього відважують компоненти розчинної суміші (з розрахунку на 

5 л) відповідно до виконаного розрахунку. Пісок висипають на лист, до 

нього додають цемент і ретельно перемішують вручну кельнею протягом 5 

хв, потім вводять вапняне (або глиняне) тісто й знову перемішують. Після 

цього додають воду й остаточно перемішують суміш протягом 3 – 5 хв. 

Рухливість розчинної суміші визначають по зануренню конуса 

Стройцніла відповідно до методики, наведеної нижче. У тих випадках, коли 

фактичне занурення конуса відрізняється від заданого, то склад розчину 

коригують. Якщо занурення конуса виявилося більшим, ніж задане, додають 

пісок у кількості – 5 – 10% його витрати на експериментальний заміс. Якщо 

занурення конуса виявилося менше заданого, додають воду в кількості 5 - 

10% її витрати на експериментальний заміс. Після цього пробний заміс 

перемішують 5 хв і знову визначають його рухливість. Пробний заміс 

коригують доти, поки рухливість розчинної суміші не стане відповідати 

заданій. 

При готуванні пробних замісів визначають рухливість розчинної 

суміші, а потім виготовляють із розчинної суміші необхідної рухливості 

контрольні зразки-куби розміром 70,7х70,7х70,7 мм відповідно до методики, 

наведеної нижче. У результаті випробування контрольних зразків у віці 28 

діб визначають марку розчину і відповідність її запроектованій. 

За умовами організації навчального процесу зразки можна 

випробовувати і в інші терміни − через 7 або 14 діб. Для приведення 
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отриманих при цьому результатів до їх марочного 28-добовій міцності варто 

користуватися наступними даними: 

Вік зразків, діб. 3 7 14 28 60 90 

Міцність розчину, % 33 55 80 100 120 130 

 

Наведені вище дані стосуються розчинів, що виготовлені на 

портландцементі, шлакопортландцементі або пуцолановому 

портландцементі. 

Вибір складів будівельних розчинів. Міцність, монолітність і 

довговічність кам'яної кладки багато в чому залежить від правильності 

вибору складу розчинів. У сучасному будівництві найчастіше застосовують 

розчини марок 25, 50, 75 і 100. Для їхнього готування звичайно використають 

портландцементи, пластифіковані і гідрофобні портландцементи, шлако- і 

пуцоланові портландцементи, а також спеціальні низько марочні цементи. 

Як заповнювач звичайних будівельних розчинів застосовують піски, 

що задовольняють вимогам діючого стандарту. Крім того, як заповнювач 

можна використовувати піски  черепашковий, з паливних шлаків, а також 

керамзитовий. 

Склади розчинів для кам'яної кладки із застосуванням цементів різних 

марок наведені в табл. 5.1. 

При встановленні наведених у табл. 5.1 складів розчинів прийнято, що 

цементи марок 200−500 мають насипну щільність 1100 кг/м
2
. Якщо  насипна 

щільність наявного цементу відрізняється від вищевказаного більш ніж на 

10%, то склад розчину необхідно перерахувати. Пісок прийнятий  у пухко-

насипному стані із природною вологістю 1 – 3%. Вапно прийняте II сорту 

щільністю 1400 кг/м3; при застосуванні вапняного  тесту 1сорту кількість 

тесту зменшують на 10%. Глина прийнята у вигляді тіста із глибиною 

занурення стандартного конуса на 13−14 см. 

 

Таблиця 5.1  Склад розчинів для кам'яної кладки 

Марка 

цементу 

Состави в об'ємному дозуванні для розчинів марок 

100 75 50 25 

Цементно-вапняні й цементно-глиняні розчини 

500 1:0,5:5,5 1:0,8:7 - - 

400 1:0,4:4,5 1:0,5:5,5 1:0,9:8 - 

300 1:0,2:3,5 1:0,3:4 1:0,6:6 1:1,4:10 

200 - 1:0,1:2,5 1:0,3:4 1:0,8:7 

Цементні розчини 

500 1:5,5 1:6 - - 

400 1:4,5 1:5,5 - - 

300 1:3 1:4 1:6 - 

200 - 1:2,5 1:4 - 

 

Для підвищення пластичності розчинів у їхній склад звичайно вводять 
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неорганічні пластифікатори (вапно або глину) або органічні  поверхнево-

активні добавки (наприклад, С-3, ЛСТ, СНВ, СДО та ін.) . 

 

5.2 Випробування розчинної суміші 

 

Основними властивостями розчинної суміші є: рухливість, здатність 

розшаровуватися і щільність. Для оцінки якості розчинної суміші середню 

пробу відбирають у будівельній лабораторії при готуванні 

експериментальних замісів, при вивантаженні замісу з змішувача розчину 

або бункера (на початку, середині й кінці вивантаження суміші), з автомашин 

або видаткових ящиків муляра в трьох місцях із глибини 10 – 15см лопатами 

або совками.  У двох останніх випадках обсяг кожної проби повинен бути не 

менше – 1–2 л. Перемішуючи окремі проби, одержують середню пробу 

розчину в кількості не менш 3 - 5 л, що направляють у лабораторію, де  

суміш перед випробуванням перемішують протягом 30 с. Розчинну суміш 

випробовують відповідно до методики ДСТУ Б В.2.7-239:2010. 

 

5.3 Визначення рухливості розчинної суміші. 

 

Рухливість розчинної суміші - це здатність легко розтікатися по 

поверхні каменю тонким шаром і заповнювати всі нерівності основи. Ступінь 

рухливості розчинної суміші визначають за допомогою приладу по глибині 

занурення в розчинну суміш сталевого еталонного конуса. 

Прилад для визначення рухливості розчинної суміші (Рис. 5.1) 

складається зі штатива, на стійці 6 якого закріплені тримачі 7. На кінці 

нижнього тримача є затискний гвинт 3, що втримує ковзний стрижень 5 

конуса 2. До тримачів прикріплена шкала з розподілами 4, по якій 

визначають глибини занурення конуса в розчинну суміш і обсяг зануреної 

частини конуса. Маса конуса зі стрижнем 5 і баластом повинна  бути 300 г, 

висота конуса – 145 мм, діаметр підставки – 75мм.  Посудина 1 для розчинної 

суміші виготовлена з листової сталі у вигляді  усіченого конуса. 

Для визначення рухливості розчину посудину 1 

наповнюють сумішшю приблизно на 1 см нижче його 

країв. Покладений розчин штикують 25 разів стрижнем 

діаметром 10 – 12 мм і струшують 5–6 разів легким 

постукуванням посудини об стіл. Вістря конуса 

приводять у зіткнення з поверхнею розчину в посудині й 

закріплюють стрижень у такім положенні затискним 

гвинтом 3, відзначаючи при цьому положення стрілки 

на шкалі. Потім повертають затискної гвинт, 

представляючи конусу вільно поринати в розчин і по 

закінченні занурення конуса записують другий відлік по 

шкалі. Глибину занурення конуса в розчин у 

сантиметрах визначають як різниця між другим і 
Рис.5.1 
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першим підрахунком. Значення рухливості розчину в 

сантиметрах обчислюють як середнє арифметичне 

результатів двох випробувань. 

Робочу рухливість у літніх і зимових умовах залежно від його 

призначення приймають наступної, см: 

Звичайна кладка із суцільної цегли, а також кладка 

з бетонних і природних каменів легких порід:                             9-13 

Звичайна кладка з дірчастої цегли або керамічних 

каменів із щілинними порожнечами:                                             7-8 

Бутове мурування:                                                                            4-6 

Заливання порожнеч при бутовому муруванні                             3-15 

Віброване бутове мурування   :                                                       1-3 

Для кладки із сухих і пористих кам'яних матеріалів застосовують 

розчини з більшою рухливістю, а для кладки з вологих і щільних 

матеріалів - з меншої. 

Визначення розшарування розчинної суміші. Розшарування розчинної 

суміші визначають у тих випадках, коли при транспортуванні або зберіганні 

суміш розшаровується, у зв'язку із чим порушується її неоднорідність. 

 

5.4 Визначення щільності розчинної суміші 

 

Щільність визначають за допомогою циліндричної посудини обсягом 1 

л з насадкою. Посудину наповнюють розчинною сумішшю з деяким 

надлишком, утримуваним надягнутою насадкою. Після цього суміш 

ущільнюють 25-кратним штикуванням сталевим стрижнем діаметром 10 – 12 

мм із наступним струшуванням посудини п'ять-шість разів і легким 

постукуванням його об стіл. Потім насадку знімають і зрізують надлишок 

розчинної суміші урівень із краями. Посудину із сумішшю зважують і з 

отриманого значення віднімають масу посудини. За щільність суміші 

приймають середнє арифметичне результатів двох випробувань. 

 

5.5 Випробування будівельного розчину 

5.5.1 Визначення марки розчину 

 

Основним якісним показником будівельного розчину є його марка, що 

визначають шляхом випробування у віці 28 діб трьох зразків-кубів розміром 

70,7х70,7х70,7 мм. При випробуванні розчинної суміші рухливістю 5 см і 

більше зразки-куби виготовляють у металевих формах без піддонів, 

установлених на цеглу, а розчинних сумішей рухливістю менш 5 см - у 

формах з піддонами. 

З розчинних сумішей рухливістю 5 см і більше зразки-куби 

виготовляють у такий спосіб: трьох гніздову металеву форму без піддона 

попередньо змазують машинним маслом і встановлюють на цеглу, поверхня 

якого покрита мокрим газетним папером. Керамічна цегла повинна мати 



43 

 

вологість не більше 2% і водопоглинання 10-15% (по масі) . Вcі три 

відділення форми заповнюють розчинною сумішшю за один прийом з 

деяким надлишком, потім ущільнюють її в кожному відділенні форми  

натисками сталевого стрижня діаметром 10 - 12 мм, надлишок розчинної 

суміші зрізують змоченим водою ножем урівень із краями форми й 

загладжують поверхню. Повторне використання цегли в якості підстави, що 

відсмоктує воду, не допускається. 

При виготовленні зразків-кубів з розчинних сумішей рухливістю 

менш 5 см у літніх умовах зібрану й змазану металеву форму заповнюють 

розчинною сумішшю у два шари висотою приблизно по 4 см. Ущільнення 

шарів суміші в кожному відділенні форми роблять 12 натисканнями 

шпателя - шістьома натисканнями уздовж однієї сторони й шістьома в 

перпендикулярному напрямку. Надлишок розчинної суміші зрізують 

змоченим водою ножем врівень із краями форми й загладжують поверхню. 

Зразки, виготовлені з розчинних сумішей на гідравлічних в'яжучих 

речовинах, витримують у формах у камері нормального зберігання при 

температурі (20±2) 
о
С і відносній вологості повітря 95 - 100%, а виготовлені 

на повітряних в'яжучих речовинах − у приміщенні при температурі (20 ± 

2)
о
С і відносній вологості повітря (65 ± 10)%. Час витримування зразків у 

формах (24 ± 2) години, потім їх витягають із форм і кожен зразок 

нумерують на верхній грані фарбою, що не стирається. Зразки, виготовлені 

з розчинних сумішей, що повільно твердіють, можна звільняти з форм у віці 

2 - 3 діб. Після добування з форм зразки зберігають при температурі 

(20±2)
о
С, дотримуючи наступних умов: 1) зразки, виготовлені з розчинних 

сумішей на гідравлічних в'яжучих, протягом перших 3діб варто зберігати в 

камері нормального клімату при відносній вологості повітря 95- 100%, а 

час, що залишився до випробувань, -у приміщенні при відносній вологості 

повітря (65 ± 10)% ( з розчинів, що твердіють на повітрі) або у воді (з 

розчинів, що твердіють у вологому середовищі); 2) зразки, виготовлені з 

розчинних сумішей на повітряних в'яжучих, варто зберігати в приміщенні 

при відносній вологості повітря (65 ±  10)%. Зразки, що зберігалися в 

приміщенні, перед випробуванням очищають волосяною щіткою від 

піщинок і пилу, а ти що зберігалися у воді - витягають із її не раніше ніж за 

10 хвилин до випробування й витирають вологою тканиною. Кожний зразок 

перед випробуванням оглядають, вимірюють і визначають його обсяг з 

точністю до 1 см
3
, потім зважують на технічних вагах і обчислюють 

щільність розчину з точністю до 10 кг/м
3
. 

Випробування повинне відбуватися в лабораторних умовах при 

температурі 

(20 ±  2) 
0
C і відносній вологості повітря в приміщенні 50−70%. При 

випробуванні необхідно стежити, щоб площини пресу, що торкаються із 

випробуваним зразком, були очищені. Випробуваний зразок встановлюють 

на нижню опорну плиту преса по центру щодо його осі так, щоб підставою 

служили грані, що стикаються зі стінками форми при виготовленні зразків. 
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При випробуванні зразків на стиск величина руйнівного навантаження 

повинна укладатися на обраній шкалі в межах від 20 до 80% максимального 

зусилля, що відповідає обраному діапазону. Під час випробування 

навантаження на зразок повинно зростати безупинно з постійною швидкістю 

не більше (0,6 ± 0,4) МПа в секунду до його руйнування. Досягнуте в 

процесі випробування максимальне зусилля приймають за руйнівне 

навантаження. 

Межу міцності на стиск для кожного зразка обчислюють як частку від 

розподілу руйнівного навантаження (у Н) на робочу площу зразка (у см ). За 

кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів 

випробувань трьох зразків-кубів. Визначення межі міцності розчину можна 

виконувати випробуванням на вигин і на стиск зразків - балочок розміром 

40х40х160 мм. 

 

5.5.2  Визначення розтікання сумішей 

 

Розтікання розчинних сумішей  визначають по діаметру розпливу 

суміші з кільця приладу Вика (далі - кільце), що визначається за наступною 

методикою. 

Засобу випробування й допоміжні пристосування: 

- ваги з погрішністю ±  1 м  за ДСТ 29329 або за ДСТ 24104; 

- миска пластикова із закругленим дном обсягом не менш 500см
3
; 

- діаметром 20 ± 3 см; 

- шпатель пластинчастий за ДСТ 10778; 

- термометр за ДСТ 13646; 

- скло розміром 500 м х 4 мм; 

- кільце приладу Вика за ДСТ 310.3; 

- лінійка довжиною не менш 300 мм за ДСТ 427; 

- секундомір; 

- змішувач із насадкою зі швидкістю вала 400-600 об/хв.; 

- стрижень  діаметром (7± 2)мм; 2 – лопати діаметром (50 ± 5) мм, 

товщиною від 1,5 мм до 2 мм; відігнуті під кутом (45 ± 5)
о
, які розміщені 

одна від іншої на відстані від 60 мм до 80 мм. 
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