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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт складено 

відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «НДРС. Довговічність 

та технології ремонту будівельних конструкцій”. 

Лабораторні роботи виконуються в лабораторії кафедри фізико-хімічної 

механіки та технології будівельних матеріалів і виробів підгрупами з  

2-4 студентів. 

Перед початком циклу лабораторних робіт з дисципліни студенти 

повинні ознайомитися з правилами техніки безпеки, викладеними в окремій 

інструкції, і розписатися в спеціальному журналі. 

На заняттях студенти поглиблюють і закріплюють теоретичні знання з 

наступних питань: 

1) класифікація корозійних дефектів і руйнувань бетонних та 

залізобетонних конструкцій, що експлуатуються, їхні умовні позначки на 

схематичних планах і розрізах будинків та споруд; 

2) одержання даних для діагностики корозійного стану бетонних та 

залізобетонних конструкцій, що експлуатуються; визначення механічних 

ушкоджень і фізико-хімічних характеристик; 

3) прогнозування корозійного стану бетонних і залізобетонних 

конструкцій, що експлуатуються; комп'ютерний розрахунок періоду 

збереження бетоном міцнісних та захисних властивостей; 

4) відновлення протикорозійних і міцнісних властивостей бетонних та 

залізобетонних конструкцій в умовах обмеженого доступу до їхньої поверхні; 

5) відновлення гідроізоляційних властивостей бетонних та 

залізобетонних конструкцій підземної частини, перекриттів, дахів будинків і 

споруд; 

6) оформлення технічної документації щодо нагляду та ремонту 

будівельних конструкцій будинків, що експлуатуються, і споруд різного 

призначення. 

 

Виконання кожної лабораторної роботи має наступну послідовність: 

1) вивчення конкретних положень даної роботи і порядку їхнього 

вирішення; 

2) ознайомлення з порядком проведення роботи, одержання у 

викладача вихідних даних або конкретного завдання (за необхідності); 

3) проведення необхідних вимірів, розрахунків, експериментальної 

перевірки тощо; 

4) оформлення роботи, узгодження її результатів з викладачем; 

5) відповіді на контрольні питання відповідно до теми лабораторної 

роботи. 
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Звіт про роботу повинен включати: 

1) найменування і завдання лабораторної роботи; 

2) схема устаткування, за допомогою якого виконується лабораторна 

робота; 

3) вихідні дані, отримані у викладача; 

4) результати вимірів, хід і результати обчислень із розшифровкою 

літерних позначень; 

5) висновки. 

Наведені в даному виданні короткі відомості стосовно кожної теми 

носять ознайомлювальний характер і можуть бути використані студентами 

разом з рекомендованою літературою як на стадії підготовки до виконання 

лабораторної роботи, так і під час повторення матеріалу перед проведенням 

контролю знань. 
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Лабораторна робота №1 

ДІАГНОСТИКА КОРОЗІЙНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ РАНІШЕ ЕКСПЛУАТУВАЛИСЯ 

 

 Мета роботи – ознайомитися з класифікацією корозійних дефектів і 

ушкоджень конструкцій, що експлуатуються, визначити їх умовними 

позначками на схематичних планах будівель і споруд, виконати натурні 

обстеження будівельних конструкцій та оцінити їх корозійний стан. 

 

1 Загальні положення 
 

Корозійний стан залізобетонних конструкцій оцінюється: 

− шляхом натурних обстежень; 

− шляхом лабораторних досліджень відібраних зразків матеріалів; 

− шляхом ймовірнісно-статистичного аналізу результатів натурного 

обстеження та лабораторних досліджень. 

Детальні передпроектні натурні обстеження для проведення 

реконструкції підрозділяються на попередні, інструментальні та спеціальні і 

відповідно передбачають: 

− візуальний огляд; 

− використання неруйнівних методів контролю; 

− застосування частково руйнівних методів, що не впливають на 

експлуатаційну придатність конструкцій; 

− проведення експрес-хіманалізів агресивного середовища і матеріалів 

конструкцій; 

− застосування спеціальних апаратур і нестандартних методів 

випробувань. 

Залежно від мети, характеру, відповідальності й складності робіт з 

обстеження конструкцій до їх проведення залучаються служби наглядачів за 

будинками, антикорозійні служби, фахівці проектних відділів підприємств, 

проектних і науково-дослідних інститутів. 

 

1.2 Виконання попередніх обстежень 
 

У процесі попередніх обстежень встановлюють: 

− ступінь та площу ушкоджень захисних покриттів, гідроізоляції, 

покрівлі, підлог (пузирі, відшарування, продукти корозії тощо); 

− зміну кольору, наявність раковин та відколів у бетоні, порушення 
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зчеплення арматури з бетоном; 

− зсув закладних деталей; деформації сполучних елементів і порушення 

суцільності вузлів сполучення конструкцій; 

− неспіввісність арматурних випусків і сполучних елементів; 

− невідповідність площадок обпирання збірних елементів до проектних 

розмірів; 

− наявність мокрих та масляних плям, висолень, лущення або 

викришування бетону, ділянок оголення арматури, тріщин уздовж арматури, 

корозії арматури і закладних деталей; 

− наявність вертикальних та похилих тріщин, помітних на око прогинів 

та позацентрово стислих елементів; 

− орієнтовна міцність бетону; 

− глибина нейтралізації та товщина захисного шару бетону; 

− ділянки з підвищеним корозійним зношуванням. 

 

На підставі попередніх обстежень виконується оцінка технічного стану 

залізобетонних конструкцій (табл. 1.1), намічаються ділянки для 

інструментального обстеження, склад і обсяг підготовчих робіт (виготовлення 

риштування, очищення елементів, улаштування додаткового освітлення тощо), 

складається програма інструментальних обстежень і якщо виникне потреба в 

додаткових спеціальних роботах (виміри динамічних характеристик, 

геодезична зйомка та ін.), встановлюється (орієнтовно) обсяг відновлювальних 

робіт, приймається рішення про необхідність виконання заходів страхування 

тощо. Категорія стану конструкцій надалі уточнюється на основі даних 

інструментальних обстежень і результатів перевірочних розрахунків. 

 

Таблиця 1.1 – Характеристики категорій стану конструкцій та їх детальні 

ознаки 

 

Категорія стану конструкції Детальні ознаки 

1 2 
 
I Справний - виконуються 

вимоги діючих норм і проектної 

документації. Необхідності в 

ремонтно-відновлювальних 

роботах на момент обстеження 

немає. 

 

На поверхні бетону незахищених конструкцій 

видимих дефектів та ушкоджень немає або є 

окремі раковини, вибої, волосяні тріщини. 

Антикорозійний захист закладних деталей не 

порушений, поверхня арматури при розкритті 

чиста. Глибина нейтралізації бетону не 

перевищує половини товщини захисного 

шару. Орієнтовна міцність бетону не нижча 

за проектну. Антикорозійний захист 

конструкцій не має порушень. 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 

II Працездатний - з 

урахуванням фактичних 

властивостей матеріалів 

задовольняються вимоги діючих 

норм, які ставляться до 

граничних станів I групи; 

вимоги норм за граничними 

станами II групи можуть бути 

порушені, але забезпечуються 

нормальні умови експлуатації.  

Захисні властивості бетону 

стосовно арматури на окремих 

ділянках вичерпані; потрібне їх 

відновлення, влаштування або 

відновлення антикорозійного 

захисту. 

Антикорозійний захист залізобетонних 

елементів має часткові ушкодження, на 

окремих ділянках мокрі або масляні плями, 

висолення. На окремих ділянках у місцях з 

малою величиною захисного шару 

проступають сліди корозії розподільної 

арматури або хомутів, корозія робочої 

арматури окремими крапками і плямами, 

виразками та пластинками, іржі немає.  

Антикорозійний захист закладних деталей 

не порушений. Глибина нейтралізації бетону 

не перевищує товщини захисного шару. 

Змінено колір бетону внаслідок 

пересушування, місцями відшарування 

бетону під час простукування. Лущення 

граней і ребер конструкцій, що підлягали 

заморожуванню. Орієнтовна міцність бетону 

нижча за проектну не більше ніж на 10%. 

 
III Обмежено працездатний – 

порушені вимоги діючих норм, 

але відсутня небезпека 

обвалення та погроза безпеки 

працюючих. Потрібне 

посилення і відновлення 

експлуатаційних властивостей. 

 

Пластинчаста іржа або виразки на стержнях 

оголеної робочої арматури у зоні поздовжніх 

тріщин або на закладних деталях, що 

викликають зменшення площі перерізу 

стержнів до 15%. Тріщини в розтягнутій зоні 

бетону, що перевищують їх припустиме 

розкриття. Бетон у розтягнутій зоні на 

глибині захисного шару між стержнями 

арматури легко кришиться. Зниження 

орієнтовної міцності бетону в стиснутій зоні 

елементів, що стискаються, до 30%, а в 

деяких випадках і до 20%. 

 
III Обмежено працездатний 

 

Провисання окремих стержнів розподільної 

арматури, випинання хомутів, розрив 

окремих з них, за винятком хомутів 

стиснутих елементів ферм, внаслідок корозії 

сталі (за відсутності в цій зоні тріщин). 

Зменшена всупереч вимогам норм і проекту 

площа обпирання збірних елементів при 

коефіцієнті запасу Кs > 1,6 (див. прим., п. 1). 

Висока водо- і повітропроникність стиків 

стінових панелей. 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 

IV Неприпустимий - існують 

ушкодження, що свідчать про 

небезпеку перебування людей 

в районі обстежуваних конст-

рукцій. Потрібні негайні 

заходи страхування, обмежен-

ня навантажень (недопущення 

складування матеріалів, 

деталей та ін., обмеження 

вантажопідйомності кранів та 

їхнього зближення); улашту-

вання запобіжних сіток тощо. 

Дефекти в середніх прольотах 

багатопрогонових балок і плит: розрив хомутів 

у зоні похилої тріщини; шарувата іржа або 

виразки, що викликають зменшення площі 

перерізу арматури більше ніж на 15%; 

випинання арматури у стиснутій зоні; 

роздроблення бетону, викришення великого 

заповнювача в стиснутій зоні. Зменшена 

всупереч вимогам норм і проекту площа 

обпирання збірних елементів при 1,3<Ks<1,6 

(див. прим., п. 1). 

 
V Аварійний - існують 

ушкодження, що свідчать про 

можливості обвалення 

конструкції. Потрібні негайне 

розвантаження конструкції та 

влаштування тимчасових 

кріплень (підпірок, накладок 

тощо.). 

 

Тріщини, в тому числі ті, що перетинають 

опорну зону анкерування розтягнутої 

арматури; „ляскаючі” тріщини в конструкціях, 

що зазнають знакозмінних впливів (зминання 

бетону та ін.); виходи анкерів від пластин 

закладних деталей через корозію сталі у 

зварених швах; деформація закладних та 

сполучних елементів; розлад стиків збірних 

елементів із взаємним зсувом останніх; зсув 

опор; значні (більше 1/50 прольоту) прогини 

елементів, що згинаються, за наявності тріщин 

у розтягнутій зоні з розкриттям більше ніж  

0,5 мм; розрив хомутів стиснутих елементів 

ферм; розрив хомутів у зоні похилої тріщини; 

розрив окремих стержнів робочої арматури у 

розтягнутій зоні, випирання арматури у 

стиснутій зоні; роздроблення бетону та 

викришення заповнювача в стиснутій зоні. 

Зменшена всупереч вимогам і проекту площа 

обпирання збірних елементів при Ks<1,3  

(див. прим., п.1). 

 
Примітки: 
 

1 У випадку зменшення всупереч вимогам норм і проекту площі 

обпирання збірних елементів необхідно провести орієнтовний розрахунок 

опорного елемента на зріз і зминання бетону. У розрахунку потрібно 

враховувати фактичні навантаження та міцність бетону відповідно до дійсних 

рекомендацій. 
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2 Переднапружені залізобетонні конструкції з високоміцною арматурою, 

що мають ознаки II категорії стану, відносяться до III категорії, а ознаки, що 

мають III категорію – відповідно до IV або V категорії залежно від небезпеки 

обвалення. 

3 Для віднесення конструкції до перелічених у таблиці категорій стану 

досить наявності хоча б однієї ознаки, що характеризує дану категорію. 

4 Віднесення обстежуваної конструкції до тієї або іншої категорії стану за 

наявності ознак, не зазначених у таблиці, у складних і відповідальних випадках, 

особливо пов'язаних із зупиненням виробництва, повинне проводитись на 

основі аналізу напружено-деформованого стану конструкцій або групи 

взаємозалежних конструктивних елементів і детальних обстежень, виконуваних 

спеціалізованими організаціями. 

 

Рекомендується залучати до проведення попередніх обстежень 

представників підрядних і субпідрядних організацій для можливості 

оперативного вирішення питань, пов'язаних з обранням методів виробництва 

загально-будівельних і спеціальних робіт, застосуванням певних матеріалів і 

механізмів, установленням обсягу й черговості робіт для знаходження в проекті 

погоджених технічних рішень. 

Роботи, пов’язані з обстеженням залізобетонних конструкцій 

передбачають вивчення проектно-технічної документації, а саме: 

− робочих креслень, розрахункових схем, вихідних даних і результатів 

статичних розрахунків, документів щодо проведення додаткових будівельних 

робіт у період експлуатації, заміни арматури в процесі будівництва тощо, а 

також журналів авторського нагляду, актів прихованих робіт, актів і протоколів 

здавання-прийняття об'єкта; 

− даних геодезичної зйомки, нівелювання; протоколів випробувань 

контрольних зразків бетону; паспортів на виробничі будинки та споруди, 

технічних журналів щодо експлуатації будинків і споруд, актів обстеження, 

даних про ремонти, що виконувалися; матеріалів інженерно-геологічних 

вишукувань (літологічного розрізу, характеристик ґрунтів, гідрогеологічного 

режиму тощо). 

Крім того, учасники з обстеження повинні ознайомитися з особливостями 

технологічного процесу на кожній ділянці, характером експлуатаційних 

навантажень і впливів на будівельні конструкції і їхньою очікуваною зміною 

після реконструкції, ступенем агресивності ґрунтових вод. 

Під час проведення обстежень в умовах діючих підприємств особи, які 

виконують обстеження, повинні бути проінструктовані про спеціальні правила 

техніки безпеки, що діють на даному об'єкті. Під час проведення обстежень 

конструкцій, стан яких може бути охарактеризований як неприпустимий або 

аварійний: категорії IV і V (табл. 1.1), необхідно передбачити міри для 

забезпечення безпеки осіб, які виконують роботи, шляхом застосування засобів 

страхування, тимчасових кріплень тощо. Усі вказівки в ході обстеження 

повинні надходити лише від керівника роботи. 
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До проведення обстежень допускаються особи, названі в спеціальному 

письмовому розпорядженні головного інженера підприємства. 

У результаті ознайомлення з технічною документацією назначаються 

попередньо генеральні сукупності (партії) обстежуваних конструкцій, які 

уточнюються під час попереднього натурного обстеження. 

Під однорідною стосовно корозійних питань групою конструкцій або їх 

елементів, ділянок, прийнятою надалі за генеральну сукупність, розуміють 

однотипні конструкції (ферми, перекриття, колони, фундаменти тощо) або їхні 

елементи, які виконані з одного матеріалу, мають однаковий переріз, спосіб 

розташування в просторі, однаковий протикорозійний захист, однаковий термін 

служби й експлуатувалися в одних і тих самих умовах. Від правильного 

встановлення генеральної сукупності багато в чому залежить розкид утвореної 

потім вибірки, розміри довірчих інтервалів, тобто ефективність вибіркового 

методу. Тому даному етапу технічного обстеження конструкцій повинна бути 

приділена серйозна увага. 

У разі виявлення ділянок конструкцій з підвищеним корозійним 

зношуванням, пов'язаним з місцевим (зосередженим) впливом агресивних 

агентів, рекомендується в першу чергу звертати увагу: 

− на опорні вузли кроквяних і підкроквяних ферм, поблизу яких 

розташовані водоприймальні воронки внутрішнього водостоку; 

− на верхні пояси ферм у вузлах приєднання до них аераційних ліхтарів, 

стійок повітровідбійних щитів; 

− на верхні пояси підкроквяних ферм, уздовж яких розташовані 

розжолобки покрівель; 

− на опорні вузли ферм, що знаходяться всередині цегляних стін; 

− на верхні частини колон, що знаходяться поблизу внутрішніх 

водостоків та вздовж розжолобків; 

− на ділянки або частини колон, що знаходяться всередині цегляних 

стін; 

− на низ і бази колон, розташовані на рівні або нижче від рівня підлоги, 

особливо під час вологого збирання пилу в приміщенні (гідрозмиві); 

− на ділянки колон багатоповерхових будинків, що проходять через 

перекриття, особливо під час вологого збирання пилу в приміщенні; 

− на ділянки плит покриття, розташовані вздовж розжолобків, у 

воронках внутрішнього водостоку, біля зовнішнього заскління і торців ліхтарів 

тощо. 

До найбільш характерних дефектів та ушкоджень бетонних і 

залізобетонних конструкцій, що підлягають виявленню під час обстеження, 

відносяться: 

− дефекти, пов'язані з недоліками проекту – невідповідність 

розрахункової схеми до дійсних умов роботи, відхилення від норм тощо; 

− дефекти виготовлення або зведення - відхилення від проектних 

геометричних розмірів, зниження міцності та перевищення проникності бетону 

в порівнянні з проектними, порушення армування та зсув закладних деталей, 
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недостатня товщина захисного шару бетону, наявність раковин, каверн, тріщин; 

відсутність відбортовки технологічних отворів; відсутність або неякісне 

виконання антикорозійного захисту, футеровок, екранів, гідроізоляції тощо; 

− дефекти монтажу збірних конструкцій - зміщення від проектного 

положення, недостатня площа обпирання, неточне припасування вузлів 

сполучення, низька якість монтажних з'єднань і наступного їхнього закладення, 

неякісне виконання зварних з'єднань, механічні ушкодження у вигляді тріщин і 

сколів бетону; 

− ушкодження від агресивного впливу виробничого середовища - 

розтріскування або лущення розчинної частини, порушення її зв'язку з крупним 

заповнювачем бетону, зниження міцності бетону, поява на поверхні бетону 

висолень, масляних плям тощо; утворення корозійних тріщин у бетоні вздовж 

арматурних стержнів і в місцях сталевих з'єднань, їх корозія, порушення 

захисних шарів бетону; 

− механічні ушкодження від порушення правил експлуатації - 

пробивання отворів, прорізів з оголенням і вирізуванням арматури, оголення 

арматури для кріплення устаткування, утворення тріщин і сколів бетону від 

ударів під час переміщення вантажів і під час роботи устаткування; 

− ушкодження від непередбачуваних проектом статичних і динамічних 

силових впливів - розвиток надмірних деформацій (прогинів), тріщин, як 

правило, поперечних і похилих, позацентрово стиснутих, позацентрово 

розтягнених елементів, поздовжніх та похилих - у стиснутих елементах. 

Збереження захисних властивостей антикорозійних покриттів оцінюється 

візуально згідно з ДСТУ Б В.2.6-193:2013 «Захист металевих конструкцій від 

корозії. Вимоги до проектування». При цьому фіксуються наступні основні 

види ушкоджень: розтріскування та відшаровування, що характеризуються 

глибиною руйнування верхнього шару (до ґрунтовки, до пофарбованої 

поверхні), виникнення пузирів та корозійних осередків, що характеризуються 

величиною пошкоджених площ (діаметром), і вимірюються в міліметрах. 

Площі окремих видів ушкоджень покриттів виражають орієнтовно у відсотках 

від усієї пофарбованої поверхні конструкції (елемента). 

Під час обстеження футеровок і облицювань фіксують їхнє відхилення 

від вертикалі, суцільність і міцність швів кладки, місця випадання окремих 

цеглин або плиток, лущення або викришування цеглин тощо. 

Під час обстеження теплових екранів звертають увагу на стан їх кріплень 

до несучих елементів, жолоблення листів і ступінь їхньої корозії. 

Проводячи обстеження підлог, звертають увагу на наявність провалів, 

здуттів, вибоїн. 

Під час оцінювання стану гідро- і пароізоляції фіксують порушення її 

суцільності, жолоблення, здуття, відшаровування, наявність тріщин тощо. 

Корозія арматури і закладних деталей залізобетонних конструкцій може 

бути суцільною (рівномірною та нерівномірною), місцевою (виразки, плями), 

крапковою (піттинги), а також мати вигляд корозійних тріщин (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Класифікація корозійних уражень сталевих елементів: 

 

а) місцева крапкова (піттингова) корозія; б) місцева виразкова корозія;  

в) місцева корозія у вигляді плям; г) суцільна рівномірна корозія;  

д) суцільна нерівномірна корозія 

 

Визначаючи стан сталевої арматури і закладних деталей у процесі 

попереднього обстеження, виявляють характер корозії арматури (тонкий наліт 

іржі, окремі плями, суцільно рівномірна, суцільно нерівномірна, шарувата, 

пластини іржі, місцева у вигляді виразок, крапкова у вигляді піттингів), а також 

товщину продуктів корозії. В місцях, де продукти корозії сталі добре 

зберігаються, можна за їх товщиною орієнтовно судити про глибину корозії за 

співвідношенням: 

tmt ≈ 0,6 tpк,      (1.1) 

 

де  tmt – середня глибина суцільної рівномірної корозії; 

tpк – товщина продуктів корозії. 

 

Товщина продуктів корозії може бути встановлена неруйнівним методом 

за допомогою приладів, якими замірять товщину немагнітних протикорозійних 

покриттів на сталі (наприклад, ИТП-1, МТ-30Н, МИП-10 тощо), а також 

мікрометром. 

Для арматури періодичного профілю варто відзначати залишкову 

виразність рифів після зачищення. 

Можливими є три характерних випадки корозії зварних з'єднань: 

1) коли корозія пошкоджує всі ділянки з'єднань (шви, пришовна зона, 
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основний метал), що протікає практично з однаковою швидкістю; 

2) коли з більшою інтенсивністю корозія пошкоджує зварний шов; 

3) коли найбільш значній корозії піддається пришовна зона. 

Нерівномірність корозії зварних з'єднань залежить від застосовуваних під 

час зварювання електродів і агресивності середовища. 

Перелічені види корозії зварних з'єднань наведено схематично на 

рисунку 1.2. Особливості корозії зварених з'єднань, які істотно впливають на 

надійність конструкцій, повинні вказуватися у висновку про результати 

обстеження. 

Для безпосереднього доступу до конструкцій можуть використовуватись 

драбини, підмостки, риштування, пересувні вишки, телескопічні автовишки, 

мостові крани, підмостки, спеціально встановлювані на мостовому крані або на 

його візку. Всі пристрої, що використовуються для обстеження, повинні 

відповідати вимогам техніки безпеки. Зручність доступу до конструкцій істотно 

впливає на строки та якість виконання обстеження, тому підготовчі роботи 

повинні виконуватися в повному наміченому обсязі і мати відповідну якість. 

 

 

Рисунок 1.2 - Характерні види корозії зварних з'єднань: 

 

а) рівномірна корозія; б) переважна корозія наплавленого металу 

(зварного шва); в) переважна корозія пришовної зони 

 

Якщо в процесі візуального огляду безпосередній доступ до конструкцій 

затруднений, то доцільно використовувати польовий бінокль із 8-12-ти кратним 

збільшенням, який за гарного освітлення дозволяє з відстані 6-8 м виявляти 

наявність тріщин шириною розкриття 0,2...0,3 мм. Перед обстеженням 

залізобетонні конструкції повинні бути очищені від бруду, пилу, штукатурки, 

свіжого фарбування тощо. Пил повинен очищатися стисненим повітрям (вода 

може замити тріщини). 

Якщо стан несучих конструкцій характеризується III, IV або V 

категоріями, то необхідною є вказівка про обмеження навантаження або про 

повне розвантаження конструкції, а у випадку виникнення потреби термінове 

застосування надійних страхувальних кріплень за розробленим у терміновому 

порядку проектом, затвердженим головним інженером підприємства. 

Основним засобом тимчасового кріплення ушкоджених балок і ферм є 



 

14 

підпірки, накладки тощо, що використовуються з метою уникнення наростання 

деформацій та обвалення. Накладки можуть виконуватися металевими або 

дерев'яними. Тимчасові стійки можуть виконуватися з колод, брусів, прокатних 

профілів та інших матеріалів. Якщо висота над рівнем підлоги складає більше 

6-7 м, то рекомендується використовувати баштові підпірки. Передача 

навантажень на стійки здійснюється за допомогою підкладок з обов'язковим 

підклинюванням під низ стійок або між стійкою, що підпирає конструкції 

(баштові підпірки). Для попередження деформування підпірних ферм з 

вертикальної площини бажано підводити тимчасові стійки під вузли верхнього 

поясу. Якщо такі підпірки важко встановити, то допускається підвести їх під 

вузли нижнього поясу і в необхідному порядку перевірити елементи ґрат на 

можливі зміни в них зусиль за величиною та знаком. 

Тимчасові підпірки надалі рекомендується використовувати для 

улаштування риштувань під час детального обстеження та виконання робіт з 

відновлення, посилення і захисту конструкцій. У процесі загальних обстежень 

виконується орієнтовна оцінка міцності бетону. Вже на даній стадії обстежень 

рекомендується визначати міцність бетону поверхневих шарів залізобетонних 

конструкцій за допомогою технічних методів та приладів, рекомендованих 

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 «Бетони. Визначення міцності механічними методами 

неруйнівного контролю». У випадку відсутності зазначених приладів у 

виключному порядку дозволяється на стадії попередніх обстежень оцінювати 

міцність бетону орієнтовно, тобто за слідами, залишеними на зачищеній та 

вирівняній поверхні елемента, від удару середньої сили слюсарним молотком, 

що має масу 0,4-0,8 кг, по бетону або зубилом, встановленим загостреним 

кінцем перпендикулярно до поверхні бетону. Міцність оцінюється за 

мінімальним значенням після 10 ударів. Для оцінки міцності просоченого 

маслом бетону за допомогою еталонних молотків величина, отримана за 

градирувальною залежністю, множиться на 0,85. 

Із кожної встановленої генеральної сукупності формується вибірка 

(елементів) для проведення інструментальних досліджень. Кількість 

конструкцій, що включається до вибірки, залежить від ступеня агресивності 

середовища і приймається відповідно до таблиці 1.2. При цьому до вибірки 

включаються конструкції, що мають візуально різний ступінь ушкоджень або 

корозійного зношування (максимальну, мінімальну, середню). 

 

Таблиця 1.2 – Залежність кількості конструкцій від ступеня агресивності 

середовища 

Кількість конструкцій з однієї 

генеральної сукупності Ступінь агресивності середовища 

% штук, не менш 

Неагресивне 10 3 

Слабоагресивне 10 3 

Середньоагресивне 15 4 

Сильноагресивне 20 6 
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Результати візуального огляду залізобетонних конструкцій фіксуються у 

вигляді карти дефектів, нанесених на схематичні плани або розрізи будинку або 

у вигляді таблиць відповідно до рекомендацій щодо класифікації дефектів та 

ушкоджень в несучих залізобетонних конструкціях (Харківський 

Промбуднііпроект, НДІЗБ). Умовні позначки основних дефектів наведено в 

таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Умовні позначки основних дефектів 

 

Умовна позначка дефекту 

або ушкодження 
Характеристика дефекту або руйнування 

1 2 

 

Руйнування бетону на глибину, меншу за  

товщину захисного шару (лущення, 

відшаровування, раковини); a, b - приблизні 

розміри дефекту. 

 

Проломи в полицях плит, виколення бетону та 

відколення кутів і ребер на глибину, більшу за 

товщину захисного шару; d - приблизний 

діаметр проламу. 

В.С.М. 

Підтьоки, конденсат, місцеве зволоження, 

фільтрація вологи, висолювання на поверхні, 

сталактити, масляні плями; b - приблизна 

довжина підтьоків; В. С. М. - природа плями 

(волога, сіль, масло тощо). 

 

 

Плями іржі на поверхні; а, b – приблизні 

розміри плям. 

 

Тріщини між полицями та ребрами плит. 

Поздовжні тріщини в полицях і ребрах плит, у 

балках, колонах, елементах ферм та ін. 

l - довжина; δ - приблизна ширина розкриття; 

ділянки, в яких тріщини можуть привести 

конструкцію в неприпустимий або аварійний 

стан (IV і V категорії). 

 
Відсутність приварювання закладних деталей. 

 

Випирання окремих арматурних стержнів; 

l – довжина. 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 

 

Оголення арматурних стержнів; 

l – довжина. Оголення арматурної сітки. 

 

Тріщини, що мають нахил під кутом до 

поздовжньої осі елемента. 

Зазначення про передбачуваний характер 

походження: k - корозійного, F – силового,  

Т – технологічного. 

 

Корозія арматури; l – довжина ділянки корозії; 

20% – відсоток зменшення вихідного перетину; 

с. р. – вид корозії (суцільна рівномірна та ін.). 

 

Ділянки ушкодження вторинного захисту.  

ЛП – лакофарбове покриття або плівка;  

І – ізоляція (в тому числі гідроізоляція;) 

Ф – футерування; ПЗ– покриття на закладних 

деталях; a і b – приблизні розміри ушкоджень; 

30% - відсоток ушкодження по поверхні 

закладної деталі. 

 

Порушення анкерування закладних деталей. 

 

 

Недостатність площадки обпирання. 

 

Корозія сталі закладної деталі (середня 

глибина, мм, та відсоток від загальної площі 

ураження). 

 

Ділянки конструкцій з підвищеним ступенем зношування в результаті 

місцевих агресивних впливів, що мають масовий характер (виявлені серед 

половини, а то й більше конструкцій однієї генеральної сукупності), 

обстежуються детально (вибірково). В поодиноких випадках, а також у 

випадках сумнівного віднесення конструкції до III або IV(V) категорії стану 

детальному обстеженню підлягають усі ділянки конструкції. Варто також 

проводити детальне обстеження тих об'єктів, для яких встановлений нормами 

коефіцієнт щодо призначення та дорівнює одиниці, або в разі відсутності 

проектної і виконавчої документації. 
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Лабораторна робота №2 

ВИЗНАЧЕННЯ КАПІЛЯРНОГО ВОДОПОГЛИНАННЯ БЕТОНУ 

 

Мета роботи – ознайомитися зі стандартною методикою визначення 

капілярного водопоглинання бетону. Провести лабораторні дослідження на 

зразках правильної та неправильної геометричних форм, відібраних з 

конструкцій, що експлуатуються. 

 

1 Загальні вимоги щодо визначення капілярного водопоглинання бетону 
 

Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-170:2008 «Бетони. Методи визначення 

середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності» 

водопоглинання бетону визначають випробуванням зразків, виготовлених з 

бетонної суміші робочого складу, випиляних, вибурених або виламаних з 

виробів та конструкцій. Зразки для випробування бетонів можуть мати як 

правильну, так і неправильну геометричні форми. 

Номінальні розміри зразків правильної геометричної форми, методи їх 

виготовлення, а також випилювання та вибурювання з конструкцій повинні 

застосовуватися згідно з ДСТУ Б В.2.7-214:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. 

Методи визначення міцності за контрольними зразками». Під час визначення 

водопоглинання не допускається випробовування зразків, виготовлених із 

бетонних сумішей, з яких вилучено крупні зерна заповнювача. Об’єм зразків 

неправильної геометричної форми, які вибурені або виламані з виробів і 

конструкцій, повинен відповідати об’ємам, наведеним у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Характеристика відібраних зразків 

Найбільший розмір зерна заповнювача, мм Найменший об’єм зразка, дм
3
 

20 і менше 

40 

70 

100 і більше 

1 

3 

8 

27 

 

Зразки виготовляються і випробовуються серіями, до складу яких входить 

три зразки. У випадках визначення міцності бетону згідно з  

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 випробуванням серії з двох зразків з одночасним їх 

використанням для визначення щільності, вологості або водопоглинання також 

проводять випробування серій, що складаються з двох зразків. 

Масу зразків визначають із похибкою не більше 0,1%. Об’єм зразків 

неправильної геометричної форми визначають із похибкою не більше 1%. 
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Температура повітря в приміщенні, в якому проводять випробування зразків, 

повинна становити 25±10°С, а відносна вологість – 50±20%. 

Результати випробувань зразків заносять у журнал випробувань, на 

підставі якого показники властивостей бетонів включають у паспорт або інший 

документ, що характеризує якість бетону. 

 

2 Метод визначення водопоглинання 
 

2.1 Апаратура та матеріали 
 

Для проведення випробування застосовуються: 

− ваги лабораторні відповідно до ГОСТ 24104-2001 «Ваги лабораторні. 

Загальні технічні умови» або ваги настільні – відповідно до ГОСТ 29329-92 

«Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови»; 

− шафа сушильна; 

− ємність для насичення зразків водою; 

− дротова щітка або абразивний камінь. 

 

2.2 Підготовка до випробування 
 

Поверхню зразків очищають від пилу, бруду і слідів змащення за 

допомогою дротяної щітки або абразивного каменю. 

Зразки випробовуються в стані природної вологості або висушеному до 

постійної маси стані. 

Для випробування зразків у висушеному стані підготовлені зразки 

зважують, поміщають у сушильну шафу і висушують до постійної маси при 

температурі 105±5ºС. Постійною вважають масу зразка, за якої результати двох 

послідовних зважувань відрізняються не більше ніж на 0,1%. При цьому 

проміжок часу між зважуваннями повинен складати не менше ніж 4 години. 

 

2.3 Проведення випробовування 
 

Зразки поміщають у ємність, наповнену водою, на прокладки з 

розрахунку на те, щоб висота зразка була мінімальною, а рівень води в ємності 

був вищим за верхній рівень покладених зразків приблизно на 50 мм (призми і 

циліндри укладають на бік). 
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Температура води в ємності повинна становити 20±2°С. Зразки зважують 

через кожні 24 год водопоглинання на звичайних або гідростатичних вагах з 

похибкою не більше ніж 0,1%. 

Під час зважування на звичайних вагах зразки, вийняті з води, 

попередньо витирають віджатою вологою тканиною. Масу води, що витекла з 

пор зразка на чашу ваг, варто включати до маси насиченого зразка. 

Випробування проводять доти, доки результати двох послідовних зважувань не 

будуть відрізнятися не більше ніж на 0,1%. 

Зразки, випробовувані в стані природної вологості, після закінчення 

процесу водонасичення висушують до постійної маси. 

Водопоглинання бетону визначають також методом кип'ятіння зразків у 

випадку, якщо це передбачено стандартами (технічними умовами) щодо 

збірних бетонних та залізобетонних виробів або робочими кресленнями щодо 

монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій (п. 2.3). 

 

2.4 Обробка результатів 
 

Водопоглинання бетону окремого зразка відповідно до маси Wм у 

відсотковому відношенні визначають із похибкою до 0,1 % за формулою: 

 

100%,
m

mm
W

с

св
м ⋅

−
=           (2.1) 

 

де  тс - маса висушеного зразка, м; 

mв - маса водонасиченого зразка, м. 

 

Водопоглинання бетону окремого зразка відповідно до об’єму Wо у 

відсотковому відношенні визначають із похибкою до 0,1% за формулою: 

 

,
ρ

ρW
W

в

oм
о

⋅
=             (2.2) 

 

де  ρo  - щільність сухого бетону, кг/м
3
; 

ρв - щільність води, прийнята такою, що дорівнює 1 г/см
3
. 

 

Водопоглинання бетону серії зразків визначають як середнє арифметичне 

значення результатів випробувань окремих зразків у серії. 

У журналі, в який заносять результати випробувань, повинні бути 

передбачені наступні графи: маркування зразків; вік бетону й дата 

випробувань; водопоглинання бетону зразків; водопоглинання бетону серії 

зразків. Отримані дані записуються в лабораторний журнал, що має форму, 

наведену в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 – Результати випробовувань 
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2.3 Визначення водопоглинання зразків у процесі кип’ятіння 
 

Для визначення водопоглинання зразків у процесі кип’ятіння, зразки 

кип’ятять у посудині з водою. Об’єм води повинен не менше ніж у два рази 

перевищувати об’єм установлених в ньому зразків. 

Рівень води в посудині повинен бути вищим за поверхню зразків не менш 

ніж на 50 мм. 

Після кожних 4 годин кип’ятіння зразки охолоджують у воді до 

температури 20±5°С, обтирають вологою віджатою тканиною і зважують. 

Випробовування проводять доти, доки результати двох послідовних 

зважувань не будуть відрізнятися не більше ніж на 0,1%. 

Водопоглинання бетону в процесі кип’ятіння відповідно до маси Wм, у 

відсотковому відношенні визначають із похибкою до 0,1% за формулою: 

 

100%
m

mm
W

с

скип
кип м, ⋅

−
= ,           (2.3) 

 

де mкип - маса зразка після кип'ятіння, г; 

тс - маса сухого зразка, г. 

 

Водопоглинання бетону в процесі кип'ятіння відповідно до об’єму Wо,кип у 

відсотковому відношенні визначають із погрішністю до 0,1% за формулою: 

     ,
ρ

ρW
W

в

oкип м,

кип о,

⋅
=             (2.4) 

 

де ρо - щільність сухого бетону, г/см
3
; 

ρв - щільність води, прийнята такою, що дорівнює 1 г/см
3
. 
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Лабораторна робота №3 

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ рН ВОДНОЇ ВИТЯЖКИ БЕТОНУ 

 

Мета роботи – ознайомитися з електрохімічним способом визначення 

величини рН водної витяжки бетону. Провести лабораторні дослідження на 

зразках бетону, відібраних з конструкцій, що експлуатуються. 

 

1 Загальні відомості про визначення рН розчинів 
 

Кислотні та лужні властивості розчину визначаються відповідно до 

активності іонів водню в ньому. Чиста вода є нейтральною сполукою, що 

володіє рівною мірою як кислотними, так і лужними властивостями. 

Із загального числа молекул води лише незначна частина дисоціює на 

іони водню, що мають позитивний заряд, і гідроксильні іони, що мають 

негативний заряд: 

 

Н2О→Н
+
 + ОН

-
,           (3.1) 

 

при чому концентрація тих і інших (у грам-іонах на літр) є однаковою. 

 

[Н
+
]=[ОН

-
].          (3.2) 

 

Добуток концентрації іонів водню та концентрації іонів гідроксилу як для 

чистої води, так і для водяних розчинів є величиною постійною за даної 

температури: 

[Н
+
]⋅[ОН

-
]= kв,           (3.3) 

 

де kв – константа електролітичної дисоціації. 

 

За температури 22°С константа дисоціації складатиме kв=10
-14

. 

Так як під час дисоціації чистої води утворюється рівна кількість іонів Н
+
 

і ОН
-
, то концентрація кожного з них при температурі 22°С дорівнює 10

-7
 г 

іон/л. Розчин є нейтральним, якщо [Н
+
]=[ОН

-
], кислим, якщо[Н

+
]>[ОН

-
], 

лужним, якщо [Н
+
]<[ОН

-
]. 

Кислоти та луги у водних розчинах також дисоціюють: кислоти на 

катіони водню та аніони кислотного залишку, а луги – на катіони металу і 

аніони гідроксилу. 

Наприклад: 

НCl
-
→Н

+
 + Cl

-
,           (3.4) 

 

NaOH→Na
+
 + OH

-
.          (3.5) 
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Таким чином, з підвищенням концентрації кислоти в розчині, 

концентрація іонів водню також підвищується. З підвищенням вмісту лугу в 

розчині підвищується також концентрація іонів гідроксилу, а це відповідно до 

формули (3.3) викликає зменшення концентрації іонів водню. 

Під час розчинення кислот, лугів та солей у воді утворюється велика 

кількість позитивних і негативних іонів. У результаті електростатичної 

взаємодії іонів з різнойменними зарядами частина з них з'єднується в іонні 

пари, тому в кожний момент деяка частина іонів не є активною. Активність 

іонів водню виражається в тих самих одиницях, що й їхня концентрація, тобто в 

грам-іонах на літр. 

У розведених розчинах сили електростатичного притягання між іонами 

дуже малі, тому можна вважати, що в таких розчинах активність іонів водню 

дорівнює їхній концентрації. У розчинах з більшим вмістом солей, кислоти або 

лугу активність іонів водню може значно відрізнятися від їх концентрації. 

Зв'язок між активністю іонів водню ан
+
 та їхньою дійсною концентрацією в 

розчині оцінюється коефіцієнтом активності f: 

 

     ан
+ 

= f⋅[Н
+
], г. іон/л.           (3.6) 

 

У якості міри активності іонів водню прийнято величину рН 

рН=-lgан
+
.             (3.7) 

 

Для чистої води за температури 22°С рН=7. Кислі розчини 

характеризуються значеннями рН<7, лужні - значеннями рН>7. Зміна величини 

рН на одну одиницю відповідає десятикратній зміні активності кислоти або 

лугу. Необхідно підкреслити, що під час визначення рН вимірюють активність 

іонів водню, але не вміст кислоти або лугу в розчині, чим пояснюється зміна рН 

чистої води внаслідок зміни температури. Внаслідок підвищення температури 

води збільшується число дисоційованих молекул і відповідно зростає 

концентрація іонів водню та гідроксилу. При цьому величина рН зменшується, 

хоча вода як і раніше залишається нейтральною. 

Для вимірювання рН використовують спеціальні електродні системи 

вибіркової дії, електрорушійна сила яких залежить від активності іонів водню в 

розчині. Найбільш значного поширення набули електродні системи, в яких у 

якості чутливого елемента застосовується скляний електрод. 

Під час занурення скляного електрода в розчин між поверхнею скла та 

розчином відбувається обмін іонами. Іони лужних металів, що вмістяться в 

склі, наприклад, іони натрію або літію, обмінюються з іонами, водню, що 

перебувають у розчині. Такий обмін проходить до встановлення рівноваги і 

приводить до виникнення потенціалу, величина якого визначається активною 

концентрацією іонів водню. 

Вимірюючи потенціал скляного електрода, зануреного в розчин, можна 

визначити рН розчину. 
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2 Конструкція лабораторного датчика ДЛ-01 
 

Для визначення рН у діапазоні від -2 до 14 одиниць використовується 

прилад рН-метр рН-340 і лабораторний датчик ДЛ=01 (рис. 3.1), призначений 

для кріплення електродів та установки посудини з контрольованим розчином. 
 

 
 

Рисунок 3.1 - Лабораторний датчик ДЛ–01: 

 

1 - проточний допоміжний електрод; 2 - наконечник проточного електрода;  

3 - скляний електрод; 4 - кронштейн; 5 - притиски електродів; 6 - коаксіальний 

кабель; 7 - штекер кабелю; 8 - провід заземлення датчика; 9 - екрани (кришки); 

10 - поворотний столик; 11 - стопор столика; 12 - килимок;13 - основа штатива; 

14 - скоба; 15 - ртутний термометр або автоматичний термокомпенсатор;  

16 - скоба. 

 

У контрольований розчин разом з електродами може занурюватися 

ртутний термометр, згідно з яким за допомогою ручної температурної 

компенсації корегуються показання рН-метра. 

До комплекту датчика входить також термокомпенсатор, що 

застосовується для автоматичної температурної компенсації. Всі елементи 

датчика зібрано на настільному вертикальному штативі. У верхній частині 

штатива встановлено проточний допоміжний електрод 1. Для захисту 

електродів від електричних перешкод кронштейн із двох боків закритий 
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екранами 9, на одному з яких закріплено скобу 14, призначену для 

встановлення ртутного термометра або термокомпенсатора. Під електродами на 

штативі за допомогою двох різьбових втулок закріплено поворотний столик 10, 

на який ставиться склянка з контрольованим розчином. За допомогою стопора 

11 столик можна встановлювати на потрібну висоту. Столик може повертатися 

на кут 90° вправо або вліво, залежно від установлення стопора, або фіксуватися 

в будь-якому положенні. Круглий гумовий килимок 12 може легко зніматися зі 

столика для промивання. Трубу штативу закріплено в основі 13 за допомогою 

стопорного пристрою. Під час збирання штатива рекомендується 

розташовувати основу так, щоб електроди, встановлені на кронштейні, 

виявилися над двома звуженими лапками основи, а посудина проточного 

допоміжного електрода була спрямована в бік третьої лапки. Тим самим буде 

забезпечено найкращу стійкість штатива. 

 

3.3 Визначення рН-розчину за допомогою приладу рН-340 
 

Перед кожним зануренням електродів у контрольований розчин, 

особливо під час вимірювання рН розчинів, які володіють малою буферною 

ємністю, електроди необхідно ретельно промивати дистильованою водою та 

видаляти з них надлишок води фільтрувальним папером. 

Для розчинів, температура яких відрізняється від кімнатної (20±10°С), 

необхідно застосовувати автоматичну температурну компенсацію або під час 

кожного вимірювання встановлювати покажчик ручного коректора на 

температуру контрольованого розчину. Відлік величини рН по шкалі приладу 

варто виконувати після того, як показання набудуть сталого значення. Час 

установлення показань, який, звичайно, не перевищує 0,5-1 хвилини, 

визначається буферними властивостями та температурою розчину.  

Під час вимірювань рН сильно кислих і сильно лужних розчинів за 

температур близьких до 0°С або під час вимірювань рН розчинів з дуже малою 

буферною ємністю (наприклад, дистильованої води) час установлення показань 

може досягати декількох хвилин. 

Під час експлуатації приладу не слід допускати висихання скляного 

електрода, так як це може привести до зміни його характеристик. Тривале 

перебування електродів у концентрованих (більше 5н) кислотах або лугах 

також може змінювати їх характеристики. 

По закінченні роботи з приладом електроди повинні залишатися 

зануреними в воду. 

Значення рН водної витяжки з розчинної складової бетону визначають 

електрохімічним способом за допомогою рН-метра з точністю до 0,01 одиниці. 

Для цього розчинну складову бетону подрібнюють у порцеляновій ступці до 

розміру зерна 0,1...0,5 мм. Навішування в 2-3 г заливають 100 мл дистильованої 

води і витримують у закритій посудині протягом 10 хвилин, після чого 



 

25 

протягом 3 хвилин після виконують заміри, постійно перемішуючи і 

здійснюючи для кожної проби не менше трьох визначень рН. 

Результати випробувань записуються в лабораторний журнал, форму 

якого наведено у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Результати випробувань 

 

№ досліду Властивості розчину Значення рН 

1   

2   

3   

4   

5   

...   

 

Лабораторна робота №4 

КАРБОНІЗАЦІЯ БЕТОНУ. ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ 

НЕЙТРАЛІЗАЦІІ БЕТОНУ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення глибини 

нейтралізації бетону. Провести лабораторні дослідження на зразках бетону, 

відібраних з конструкцій, що експлуатуються. 

 

1 Загальні відомості про карбонізацію бетону та її глибину 
нейтралізації 

 

Реакція фаз цементного каменю з двоокисом вуглецю називається 

карбонізацією. Карбонізація – це хімічний процес, який майже завжди 

розглядається як небажаний процес, що погіршує довговічність залізобетону. 

OHCaCOOHCOOHCa 23222 2)( +→++ . 
Після затворення бетону показник рН води для затворення підвищується 

до значення 12,5 за рахунок утворення розчину, насиченого вапном. Гідроксид 

кальцію (Са(ОН)2) визволяється в першу чергу в процесі гідратації 

трьохкальцієвого (3СаО·SiO2) и двохкальцієвого (2СаО·SiO2) силікатів. У 

процесі наступної гідратації змін не відбувається. Таким чином, порова рідина 

характеризується стабільно високим значенням рН в 13,5, що відповідає 

насиченим луговмістовим розчином гідроксиду кальцію. 

Карбонізація, яку можна назвати процесом хімічного старіння бетону, 

жодним чином не пов’язана в даному процесі з неармованим бетоном. Даній 



 

26 

хімічній реакції слід приділяти увагу тільки в тому випадку, коли 

використовується сталь. 

Рідка фаза в порах свіжоприготованого бетону характеризується 

показником рН=12-13. Лужний характер електроліту є основним чинником 

захисту арматури від корозії: лужний розчин пасивує метал, тим самим 

захищаючи його від корозії. Корозія сталі в розчині Са(ОН)2 завдяки його 

захисній дії при показнику рН=11,5 різко сповільнюється без доступу повітря. 

Карбонізація бетону, тобто взаємодія вуглекислоти з гідратом окису кальцію 

знижує лужність бетону до показника рН=8,5-9,5 і приводить до корозії 

арматури. До тих пір, поки карбонізація бетону не досягне шару, безпосередньо 

прилеглого до арматури, тобто поки не карбонізується весь захисний шар 

бетону, лужна реакція бетону не змінюється і арматура не піддається корозії: 

Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О. 

Поява тріщин у захисному шарі, доступ СО2 в товщу конструкції і 

карбонізації бетону, безпосередньо навколишнього арматуру, знижують його 

лужну реакцію, а отже, захисні властивості. Однак процес карбонізації в 

звичайній атмосфері протікає дуже повільно і за рік захоплює шар, 

вимірюваний частками міліметра. 

Таким чином, карбонізація здійснює на бетон не тільки позитивний, але і 

негативний вплив. 

Глибина карбонізації бетону може визначатися різними методами: 

1) методом рентгенодифрактометрії; 

2) методом інфрачервоної спектроскопії; 

3) методом мікроскопії; 

4) методом диференціально-термічного аналізу; 

5) методом хімічного аналізу; 

6) за допомогою індикаторів. 

 

2 Методи визначення глибини нейтралізації (карбонізації) бетону за 
допомогою індикаторів 

 

2.1 Апаратура та матеріали 
 

Для проведення випробування застосовуються: 

− ваги лабораторні за ГОСТ 24104 або ваги настільні відповідно до ГОСТ 

29329-92 «Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови»; 

− бетонні зразки; 

− органічні індикатори. 
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2.2 Проведення випробування 
 

Один із способів визначення глибини нейтралізованого шару бетону 

залізобетонних елементів засновано на зміні кольору органічних індикаторів в 

залежності від величини водневого показника (рис. 4.1). 

 

 
Рисунок 4.1 – Карбонізація бетону та корозія арматури 

 

Оцінювання проводиться шляхом обробки свіжого відколу бетону 

модифікатором рН. Одновідсотковий спиртовий розчин фенолфталеїну змінює 

колір від безбарвного (рН=9) до червоно-фіолетового (рН=10,5); 

одновідсотковий водний розчин алізариновий червоний – від жовтого 

(рН=10,1) до лимонного (рН=12,1). 

Через хвилину після нанесення розчину індикатора лінійкою з точністю 

до 1 мм вимірюють глибину нейтралізації бетону. При цьому на свіжих 

поверхнях розлому при нанесенні даного розчину на карбонізовану ділянку 

зміна кольору не відбувається, в той самий час, як після нанесення розчину на 

некарбонізовану ділянку її забарвлення змінюється на червоно-фіолетовий 

(лимонний) колір (рис.4.2). 

Поверхня бетону, отримана розрізуванням, для визначення глибини 

карбонізації є непридатною, так як у процесі вологого буріння або різання в 

некарбонізованій зоні відбувається вимивання Са(ОН)2, а отже, лужна реакція 

не ідентифікується. Але в карбонізованій зоні можуть зустрічатися 

негідратовані фрагменти, завдяки яким буде ідентифікуватися лужна реакція. 
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Рисунок 4.2 – Визначення глибини карбонізації розчином індикатора 

 

Результати випробувань записуються в лабораторний журнал, форму 

якого наведено в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Результати випробувань 

 

Характеристика зміни кольору індикатора № з/п 

досліду до випробування після випробування 

Значення глибини 

нейтралізації, мм 

1    

2    

3    

...    

 

Лабораторна робота №5 

ВИСОЛИ. ВИЗНАЧЕННЯ УТВОРЕННЯ ВИСОЛІВ 

НА ПОВЕРХНІ БЕТОНУ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення утворення висолів 

на поверхні бетону. Провести лабораторні дослідження на зразках бетону, 

відібраних з конструкцій, що експлуатуються. 

Апаратура та матеріали: зразки-призми розміром 7×7×28 см з бетону 

основного складу, ємність для насичення зразків водою, вентилятор. 
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1 Загальні відомості про висоли бетону 
 

«Висоли» (efflorescence) – це білий наліт на поверхні цементних розчинів 

(бетонів), результат дифузії водорозчинних солей і їх подальшої кристалізації в 

результаті висихання на поверхні будівельних виробів (цементовмістовних 

штукатурок, шпаклівок, розчинів кладок тощо). Найчастіше вони являють 

собою пухку масу кристалічних неорганічних солей, небажаність утворення 

якої пов'язана перш за все з утратою декоративного вигляду будівельних 

конструкцій. Завдяки пухкій структурі в багатьох випадках висоли можуть 

зчищатися з поверхні механічно або зникати спонтанно під впливом 

розчиняючих або змиваючих їх атмосферних опадів. Однак у ряді випадків 

вони міцно утримуються на поверхні, наносячи шкоду її декоративному 

оздобленню. 

Висоли можуть накопичуватися в пористій структурі цементних розчинів 

(наприклад, штукатурок) поблизу поверхні і бути причиною появи дефектів – 

викришування і навіть руйнування поверхневого шару, виявляючись складовою 

(видимою) частиною хімічної корозії цементного каменю під дією 

водорозчинних солей (сульфатів, карбонатів, нітратів, хлоридів). Також наліт 

може з’являтися під менш проникними декоративними (оздоблювальними) 

шарами (шпаклівками, фарбами) і бути причиною їх відторгнення 

(відшаровування) від поверхні з повною втратою її декоративних властивостей. 

Так чи інакше, але в більшості випадків поява висолів на будівельній 

конструкції вимагає спеціальних заходів для запобігання їх появі або для їх 

ліквідації. 

Джерелом появи висолів можуть бути всі складові будівельного 

матеріалу конструкції: цементні розчини (бетони), цегла, природний камінь, 

будівельні блоки різного складу (шлако-золо-бетонні вироби), розчини кладок 

тощо, за умови присутності в цих матеріалах водорозчинних солей. 

Неодмінними умовами появи плям на поверхні будівельних виробів і 

конструкцій є присутність вологи в матеріалі, розчинення в ній солей, що 

містяться в матеріалі або поглинених матеріалом ззовні, з подальшою 

міграцією розчину, що утворився на поверхню виробу і кристалізацією в 

процесі висушування. Джерела води в матеріалі конструкції можуть бути 

наступні: 

– надлишок води для замішування, що утворився під час приготування 

цементного розчину. Загальна кількість води, як правило, істотно перевищує ту 

кількість води, яка є необхідно для хімічної взаємодії в системі (для гідратації 

цементу), тому надлишкова вода є джерелом зволоження конструкції при її 

будівництві і зберігається в якості неминучої «первинної» вологості до 

природного висихання конструкції. Первинна вологість є досить значною, за 

деякими даними вона може досягати 10-15%. За природного висушування 

чималий потік вологи виноситься на поверхню і в процесі випаровування 

залишає розчинені солі у вигляді висолів; 
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– після первинного висихання будівельної конструкції можливе її 

подальше багаторазове зволоження і висушування, пов'язані з дією 

атмосферних опадів, конденсаційної вологи з атмосферного повітря за 

досягнення «точки роси», з гігроскопічністю солей, присутніх у матеріалі, а 

також з капілярним водопоглинанням – підйомом ґрунтових вод проти сили 

тяжіння по тонких капілярах розчину (бетону) – Ø10
-7

-10
-4

 м. 

Інтенсивність процесу висолоутворення, крім концентрації і 

співвідношення водорозчинних з’єднань, залежить від умов міграції та, перш за 

все, від характеристики порового простору цементного каменю. Як відомо, 

порова структура свіжоприготовленого цементного тесту (розчинної суміші) 

істотно відрізняється від структури затверділого цементного каменю (розчину). 

На ранніх стадіях твердіння, після замішування цементу водою і в період 

«початок-кінець» схоплювання цементний камінь характеризується значною 

капілярною пористістю, яка визначається величиною В/Ц, а також 

гранулометрією цементу і заповнювачів. Однак уже до кінця схоплювання, 

коли ступінь гідратації цементу стає відчутною (наприклад, перевищує ~ 3%), 

капілярна пористість цементного каменю знижується за рахунок заростання 

капілярних пор цементним гелем. З позицій міграції вологи і подальшого 

висолоутворення даний процес є значущим, оскільки під час його проходження 

відбувається переродження структури пор цементного каменю: якщо капілярні 

пори (r>10
-7

 м) вільно пропускають фільтри через цементний камінь воду, то 

гелеві пори (r <10
-9

 м) практично водонепроникні. Під час досягнення певної 

міри гідратації цементу і накопичення в структурі цементного гелю 

водопровідні капілярні пори закупорюються цементним гелем і стають 

нездатними до міграції води з подальшим висолоутворенням. При цьому 

джерелом отримання необхідної кількості гелю може бути як підвищення 

вмісту цементу в розчині, так і висока активність цементу, що характеризується 

високим ступенем гідратації. Цей фактор є істотним: розчини з утвореною 

колоїдно-кристалічною структурою характеризуються зниженою схильністю до 

прояву висолоутворення. Висоли, що утворюються на поверхні цементного 

розчину (бетону), за часом виникнення поділяють на первинні, тобто ті, які 

утворилися в процесі формування міцності «свіжоприготованого» розчину 

(бетону), і вторинні, які є результатом вимивання з розчину (бетону) 

водорозчинних солей в період служби під дією атмосферних процесів 

(висушування-зволоження, коксування) або результатом проникнення розчинів 

солей у бетон ззовні. 

Так, в якості первинного висолу можна розглядати Са(ОН)2, що 

утворюється в процесі гідролізу силікатів кальцію у великих кількостях, в 

якості трьохкальцієвого силікату по схемі: 

 

2(3CaO·SiO2)+6H2O→3CaO·2SiO2·3H2O+3Ca(OH)2. 

 

Розчинність у воді гідроксиду кальцію є значною (1,13 г/л, 20°), у вигляді 

розчину він переноситься на поверхню бетону, кристалізується й одночасно 

піддається карбонізації за рахунок взаємодії з СO2 атмосферного повітря, що 
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розчиняється в поровій рідині, за схемою Са(ОН)2+СO2→СаСO3+Н2O. 

Розчинність в воді СаСО3 є на два порядки нижчою за розчинність Са(ОН)2 – 

0,014 г/л. При цьому межа карбонізації (рівень, глибина проникнення в пори 

вуглекислого газу) відповідає межі висушування (рівню випаровування) – 

глибині, на якій відбувається перехід води з рідкого стану в пар. Рівень 

(глибина) висушування-карбонізації залежить від багатьох факторів і може 

переміщуватися від поверхні виробу, коли висоли у вигляді кальциту 

утворюють білий поверхневий наліт, вглиб цементного каменю – коли 

утворюється СаСО3 і закупорює капілярні пори. В такому випадку даний 

процес відносять не до утворення висолів, а розглядають як складову частину 

вуглецевокислотної корозії бетону. Основним джерелом Са(ОН)2 є сам 

портландцемент, іншими джерелами як гідроксиду кальцію, так і 

водорозчинних солей інших компонентів бетонної суміші (гідравлічних 

добавок, наповнювачів тощо) в більшості випадків можна знехтувати, за 

винятком тих варіантів, коли водорозчинна сіль свідомо вводиться до складу 

бетону в якості прискорювача схоплювання або тверднення, протиморозної 

добавки тощо. 

Висоли на основі продуктів Са(ОН)2-СаСO3, що утворюються на поверхні 

цементного каменю, можна розглядати як «власні», їх джерело (Са(ОН)2) 

входить до складу тверднучого цементу. До цієї ж категорії висолів можна 

віднести лужні висоли, що утворюються під час переходу лужних з’єднань 

цементу в поровій рідині з подальшою карбонізацією: 

 

2NaOH+СО2+9H2О→Na2CO3·10H2О. 

 

Луги у вигляді натрієвих і калієвих водорозчинних з’єднань, як уже 

зазначалося вище, є звичайним компонентом більшості цементів. 

Вторинні висоли, тобто ті, що утворилися в процесі експлуатації виробів, 

можуть включати як продукти хімічної взаємодії атмосфери з цементним 

каменем, так і поглинатися каменем у незміненому вигляді. Лужна природа 

цементного каменю (рН≥13) обумовлює його інтенсивну взаємодію не тільки з 

СО2, а й з іншими кислотними оксидами, присутніми в атмосфері, перш за все з 

SO2. Якщо портландцемент використовується в складі розчину, то джерелом 

сульфатних висолів може бути керамічна цегла [7]. Солі, що містяться в 

ґрунтових водах (сульфати, хлориди лужних металів), внаслідок капілярного 

водопоглинання бетону в результаті порушення гідроізоляції піднімаються по 

будівельній конструкції і також виносяться на поверхню у вигляді висолів. 

Узагальнюючи наведені вище відомості про утворення висолів, до 

необхідних й достатніх умов утворення висолів можна віднести: 

1) присутність в будівельному матеріалі водорозчинних солей; 

2) наявність «вільної» води, що утворює порова рідина (розчин); 

3) формування структури цементного каменю (гідратація 

портландцементу разом з карбонізацією): співвідношення обсягу, розміру і 

конфігурації пор, забезпечують дифузію розчинів у цементному камені; 
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4) інтенсивність висушування: обсяг рідини, що доставляється на 

поверхню матеріалу по капілярах (t°, P/Pнас.). 

Bисоли, що утворилися на поверхні бетону, можуть бути видалені 

механічним чищенням, розчинні висоли (солі лужних металів) розчиняються 

згодом дощами. Нерозчинні висоли на основі СаСO3 згодом під дією 

карбонізації перетворюються на більш розчинний бікарбонат Са(НСO3)2 і 

поступово також можуть змиватися з поверхні. У ряді випадків для запобігання 

подальшому висолоутворенню поверхню бетону обробляють спеціальними 

перетворювачами солей, що перетворюють розчинні солі, які містяться на 

поверхні і поблизу від неї, на менш розчинні. Часто основою таких 

перетворювачів є кремнефториди (фторсилікат) Mg, Zn, Al, F. Таку обробку 

називають флюотірованням. Відомий також захист поверхні бетону від 

вторинного висолоутворення просоченням силіконовими або акриловими 

дисперсіями, за якого на поверхні бетону утворюється тонка прозора полімерна 

плівка, що запобігає на деякий час винесенню карбонату кальцію на поверхню. 
 

2 Методи визначення утворення висолів на поверхні бетону 
 

Серія з трьох зразків-призм розміром 7×7×28 см виготовляється з бетону 

основного складу. Умови виготовлення бетону та зберігання зразків залежать 

від призначення добавки. 

Після тверднення зразків за заданим технологічним режимом їх 

занурюють у вертикальному положенні на 3-5 см в індивідуальну ємкість з 

водою, обдувають повітрям, що має температуру (20±5)°С не менше 3 годин 

щоденно протягом 7 діб. 

Наявність висолів на відкритій поверхні зразків відмічають візуально за 

появою вицвітів або нальоту солі. 

Відсутність висолів свідчить про можливість застосування добавки, що 

випробовується, у бетоні будь-якої конструкції, виготовленому на даному виді 

цементу та за умови задоволення інших вимог. 

Наявність висолів свідчить про неможливість застосування добавки в 

бетоні, конструкціях, виготовлених на даному виді цементу, до яких 

пред’являють вимогу, пов’язану з відсутністю висолів. 

Результати випробувань нотують. 
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