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ВСТУП 
 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Виробнича база будівництва» розроблено для студентів, які 
отримують вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного 
спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 
Методичні вказівки містять матеріали щодо вимог до сировини, правил підбору 
складу, приготування суміші, формування виробів, тепловологісної обробки та 
контролю якості ніздрюватих бетонів.  

Мета даного видання – надання студентам навичок щодо практичного 
застосування знань, отриманих студентами під час прослуховування лекцій та 
під час самостійного опрацювання проблемних тематичних питань. 

Практичні роботи виконуються студентами після ознайомлення на 
лекційних заняттях з питаннями теми, самостійного вивчення теоретичного 
матеріалу і відповідних нормативних документів. Внаслідок виконання 
практичних робіт студенти набувають навичок щодо розв’язання задач, 
проведення стандартних розрахунків та опрацювання нормативних документів. 

Отримавши допуск до виконання практичної роботи студент повинен 
уточнити мету її виконання, ознайомитись із загальними положеннями і 
відповідно виконати роботу. Звіт про виконання практичної роботи, який має 
бути оформлений згідно з існуючими вимогами, кожен студент оформляє і 
захищає індивідуально. 

 

Практична робота №1 
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НІЗДРЮВАТИХ  

БЕТОНІВ І ВИМОГИ ЩОДО НИХ 
 
Мета – ознайомитися з матеріалами, які використовуються для 

виготовлення ніздрюватих бетонів, вивчити властивості матеріалів і вимоги, які 
ставляться до них, оцінити ефективність використання різних видів матеріалів 
для виготовлення ніздрюватих бетонів. 

 

1.1 Загальні положення 
 

Ніздрюваті бетони (ДСТУ Б В.2.7-45:2010) являють собою велику групу 
штучних пористих матеріалів, які характеризуються визначеним ступенем 
поризації за рахунок рівномірно розподілених пор в їх об’ємі. Такі матеріали 
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отримуються внаслідок твердіння суміші, до складу якої входять: в’яжуча 
речовина, вода, кремнеземистий компонент і пороутворювач, за визначених 
баро-термо-вологісних умов. 

За своїм функціональним призначенням ніздрюваті бетони 
класифікуються на такі види: теплоізоляційні, середня густина яких є меншою 
за 500 кг/м3; конструкційно-теплоізоляційні, середня густина яких складає від 
500 до 900 кг/м3; конструкційні, середня густина яких складає від 1000 до  
1200 кг/м3. 

Залежно від умов твердіння ніздрюваті бетони поділяються на автоклавні, 
які твердіють в середовищі насиченої пари під дією тиску, що перевищує 
атмосферний, і неавтоклавні, які твердіють в природних умовах, у процесі 
електропрогрівання або в середовищі водяної пари внаслідок дії атмосферного 
тиску. 

За способом поризації сировинної суміші ніздрюваті бетони поділяються 
на газобетони, пінобетони і газопінобетони. Отримання газобетону 
засновується на процесах газовиділення та тужавіння, які відбуваються в 
суміші. Процес газовиділення є результатом взаємодії алюмінієвої пудри з 
лугами в’яжучої речовини (оксиду кальцію та солей лужних металів), внаслідок 
якої виділяється газоподібний водень. Процес отримання пінобетону 
передбачає такі стадії: отримання стійкої піни з водного розчину 
піноутворювача, отримання ніздрюватої суміші шляхом змішування піни з 
іншими компонентами, твердіння пінобетонної суміші. 

Для виготовлення ніздрюватих бетонів використовуються сировинні 
матеріали, які повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів. 
Перелік таких матеріалів наводиться далі. 

• В’яжучі матеріали: 
- портландцемент, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 

(низькоалюмінатний, початок тужавіння – не пізніше 2 год.); 
- вапно будівельне, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7:2011 

(швидкість гасіння – не менше 5 і не більше 25 хв.); 
- шлак доменний гранульований, що відповідає вимогам ГОСТ 3476; 
- в'яжуча гіпсова речовина, що відповідає вимогам  

ДСТУ Б В.2.7-82:2010. 
• Кремнеземисті матеріали: 

- пісок природний, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95 
(мелений або немелений кварцовий, до складу якого входить не менше ніж 90% 
кремнезему, не більше ніж 0,5% слюди і 5% глини); 

- зола-винесення тепло-електростанцій, що відповідає вимогам  
ДСТУ Б В.2.7-205:2009; 

- зола, що утворилась у процесі гідровидалення; 
- інші вторинні кремнеземисті продукти промисловості, вміст 

діоксиду кремнію (SiO2) в яких складає не менше ніж 60%. 
• Вода водопровідна, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-273:2011. 
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• Пороутворювачі: 
- газоутворювачі: пудра алюмінієва, що відповідає вимогам  

ГОСТ 5494; пасти, виготовлені на її основі; 
- піноутворювачі, що відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-171:2008. 

• Добавки, що регулюють структуроутворення відповідно до вимог 
ДСТУ Б В.2.7-171:2008. У якості добавки-стабілізатора рекомендується 
використовувати напівводяний гіпс з додаванням поташу в кількості 0,5% 
залежно від кількості витрат в’яжучого. Для забезпечення стабілізації в процесі 
спучення суміші також дозволяється використовувати двохводяний гіпс 
першого сорту та інші добавки. Під час використання цементного в’яжучого 
для прискорення процесу газоутворення в ньому використовуються розчин 
їдкого натру, розчин КМЦ та інші добавки. Для приготування водно-
алюмінієвої суспензії використовується господарське мило, сульфонол, СДБ. 

Для виготовлення ніздрюватих бетонів також допускається застосування 
інших сировинних матеріалів і добавок, які забезпечують нормовані фізико-
технічні та екологічні характеристики бетону. 

 

1.2 Порядок виконання практичної роботи 
 

1 Ознайомитись з теоретичними положеннями. 
2 Використовуючи літературні  джерела та нормативні документи 

заповнити таблицю 1.1. 
 

Таблиця 1.1 – Види сировинних матеріалів і вимоги, які ставляться щодо них 
 

Матеріал Вид Вимоги 
В’яжучі матеріали   
Кремнеземисті матеріали   
Вода   
Пороутворювачі   
Добавки   

 
3 Оцінити ефективність використання різних видів матеріалів. 
4 Зробити висновки про отримані результати стосовно матеріалів, які 

використовуються для виготовлення ніздрюватих бетонів. 
5 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 
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1.3 Питання для самоконтролю 
 

1 Які матеріали використовуються для виробництва ніздрюватих 
бетонів? 

2 Які матеріали використовуються в якості в’яжучих? Які вимоги 
ставляться щодо них? 

3 Які матеріали використовуються в якості кремнеземистих 
компонентів? Які вимоги ставляться щодо них? 

4 Які матеріали використовуються в якості пороутворювачів? Які 
вимоги ставляться щодо них? 

5 Які матеріали використовуються в якості добавок? Які вимоги 
ставляться щодо них? 
 

Практична робота №2 
ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ  

НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ 
 

Мета – вивчити порядок підготовки матеріалів, які використовуються для 
виготовлення ніздрюватих бетонів. 
 

2.1 Загальні положення 
 

Підготовка матеріалів для виготовлення ніздрюватих бетонів передбачає 
підготовку в’яжучих, кремнеземистого компоненту, води, пороутворювачів, 
хімічних добавок. Процес виготовлення виробів з безавтоклавного газобетону 
за методом вертикального формування в касетах передбачає підготовку 
кремнеземистого компоненту, вапна, води, а також приготування водно-
алюмінієвої суспензії і розчину їдкого натру.  

Підготовка кремнеземистого компоненту. Тонкість помелу 
кремнеземистого компоненту оцінюється за залишками на ситах з визначеною 
кількістю отворів на одному квадратному сантиметрі. Для сита, що має  
918 отв/см2, залишок на ситі складає 1%, а для сита, що має 5100 отв/см2 – 17%. 
Не рекомендується виконувати зовсім тонкий помел, оскільки при цьому 
значно знижується продуктивність млина. Більш грубий помел обумовлює 
погіршення однорідності і якості ніздрюватого бетону. Величина питомої 
поверхні піску, визначеної на приладі ПСХ-2, має складати приблизно  
3000 см2/г. 
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Підготовка вапна. Вапно потрібно розмелювати до величини питомої 
поверхні не меншої за 5000 см2/г (за ПСХ-2). Грудкове вапно перед помелом 
має подрібнюватися на куски, розміри яких є не більшими за 25 мм. 

Підготовка води. Воду для приготування суміші потрібно підігрівати до 
температури, яка здатна забезпечувати потрібну температуру суміші для подачі 
в форму-касету (від 40 до 440С). 

Приготування розчину їдкого натру. Їдкий натр потрібно розводити 
водою до питомої ваги 1,38 в спеціальному баку при температурі 15…200С. 

Приготування водно-алюмінієвої суспензії. Алюмінієва пудра 
використовується у вигляді водно-алюмінієвої суспензії. Водно-алюмінієва 
суспензія виготовляється за способом перемішування складових у 
спеціальному лопатевому змішувачі. Для цього в змішувач заливається вода, до 
якої додається мильна вода (концентрація 1:20), і засипається алюмінієва пудра, 
після чого утворена суміш перемішується протягом 2-3 хв. Далі до утвореної 
суміші додається підігріта до 450С вода до досягнення повного об’єму згідно з 
дозуванням і знову перемішується протягом 2-3 хв. Дозування матеріалів для 
виготовлення 1 м3 газобетону (або одного виробу) потрібно задавати. Після 
приготування водно-алюмінієва суспензія подається в спеціальний бачок, 
розташований на газобетонозмішувачі. 

 

2.2 Порядок виконання практичної роботи 
 

1 Ознайомитись з загальними положеннями. 
2 Підготувати кремнеземистий компонент, оцінити якість підготовки. 
3 Підготувати вапно, оцінити якість підготовки. 
4 Підготувати воду, оцінити якість підготовки. 
5 Приготувати розчин їдкого натру, оцінити якість приготування. 
6 Приготувати водно-алюмінієву суспензію, оцінити якість 

приготування. 
7 Зробити висновки про отримані результати щодо способів і якості 

підготовки матеріалів, які використовуються для виготовлення ніздрюватих 
бетонів. 

8 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 
 

 
2.3 Питання для самоконтролю 

 
 

1 Які матеріали, що використовуються для виготовлення ніздрюватих 
бетонів, потребують спеціальної підготовки? 
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2 Із якою метою і яким чином виконується підготовка кремнеземистого 
компоненту? Які вимоги ставляться щодо якості підготовки? 

3 Із якою метою і яким чином виконується підготовка вапна? Які 
вимоги ставляться щодо якості підготовки? 

4 Із якою метою і яким чином виконується підготовка води? Які вимоги 
ставляться щодо якості підготовки? 

5 Із якою метою і яким чином виконується підготовка розчину їдкого 
натру? Які вимоги ставляться щодо якості підготовки? 

6 Із якою метою і яким чином виконується приготування водно-
алюмінієвої суспензії? Які вимоги ставляться щодо якості приготування? 

 

Практична робота №3 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ 

НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ 
 

Мета – ознайомитися із загальними положеннями та етапами підбору 
складу ніздрюватого бетону. 
 

3.1 Загальні положення 
 

Склад ніздрюватого бетону визначається згідно з ДСТУ Б В.2.7-215:2009, 
СН 277, методиками і рекомендаціями, затвердженими в установленому 
порядку. Підбір складу ніздрюватого бетону виконується з метою отримання 
виробів заданої густини і міцності за найменш можливих витрат в’яжучих 
речовин і пороутворювачів. 

Вихідними даними для підбору складу ніздрюватого бетону є середня 
густина бетону в сухому стані, міцність при стиску, вид пороутворювача, 
характеристика сировинних матеріалів. 

Підбір складу ніздрюватого бетону полягає в дотриманні певних етапів, 
таких як: 

- визначення вихідного водотвердого співвідношення (В/Т); 
- розрахунок витрат матеріалів на один заміс заданої маси або об’єму; 
- приготування пробних замісів, випробування суміші та формування  

зразків; 
- тепловологісна обробка зразків за заданим режимом або твердіння 

зразків в нормальних умовах; 
- випробування зразків, перевірка й уточнення складу ніздрюватого 

бетону. 
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Для отримання ніздрюватого бетону із заданими показниками 
властивостей експериментально визначають водотверде співвідношення (В/Т), 
витрати піноутворювача та вагове співвідношення між кремнеземистим 
компонентом і в’яжучою речовиною (С = Рк/Рв’яж). 

Для пробних замісів співвідношення між кремнеземистим компонентом і 
в’яжучою речовиною (С) обирається за таблицею 3.1. 

 
Таблиця 3.1 – Вихідні дані для визначення співвідношення між 

кремнеземистим компонентом і в’яжучою речовиною (С) 
 

Вид ніздрюватого бетону Значення С для замісів 
1 2 3 4 5 

Автоклавний із застосуванням 
вапна, активність якого складає 70% 

2,4 2,7 3,0* 3,3 3,6 

Автоклавний із застосуванням 
портландцементу або вапняно-
шлакового цементу 

0,75 1,0* 1,25 1,5 1,75 

Автоклавний із застосуванням 
змішаного в’яжучого або 
нефелінового цементу  

1,0 1,25 1,5* 1,75 2,0 

Неавтоклавний із застосуванням 
портландцементу або змішаного 
в’яжучого 

0,5 0,75* 1,0 1,25 1,5 

 
Примітки: 
1 Значення С, позначені через С*, приймаються за вихідні. 
2 Для вапна з активністю А, % значення С обчислюється шляхом 

множення табличних даних на коефіцієнт А/70. 
3 Вихідна доля вапна в змішаному цементно-вапняному в’яжучому 

приймається відповідно до виду ніздрюватого бетону: для автоклавних бетонів 
– 50%, для неавтоклавних бетонів – 25%. 

 

3.2 Порядок виконання практичної роботи 
 

1 Ознайомитись із загальними положеннями щодо проектування складу 
ніздрюватих бетонів. 

2 Визначити вихідні дані для здійснення розрахунку (додаток А). 
3 Користуючись даними таблиці 3.1, обрати вихідне значення С. 
4 Зробити висновки про отримані результати. 
5 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 
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3.3 Питання для самоконтролю 
 

1 З якою метою виконується підбір складу ніздрюватого бетону? 
2 Які дані є вихідними для підбору складу ніздрюватого бетону? 
3 Якої послідовності дій потрібно дотримуватися під час підбору 

складу ніздрюватого бетону? 
4 Яким чином визначається співвідношення між кремнеземистим 

компонентом і в’яжучою речовиною? 
 

Практична робота №4 
ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНОГО ВОДОТВЕРДОГО  

СПІВВІДНОШЕННЯ В/Т ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ  
СКЛАДУ НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ 

 

Мета – ознайомитися з порядком визначення вихідного водотвердого 
співвідношення В/Т під час проектування складу ніздрюватого бетону. 
 

4.1 Загальні положення 
 

У якості вихідного співвідношення В/Т приймається така величина, за 
якої текучість ніздрюватобетонної суміші відповідає даним таблиці 4.1. 

 
Таблиця 4.1 – Вихідні дані для визначення текучості суміші для 

ніздрюватих бетонів різного виду 
 

Густина 
ніздрюватого 

бетону  
в сухому стані, 

кг/м3 
 

Текучість суміші, см 
пінобетон  

з цементом, 
вапном, 

змішаною 
в’яжучою 

речовиною  

газобетон з в’яжучим  
портланд-

цемент, 
змішана 
в’яжуча 

речовина  

вапно нефелі-
новий 
цемент 

вапняно- 
шлаковий 

цемент 

400 34 34 25 42 26 
500 30 30 23 38 24 
600 26 26 21 32 22 
700 24 22 19 26 20 
900 20 15 15 18 14 
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Примітка. Температура суміші під час визначення текучості має 
становити: для газобетону – 37…430С, для газосилікату – 30…450С, для 
пінобетону – 20…400С. 

 
Текучість ніздрюватобетонної суміші визначається за діаметром її 

розпливання, виміряним у сантиметрах (з використанням приладу Суттарда). 
Прилад Суттарда складається з мідного або латунного полого циліндра, 
внутрішній діаметр якого складає 5 см, висота – 10 см; скляного листа 
квадратної форми, величина кожної зі сторін якого складає 45 см, і аркуша 
паперу з нанесеними на ньому концентричними окружностями через кожні 0,5 
або 1 см, який під час випробування суміші підкладають під скло 
концентричного циліндра. 

Перед випробуванням циліндр і скло протирають м’якою вологою 
тканиною. Скло кладуть у строго горизонтальному положенні та ставлять на 
нього циліндр так, щоб зовнішній контур циліндра співпав з окружністю, що 
має діаметр 6 см. Випробовувану ніздрюватобетонну суміш заливають у 
циліндр доверху та вирівнюють її поверхню ножем або шпателем. Потім 
швидким і точним рухом піднімають циліндр знизу вгору. Суміш при цьому 
розпливається по склу у вигляді коржа, діаметр якого залежить від консистенції 
суміші. 

Для виготовлення ніздрюватобетонної суміші потрібно взяти 0,4 кг сухих 
компонентів вихідного складу, співвідношення кремнеземистого компоненту та 
в’яжучої речовини (С) якого обрано за таблицею 3.1. Вміст води в суміші 
повинен коливатись в межах від 0,16 до 0,28 л (В/Т=0,4…0,7). Більш точно 
вміст води визначається шляхом поступового збільшення її кількості в пробних 
замісах до показника текучості суміші, якого було досягнуто на приладі 
Суттарда, з відхиленням в межах ±1 см від відповідного для даного бетону 
показника в таблиці 4.1, який приймають за вихідний. 

Порядок приготування суміші є таким: воду для зачинення газобетону 
попередньо нагрівають до температури 70-800С, після чого в суху суміш, 
поміщену в чашу, добавляють воду окремими порціями до отримання ретельно 
перемішаної сметаноподібної маси. 

 

4.2 Порядок виконання практичної роботи 
 

1 Ознайомитись із загальними положеннями. 
2 Приготувати бетонну суміш, взявши для цього 0,4 кг сухих 

сировинних компонентів, співвідношення С яких визначено за таблицею 3.1, а 
показник водотвердого співвідношення дорівнює 0,4. 

3 Визначити текучість суміші за допомогою приладу Суттарда. 
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4 Послідовно збільшуючи вміст води в замісі (В/Т=0,4…0,7), визначити 
показник текучості суміші в процесі кожного з випробувань. 

5 Визначити вихідне В/Т, тобто таке В/Т, за якого показник текучості 
суміші буде відповідати даним таблиці 4.1. 

6 Зробити висновки про отримані результати. 
7 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 
 

4.3 Питання для самоконтролю 
 

1 Як виготовляється ніздрюватобетонна суміш для проведення 
випробувань з визначення показника текучості? 

2 Що собою являє прилад Суттарда? 
3 Яким є порядок дій для визначення показника текучості суміші за 

приладом Суттарда? 
4 Яким чином визначається вихідне водотверде співвідношення? 

 

Практична робота №5 
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ СИРОВИННИХ КОМПОНЕНТІВ 

ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННІ СКЛАДУ НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ 
 

Мета – розрахувати витрати сировинних компонентів для приготування 
одного замісу ніздрюватобетонної суміші заданого об’єму. 

 

5.1 Загальні положення 
 

Витрати сировинних компонентів для приготування одного замісу 
ніздрюватобетонної суміші визначаються за відповідними формулами: 
- витрати в’яжучої речовини визначаються за формулою (5.1), кг 
 

Рв�яж � γб
Кс · �1 � С� · V; (5.1) 

 
- витрати вапна визначаються за формулою (5.2), кг 
 

Рв � Рв�яж · �;  (5.2) 
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- витрати цементу визначаються за формулою (5.3), кг 
 

Рц � Рв�яж � Рв;          (5.3) 

 
- витрати кремнеземистого компоненту визначаються за формулою (5.4), кг 
 

Рк � Рв�яж · С;     (5.4) 

 
- витрати гіпсу молотого двохводяного визначаються за формулою (5.5), кг 
 

Рг � Рв · 0,03;  (5.5) 

 
- витрати води визначаються за формулою (5.6), кг 
 

В � �Рв�яж � Рк� · В
Т, (5.6) 

 
де  γб – задана середня густина ніздрюватого бетону в сухому стані, кг/дм3; 

Кс – коефіцієнт збільшення маси сухої суміші в процесі твердіння 

в’яжучого (Кc =1,1); 
V – об'єм замісу, який дорівнює об’єму форм, що заповнюються 

сумішшю з одного замісу, помножений на коефіцієнт надлишку суміші (1,05 – 
для пінобетону і 1,1…1,15 – для газобетону; під час виготовлення лабораторних 
зразків значення коефіцієнта надлишку суміші в обох випадках приймається не 
меншим за 1,5), л; 

С – вагове співвідношення між кремнеземистим компонентом і в’яжучою 
речовиною; 

n – вагова частка вапна у складі в’яжучої речовини; 
В/Т – водотверде співвідношення. 
 
Під час розрахунку витрат пороутворювача (піно- або газоутворювача) 

попередньо обчислюється величина пористості бетону (Пб), яка має 
створюватися пороутворювачем для отримання ніздрюватого бетону заданої 
густини, за формулою (5.7), у долях одиниці:  

 

Пб � 1 � �б
Кс

·  ! � В
Т",                               (5.7) 

 
де  W – питомий об’єм сухої суміші, дм3/кг. 
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Величина питомого об’єму сухої суміші (W) визначається за даними 
таблиці 5.1. 

 
Таблиця 5.1 – Значення питомого об’єму сухої суміші (W) для розрахунку 

складу ніздрюватих бетонів 
 

Вид кремнеземистого 
компоненту та його 
середня щільність 

Вид в’яжучої речовини 
портланд-

цемент 
змішана 
в’яжуча 

речовина 
(Ц:В=1:1), 

нефеліновий 
цемент 

вапно вапняно-
шлаковий 

цемент 

С W С W С W С W 
Пісок  
(середня щільність  
γсер=2,65 кг/дм3) 

1 0,34 1,5 0,38 3 0,38 1 0,32 

Звичайна зола ТЕС 
(середня щільність  
γсер=2,36 кг/дм3) 

1 0,38 1,5 0,40 3 0,40 1 0,36 

Легка зола ТЕС 
(середня щільність 
 γсер=2,0 кг/дм3) 

1 0,44 1,5 0,48 3 0,48 1 0,42 

 
Кількість газоутворювача або піни теоретично має бути такою, щоб об’єм 

газу, який виділився, або об’єм піни, яку було введено, відповідали отриманню 
пористості, розрахованої за формулою (5.7). Але на практиці для створення 
пористості в бетоні витрачається не вся необхідна кількість пороутворювача 
(Рп), тому витрати пороутворювача приймаються більшими за теоретично 
необхідні і розраховуються за формулою (5.8), кг: 

 

Рп � Пб
К·$ · %,                                           (5.8) 

 
де  К – вихід пор (кількість газу або об’єм піни, отримані за використання  
1 кг пороутворювача), дм3/кг; 

α – коефіцієнт використання пороутворювача (α =0,85). 
 
Зазвичай, за використання піноутворювачів у пінобетонах вихід пор 

складає К=18…20 дм3/кг, а за використання алюмінієвої пудри в газобетонах – 
К=1390 дм3/кг. 

Алюмінієва пудра додається до суміші у вигляді водно-алюмінієвої 
суспензії. Для її приготування на одну вагову частину алюмінієвої пудри 
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витрачається 0,05 вагових частин сухої поверхнево-активної речовини 
(каніфольного мила, ГК, ССБ) і 10-15 вагових частин води, яка враховується до 
загальної кількості води зачинення. 

Для отримання піни потрібної якості експериментально визначається 
об’ємне співвідношення «вода / піноутворювач», величина якого для різних 
видів піноутворювачів є різною: ГК – 12; смолосапоніновий – 8; 
клеєканіфольний – 5; КІСК – 9. Межа зміни рекомендованого співвідношення 
«вода / піноутворювач» складає: ±1 – для клеєканіфольного піноутворювача; ±2 
– для інших. 

Вихід пор для піноутворювача визначається зі співвідношення об’єму 
піни до її маси. Об’єм піни вимірюється в полому циліндрі, діаметр якого 
складає 5-7 см, висота – 10-15 см. 

Вихід пор за використання алюмінієвої пудри встановлюється за 
результатом розрахунку відповідно до хімічної реакції: 

 
2Al+3Ca(OH)2+6H2O=3CaO·Al2O3·6H2O+3H2↑, 

 
з якого випливає, що в процесі реакції 54 г алюмінієвої пудри з вапном 
виділяється 6 грам-молекул водню. Одна грам-молекула газу займає в 
нормальних умовах (тиск 760 мм рт. ст. і температура 273 К) об’єм у 22,4 дм3, 
отже, 1 г алюмінію в нормальних умовах виділяє об’єм водню, розрахований 
далі: (3·22,4):54=1,244 дм3. 

Об’єм водню (VH), який виділяється в процесі реакції 1 г алюмінієвої 
пудри, обчислюється за законом Гей-Люссака з використанням формули (5.9), 
дм3: 

 

Vн � 1,244 ·  1 � )
*+,",                          (5.9) 

 
де  t – температура суміші, 0C. 

 

5.2 Порядок виконання практичної роботи 
 

1 Ознайомитись із загальними положеннями. 
2 Використовуючи формули (5.1-5.9) і дані таблиці 5.1, визначити 

витрати сировинних компонентів на приготування одного замісу 
ніздрюватобетонної суміші заданого об’єму і складу. 

3 Зробити висновки про отримані результати і оформити їх у вигляді 
таблиці. 

4 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 
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5.3 Питання для самоконтролю 
 

1 Яким чином розраховуються витрати в’яжучої речовини під час 
проектування складу ніздрюватого бетону? 

2 Яким чином розраховуються витрати кремнеземистого компоненту 
під час проектування складу ніздрюватого бетону?  

3 Яким чином розраховуються витрати молотого двохводяного гіпсу під 
час проектування складу ніздрюватого бетону? 

4 Яким чином розраховуються витрати води під час проектування 
складу ніздрюватого бетону? 

5 Яким чином розраховується величина пористості бетону? 
6 Яким чином розраховуються витрати пороутворювачу? 
 

Практична робота №6 
ПРИГОТУВАННЯ НІЗДРЮВАТОБЕТОННОЇ СУМІШІ 

 

Мета – ознайомитися з виготовленням ніздрюватобетонних сумішей в 
газо- і пінобетонозмішувачі з урахуванням коригування їхнього складу і 
температури. 
 

6.1 Загальні положення 
 

Приготування газобетонної суміші. За вертикального формування 
газобетонних виробів у касетах потрібно забезпечити сталість спученої суміші, 
запобігаючи можливому зсіданню. Для цього необхідно створити 
дрібнопористу структуру газобетону, яка утворюється в результаті 
інтенсивного перемішування суміші та її спучування в замкненому просторі 
форми-касети. 

Для приготування газобетонної суміші рекомендується використовувати  
газобетонозмішувачі з інтенсивним перемішуванням турбінного типу зі 
швидкістю обертання турбін біля 1000 об/хв або віброгазобетонозмішувачі. За 
інтенсивного перемішування алюмінієва пудра більш-менш рівномірно 
перемішується в суміші, що обумовлює створення дрібнопористої  структури 
ніздрюватого бетону і досягнення найбільш повного використання пудри.  

Задля уникнення можливого зсідання суміші необхідно швидко 
стабілізувати її структуру після спучування. Для цього до складу суміші 
рекомендується додавати напівводяний гіпс (2…3%) і поташ (0,5% від маси 
в’яжучої речовини). 
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У процесі приготування газобетонної суміші в газобетонозмішувач з 
увімкненою турбіною, яка обертається, додається необхідна кількість шламу і 
води з дозувального бачка, а потім дозована кількість в’яжучої речовини і 
добавок. За сухого помелу кремнеземистого компоненту в газобетонозмішувач 
спочатку подається вода, потім в’яжуча речовина, кремнеземистий компонент і 
добавки. Час перемішування сировинних компонентів складає 1…2 хв. Далі в 
газобетонозмішувач із спеціального бачка подається водно-алюмінієва 
суспензія, після перемішування якої протягом 1 хв. суміш по шлангу 
заливається в форму-касету. Вивантаження суміші має відбуватися якомога 
швидше. В газобетонозмішувач також можна подавати готовий розчин, 
перемішаний у розчинозмішувачі, що дозволяє підвищити продуктивність 
газобетонозмішувача.  

Приготування пінобетонної суміші. В пінозбивач лабораторного 
пінобетонозмішувача вливається приготовлений водний розчин 
піноутворювача в кількості 5…6% від об’єму барабана пінозбивача і 
виготовляється піна. Далі відважується певна кількість піни, яку потрібно 
додати до суміші сировинних компонентів за безперервного перемішування, 
яке закінчується після отримання однорідної поризованої маси. 

Приготування пробних замісів та випробування сумішей. Після 
розрахунку вихідного складу суміші розпочинається приготування замісів з 
метою виявлення оптимального співвідношення В/Т. Для цього 
приготовляється п’ять замісів на основі вихідного складу, значення В/Т яких 
відрізняються за на ±0,02 і ±0,04 від розрахункового. З кожного замісу 
формується три зразки-куби для проведення випробувань. 

Для всіх замісів визначається середня густина суміші компонентів без 
поризації, контролюється її температура (в процесі  виготовлення газобетону), а 
також визначається середня густина ніздрюватобетонної суміші. За 
отриманими даними для кожного замісу визначається фактична величина 
пористості (Пб), яка створюється пороутворювачем, за формулою (6.1), %: 

 

Пб � �р.�бс
�р

· 100,                                  (6.1) 

 
де  γр – середня густина розчину без поризації, кг/дм3; 

γбс – середня густина ніздрюватобетонної поризованої суміші кг/дм3. 
 
Водотверде співвідношення складу ніздрюватобетонної суміші, за якого 

об’єм суміші після поризації не зменшується, тобто не виявляє ознак зсідання, і 
досягається найбільша пористість бетону (ПБ), приймається за оптимальне. 

Під час підбору складу газобетону для виявлення оптимальної 
температури розчину виготовляється п’ять замісів з оптимальним 
співвідношенням В/Т зі змінюванням температури суміші відносно першого 
замісу, що складає 400С, на ±3 і ±70С. 
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Оптимальне співвідношення між кремнеземистим компонентом і 
в’яжучою речовиною визначається методом варіювання числа С. Для цього 
приготовляється 5 замісів за даними таблиці 3.1 з оптимальними значеннями 
В/Т і температури суміші. Витрати пороутворювача для даних замісів 
уточнюються за способом множення його розрахункової величини (за 
вихідними величинами α і К) на поправочний коефіцієнт, який дорівнює 
відношенню потрібної пористості (Пб) до пористості експериментального 
замісу, за яким прийняті оптимальне В/Т і оптимальна температура суміші (для 
газобетону). З кожного замісу формується 3-6 зразків розміром 7×7×7 або 
10×10×10 см. 

Для визначення середньої густини газобетонної суміші виконується її 
укладка в заздалегідь підготовлені та зважені кубічні форми ємністю 0,5 або  
1 дм3 на висоту, визначену за допомогою попереднього розрахунку. Після 
остаточного спучування приблизно через одну годину ножем або сталевою 
струною зрізається і видаляється надлишок спученої маси («окраєць»), 
зважуються кубічні форми судини з масою газобетонної суміші, яка в них 
залишилась, обчислюється її середня густина і порівнюється з проектною. 

 

6.2 Порядок виконання практичної роботи 
 

1 Ознайомитись із загальними положеннями. 
2 Засвоїти виготовлення газо- і пінобетонних сумішей. 
3 Приготувати п’ять замісів суміші з різним В/Т в газо- (піно-) 

бетонозмішувачі. Визначити середню густину в замісах без урахування і з 
урахуванням поризації, за формулою (6.1) обчислити величину пористості, 
порівняти її з проектною. За максимальною величиною пористості визначити 
оптимальне В/Т. 

4 Приготувати п’ять замісів з оптимальним  В/Т, які відрізняються за 
температурою суміші. Повторюючи дії згідно з п.3, визначити оптимальну 
температуру суміші.  

5 Приготувати п’ять замісів з оптимальними  В/Т і температурою, які 
відрізняються за значенням С. Повторюючи дії згідно з п.3, визначити 
оптимальне значення С. 

6 Відкоригувати склад і температуру ніздрюватобетонної суміші з 
урахуванням виконаних операцій. 

7 Зробити висновки про отримані результати. 
8 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 
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6.3 Питання для самоконтролю 
 

1 Яким чином виготовляються газобетонні суміші? 
2 Яким чином виготовляються пінобетонні суміші? 
3 Яким чином визначаються властивості ніздрюватобетонних сумішей? 
4 Яким чином коригуються склад і температура ніздрюватобетонних 

сумішей? 
 

Практична робота №7 
ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ ІЗ НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ 

 

Мета – ознайомитися з процесом формування виробів з газо- (піно-) 
бетону в металевих формах-касетах. 
 

7.1 Загальні положення 
 

Формування виробів з газобетону виконується в металевих формах-
касетах, розташованих стаціонарно. Форми мають бути обладнані 
устаткуванням для подачі пари та відводу конденсату. Форми-касети повинні 
мати надійні ущільнення в місцях прилягання бортів до піддону і між собою, з 
метою запобігання витіканню суміші або перетіканню з одного відсіку в інший. 
Перед заливкою газобетонної суміші форми-касети повинні бути ретельно 
очищені, змащені та зібрані. 

Для змащення форм-касет можна використовувати такі самі мастила, як і 
для звичайного бетону, в т.ч.: 

- емульсійні (на основі емульсола ЕКС); 
- солідол або машинні мастила, змішані з керосином. 
Заливка кожного відсіку в формі-касеті має виконуватися в один прийом. 

Висота заповнення форми-касети газобетонною сумішшю (h) попередньо 
обчислюється за формулою (7.1), см: 

 

/ � 1,04 · h1 · �бс
�р

,                                           (7.1) 

 
де  h0 – висота форми, см; 

γбс – середня густина ніздрюватобетонної поризованої суміші кг/дм3; 
γр – середня густина розчину без поризації, кг/дм3. 
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Температура стінок форми-касети під час заливки має бути не нижчою за 
20 і не вищою за 440С. 

У період спучування та тужавіння газобетонної суміші (1,5…2 год.) не 
допускаються різкі удари по формах. Температура в приміщенні має складати 
20…250С. Не допускаються протяги в приміщенні в період витримування 
виробів. 

«Окраєць», який утворюється при спучуванні, через одну годину після 
початку прогріву газобетону зрізується та залишається на місці до кінця 
теплової обробки в касеті, а потім розмелюється і використовується як пісок. 

 

7.2 Порядок виконання практичної роботи 
 

1 Ознайомитись із загальними положеннями. 
2 Підготовити форму-касету. 
3 Обчислити висоту заповнення форми-касети газобетонною сумішшю 

за формулою (7.1). 
4 Залити в форму-касету газобетонну суміш. 
5 Виконати контроль температури в приміщенні і на стінках форми-

касети. 
6 Витримати газобетонну суміш у формі-касеті до закінчення періоду 

спучування та тужавіння. 
7 Зрізати «окраєць», який утворився в процесі спучуванні. 
8 Зробити висновки про отримані результати. 
9 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 
 

7.3 Питання для самоконтролю 
 

1 Яким є порядок підготовки вертикальної форми-касети? 
2 Як обчислюється висота заповнення форми-касети газобетонною 

сумішшю? 
3 Як виконується заливка газобетонної суміші в форму-касету? 
4 Як виконується контроль температури? 
5 Через який проміжок часу і яким чином здійснюється зрізання 

«окрайця»? 
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Практична робота №8 
ТЕПЛОВА ОБРОБКА, ВИПРОБУВАННЯ ЗРАЗКІВ  

І УТОЧНЕННЯ СКЛАДУ НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ 
 

Мета – ознайомитися зі способами та режимами теплової обробки 
ніздрюватих бетонів, вивчити процедуру випробування зразків і коригування 
складу ніздрюватого бетону. 

 

8.1  Загальні положення 
 

Після формування зразки витримуються при температурі 20…250С 
протягом 6…8 год. – для пінобетону і 2…6 год. – для газобетону, після чого 
виконується їх теплова обробка для забезпечення прискореного твердіння 
бетону за таким режимом: 

- попереднє витримування – 2 год. при температурі 400С; 
- розігрів – 2 год. (від початку подачі пари до початку ізотермічного 

витримування) при температурі від 40 до 1000С; 
- ізотермічне витримування – 3 год. (від початку ізотермічного 

витримування до закінчення подачі пари) при температурі 1000С; 
- охолодження – 3 год. (від закінчення подачі пари до відкривання бортів 

і підйому виробів) при температурі від 100 до 750С. 
Після тепловологісної обробки зразки витягуються з форм, висушуються 

при температурі 105…1100С до постійної маси, зважуються і випробовуються 
на міцність. 

Склад суміші, який надає можливості отримувати зразки найвищої 
міцності, але не нижчої за проектну за заданої середньої густини бетону, 
приймається за оптимальний. 

Для остаточного розрахунку витрат матеріалів на 1 м3 або на один заміс 
для отримання ніздрюватого бетону заданої середньої густини необхідно 
уточнити прийняті під час розрахунків вихідні величини К, W, Kc і α. 

Вихід пор для піноутворювача обчислюється із співвідношення об’єму 
піни до її маси, а вихід пор газоутворювача не уточнюється (приймається 
К=1390 дм3/кг). 

Питомий об’єм сухої суміші (W) обчислюється за формулою (8.1), дм3/кг: 
 

! � 23В/Т
�р

�  В/Т,                                 (8.1) 

 
де В/Т – водотверде співвідношення; 

γр – середня густина розчину без поризації, кг/дм3. 
Коефіцієнт збільшення маси сухої суміші (Кс) за рахунок хімічно 
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зв’язаної води обчислюється за фактичними значеннями за формулою (8.2): 
 

Кс � �б
�бс.Рп

·  1 � В
Т",                                         (8.2) 

 
Де γб – середня густина ніздрюватого бетону в сухому стані, кг/дм3; 

γбс – середня густина ніздрюватобетонної поризованої суміші, кг/дм3; 
Рп – витрати пороутворювача для ніздрюватого бетону (для газобетону 

цією величиною можна нехтувати), кг/дм3. 
 
Коефіцієнт використання пороутворювача (α) обчислюється за 

фактичними значеннями за формулою (8.3): 
 

α � Пб
К·Рп

· %,                                                       (8.3) 

 
де Пб – пористість бетону, в долях одиниць; 

К – вихід пор (кількість газу або об’єм піни, отримані з 1 кг 
пороутворювача), дм3/кг; 

V – об’єм бетону, дм3. 
 

8.2 Порядок виконання практичної роботи 
 

1 Ознайомитись із загальними положеннями. 
2 Виконати заливку газо- (піно-) бетонної суміші в форму-касету та 

витримайте встановлений час. 
3 Виконати теплову обробку за заданим режимом. 
4 Виконати випробування зразків ніздрюватого бетону на міцність при 

стиску. 
5 Визначити оптимальний склад суміші, за якого зразки проявили 

найвищу міцність. 
6 Уточнити прийняті за розрахунком величини К, W, Kc і α. 
7 Зробити висновки про отримані результати. 
8 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 
 

8.3 Питання для самоконтролю 
 

1 Яким чином виконується теплова обробка ніздрюватих бетонів? 
2 Яким чином обирається оптимальний склад ніздрюватобетонної 

суміші? 
3 Яким чином коригуються величини К, W, Kc і α?  
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ДОДАТОК А 
 

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ 
 

Задача. Потрібно отримати ніздрюватий бетон марки Д500 за середньою 
густиною з використанням змішаної (цементно-вапняної) в’яжучої речовини. 
Об’єм одного замісу – 10 дм3. 

 
Вихідні матеріали: 
- портландцемент марки М500; 
- молоте вапно з активністю 70%; 
- кремнеземистий компонент зола-виносення (γсер=2,06 г/см3); 
- пороутворювач – алюмінієва пудра ПАК-3 – для газобетону або  

ГК – для пінобетону; 
- поверхнево-активна речовина для газобетону – милонафт; 
- уповільнювач швидкості гідратації вапна – молотий двохводяний гіпс. 
 
Розв’язання: 
1. Користуючись відповідними формулами, обчислимо витрати 

матеріалів на один заміс з урахуванням таких вихідних величин (табл.3.1), як 
С=1,5; Кс=1,1; n=0,5. 

За даними таблиці 4.1 визначаємо, що розплив за приладом Суттарда 
(текучість розчину) має складати 30 см. Експериментально встановлюємо, що 
така текучість розчину забезпечується при В/Т=0,64. 

За даними таблиці 5.1 визначаємо, що за використання заданих вихідних 
матеріалів питомі витрати сухої суміші складають: W=0,48 дм3/кг. 

Вихід пор для газобетону – К=1,39 дм3/г, вихід пор для пінобетону –  
К=18 дм3/кг. Коефіцієнт використання пороутворювача – α=0,85. 

Виконаємо розрахунок витрат матеріалів на 10 дм3 бетону, кг: 

- в’яжуча речовина – Рв�яж � 1,6
2,2·�232,6� · 10 � 1,8 ;   

- вапно – Рв � 1,8 · 0,5 � 0,9 ;     
- цемент – Рц � 1,8 � 0,9 � 0,9 ;    
- кремнеземистий компонент – Рк � 1,8 · 1,5 � 2,7 ;   
- гіпс молотий двохводяний – Рг � 0,9 · 0,03 � 0,027 ;  
- вода – В � �1,8 � 2,7� · 0,64 � 2,88. 
Обчислимо пористість бетону (Пб), яку необхідно створити за допомогою 

пороутворювача для досягнення заданої середньої густини, в долях одиниць: 
 

Пб � 1 � 0,5
1,1 · �0,48 � 0,64� � 0,51.   
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Після визначення пористості бетону виконаємо інші обчислення. 
Витрати алюмінієвої пудри �Рп� для приготування газобетону обчислимо 

наступним чином, г: 
 

Рп � 0,51
1,39 · 0,85 · 10 � 4,32. 

 
Витрати милонафту �Рм) для приготування водно-алюмінієвої суспензії 

обчислимо таким чином, г: 
 

Рм � 4,32 · 0,05 � 0,22. 
 
Витрати піноутворювача (піни) �Рп� для приготування пінобетону 

обчислимо за допомогою наступного розрахунку, кг: 
 

Рп � 0,51
18 · 0,85 · 10 � 0,333. 

 
2. Приготуємо п’ять замісів суміші, показники водотвердого 

співвідношення яких відповідно складатимуть: 0,60; 0,62; 0,64; 0,66; 0,68. 
Припустимо, що показник 0,64 виявиться оптимальним. 

Приготуємо ще п’ять замісів суміші з різною температурою. Припустимо, 
що при температурі суміші 400С буде спостерігатися максимальне її 
спучування. 

3. З метою виявлення оптимального співвідношення між 
кремнеземистим компонентом і в’яжучою речовиною приготуємо п’ять замісів 
суміші, показник водотвердого співвідношення яких складає 0,64, а 
температура суміші – 400С. Величини С для даних замісів складають: 1,0; 1,25; 
1,5; 1,75; 2,0. Припустимо, що в результаті випробувань зразків бетону на 
міцність склад, у якому показник С дорівнює 1,5, показав найвищу міцність. 

4. За фактичними значеннями показників після проведення відповідних 
випробувань ніздрюватобетонних сумішей і бетонів уточнюємо величини W, Kc 
і α. Припустимо, що фактичні значення показників є такими: 

- середня густина суміші без поризації (розчину) складає γр=1,45 кг/дм3; 
- середня густина газобетонної суміші складає γбс=0,775 кг/дм3; 

- середня густина пінобетонної суміші складає γбс=0,808 кг/дм3; 
- середня густина ніздрюватого бетону в сухому стані складає  

γб=0,544 кг/дм3. 
Оскільки середня густина ніздрюватого бетону виявилась вищою за 

проектну, то необхідно внести корективи щодо його складу. 
За величиною фактичної середньої густини розчину уточнимо величину 

питомого об’єму сухої суміші �!�,  дм3/кг: 
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! � 1 � В/Т
γр

� В
Т � 1 � 0,64

1,45 � 0,64 � 0,49.   
 
Показник фактично отриманої пористості газо- або пінобетону обчислимо 

за показниками фактичної середньої густини розчину до поризації і фактичної 
середньої густини отриманої ніздрюватобетонної суміші за винятком маси 
піноутворювача (наприклад, якщо середня густина пінобетонної суміші складає 
0,808 кг/дм3, а маса піноутворювача – 0,033 кг, то фактична середня густина 
буде складати 0,808 – 0,033 = 0,775 кг/дм3). Тоді показник пористості бетону 
�Пб� можна обчислити наступним чином, в долях одиниці: 

 

Пб � 1 � γбс � Рп
γр

�  1 � 0,775
1,45 � 0,47.   

 
Далі уточнимо значення коефіцієнта використання пороутворювача. 
Під час визначення коефіцієнта використання пороутворювача (α) для 

газобетону за показниками витрат компонентів і середньої густини поризованої 
маси попередньо обчислимо фактичний об’єм  газобетонної суміші (V), дм3: 

 

V �  Рв�яж � Рк � Рг � Рв
γбс

�   7,41
0,775 � 9,562.    

 
Далі обчислимо значення коефіцієнта використання алюмінієвої пудри 

ПАК-3 (α) для газобетону: 
 

α � Пб
К · Рп

· % � 0,47
1,39 · 4,32 · 9,562 � 0,75 . 

 
Для обчислення значення коефіцієнта використання пороутворювача (α) 

для пінобетону попередньо обчислимо фактичний об’єм пінобетонної суміші 
(V), дм3: 

 

V �    7,41
0,775 � 9,562 . 

 
Обчислимо значення коефіцієнта використання піноутворювача (α): 
 

α � 0,47
18 · 0,333 · 9,562 � 0,75.  

 
Уточнимо величину коефіцієнта збільшення маси сухої суміші �Кс� за 

рахунок хімічно зв’язаної води в ніздрюватому бетоні: 
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Кс � �б
�бс.Рп

·  1 � В
Т" � 1,6>>

1,?1?.1,1,, · 1,64@AAAABAAAAC
ПІНОБЕТОН

�  1,6>>
1,++6 · 1,64@AABAAC
ГАЗОБЕТОН

� 1,15. 

 
5. Після уточнення величин Кс, W, Пб і α виконуємо остаточний 

розрахунок витрат пороутворювачів. 
Обчислюємо потрібну величину пористості бетону �Пб�,  в долях одиниці: 
 

Пб � 1 � �б
Кс

· �! � В/Т� � 1 � 1,6
2,26 · �0,49 � 0,64� � 0,495. 

 
Обчислимо витрати алюмінієвої пудри ПАК-3 �Рп� на 1 заміс об’ємом 10 

дм3 газобетону за уточненими даними, г: 
 

Рп � Пб
К · α · % � 0,495

1,39 · 0,75 · 10 � 4,75. 
 
Обчислимо витрати робочого розчину ГК �Рп� на 1 заміс об’ємом 10 дм3 

пінобетону за уточненими даними, кг: 
 

Рп � 0,495
18 · 0,75 · 10 � 0,367. 

 
Обчислені значення записуємо в таблицю А1. 
 
Таблиця А1 – Результати розрахунку складу ніздрюватого бетону 

 
Найменування матеріалів Витрати матеріалів, кг 

на 1 заміс  
(10 дм3) бетону 

на 1 м3 бетону 

В’яжуче 1,8 180 
Вапно 0,9 90 
Портландцемент 0,9 90 
Кремнеземистий компонент 2,7 270 
Молотий двохводяний гіпс 0,027 2,7 
Вода (загальна кількість) 2,88 288 
Газоутворювач (алюмінієва пудра ПАК-3) 0,00475 0,475 
Піноутворювач (робочий розчин) 0,367 36,7 
Поверхнево-активна речовина для  
приготування водно-алюмінієвої 
суспензії (5% від маси алюмінієвої 
пудри) 

0,00024 0,024 
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продукції. Основні положення. 

48 ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Керівництво по 
використанню хімічних добавок в бетонах і будівельних розчинах. 

49 ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики 
будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 
12572: 2001, IDT). 

50 ДСТУ Б В.2.7-16-95 Будівельні матеріали. Матеріали стінові 
кам'яні. Номенклатура показників якості. 

51 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. 
Методи випробувань на горючість. 
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52 ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Будівельні матеріали. 
Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань. 

53 ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби 
будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

54 ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби 
будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим 
перетворювачем. 

55 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Матеріали і вироби будівельні. Методи 
визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних 
матеріалів і виробів. 

56 ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення 
морозостійкості. Загальні вимоги. 

57 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 
заморожуванні і відтаванні. 

58 ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) Бетони. Ділатометричний 
метод прискореного визначення морозостійкості. 

59 ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення 
морозостійкості. 

60 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод 
випробування на розповсюдження полум'я. 

61 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби 
будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 
стаціонарному тепловому режимі. 

62 ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції 
будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 2000, NEQ). 

63 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої 
густини, вологості, водопоглинання, пористості та водонепроникності. 

64 ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення 
терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних 
ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах. 

65 ДСТУ Б В.2.7-183:2009 Будівельні матеріали. Матеріали та вироби 
будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні 
технічні вимоги. 

66 ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Будівництво. Матеріали і вироби 
теплоізоляційні. Номенклатура показників. 

67 ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення стиранності. 

68 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення міцності по контрольних зразках. 

69 ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила 
підбору складу. 
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70 ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення деформацій усадки та повзучості. 

71 ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення призматичної міцності, модуля пружності та коефіцієнта 
Пуассона. 

72 ДСТУ Б В.2.7-218:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
випробувань на витривалість. 

73 ДСТУ Б В.2.7-219:2009 Бетони. Метод прискореного визначення 
міцності на стиск. 

74 ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення 
міцності механічними методами неруйнівного контролю. 

75 ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація 
і загальні технічні вимоги. 

76 ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали Бетони. 
Радіоізотопний метод визначення середньої густини. 

77 ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення міцності на зразках, відібраних з конструкцій. 

78 ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності. 
79 ДСТУ Б В.2.7-225:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Метод 

визначення тепловиділення при твердненні. 
80 ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Бетони. Ультразвуковий метод визначення 

міцності. 
81 ДСТУ Б В.2.7-227:2009 Бетони. Методи визначення характеристик 

тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні. 
82 ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний 

метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD). 
83 ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення 

питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 
84 ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали і вироби будівельні. Методи 

визначення опору паропроникненню. 
85 ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Матеріали будівельні. Метод 

мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD). 
86 ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Матеріали будівельні. Нейтронний метод 

вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD). 
87 ДСТУ Б В.2.7-91-99 В’яжучі мінеральні. Класифікація. 
88 ДСТУ Б В.2.7-193:2009 Будівельні матеріали. Матеріали в'яжучі: 

гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників. 
89 ДСТУ Б А.1.1-36-94 Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. 

Терміни та визначення. 
90 ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. 

Технічні умови. 
91 ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові 

для виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови. 
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92 ДСТУ Б В.2.7-1-93  Фосфогіпс рядовий. Технічні умови. 
93 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для виробництва вапна. 

Технічні умови. 
94 ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови. 
95 ДСТУ Б В.2.7-22-95 В’яжучі композиційні низькоактивні 

безклінкерні. Загальні технічні вимоги. 
96 ДСТУ Б В.2.7-281:2011 Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, 

MOD). 
97 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови. 
98 ДСТУ Б В.2.7-66-98 Будівельні матеріали. Цемент. Номенклатура 

показників якості. 
99 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи 

загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 
100 ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови і 

критерії відповідності для звичайних цементів. 
101 ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Частина 2. Оцінка відповідності 

(EN 197-2:2000, MOD). 
102 ДСТУ ЕN 196-1:2007 Методи випробувань цементу. Частина 1. 

Визначення міцності (ЕN 196-1:2005, ІDT). 
103 ДСТУ Б EN 196-2:2008 Методи випробувань цементу. Частина 2. 

Хімічний аналіз цементу (EN 196-2:2005, IDT). 
104 ДСТУ ЕN 196-3:2007 Методи випробувань цементу. Частина 3. 

Визначення термінів тужавіння і рівномірності зміни об’єму. (ЕN 196-
3:2005, ІDT). 

105 ДСТУ Б СEN/TR 196-4:2009 Методи випробувань цементу.  
Частина 4. Кількісне визначення складових (СEN/TR 196-4:2007, IDT). 

106 ДСТУ Б EN 196-5:2010 Методи випробувань цементу. Частина 5. 
Визначення пуцоланових властивостей пуцоланового цементу. 

107 ДСТУ ЕN 196-6:2007 Методи випробувань цементу. Частина 6. 
Визначення тонкості помелу (ЕN 196-6:1989, ІDT). 

108 ДСТУ Б EN 196-7:2010 Методи випробувань цементу. Частина 7. 
Методи відбору і підготовки проб цементу. 

109 ДСТУ Б В.2.7-274:2011  Добавки для цементів. Класифікація (ГОСТ 
24640-91, MOD). 

110 ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Будівельні матеріали. Добавки активні 
мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови. 

111 ДСТУ Б В.2.7-100-2000 Добавки активні мінеральні для цементу. 
Методи випробувань. 

112 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів 
промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 
робіт. Класифікація. 

113 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних 
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 
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114 ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Пісок кварцовий. Технічні умови. 
115 ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для 

будівельних робіт. Методи випробувань. 
116 ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Пісок з відсівів подрібнення вивержених 

гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови. 
117 ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцово-залізистий і тонко дисперсна 

фракція для будівельних робіт з відходів горно-збагачувальних комбінатів 
України. Технічні умови. 

118 ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових 
електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

119 ДСТУ Б В.2.7-211:2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові 
теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

120 ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) Щебінь і пісок зі шлаків чорної 
і кольорової металургії для бетонів. Технічні умови. 

121 ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок і щебенево-піщана  суміш з 
доменних і сталеплавильних шлаків для загально будівельних робіт. 
Технічні умови. 

122 ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і 
будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ). 

123 ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) Будівельні матеріали. 
Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності. 

124 ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо 
застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах. 

125 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та 
бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1: 2000, NEQ). 

126 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні 
технічні умови. 

127 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. 
Загальні технічні умови. 

128 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 
Технічні умови. 

129 ДСТУ Б В.2.7-164:2008 Вироби з ніздрюватих бетонів. Технічні 
умови. 

130 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила 
контролю середньої густини (ГОСТ 26816-86, MOD). 

131 ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови 
(ГОСТ 23732-79, MOD). 

132 ДСТУ 4153-2003 Парафіни нафтові тверді. Технічні умови. 
133 ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные 

гранулированные для производства цементов (Шлаки доменні та 
електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементів). 

134 ГОСТ 4221-76 Калий углекислый. Технические условия (Калій 
вуглекислий. Технічні умови). 
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135 ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия (Пудра 
алюмінієва. Технічні умови). 

136 ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода 
дистильована. Технічні умови). 

137 ГОСТ 12172-74 Клеи фенолополивинилацетатные. Технические 
условия (Клеї фенолополівінілацетатні. Технічні умови). 

138 ГОСТ 19113-84 Канифоль сосновая. Технические условия 
(Каніфоль соснова. Технічні умови). 

139 СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого 
бетона (Інструкція з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону). 

140 Руководство по статистическим методам контроля и оценки 
прочности бетона с учетом его однородности по ГОСТ 18105-72. – М., 
Стройиздат, 1974. – 64 с. 

141 Рекомендации по статистическому контролю точности и 
стабильности технологических процессов на заводах ячеистых бетонов. – 
М.: НИИЖБ, 1975. – 54 с. 

142 Пособие по применению химических добавок при производстве 
сборных железобетонных конструкций и изделий (СНиП 3.09.01-85, – М.: 
Стройиздат, 1981. – 47 с.). 

143 Рекомендации по изготовлению и применению изделий из 
неавтоклавного ячеистого бетона. – М.: НИИЖБ, 1986. – 25 с. 
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