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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

«Лабораторний практикум  з дисципліни «Заповнювачі для бетонів». 

Навчально-методичний  посібник» складений відповідно до освітньої програми  

підготовки «Бакалавра», навчального плану й робочої програми дисципліни й 

призначений для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів». 

Найбільш поширеними матеріалами в будівництві є бетони – штучні 

композиційні матеріали, отримувані внаслідок твердіння раціонально підібраної, 

перемішаної й ущільненої суміші з в’яжучого, води, дрібного й крупного 

заповнювачів, добавок. Заповнювачі в бетонах займають до 80% об’єму, що 

дозволяє значно зменшити витрати в’яжучих речовин. Раціонально підібрані 

заповнювачі зменшують зсідання і повзучість, збільшують міцність бетонів, 

надають бетонам спеціальних властивостей. Поширене застосування бетонних і 

залізобетонних виробів у будівельній індустрії обумовлює потребу в якісних 

заповнювачах з насамперед заданими властивостями. Покращення властивостей 

заповнювачів за рахунок раціонального підбору сировини та вдосконалення 

виробництва є актуальним технологічним завданням.  

Дані методичні вказівки призначені для більш глибокого засвоєння 

теоретичних розділів дисципліни, набуття навичок щодо виконання стандартних 

випробувань. В методичних вказівках наведені основні методи випробувань 

щільних заповнювачів для важкого бетону й пористих заповнювачів для легкого 

бетону. Внаслідок виконання лабораторних робіт отримуються знання щодо засобів 

покращення властивостей заповнювачів за рахунок раціонального вибору сировини 

й застосування ефективних технологічних рішень.   

Лабораторні роботи виконуються студентами після ознайомлення на 

лекційних заняттях з питаннями теми, самостійного вивчення теоретичного 

матеріалу й відповідних нормативних документів. Отримавши допуск до 

лабораторної роботи студент повинен уточнити мету й завдання роботи, підібрати, 

установити й перевірити дію, справність і точність вимірювання приладів і 

обладнання, підготувати до випробувань необхідні зразки. Лабораторну роботу 

виконують за бригадним способом. Кожна бригада студентів отримує від викладача 

індивідуальне завдання. Під час виконання лабораторної роботи функції виконавців 

у бригаді  розподіляються таким чином, щоб було забезпечено управління 

обладнанням, ведення спостережень за зразками і вимірювальними приладами, 

запис їхніх показань, занесення результатів експериментів до лабораторного 

журналу. Кожне випробування виконується не менше двох разів, за результат 

приймається середньоарифметичне. Звіт про виконання лабораторної роботи має 

містити в собі реферат теоретичного матеріалу з теми роботи, опис лабораторного 

обладнання з необхідними схемами, рисунками, характеристику зразків, стислі 

відомості про умови експерименту, таблиці довідкових даних, вимірюваних і 

розрахованих величин, розрахункові формули, методику розрахунку, графічний 

матеріал, аналіз результатів випробувань, висновки. Звіт про виконання 

лабораторної роботи кожен студент оформляє і захищає індивідуально. 
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Лабораторна робота №1 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИННОЇ ГУСТИНИ,  НАСИПНОЇ  

ГУСТИНИ  ТА  ПУСТОТНОСТІ  ЩІЛЬНОГО  ПІСКУ  

 

Мета роботи – ознайомитися з методиками визначення істинної густини, 

насипної густини і пустотності щільного піску, виконати випробування, 

зробити висновки про отримані результати.   

 

Обладнання, матеріали:  

- для визначення істинної густини за прискореним методом з 

використанням приладу Ле-Шательє використовується: прилад Ле-Шательє, 

технічні ваги, важки, ексикатор, сушильна шафа, сито №5, лійка, вода, кислота 

сірчана або хлорид кальцію, проба щільного піску масою 200 г; 

- для визначення насипної густини використовується: сито №5, 

сушильна шафа, мірна циліндрична металева посудина ємністю 1 л, металева 

лінійка, технічні ваги, важки, дві проби щільного піску масою 5 кг кожна. 

 

Загальні положення 

Заповнювачі класифікують на крупні – з зернами розміром понад 5 мм 

(щебінь, гравій) і дрібні – з зернами розміром до 5 мм (піски). В якості дрібних 

заповнювачів для важких бетонів використовують щільні піски, які за 

походженням класифікують на природні (рядові, збагачені, фракціоновані, 

подрібнені, подрібнені збагачені, подрібнені фракціоновані, декоративні, з 

піщано-гравійної суміші, збагачені з піщано-гравійної суміші, з відсівів 

подрібнення вивержених гірських порід, збагачені з відсівів подрібнення 

вивержених гірських порід, з відсівів подрібнення щільних осадових порід, 

збагачені з відсівів подрібнення щільних осадових порід, з порід, які попутно 

видобуваються, і відходів збагачення гірничозбагачувальних підприємств 

вугільної, металургійної та інших галузей промисловості) і з відходів 

промисловості (з металургійних, паливних та інших шлаків, із золошлакової 

суміші теплоелектростанцій (ТЕС). Серед щільних пісків найбільш поширені 

природні, а серед природних – рядовий пісок, який отримують у процесі 

розробки піщаних родовищ.  

Важливими характеристиками щільних пісків є показники істинної й 

насипної густин. Дані показники враховуються під час підбору складу важкого 

бетону і впливають на його властивості. Взагалі для заповнювачів визначають 

три види густини: істинну, середню (густину зерен) і насипну. Істинна густина 

– це маса одиниці об’єму матеріалу в абсолютно щільному стані. Середня 

густина (густина зерен) – це відношення маси проби матеріалу до сумарного 

об’єму його зерен. Насипна густина – це відношення маси проби матеріалу до 

всього об’єму, який він займає у вільній засипці. Величини істинної й середньої 

густини щільних пісків практично однакові, оскільки пористість їхніх зерен 

незначна.  
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Згідно з ДСТУ Б В.2.7-29-95 пісок належить до класу щільних пісків, 

якщо густина його зерен перевищує 2,0 г/см
3
. Насипна густина щільного піску 

має перевищувати 1200 кг/м
3
. Достатньо високі величини істинної і насипної 

густини свідчать про те, що зерна піску щільні та міцні, у вільній засипці 

утворюють компактну упаковку, а це є позитивним фактором у використанні 

такого піску, як дрібний заповнювач для  важкого бетону. 

За величинами істинної і насипної густин визначають пустотність – 

відношення об’єму міжзернових пустот до всього об’єму, який заповнювач 

займає у вільній засипці. Величина пустотності залежить від 

гранулометричного складу і форми зерен заповнювача. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-

29-95, в залежності від пустотності дрібні заповнювачі класифікують на групи, 

наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Групи дрібних заповнювачів за пустотністю 

 

Група дрібного заповнювача за пустотністю Пустотність, % 

з малою пустотністю не більше 30 

з середньою пустотністю від 30 до 40 

з великою пустотністю більше 40 

 

У якості дрібних заповнювачів для важкого бетону доцільно 

використовувати піски з малою і середньою пустотностями, які 

характеризуються щільним укладанням зерен, що обумовлює зменшення  

витрат цементу і води в бетонній суміші за інших рівних умов.  

 

Порядок виконання роботи 

Істинну густину щільного піску визначаємо за прискореним методом з 

використанням приладу Ле-Шательє. З аналітичної проби беремо 200 г піску, 

просіваємо його через сито №5, насипаємо в посудину для зважування, 

висушуємо до постійної ваги й охолоджуємо до кімнатної температури в 

ексикаторі над концентрованою сірчаною кислотою або над безводним 

хлоридом кальцію. Після цього зважуємо два навішення піску масою 75 г 

кожне. Прилад Ле-Шательє наповнюємо водою до нижньої нульової мітки, при 

цьому рівень води визначаємо за нижнім меніском. Навішення піску всипаємо в 

прилад через лійку невеликими рівномірними порціями доти, доки рівень води 

в приладі, який визначається за нижнім меніском, не підніметься до мітки 

20 мл. Для видалення пухирців повітря прилад повертаємо кілька разів навколо 

його вертикальної осі. Залишок навішення піску після заповнення приладу 

зважуємо. Всі зважування виконуємо з погрішністю до 0,01 г. Істинну густину 

щільного піску () обчислюємо за формулою (1), г/см
3
: 

 

V

mm
ρ 1


 ,      (1) 
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де  m  - маса навішення щільного піску, г; 

m1 - маса залишку навішення після заповнення приладу, г; 

V - об’єм  води, витиснений щільним піском, мл або см
3
 . 

 

Насипну густину щільного піску в стандартному неущільненому стані 

визначаємо за допомогою мірного циліндра ємністю 1 л. Для випробувань 

використовуємо 5 кг щільного піску, висушеного до постійної маси і 

просіяного через сито №5. Пісок насипаємо совком у попередньо зважений 

мірний циліндр з висоти 10 см від верхнього краю до утворення конусу над 

верхом циліндра. Конус без ущільнення піску знімаємо врівень з краями 

циліндру металевою лінійкою, після цього циліндр з піском зважуємо. Насипну 

густину щільного піску (н) обчислюємо за формулою (2), кг/м
3
: 

 

V

mm
ρ 1

н


 ,      (2) 

 

де  m1 -  маса мірного циліндра зі щільним піском, кг; 

m  -  маса  мірного циліндра, кг; 

V  -  об’єм циліндра, м
3
. 

 

За величинами істинної і насипної густин обчислюємо пустотність  

щільного піску (Vпуст) за формулою (3), в відсотках за об’ємом: 

 

100
ρ1000

ρ
1V н

пуст










 ,  (3) 

 

де    -  істинна густина щільного піску, г/см
3
; 

н - насипна густина щільного піску, кг/м
3
. 

 

Оцінюємо відповідність нормативним вимогам отриманих величин 

істинної і насипної густин випробовуваного щільного піску, визначаємо його 

групу за пустотністю (табл.1). Робимо висновки про отримані результати.  

 

Питання для самоконтролю 

1 Як визначається істинна густина щільного піску? 

2 Як визначається насипна густина щільного піску? 

3 Як обчислюється пустотність щільного піску, та група щільного піску за 

пустотністю? 

4 Як оцінюються величини густини й пустотності щільного піску? 
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Лабораторна робота №2 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕРНОВОГО СКЛАДУ ЩІЛЬНОГО ПІСКУ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення зернового складу 

щільного піску, виконати випробування, за отриманими результатами 

навчитися визначати групу й сферу використання щільного піску, зробити 

висновки про отримані  результати.  

 

Обладнання, матеріали: стандартний набір сит – сита з круглими 

отворами діаметрами 10; 5; 2,5 мм і сита дротові зі стандартними квадратними 

отворами № 1,25; 0,63; 0,315; 0,16, сушильна шафа, технічні ваги, важки, 

посудини для зважування, проба щільного піску масою 2 кг.  

 

Загальні положення 

Важливою характеристикою щільного піску як дрібного заповнювача для 

важкого бетону є його зерновий склад, який характеризується вмістом зерен 

різної крупності й визначається просіюванням середньої проби масою 1 кг 

через стандартний набір сит з отворами розміром 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 

0,16 мм.  

За результатами розсіву визначають вміст зерен гравію, часткові й повні 

залишки на ситах, модуль крупності щільного піску (Мк) і його групу за 

зерновим складом. Наявність у природному щільному піску зерен гравію й 

глини в грудках погіршує його якість. Згідно з нормативними вимогами 

кількість зерен розміром 5...10 мм у природних щільних пісках для бетонів не 

має перевищувати: у рядовому піску – 10%; у піску з відсівів подрібнення – 

15%; у збагачених пісках – 5%. Вміст зерен розміром більше 10 мм у пісках 

усіх видів не має перевищувати 0,5%.  

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-29-95 щільні піски за зерновим складом 

класифікують на групи, наведені в таблиці 2.  

 

Таблиця 2 – Визначення групи щільного піску за зерновим складом 

 

Група щільного піску Модуль крупності Мк Повний залишок на ситі 

№ 0,63, % за масою 

Дуже крупний  більше 3,5 більше 75 

Підвищеної крупності 3,0...3,5 65...75 

Крупний 2,5...3,0 45...65 

Середній 2,0...2,5 30...45 

Дрібний 1,5...2,0 10...30 

Дуже дрібний 1,0...1,5 не більше 10 
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Зерновий склад щільного піску для важкого бетону має відповідати 

вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95, наведеним у таблиці 3. Такі самі вимоги в 

графічному вигляді відображені на рисунку 1.  

 

Таблиця 3 – Рекомендований зерновий склад щільного піску для важких 

бетонів 

 

Розміри отворів 

контрольних сит, мм 
5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

менше 

за  

0,16 

Мк 

Повні залишки на ситах,  

%  за масою для бетону 

всіх видів конструкцій  

і виробів, крім труб 

0 0-20 5-45 20-70 35-90 90-100 0-10 1,5-3,25 

 

 

 
 

1 – нижня допустима межа крупності піску (Мк=1,5); 2 – нижня рекомендована 

межа крупності піску для бетонів з межею міцності на стиск 20...35 МПа 

(Мк=2); 3 – нижня рекомендована межа крупності піску для бетонів з межею 

міцності на стиск вищою за 35 МПа (Мк=2,5); 4 – верхня допустима межа 

крупності піску (Мк=3,25) 

 

Рисунок 1 – Вимоги щодо зернового складу щільного піску для важкого бетону 
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Для важкого бетону рекомендовано використовувати піски підвищеної 

крупності (обмежено), крупні, середні або дрібні з Мк=1,5...3,25; для бетону з 

межею міцності 35 МПа і вище – піски з Мк не нижче 2,5. Під час використання 

пісків рекомендованого зернового складу забезпечується отримання бетонної 

суміші з необхідними властивостями за мінімальних витрат цементу.   

Дуже дрібні піски характеризуються високою питомою поверхнею зерен, 

а дуже крупні – високою пустотністю, що призводить до перевитрат цементу. 

Доцільність використання таких пісків у важких бетонах визначається тільки 

після проведення технологічних випробувань і відповідного техніко-

економічного обґрунтування, якщо при цьому витрата цементу не перевищує 

передбачених норм. Для будівельних розчинів рекомендують застосовувати 

середні, дрібні та дуже дрібні піски, для штукатурних розчинів – дуже дрібні 

піски. Піски дуже крупні й підвищеної крупності  доцільно застосовувати в 

дорожньому будівництві. 

 

Порядок виконання роботи 

Зерновий склад щільного піску визначаємо за допомогою стандартного 

набору сит, який містить у собі сита з круглими отворами діаметрами 10; 5; 

2,5 мм і сита дротові зі стандартними квадратними отворами № 1,25; 0,63; 

0,315; 0,16. Пробу щільного піску масою 2 кг висушуємо до постійної  маси і 

просіваємо через сита з круглими отворами діаметрами 10 і 5 мм. Залишки на 

ситах зважуємо. Обчислюємо вміст у щільному піску фракції гравію з 

розмірами зерен від 5 до 10 мм (Гр5) за формулою (4), у відсотках за масою: 

 

100
М

М
Гр 5

5  ,      (4) 

 

де  М5  - залишок на ситі з круглими отворами діаметром 5 мм, г; 

М - маса проби щільного піску, г. 

 

Далі обчислюємо вміст у щільному піску фракції гравію з розмірами 

зерен більше 10 мм (Гр10) за формулою (5), у відсотках за масою: 

 

100
М

М
Гр 10

10  ,      (5) 

 

де  М10  - залишок на ситі з круглими отворами діаметром 10 мм, г. 

 

Оцінюємо відповідність величин Гр5 і Гр10 нормативним вимогам.   

Із частини  проби  щільного піску,  яка  пройшла  через  сито з отворами 

діаметром 5 мм, зважуємо навішення масою 1 кг для визначення зернового 

складу. Підготовлене навішення просіваємо через сито з круглими отворами 

діаметром 2,5 мм і сита дротові зі стандартними квадратними отворами № 1,25; 
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0,63; 0,315; 0,16. За результатами розсіву щільного піску обчислюємо частковий 

залишок на кожному ситі (аі) за формулою (6), у відсотках за масою: 

 

100
m

m
а i

i  ,      (6) 

 

де  mi  - маса залишку на даному ситі, г; 

m - маса всього навішення, г. 

 

За формулою (7) обчислюємо повний залишок на кожному ситі (Аі), який 

дорівнює сумі часткових залишків на даному ситі і на розташованих вище, у 

відсотках за масою: 

 

Аi = a2,5 + a1,25 + ..... + ai ,     (7) 

 

де  a2,5, a1,25, ai –  часткові залишки на відповідних ситах, у відсотках. 

 

Модуль крупності  щільного піску (Мк) обчислюємо за формулою (8):  

 

100

ААААА
М

16,0315,063,025,15,2
к


 ,   (8) 

 

де  А2,5, А1,25, А0,63, А0,315, А0,16 – повні залишки на відповідних ситах, у 

відсотках. 

 

За результатами визначення зернового складу випробовуваного щільного 

піску складаємо таблиці 4.  

 

Таблиця 4 – Зерновий склад випробовуваного щільного піску 

 

Найменування 

залишку 

Залишки на ситах, % за масою Модуль крупності, 

Мк 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

частковий, аі       

повний, Аі      

 

За величинами модуля крупності і повного залишку на ситі №0,63 

визначаємо групу випробовуваного щільного піску (табл.2). Визначальним 

показником при цьому є величина модуля крупності . 

Оцінюємо відповідність зернового складу випробовуваного щільного 

піску нормативним вимогам (табл.3, рис.1). Для цього перерисовуємо рисунок 1 

і наносимо на нього криву розсіву випробовуваного щільного піску. Якщо 

крива розсіву знаходиться у межах заштрихованої області, такий пісок і 

рекомендовано використовувати для важких бетонів. Вище заштрихованої 
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області знаходиться область дуже дрібних пісків, нижче – дуже крупних пісків, 

які не рекомендовано використовувати для важких бетонів.  

За результатами визначення групи випробовуваного щільного піску за 

модулем крупності (табл.2) і області, де знаходиться крива його розсіву (рис.1), 

визначаємо доцільну сферу використання випробовуваного щільного піску. 

Робимо висновки про отримані результати.  

 

Питання для самоконтролю 

1 Яка методика використовується для визначення зернового складу щільного 

піску?  

2 Як обчислюються часткові та повні залишки на ситах? 

3 Як обчислюється модуль крупності щільного піску? 

4 Як визначається група щільного піску за зерновим складом? 

5 Яким вимогам має відповідати зерновий склад щільних пісків, які 

використовуються як дрібні заповнювачі для важких бетонів? 

6 Як визначається доцільна сфера використання щільного піску? 

 

Лабораторна робота №3 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПИЛОПОДІБНИХ І ГЛИНИСТИХ  

ЧАСТИНОК У ЩІЛЬНОМУ ПІСКУ  

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення вмісту 

пилоподібних і глинистих частинок у щільному піску, визначити вміст 

пилоподібних і глинистих частинок у рядовому і збагаченому природних 

щільних пісках, визначити можливі сфери їхнього використання, зробити 

висновки про отримані результати.   

 

Обладнання, матеріали: сито №5, технічні ваги, важки, сушильна шафа, 

циліндричне відро висотою не менше 300 мм з сифоном або посудина для 

відмулювання піску, годинник, дві проби природних щільних пісків: рядового і 

збагаченого масою 2 кг кожна.    

 

Загальні положення 

Природний щільний пісок часто містить у собі шкідливі забруднюючі 

домішки – пилоподібні й глинисті частинки крупністю до 0,05 мм, кількість 

яких визначають за методом відмулювання або за піпетковим методом.   

Високий вміст пилоподібних і глинистих частинок у природному 

щільному піску – негативний фактор у технології важкого бетону. За значної 

кількості пилоподібних і глинистих частинок зростає водопотреба піску, 

збільшуються витрати цементу, знижуються міцність і довговічність бетону. 

Особливо шкідливі глинисті плівки, оболонки на зернах піску, які заважають 

зчепленню з ними цементного каменю.  

ДСТУ Б В.2.7-32-95 передбачає вимоги щодо щільних пісків у залежності 

від виду бетону й умов експлуатації. Максимально допустимий вміст 
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пилоподібних і глинистих частинок у щільних пісках усіх видів складає, у 

відсотках за масою: 

- для бетонів спеціального призначення, транспортного будівництва, 

для гідротехнічних споруд зі змінним рівнем води, для напірних труб – 2, у т.ч. 

глини у грудках – 0,25; 

- для важких конструкційних бетонів, щільних силікатних бетонів, для 

гідротехнічних споруд надводної зони і безнапірних труб – 3, у т.ч. глини в 

грудках – 0,35; 

- для ніздрюватих бетонів, бетону гідротехнічних споруд підводної і 

внутрішньої зон – 5, у т.ч. глини в грудках – 0,5; 

- для розчинів і дорожньо-будівельних робіт – 7, у т.ч. глини в    

грудках – 0,5; 

- для компоненту в’яжучого щільних силікатних бетонів – 15; 

- для силікатних каменів, цегли й інших дрібноштучних пресованих 

виробів – 20. 

До найбільш поширених різновидів природних щільних пісків ставляться 

такі вимоги відносно максимально допустимого вмісту пилоподібних і 

глинистих частинок, у відсотках за масою:  

- рядовий – 3;  

- збагачений – 2;   

- фракціонований – 1,5;   

- подрібнений – 4;  

- подрібнений збагачений  – 2,5;  

- подрібнений фракціонований – 2;  

- з відсівів подрібнення – 5;  

- збагачений з відсівів подрібнення – 3.    

Збагачення піску полягає в усуненні фракцій більше 5 мм і менше 0,16мм, 

коригуванні зернового складу, відмиванні пилоподібних і глинистих частинок. 

Для відмивання піску від пилоподібних і глинистих частинок застосовують 

піскомийки або класифікатори різної конструкції. Під час перемішування й 

перетирання зерен піску в водному середовищі глинисті домішки і плівки, які 

обгортають поверхню зерен піску, промиваються і разом з пилоподібними 

домішками мігрують у шлам, який зливається. Збагачення піску за способом 

промивання дає можливість зменшити вміст у ньому пилоподібних і глинистих 

частинок, отже, покращати його якість і розширити сферу використання. 

 

Порядок виконання роботи 

Вміст пилоподібних і глинистих частинок у природному щільному піску 

визначаємо за методом відмулювання, обчислюючи зміну його маси після 

відмулювання частинок крупністю до 0,05 мм. Для  випробувань беремо дві 

проби природного щільного піску масою 2 кг кожна: проба №1 – рядовий пісок, 

проба №2 – збагачений пісок. 

Аналітичну пробу №1 масою 2 кг просіваємо через сито з круглими 

отворами діаметром 5 мм, висушуємо до постійної маси, відважуємо навішення 

масою 1 кг. Навішення піску поміщаємо в циліндричне відро і заливаємо водою 
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так, щоб висота шару води над піском складала приблизно 200 мм. Залитий 

водою пісок витримуємо протягом 2 год, перемішуючи кілька разів, і ретельно 

відмиваємо його від глинистих частинок. Після цього пісок у відрі знову 

енергійно перемішуємо і залишаємо в стані спокою на 2 хвилини. Через 2 

хвилини з сифона зливаємо суспензію, залишаючи шар суспензії над піском 

висотою не менше 30 мм. Потім пісок знову заливаємо водою до вказаного 

вище рівня. Промивання піску в указаній послідовності повторюємо кілька 

разів доти, доки вода після промивання не буде залишатися прозорою. Якщо 

для відмулювання застосовується судина, то випробування виконуємо в тій 

самій послідовності. При цьому воду в судину наливаємо до верхнього 

зливального отвору, а суспензію зливаємо через два нижні отвори. Після 

відмулювання промите навішення висушуємо до постійної маси. Вміст у піску 

відмулених пилоподібних і глинистих частинок (Пвідм) обчислюємо за 

формулою (9), у відсотках за масою: 

 

100
m

m m 
П 1

відм 


 ,      (9) 

 

де  m  - маса висушеного навішення до відмулювання, г; 

m1 - маса висушеного навішення після відмулювання, г. 

 

Аналогічно виконуємо випробування з пробою №2, визначаємо вміст 

пилоподібних і глинистих частинок. 

Оцінюємо відповідність нормативним вимогам отриманих значень вмісту 

пилоподібних і глинистих частинок у випробовуваних різновидах природних 

щільних пісках: рядовому і збагаченому. За вимогами ДСТУ Б В.2.7-32-95 

визначаємо можливі сфері використання випробовуваних різновидів природних 

щільних пісків: рядового і збагаченого. Порівнюючи отримані результати, 

відзначаємо переваги збагаченого природного щільного піску як дрібного 

заповнювача для важких бетонів. Робимо висновки про отримані результати.  

 

Питання для самоконтролю 

1 За якою методикою виконується визначення вмісту пилоподібних і 

глинистих частинок у природному щільному піску? 

2 З якою метою і як виконується збагачення природного щільного піску 

за способом промивання? 

3 Які вимоги ставляться до різних видів природних щільних пісків за 

вмістом пилоподібних і глинистих частинок? 

4 Яке значення в технології важкого бетону мають показники вмісту 

пилоподібних і глинистих частинок у природних щільних пісках? 
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Лабораторна робота №4 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ЩІЛЬНОГО ПІСКУ  

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення вологості 

щільного піску, виконати випробування, зробити висновки про отримані 

результати.   

 

Обладнання, матеріали: технічні ваги, важки, сушильна шафа, піддон,  

проба природного щільного піску масою 2-3 кг. 

 

Загальні положення 

Вологість піску впливає на його властивості, зокрема, на насипну 

густину. Плівкова вода, що обгортає зерна піску, має властивості клею: зерна 

піску злипаються в агрегати і в процесі засипання в посудину утворюють пухку 

структуру. Найзначніше розпушування піску відбувається за його вологості 

4…7%. Насипна густина при цьому зменшується на 10…40%, меншою мірою 

для крупних пісків і більшою – для дрібних. За подальшого зволожування піску 

плівки води стають більш об’ємними і втрачають властивості клею. Якщо 

вологість складає більше 20%, пісок займає приблизно такий самий об’єм, як 

сухий пухкий, а за повного заливання водою навіть ущільнюється. Зміну об’єму 

вільно насипаного піску в залежності  від його вологості необхідно враховувати 

під час його добування або збагачування гідроспособом, транспортування, 

складування та дозування для бетонної суміші.  

Висока величина вологості піску є негативним технологічним чинником. 

У разі підвищеної вологості ускладнюється транспортування і складування 

піску. Окрім того, підвищена вологість піску обумовлює його змерзання у 

зимовий період, що значно ускладнює вантажні роботи і потребує запобіжних 

заходів. Вважається, що вологість піску має складати 3…5%. При цьому 

забезпечується збереження сипкого стану піску. Зменшення вологості піску 

може бути досягнуто за рахунок зневоднення у процесі тривалого вільного 

дренування, сушіння за методом сублімації, гідрофобізації поверхні зерен, 

складування на напівзакритих складах.  

 

Порядок виконання роботи 

Вологість піску визначаємо за способом порівняння маси піску в стані 

природної вологості та після висушування. 

Для випробувань беремо пробу природного щільного піску в стані 

природної вологості і на технічних вагах відважуємо навішення масою 

1000 грам. Навішення піску масою 1000 грам висипаємо на залізний піддон і 

зважуємо. Потім поміщаємо піддон з піском у сушильну шафу, висушуємо до 

постійної маси в сушильній шафі за температури (105±5)
0
С і зважуємо.  

Висушування виконуємо доти, доки різниця між результатами двох зважувань 

буде не більшою за 0,1% від маси. Кожне подальше зважування виконуємо 
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після висушування тривалістю не менше 1 год і остигання – не менше 

45 хвилин.  

Вологість піску (W) обчислюємо за формулою (10), у відсотках за масою: 

 

100
m

m m 
W

1

1 


 ,     (10) 

 

де  m  - маса навішення піску в стані природної вологості, г; 

m1 - маса навішення піску після висушування, г. 

Оцінюємо визначену величину вологості піску. Робимо висновки про 

отримані результати.  

 

Питання для самоконтролю 

1 За якою методикою виконується визначення вологості щільного 

піску? 

2 За якою формулою визначається вологість щільного піску? 

3 Як вологість щільного піску впливає на його властивості? 

4 Якими засобами досягається зменшення вологості щільного піску? 

 

Лабораторна робота №5 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИННОЇ, СЕРЕДНЬОЇ І НАСИПНОЇ ГУСТИН, 

ПОРИСТОСТІ  ТА  ПУСТОТНОСТІ  ЩІЛЬНОГО ЩЕБЕНЮ (ГРАВІЮ) 

 

Мета роботи – ознайомитися з методиками визначення істинної, 

середньої  і насипної густини, пористості й пустотності щільного щебеню 

(гравію), виконати випробування, зробити висновки про отримані результати.  

 

Обладнання, матеріали:  

- для визначення істинної густини за прискореним методом з 

використанням приладу Ле-Шательє: прилад Ле-Шательє, технічні ваги, важки, 

металева щітка, сито №5, порцелянова ступка, посудина для зважування, 

ексикатор, сушильна шафа, лійка, вода, кислота сірчана або хлорид кальцію, 

проби  щільного щебеню (гравію) масою 2,5 кг для випробування фракцій до 40 

мм і 5 кг для випробування фракцій крупніше 40 мм; 

- для визначення середньої густини (густини зерен): об’ємомір зі 

зливальним краном, судина для насичення щебеню (гравію) водою, волога 

тканина, мірна склянка, технічні ваги, важки, посудини для зважування, вода, 

проби щільного щебеню (гравію) масою 2,5 кг для випробування фракцій до 

40 мм і 5 кг для випробування фракцій крупніше 40 мм; 

- для визначення насипної густини: мірні циліндри ємністю 5, 10, 20, 

50 л в залежності від крупності зерен щебеню (гравію), технічні ваги, важки, 

посудини для зважування, проби щільного щебеню (гравію) в об’ємі, який 

забезпечує проведення випробувань.  
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Загальні положення 

Як крупні заповнювачі для важких бетонів використовують щільні 

заповнювачі з розміром зерен від 5 до 70 мм, які за походженням класифікують 

на природні (щебінь з природного каменю - вивержених, щільних осадових і 

метаморфічних гірських порід, гравій з гравійно-піщаних сумішей, щебінь з 

гравію, щебінь декоративний, щебінь з порід, які попутно добуваються, і 

відходів збагачення) і з відходів промисловості (щебінь з металургійних, 

паливних та інших шлаків). Серед щільних крупних заповнювачів найбільш 

поширений щебінь з природного каменю, який отримують подрібненням 

щільних гірських порід і розсівом продуктів подрібнення на фракції 5-10, 10-20, 

20-40 і 40-70 мм. 

Важливими характеристиками щільних крупних заповнювачів для 

важкого бетону є показники істинної густини, середньої густини (густини 

зерен) і насипної густини, пористості й пустотності. Ці показники 

характеризують якість щільних крупних заповнювачів, враховуються в процесі 

підбору складу важкого бетону і впливають на його властивості. Істинна 

густина залежить від мінерального складу речовини заповнювача (щебінь 

гранітний, щебінь базальтовий тощо) і нормативними вимогами не лімітується. 

Певні нормативні вимоги ставляться до середньої густини (густини зерен) і 

насипної густини щільних крупних заповнювачів. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-74-98, 

щільні крупні заповнювачі в залежності від густини класифікують на групи, 

наведені в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Класифікація щільних крупних заповнювачів у залежності 

від густини 

 

Клас крупних 

заповнювачів 

Група за 

густиною 

Середня густина, 

г/см
3
 

Насипна густина, 

кг/м
3
 

щільні 
важкі 2,0...2,8 1100...1550 

дуже важкі більше 2,8 більше 1550 

 

Дані таблиці 5 свідчать, що середня густина (густина зерен) щільних 

крупних заповнювачів має перевищувати 2,0 г/см
3
, насипна густина – 

1100кг/м
3
. Достатньо високі величини всіх видів густини свідчать про те, що 

зерна щільних крупних заповнювачів щільні та міцні, компактно розташовані, а 

це сприяє зменшенню витрат цементу і підвищенню міцності бетону.  

За величинами істинної густини й середньої густини (густини зерен) 

розраховують пористість – відношення сумарного об’єму всіх пор у зерні 

заповнювача до об’єму зерна. Величина пористості залежить від ступеня 

вивітрювання гірської породи, дефектів структури тощо. Ця величина вимогами 

нормативних документів не лімітується, але зазвичай не перевищує декількох 

відсотків. Низька величина пористості щільного щебеню (гравію) свідчить про 

те, що його зерна щільні та міцні, а це сприяє підвищенню міцності бетону.   
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За величинами середньої густини (густини зерен) і насипної густини 

розраховують пустотність. Цей показник залежить від зернового складу і 

форми зерен заповнювача. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-74-98 в залежності від 

пустотності крупні заповнювачі класифікують за групами, наведеними в 

таблиці 6. 

 

Таблиця 6 – Групи крупних заповнювачів за пустотністю 
 

Група крупного заповнювача за пустотністю Пустотність, % 

з малою пустотністю не більше 40 

з середньою пустотністю від 40 до 50 

з великою пустотністю більше 50 

 

Висока величина пустотності свідчить про нещільне укладання зерен 

крупного заповнювача, яке негативно впливає на якість бетонної суміші й 

бетону, обумовлює збільшення витрат цементу. Тому для важкого бетону 

використовують крупні заповнювачі з малою і середньою  пустотністю. 

 

Порядок виконання роботи 

Істинну густину щільного щебеню (гравію) визначаємо за прискореним 

методом з використанням приладу Ле-Шательє. Зерна щебеню (гравію) з 

аналітичної проби  відчищаємо металевою щіткою від пилу, подрібнюємо до 

крупності меншої за 5 мм, після цього перемішуємо і скорочуємо пробу. 

Отриману пробу знов подрібнюємо до крупності меншої за 1,25 мм, 

перемішуємо і скорочуємо. Підготовлену пробу подрібнюємо в порошок у 

порцеляновій ступці, насипаємо в склянку для зважування, висушуємо до 

постійної маси, охолоджуємо до кімнатної температури в ексикаторі над 

концентрованою сірчаною кислотою або над безводним хлоридом кальцію. 

Після цього відважуємо два навішення масою 75 г кожне. Прилад Ле-Шательє 

наповнюємо водою до нижньої нульової мітки, при цьому рівень води 

визначаємо за нижнім меніском. Навішення порошку щільного щебеню 

(гравію) всипаємо в прилад через лійку невеликими рівномірними порціями 

доти, доки рівень води в приладі, який визначається за нижнім меніском, не 

підніметься до мітки 20 мл. Для видалення пухирців повітря прилад повертаємо 

кілька разів навколо його вертикальної осі. Залишок навішення порошку після 

заповнення приладу зважуємо. Всі зважування виконуємо з погрішністю до 

0,01 г. Істинну густину щільного щебеню (гравію) () обчислюємо за формулою 

(11), г/см
3
: 

 

V

mm 1
 ,      (11) 

 

де  m  - маса навішення порошку щільного щебеню (гравію), г; 

m1 - маса залишку навішення порошку після заповнення приладу, г; 
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V - об’єм води, витиснений порошком, мл або см
3
. 

 

Середню густину (густину зерен) щільного щебеню (гравію) визначаємо 

випробуванням  його  проби масою 2,5 кг при випробуванні фракцій до 40 мм і 

5 кг при випробуванні фракцій крупніше 40 мм. Пробу висушуємо і зважуємо 

два навішення масою 1 кг кожне. Підготовлені навішення насичуємо водою  

протягом  2 год  (рівень води над щебенем (гравієм) має складати не менше 

20 мм). Дані зразки виймаємо з води й видаляємо вологу з поверхні м’якою 

вологою тканиною. Об’єм підготовленої проби щебеню (гравію) масою 1 кг 

визначаємо за допомогою об’ємоміра зі зливальним краном. Об’ємомір 

установлюємо на горизонтальній поверхні, заливаємо в нього воду і очікуємо 

встановлення рівня води біля зливального крана, тобто припинення витікання 

води з об’ємоміра. Підставляємо під зливальний кран попередньо зважену 

склянку. Навішення щебеню (гравію) опускаємо в об’ємомір так, щоб уся 

витиснена вода виливалася б у склянку. Після опускання щебеню (гравію) в 

об’ємомір очікуємо встановлення рівня води біля зливального крана. Склянку з 

витисненого водою зважуємо.  

Середню густину (густину зерен) щільного щебеню (гравію) (з) 

обчислюємо за формулою (12), г/см
3
: 

 

)mm(

m

12

в
з




 ,      (12) 

 

де  m - маса сухого щільного щебеню (гравію),  г; 

m1 - маса сухої склянки, г; 

m2 - маса склянки з витисненого водою, г; 

в  - густина води при температурі випробування, г/см
3
. 

 

За величинами істинної і середньої густини обчислюємо пористість 

щільного щебеню (гравію) (Vпор) за формулою (13), у відсотках за об’ємом:  

 

1001V з
пор 












 ,     (13) 

 

де  з - середня густина щільного щебеню (гравію), г/см
3
; 

 - істинна густина щільного щебеню (гравію), г/см
3
. 

 

Насипну густину щільного щебеню (гравію) визначаємо за способом 

зважування певного об’єму його зерен даної фракції. В залежності від 

найбільшого номінального розміру зерен щебеню (гравію) застосовуємо 

стандартні мірні циліндри такого об’єму: фракція 5-10 мм – 5 л; фракція 10-

20 мм – 10 л; фракція 20-40 мм – 20 л; фракція 40-70 мм – 50 л. Щільний щебінь 

(гравій) висушуємо до постійної маси, насипаємо в попередньо зважений 
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циліндр з висоти 10 см до утворення конусу, який знімаємо сталевою лінійкою 

врівень з краями без ущільнення, після цього циліндр зі щебенем (гравієм) 

зважуємо. Насипну густину щільного щебеню (гравію) (н) обчислюємо за 

формулою (14),  кг/м
3
: 

 

V

mm1
н


 ,      (14) 

 

де  m - маса мірного циліндра, кг; 

m1 - маса мірного циліндра зі щільним щебенем (гравієм), кг; 

V - об’єм мірного циліндра, м
3
. 

 

Пустотність щільного щебеню (гравію) (Vпуст) обчислюємо на основі 

попередньо встановлених значень його середньої і насипної густин за 

формулою (15), у відсотках за об’ємом:    

 

100
1000

1V
з

н
пуст 












 ,     (15) 

 

де  н - насипна густина щільного щебеню (гравію), кг/м
3
; 

з - середня густина щільного щебеню (гравію), г/см
3
. 

 

Оцінюємо відповідність нормативним вимогам отриманих величин 

середньої і насипної густини випробовуваного щільного щебеню (гравію),  

визначаємо його групу за густиною (табл.5) і групу за пустотністю (табл.6). 

Робимо висновки про отримані результати.  

 

Питання для самоконтролю 

1 Як визначається істинна густина щільного щебеню (гравію)? 

2 Як визначається середня густина щільного щебеню (гравію)? 

3 Як визначається насипна густина щільного щебеню (гравію)? 

4 Як визначається група щільного щебеню (гравію) за густиною? 

5 Як обчислюється пористість щільного щебеню (гравію)? 

6 Як обчислюється пустотність щільного щебеню (гравію), як 

визначається група щільного щебеню (гравію) за пустотністю? 

7 Як оцінюються величини істинної, середньої і насипної густини, 

пористості і пустотності щільного щебеню (гравію)? 
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Лабораторна робота №6 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕРНОВОГО СКЛАДУ  

ЩІЛЬНОГО ЩЕБЕНЮ (ГРАВІЮ) 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення зернового складу 

щільного щебеню (гравію), виконати випробування, зробити висновки про 

відповідність зернового складу щільного щебеню (гравію) нормативним 

вимогам.  

 

Обладнання, матеріали: стандартний набір сит – сито з квадратними 

отворами розміром 1,25 мм і сита з круглими отворами діаметрами 2,5; 3; 5; 7,5; 

10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70 мм, технічні ваги, важки, посудини для 

зважування, проби щільного щебеню (гравію) масою 5-50 кг в залежності від 

найбільшого номінального розміру зерен.  

 

Загальні положення 

Щільний щебінь (гравій) виготовляється і постачається у вигляді фракцій 

5-10; 10-20; 20-40; 40-70 мм, які роздільно дозуються в процесі приготування 

бетонної суміші. Допускається постачання і використання щільного щебеню 

(гравію) як суміші фракцій 5-20; 5-40; 5-70 тощо.  

Зерновий склад фракцій або суміші фракцій щільного щебеню (гравію) 

характеризується вмістом у них зерен різної крупності й визначається 

просіюванням середньої проби через стандартні сита з подальшим обчисленням 

часткових і повних залишків на ситах.  

Зерновий склад фракцій або суміші фракцій щільного щебеню (гравію) 

для важкого бетону має відповідати вимогам таблиці 7. Ці самі вимоги в 

графічному вигляді відображені на рисунку 2. 

 

Таблиця 7 – Вимоги щодо зернового складу щільного щебеню (гравію) 

для важкого бетону 

 

Діаметр отвору контрольного сита, мм d 0,5(d+D) D 1,25 D 

Повний залишок на ситі, %  за  масою: 

- для окремої фракції 

- для суміші фракцій 5-20 мм 

 

90...100 

95...100 

 

30...80 

50...70 

 

до 10 

до 10 

 

до 0,5 

до 0,5 

 

Примітка:  d - найменший розмір зерен;  

0,5(d +D) - середній розмір зерен;  

D - найбільший розмір зерен.  
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Рисунок 2 – Вимоги щодо зернового складу щільного щебеню (гравію) для  

важкого бетону: суцільні  лінії – для однієї фракції;  

пунктирні лінії – для суміші фракцій 5-20 мм 

 

Порядок виконання роботи 

Зерновий склад щільного щебеню (гравію) визначаємо за допомогою 

стандартного набору сит з квадратними отворами розміром 1,25 мм і з 

круглими отворами діаметрами 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 

70 мм. З цього набору беремо сита з розмірами отворів, які відповідають 

номінальним розмірам зерен кожної фракції або суміші фракцій щільного 

щебеню (гравію): 1,25D; D; 0,5(d+D); d, а також 2,5 і 1,25 мм. Для розсіву 

суміші фракцій 5-20 мм застосовуємо сита з розміром отворів 5; 10; 20; 25 мм.  

Для випробувань використовуємо аналітичні проби щільного щебеню 

(гравію), висушені до постійної маси. Маса проб залежить від найбільшої 

крупності зерен і складає для фракцій: 5-10 мм – 5 кг; 10-20 мм – 10 кг; 20-

40 мм – 20 кг; 40-70 мм – 30 кг; понад 70 мм – 50 кг.  

Пробу просіваємо ручним або механічним способом через сита з 

отворами вказаних вище розмірів, які зібрані послідовно в колонку, починаючи 

з найменшого. При цьому товщина шару щебеню (гравію) на кожному ситі не 

має перевищувати найбільшого розміру його зерен.  

За результатами просіювання визначаємо частковий залишок на кожному 

ситі (аі) за формулою (16), %: 
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100
m

m
а i

i  ,      (16) 

 

де  mi  - маса залишку щільного щебеню (гравію) на даному ситі, г; 

m - маса всього навішення щільного щебеню (гравію), г. 

 

Далі визначаємо повний залишок на кожному ситі (Аі), який  дорівнює  

сумі часткових  залишків на даному ситі  і розташованих вище. 

За результатами визначення зернового складу фракцій або суміші фракцій 

випробовуваного щільного щебеню (гравію) складаємо таблиці 8. 

 

Таблиця 8 – Зерновий склад фракцій або суміші фракцій випробовуваного 

щільного щебеню (гравію) 

 

Діаметр отвору контрольного  

сита, мм 
d 0,5(d +D) D 1,25 D 

Повний залишок на ситі, %  за  масою: 

- для фракції  5-10 мм 

- для фракції 10-20 мм  

- для фракції 20-40 мм  

- для фракції 40-70 мм  

- для суміші фракцій 5-20 мм 

 

 

   

 

Оцінюємо відповідність зернового складу фракцій або суміші фракцій 

випробовуваного щільного щебеню (гравію) нормативним вимогам (табл.7, 

рис.2). Для цього перекреслюємо рисунок 2 і наносимо на нього криві розсіву 

фракцій або суміші фракцій випробовуваного щільного щебеню (гравію). Якщо 

криві розсіву знаходяться в межах визначеної області, то вимоги до зернового 

складу фракцій або суміші фракцій випробовуваного щільного щебеню (гравію) 

забезпечуються. Робимо висновки про отримані результати. 

 

Питання для самоконтролю 

1 Як визначається зерновий склад щільного щебеню (гравію)? 

2 Як оцінюється зерновий склад щільного щебеню (гравію)? 

3 Яким вимогам має відповідати зерновий склад щільних крупних 

заповнювачів для важкого бетону? 

 

Лабораторна робота №7 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПЛАСТИНЧАСТИХ І ГОЛКОПОДІБНИХ 

ЗЕРЕН У ЩІЛЬНОМУ ЩЕБЕНІ  

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення вмісту 

пластинчастих і голкоподібних зерен у щільному щебені, визначити вміст 
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пластинчастих і голкоподібних зерен у природному щільному щебені двох 

різновидів: незбагаченому і збагаченому за формою зерен, зробити висновки 

про отримані результати. 

 

Обладнання, матеріали: технічні ваги, важки, штангенциркуль, 

стандартний набір сит, проби незбагаченого і збагаченого за формою зерен 

природного щільного щебеню масою не менше 0,25 кг кожна для фракції 5-

10 мм; 1,00 кг кожна для фракції 10-20 мм; 5,00 кг кожна для фракції 20-40 мм; 

20,0 кг кожна для фракції 40-70 мм. 

 

Загальні положення 

Природний щільний щебінь отримують подрібненням щільних гірських 

порід, тому його зерна гострокутні, неправильної форми. Форму зерен 

природного щільного щебеню характеризують вмістом зерен пластинчастої і 

голкоподібної форм. Зерна пластинчастої і голкоподібної форми – це такі зерна, 

товщина або ширина яких менша за довжину в три і більше разів.  

Вміст зерен пластинчастої і голкоподібної форм у природному щільному 

щебені визначають за методом візуального розбору або за методом 

застосування щілиноподібних сит.  

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-75-98 природний щільний щебінь за формою зерен 

поділяють на три групи: кубоподібну, поліпшену та звичайну, які за вмістом 

зерен пластинчастої і голкоподібної форм мають відповідати вимогам, 

указаним в таблиці 9.  

 

Таблиця 9 – Класифікація природного щільного щебеню на групи в 

залежності від вмісту зерен пластинчастої і голкоподібної форм 

 

Група природного щільного  

щебеню за формою зерен 

Вміст зерен пластинчастої  

і голкоподібної форм, % за масою 

кубоподібна більше 10 до 15 включно 

поліпшена більше 15 до 25 включно 

звичайна більше 25 до 35 включно 

 

Згідно з даними таблиці 9, природний щільний щебінь звичайної форми 

має містити не більше 35% за масою зерен пластинчастої і голкоподібної форм.  

Значний вміст зерен пластинчастої і голкоподібної форм у природному 

щільному щебені негативно впливає на його якість у разі його використання як 

крупного заповнювача для важкого бетону. Збільшення вмісту зерен 

пластинчастої і голкоподібної форм у щебені призводить до збільшення 

питомої поверхні його зерен і міжзернової  пустотності, що обумовлює 

перевитрати води й цементу в бетонній суміші. Крім того, погіршується легко-

укладальність бетонної суміші, зменшуються однорідність і міцність бетону.  

Для зменшення кількості зерен пластинчастої і голкоподібної форм у 

природному щільному щебені його в процесі виробництва збагачують за 
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формою зерен. При цьому отримують щебінь поліпшеної або кубоподібної 

форми. Для відділення зерен пластинчастої і голкоподібної форм застосовують 

щілиноподібні й спеціальні колосникові грохоти, які забезпечують певний 

ефект за невеликих затрат. Застосовують також такий технологічний прийом, як 

«грануляція» щебеню – його додаткова обробка в молотковій дробарці або в 

дробарках інших типів, які працюють «в режимі грануляції» за відповідної 

настройки й неповного завантаження. За рахунок розламування переважно 

зерен пластинчастої і голкоподібної форм природний щільний щебінь в процесі 

«грануляції» наближається до кубоподібного.  
 

Порядок виконання роботи 

Вміст у природному щільному щебені зерен пластинчастої і 

голкоподібної форм визначаємо за методом візуального розбору, оцінюючи 

кількість зерен, товщина або ширина яких є менша за довжину в три і більше 

разів.  

Беремо лабораторні проби природного щільного щебеню двох різновидів: 

незбагаченого за формою зерен і збагаченого за формою зерен.  

З лабораторної проби щебеню, незбагаченого за формою зерен, від 

кожної фракції  відбираємо  аналітичні  проби  масою  не  менше:  0,25 кг  для 

фракції 5-10 мм;  1,00 кг для фракції 10-20 мм; 5,00 кг для фракції 20-40 мм; 

20,0 кг для фракції 40-70 мм. Вміст зерен пластинчастої і голкоподібної форм 

визначаємо окремо для кожної фракції щебеню. Аналітичну пробу зважуємо і з 

неї відбираємо зерна, товщина або ширина яких менша за довжину в три і 

більше разів. В сумнівних випадках співвідношення  розмірів зерен визначаємо 

за допомогою штангенциркуля. Зерна пластинчастої і голкоподібної форм 

зважуємо. Вміст у кожній фракції щебеню зерен пластинчастої і голкоподібної 

форм (Ппл) обчислюємо за формулою (17), у відсотках за масою: 

 

100
m

m 
П 1

пл  ,      (17) 

 

де  m1 - маса зерен пластинчастої і голкоподібної форм, г; 

m - маса аналітичної проби, г. 

 

Вміст зерен пластинчастої і голкоподібної форм у суміші фракцій 

щебеню визначаємо як середньоарифметичне.  

Аналогічно виконуємо випробування зі щебенем, збагаченим за формою 

зерен, визначаємо вміст зерен пластинчастої і голкоподібної форм. 

За значенням вмісту зерен пластинчастої і голкоподібної форм у кожному 

з випробовуваних щебенів визначаємо його групу за формою зерен (табл.9). 

Порівнюючи отримані результати, оцінюємо вплив збагачення природного 

щільного щебеню за формою зерен на покращання його якості. 

Робимо висновки про отримані результати. 
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Питання для самоконтролю 

1 За якою методикою визначається вміст зерен пластинчастої і 

голкоподібної форм у щільному щебені? 

2 Як визначається група щільного щебеню за формою зерен?  

3 Як виконується збагачення щільного щебеню за формою зерен? 

4 Яке значення в технології важкого бетону мають показники вмісту 

зерен пластинчастої і голкоподібної форм у щільному щебені? 

 

Лабораторна робота №8 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПИЛОПОДІБНИХ І ГЛИНИСТИХ  

ЧАСТИНОК У ЩІЛЬНОМУ ЩЕБЕНІ (ГРАВІЇ) 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення вмісту 

пилоподібних і глинистих частинок у щільному щебені (гравії), визначити вміст 

пилоподібних і глинистих частинок у щільному щебені (гравії) двох різновидів: 

непромитому і промитому в процесі виробництва, зробити висновки про 

отримані результати. 

 

Обладнання, матеріали: технічні ваги, важки, сушильна шафа, 

циліндричне відро висотою не менше 300 мм з сифоном або посудина для 

відмулювання щебеню (гравію), проби щільного щебеню (гравію), непромитого 

і промитого в процесі виробництва масою 5 кг кожна.  

 

Загальні положення 

Щільний щебінь (гравій) нерідко містить у собі забруднюючі домішки – 

пилоподібні і глинисті частинки крупністю до 0,05 мм, кількість яких 

визначають за методом відмулювання або за піпетковим методом.  

Високий вміст пилоподібних і глинистих частинок у щільному щебені 

(гравії) обумовлює перевитрати цементу, зниження міцності й довговічності 

бетону. Відомо, що міцність зчеплення щебеню (гравію) з цементним каменем 

залежить від форми його зерен і чистоти поверхні. Глинисті домішки, які 

обгортають зерна тонкою плівкою, заважають зчепленню, що призводить до 

зниження міцності бетону. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-75-98 вміст пилоподібних і 

глинистих частинок у щільному щебені (гравії) має відповідати вимогам, 

наведеним у таблиці 10. 

Для зменшення вмісту забруднюючих домішок у щільному щебені 

(гравії) його збагачують за способом промивання. Промивання виконують в 

процесі мокрого грохочення розбризкуванням води над грохотами. Збагачення 

щільного щебеню (гравію) за способом промивання дозволяє знизити кількість 

пилоподібних і глинистих домішок до нормативно допустимих. 
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Таблиця 10 – Максимально допустимий вміст пилоподібних і глинистих 

частинок у крупних заповнювачах зі щільних гірських порід 
 

Вид породи крупного 

заповнювача 

Марка за дробильністю 

крупного заповнювача 

Вміст пилоподібних і гли-

нистих частинок, % за масою 

Щебінь з вивержених 

і метаморфічних порід  

Від 600 до 1400  1 

200, 300, 400 2 

Щебінь з осадових 

порід 

Від 600 до 1200 2 

200, 300, 400 3 

Щебінь з гравію і 

гравій 

800, 1000 1 

600 2 

400 3 

 

Порядок виконання роботи 

Вміст пилоподібних і глинистих частинок у щільному щебені (гравії) 

визначаємо за методом відмулювання, обчислюючи зміну його маси після 

відмулювання частинок крупністю до 0,05 мм. 

Для випробувань беремо дві проби щільного щебеню (гравію) масою 5 кг 

кожна:  проба №1 – щебінь (гравій),  непромитий  в  процесі виробництва; 

проба №2 – щебінь (гравій), промитий в процесі виробництва. 

Аналітичну пробу №1 масою 5 кг висушуємо до постійної маси, потім  

поміщаємо в судину для відмулювання або в циліндричне відро, заливаємо 

водою кілька разів вище рівня щебеню (гравію) і залишаємо в такому стані до 

повного розмокання глинистої плівки на зернах або глини в грудках, якщо вона 

міститься  в пробі. Після цього в посудину або відро зі щебенем (гравієм) 

доливаємо воду в такій кількості, щоб висота шару води над щебенем (гравієм) 

дорівнювала 200 мм. Вміст посудини перемішуємо дерев'яною мішалкою і 

залишаємо в стані спокою на 2 хв. Через 2 хв після закінчення перемішування 

зливаємо отриману суспензію. У процесі зливу суспензії залишаємо її шар над 

щебенем (гравієм) висотою не менше 30 мм. Далі щебінь (гравій) знову 

заливаємо водою до вказаного вище рівня. Промивання щебеню (гравію) у 

вказаній послідовності повторюємо доти, доки вода після промивання не буде 

залишатися прозорою. У разі використання посудини для відмулювання воду 

наливаємо до верхнього зливального отвору, а суспензію зливаємо через два 

нижні отвори. В разі використання відра суспензію зливаємо за допомогою 

сифона, кінець якого має знаходитись на відстані не менше 30 мм від поверхні 

щебеню (гравію) у відрі. Після закінчення відмулювання щебінь (гравій) 

висушуємо до постійної маси.  

Вміст у щебені (гравії) пилоподібних і глинистих частинок (Пвідм) 

обчислюємо за формулою (18), у відсотках за масою: 

 

100
m

m m 
П 1

відм 


 ,     (18) 
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де  m - маса проби до відмулювання, г; 

m1 - маса проби після відмулювання, г. 

 

Аналогічно виконуємо випробування з пробою №2, визначаємо вміст 

пилоподібних і глинистих частинок. 

Оцінюємо відповідність нормативним вимогам отриманих значень вмісту 

пилоподібних і глинистих частинок у випробовуваних різновидах щільного 

щебеню (гравію) - непромитого і промитого в процесі виробництва (табл.10). 

Порівнюючи отримані результати, оцінюємо вплив збагачення щільного 

щебеню (гравію) за способом промивання на покращання його якості.  

Робимо висновки про отримані результати.  

 

Питання для самоконтролю 

1 За якою методикою визначається вміст пилоподібних і глинистих 

частинок у щільному щебені (гравії)? 

2 Які вимоги ставляться до вмісту пилоподібних і глинистих частинок у  

щільному щебені (гравії)? 

3 Як виконується збагачення щільного щебеню (гравію) за способом 

промивання? 

4 Яке значення в технології важкого бетону мають показники вмісту 

глинистих і пилоподібних частинок у щільному щебені (гравії)? 

 

Лабораторна робота №9 

 

ВИЗНАЧЕННЯ  ДРОБИЛЬНОСТІ  ЩІЛЬНОГО  

ЩЕБЕНЮ (ГРАВІЮ) ПРИ СТИСКУ В ЦИЛІНДРІ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення дробильності 

щільного щебеню (гравію) при стиску в циліндрі, виконати випробування, 

навчитися визначати марку щільного щебеню (гравію) за дробильністю, 

зробити висновки про отримані результати.  

 

Обладнання, матеріали: стандартний набір сит - сито з квадратними 

отворами розміром 1,25 мм і сита з круглими отворами діаметрами 2,5; 5; 10; 

20; 40 мм, стандартні металеві циліндри зі знімним дном і плунжером, із 

внутрішніми діаметрами 75 і 150 мм і висотою 75 і 150 мм відповідно, 

гідравлічний прес з навантаженням від 100 до 500 кН, технічні ваги, важки, 

посудини для зважування, сушильна шафа, посудина для насичення щільного 

щебеню (гравію) водою, дві проби  щільного  щебеню (гравію) масою не менше 

0,5 кг або 4 кг кожна в залежності від розмірів циліндра, який застосовується. 

 

Загальні положення 

Міцність – це фізико-механічна властивість, яка характеризує здатність 

матеріалу чинити опір деформуванню і руйнуванню під дією напружень, 

виникаючих під час дії зовнішніх навантажень. Міцність вихідної породи 
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визначають тоді, коли заповнювач отримують подрібненням гірських порід. 

Для цього виготовляють зразки-циліндри або куби і випробовують їх на 

гідравлічному пресі на стиск у насиченому водою стані. Однак вихідна порода 

часто буває послаблена тріщинами. Щебінь, отриманий подрібненням такої 

породи, може бути достатньо міцним, особливо його дрібні фракції, які 

позбавляються від дефектів під час подрібнення. Але в процесі випробування 

відносно крупних зразків можуть бути отримані занижені показники міцності. 

У зв’язку з наведеним діючі стандарти передбачають непряме визначення 

міцності щільних крупних заповнювачів. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-75-98 міцність 

щільного щебеню (гравію) характеризують маркою, яка визначається за його 

дробильністю в процесі стиску в циліндрі. Марки за дробильністю щільних 

крупних заповнювачів мають відповідати значенням, указаним в таблиці 11.  

Чим нижча дробильність, тим вища міцність щільного щебеню (гравію). 

Використання високоміцного крупного заповнювача сприяє забезпеченню 

високої міцності важкого бетону за інших рівних умов. Згідно з нормативними 

вимогами межа міцності гірської породи, яка використовується для 

виробництва, має бути вища за задану межу міцності бетону не менше ніж у 1,5 

раза для бетону з міцністю до 30 МПа і не менше, ніж у 2 рази для бетону з 

міцністю вище 30 МПа. Щебінь з вивержених порід має мати міцність не нижче 

80 МПа, з метаморфічних – не нижче 60 МПа, з осадових – не нижче 30 МПа. 

 

Таблиця 11 – Марки щільних крупних заповнювачів за дробильністю 

 

Марка  

щебеню 

(гравію) 

за 

дробиль-

ністю 

 

Втрати в процесі випробування щебеню (гравію), % за масою 

 

Щебінь з 

осадових і 

метаморфічних 

порід 

Щебінь  

з вивержених  

порід 

Щебінь 

з  

гравію  

Гравій Щебінь 

з мета- 

лургій-

них 

шлаків 

 

Щебінь 

з залі- 

зистих 

квар-

цитів  в 

сухому 

стані 

в наси-

ченому 

стані 

з інтру-

зивних 

з ефу-

зивних 

1400 - - до 12 до 9 - - - - 

1200 до 11 до 11 12...16 9...11 - - - до 11 

1000 11...13 11...13 16...20 11...13 до 10 до 8 до 10 11...13 

800 13...15 13...15 20...25 13...15 10...14 8...12 10...15 13...15 

600 15...19 15...20 25...34 15...20 14...18 12...16 15...25 15...19 

400 19...24 20...28 - - 18...26 16...24 25...35 - 

300 24...28 28...38 - - - - - - 

200 28...35 38...54 - - - - 35...45 - 
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Порядок виконання роботи 

У процесі випробування щільного щебеню (гравію), який складається з 

суміші фракцій, вихідний матеріал розсіваємо на фракції 5-10, 10-20, 20-40 мм і 

кожну фракцію випробовуємо окремо. Фракцію щільного щебеню (гравію) 

просіваємо через сита з отворами, які відповідають найбільшій (D) і найменшій 

(d) крупностям зерен. Із залишку на ситі з отворами розміром d відбираємо дві 

аналітичні проби масою не менше 0,5 кг кожна за випробування в циліндрі 

діаметром 75 мм і не менше 4 кг кожна за випробування в циліндрі діаметром 

150 мм. Щільний щебінь (гравій) випробовуємо в насиченому водою стані, 

попередньо занурюючи його в воду на 2 год. Після насичення водою видаляємо 

вологу з поверхні зерен щебеню (гравію) м’якою вологою тканиною.  

Для визначення дробильності щільного щебеню (гравію) застосовуємо 

циліндр діаметром 150 мм або, що дозволяється за вихідного контролю якості 

фракцій 5-10 і 10-20 мм, циліндр діаметром 75 мм. Пробу щільного щебеню 

(гравію) насипаємо в циліндр з висоти 50 мм так, щоб після розрівнювання 

верхній рівень матеріалу приблизно на 15 мм не діставав до верхнього краю 

циліндра. Потім у циліндр вставляємо плунжер. Плита на плунжері має 

знаходитись на рівні верхнього краю циліндра. Якщо верх плити плунжера не 

співпадає з краєм циліндра, то видаляємо або додаємо декілька зерен щебеню 

(гравію). Циліндр розташовуємо на нижній плиті пресу. Підвищуючи силу 

натиску преса на 1-2 кН (0,1-0,2 тс) за секунду, доводимо її за випробування в 

циліндрі діа-метром 75 мм до 50 кН (5 тс), а за випробування в циліндрі 

діаметром 150 мм до 200 кН (20 тс). Після стиску випробовуваної проби 

висипаємо її з циліндра, зважуємо, потім просіваємо в залежності від розміру 

випробовуваної фракції через сито з отворами 1,25 мм – для  фракції 5-10 мм; 

2,5 мм – для фракції 10-20 мм; 5 мм – для фракції 20-40 мм. Залишок на ситі 

після просіювання зважуємо. За даними випробування обчислюємо 

дробильність щільного щебеню (гравію) (Др) за формулою (19), %: 

 

100
m

mm
Др 1 


 ,     (19) 

 

де  m - маса аналітичної проби щільного щебеню (гравію),  г; 

m1- маса залишку на контрольному ситі після просіювання роздробленої в 

циліндрі проби, г. 

 

За результат приймаємо середнє арифметичне двох паралельних 

випробувань. Під час випробування щільного щебеню (гравію), який 

складається із суміші суміжних фракцій, дробильність обчислюємо як середнє 

арифметичне результатів випробувань окремих фракцій, які складають суміш. 

Визначаємо марку випробовуваного щільного щебеню (гравію) за 

дробильністю (табл. 11). Робимо висновки про отримані результати.  
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Питання для самоконтролю 

1 За якою методикою визначається і як обчислюється дробильність  

щільного щебеню (гравію)? 

2 Як з урахуванням результатів випробувань визначають марку 

щільного щебеню (гравію) за дробильністю? 

3 Які вимоги ставляться до міцності щільних крупних заповнювачів? 

 

Лабораторна робота №10 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ГЛИНИСТОЇ СИРОВИНИ  

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШТУЧНИХ ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення числа 

пластичності глинистої сировини для виробництва штучних пористих 

заповнювачів, виконати випробування, зробити висновки про отримані 

результати.  

 

Обладнання, матеріали: прилад Васильєва, технічні ваги, важки, 

порцелянова ступка з товкачиком, сито з отворами діаметром 0,5 мм, сушильна 

шафа, шпатель, бюкси, плоске скло, проба глинистої сировини масою 100 г.  

 

Загальні положення 

Пластичність глини, зачиненої водою, – це здатність глиняного тіста 

змінювати форму під тиском, тобто деформуватися без утворення тріщин і 

розривів і зберігати цю форму після зняття навантаження.  

Пластичність глинистих матеріалів залежить від їхнього 

гранулометричного складу – з підвищенням ступеня дисперсності глин їхня 

пластичність зростає. Найбільший вплив на пластичність глин чинять фракції з 

розмірами зерен менше 0,5 мкм. Пластичність глинистих матеріалів також 

залежить від їхнього мінералогічного складу, наприклад, найбільша 

пластичність притаманна монтморилонітовим глинам, найменша – 

каолінітовим.  

Пластичність глинистої сировини значно впливає на її властивості, що 

враховується в технології штучних пористих заповнювачів. Чим вища 

пластичність глинистої сировини, тим вищий показник її водозачинення, тобто 

для отримання маси з формувальною вологістю із таких глин потрібна більша 

кількість води. В процесі сушіння високопластична глиниста сировина повільно 

віддає вологу, що обумовлює збільшення тривалості сушіння. Високопластична 

глиниста сировина характеризується більш високими показниками 

зв'язувальної здатності і міцності у висушеному стані, ніж низькопластична. 

Для оцінки пластичності глинистої сировини можна застосовувати різні 

способи, але найбільш поширений – визначення числа пластичності. За своєю 

фізичною суттю цей метод базується на визначенні здатності глинистої 

сировини зв’язувати воду. Глиниста сировина виявляє пластичні властивості в 

певному інтервалі вологості. Чим пластичніша глиниста сировина, тим 
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ширшим є інтервал вологості, в якому вона виявляє пластичні властивості. 

Перехід глинистої сировини від однієї консистенції до іншої відбувається при 

певних значеннях вологості – межах пластичності.  

Вологість, за якої пластичний стан глинистої сировини змінюється на 

текучий, є верхньою межею пластичності або межею текучості (1). За більших 

значь вологості глиниста сировина переходить у в’язкотекучий стан, тобто 

втрачає здатність зберігати  форму, або тече.  

Вологість, за якої пластичний стан глинистої сировини змінюється на 

крихкий, є нижньою межею пластичності або межею розкочування (2). Нижче 

цієї межі глиниста сировина набуває крихких властивостей. 

Кількісною мірою пластичності глинистої сировини є число пластичності 

(П), яке дорівнює різниці між верхньою і нижньою межами пластичності. 

Число пластичності вказує межі змісту води, які відповідають пластичному 

стану глиняної маси.  

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-12-94 в залежності від числа пластичності 

глинисту сировину для виробництва штучних пористих заповнювачів 

класифікують на групи, наведені в таблиці 12. 

 

Таблиця 12 – Класифікація глинистої сировини для виробництва штучних 

пористих заповнювачів у залежності від пластичності 
 

Найменування груп Число пластичності 

високопластичні більше 25 

середньопластичні більше 15 до 25 включно 

помірнопластичні більше 7 до 15 включно 

малопластичні більше 3 до 7 включно 

непластичні не утворюють пластичного тіста 

 

У залежності від виду штучних пористих заповнювачів і способу їхнього 

виробництва до глинистої сировини ставляться певні вимоги відносно  

пластичності. Так, згідно з ДСТУ Б В.2.7-14-94 глиниста сировина для 

виробництва керамзитового гравію і піску має характеризуватися числом 

пластичності не менше 10.  

 

Порядок виконання роботи 

Визначення верхньої межі пластичності виконуємо на приладі Васильєва. 

Прилад Васильєва складається з металевого штативу, в якому розташований і 

може вільно пересуватися стержень з закріпленою на його верхньому кінці 

латунною чашкою діаметром 75-100 мм і глибиною 25 мм.  

Беремо пробу глини масою приблизно 100 г, висушуємо її у сушильній 

шафі до повітряно-сухого стану, подрібнюємо в порцеляновій ступці і 

просіваємо через сито з отворами діаметром 0,5 мм. Потім відбираємо і 

зважуємо навішення масою 50 г, поміщаємо його в латунну чашку приладу 

Васильєва і, безперервно перемішуючи, додаємо дистильовану воду до 
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утворення однорідного тіста, більш рідкого, ніж у формувальному стані.  Тісто 

рівномірно розподіляємо по дну чашки шаром товщиною 10-15 мм, потім 

шпателем - тризубцем розрізаємо на рівні частини так, щоб зазор між ними 

дорівнював 2,5-3 мм зверху  і  1 мм знизу – на дні чашки (рис.3).  

 

                       а)                                                               б) 

2,5-3 мм

1 мм

  
а) до випробування;  б) після випробування 

 

Рисунок 3 – Характер розподілу глиняного тіста в чашці за визначення  

верхньої межі пластичності 

 

Чашку встановлюємо на диск, а стержень закріплюємо гвинтом у таке 

положення, щоб він знаходився на відстані 75 мм від опорної плити приладу. 

Потім повертаємо гвинт, даючи можливість стержню з чашкою вільно падати і 

ударятися об опорну плиту приладу. При цьому тісто в чашці струшується і 

зазор між двома його частинами зменшується. Струшування виконуємо тричі. 

Межу текучості вважаємо досягненою, якщо обидві половини тіста після 

третього удару по дну чашки з'єднуються, а просвіт у верхній частині тіста при 

цьому не зникає. Якщо після третього струшування частини тіста на дні чашки 

не з’єднуються, то додаємо воду в кількості 0,5-1,0 см
3
, ретельно перемішуємо 

суміш і виконуємо повторне визначення межі текучості. Якщо частини тіста 

з’єднуються після першого або другого струшування, тобто вологість тіста 

вищою за межу текучості, то до тіста додаємо 0,5-1,0 г повітряно-сухої, 

подрібненої і просіяної глини, ретельно перемішуємо суміш і виконуємо 

повторне визначення межі текучості. Випробування виконуємо доти, доки не 

буде досягнена потрібна консистенція тіста. Після цього з чашки відбираємо 

пробу масою 10-15 г для визначення вологості в стані верхньої межі 

пластичності. Пробу зважуємо, висушуємо до постійної маси й знову зважуємо. 

Вологість глинистої сировини, яка відповідає верхній межі пластичності 

або межі текучості, (1) обчислюємо за формулою (20), у відсотках за масою: 

 

100
m

mm 

2

21
1 


 ,     (20) 

 

де  m1 - маса вологої проби, г; 

m2 - маса  сухої проби, г. 
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Нижню межу пластичності визначаємо за межею розкочування. До маси, 

яка залишилась після визначення верхньої межі пластичності, поступово 

додаємо сухий порошок глини до отримання формувальної консистенції, тобто 

доти, доки глиняне тісто вже не прилипає до рук і металу. Тісто переносимо на 

плоске скло і вручну розкочуємо в джгути діаметром приблизно 3 мм. У 

процесі розкочування джгут має розтягуватися в довжину, а тиск руки має 

рівномірно розподілятися на весь джгут. Розкочування робимо доти, доки не 

буде досягнений такий стан тіста, за якого джгути, які в процесі розкочування 

поступово підсихають, почнуть розсипатися на окремі частини. Утворені при 

цьому грудочки глини збираємо в бюкс для визначення вологості в стані 

нижньої межі пластичності. Глину зважуємо, висушуємо і знову зважуємо.  

Вологість глинистої сировини, яка відповідає нижній межі пластичності 

або межі розкочування, (2) обчислюємо за формулою (21), у відсотках за 

масою: 

 

100
m

mm 

4

43
2 


 ,     (21) 

 

де  m3 - маса вологої проби, г; 

m4 - маса  сухої проби, г. 
 

За отриманими значеннями верхньої і нижньої меж пластичності 

обчислюємо число пластичності глинистої сировини (П) за формулою (22):  

 

21П  ,     (22) 

 

де  1 - вологість глини, яка відповідає верхній межі пластичності, %; 

2 - вологість глини, яка відповідає нижній межі пластичності, %. 
 

Оцінюємо отримані результати. Визначаємо групу глинистої сировини за  

числом пластичності (табл.12). Оцінюємо відповідність числа пластичності 

глинистої сировини для виробництва керамзитових гравію і піску вимогам 

нормативних документів. Робимо висновки про отримані результати.    

 

Питання для самоконтролю 

1 Від яких факторів залежить пластичність глинистої сировини? 

2 Що таке верхня і нижня меж пластичності, число пластичності 

глинистої сировини? 

3 Які методики використовуються для визначення верхньої і нижньої 

меж пластичності глинистої сировини? 

4 Як визначається група глинистої сировини за числом пластичності? 

5 Як пластичні властивості глинистої сировини враховуються в 

технології штучних пористих заповнювачів? 
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Лабораторна робота №11 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕТРИВКОСТІ ГЛИНИСТОЇ СИРОВИНИ  

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШТУЧНИХ ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення вогнетривкості 

глинистої сировини для виробництва штучних пористих заповнювачів, 

виконати випробування, зробити висновки про отримані результати.  

 

Обладнання, матеріали: порцелянова ступка з товкачиком, стандартне 

сито з отворами діаметром 1,0 мм, посудина для зачинення глини водою, 

спеціальні розбірні металеві форми для формування зразків, скло, сушильна 

шафа, вогнетривка підставка, піч, проба глинистої сировини масою 50 г.  
 

Загальні положення 

Вогнетривкість – це властивість матеріалів протистояти дії високих 

температур, не розплавляючись. Вогнетривкість глинистих матеріалів залежить 

від їхнього мінерального складу. Збільшення кількості глинозему сприяє 

зростанню вогнетривкості. Оксиди лужних металів є плавнями, які знижують 

вогнетривкість. Зниженню вогнетривкості також сприяють оксиду заліза, 

кальцію, магнію. Введення в глину тонкодисперсного  кремнезему обумовлює  

зниження вогнетривкості, а крупнозернистого – підвищення. 

Кількісною мірою вогнетривкості є температура, за якої зразок з даного 

матеріалу, виготовлений у формі тригранної зрізаної піраміди (конусу), 

деформуючись у процесі нагрівання під дією власного тяжіння, доторкнеться 

своєю вершиною до підставки, на якій він установлений (рис.4).   

 

1

3

2

 
1 – вихідне положення піроскопа; 2 – початок розм'якшення піроскопа; 

3 – положення піроскопа, яке відповідає температурі вогнетривкості 

випробовуваної глини 

 

Рисунок 4 – Різні стадії падіння піроскопа 
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Вогнетривкість – технічна величина, яка зберігає постійне значення 

тільки тоді, коли дотримується ряд вимог під час її визначення (тонкість 

помелу глинистої сировини, швидкість нагріву, рівномірність температур по 

перетину печі, газове середовище в печі тощо). Отже, вогнетривкість слід 

визначати в певних стандартних умовах.  

Глиниста сировина за вогнетривкістю класифікується на групи, наведені  

в таблиці 13. 

 

Таблиця 13 – Класифікація глинистої сировини за вогнетривкістю 

 

Група глинистої сировини  Вогнетривкість, 
0
С 

високовогнетривкі вище 2000 

вогнетривкі Від 1580 до 2000 

тугоплавкі Від 1350 до 1580 

легкоплавкі нижче 1350 

 

Згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-12-94 глиниста сировина для 

виробництва штучних пористих заповнювачів має бути легкоплавкою – 

показник вогнетривкості не має перевищувати 1350
0
С. Ця вимога обумовлена 

особливостями випалу штучних пористих заповнювачів. Наприклад, під час 

виробництва керамзитового гравію і піску максимальна температура випалу не 

має перевищувати 1250
0
С, інакше процес газовиділення відбудеться раніше, 

ніж розм’якшування глини (піропластичний стан). Тоді гази, які утворюються в 

процесі випалу сирцевих гранул, вільно вийдуть з них, не спучуючи матеріал.  

 

Порядок виконання роботи 

Для визначення вогнетривкості беремо пробу глини масою 50 г, 

розтираємо її у порцеляновій ступці, просіваємо без залишку через сито з 

отворами розміром 1,0 мм, зачиняємо водою до отримання формувальної маси.  

Зразки формуємо в спеціальній розбірній металевій формі, змащеній 

вазеліном, у вигляді тригранної зрізаної піраміди з висотою 30 мм, зі сторонами 

нижньої основи по 8 мм і верхньої основи по 2 мм. Відформовані зразки 

укладаємо на скло, покрите папером, і підсушуємо до повітряно-сухого стану. 

Потім зразки встановлюємо на підставку, виготовлену з високовогнетривкої 

глини (або каоліну) з  шамотом, які взяті у співвідношенні 1:1. Вогнетривкість 

підставки має перевищувати вогнетривкість зразків. Сухі зразки вдавлюємо в 

вологу масу підставки на глибину 3 мм строго перпендикулярно до основи. 

Висушену підставку зі зразками поміщаємо в піч і нагріваємо зі швидкістю 

підіймання температури від 8 до 12
0
С за хвилину.  

Вогнетривкість глинистої сировини визначаємо відповідно до 

температури, за якої вершина зразка, опускаючись, доторкнеться до підставки.  

Визначаємо групу глинистої сировини за вогнетривкістю (табл.13). 

Оцінюємо відповідність показника вогнетривкості глинистої сировини для 

виробництва штучних пористих заповнювачів нормативним вимогам.  
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Робимо висновки про отримані результати.   

 

Питання для самоконтролю 

1 Що таке вогнетривкість глинистої сировини? 

2 За якою методикою визначається вогнетривкість глинистої сировини? 

3 Як глиниста сировини класифікується за вогнетривкістю? 

4 Які вимоги ставляться до вогнетривкості глинистої сировини для 

виробництва штучних пористих заповнювачів? 

 

Лабораторна робота №12 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ІНТЕРВАЛУ  

ТА  КОЕФІЦІЄНТА СПУЧУВАННЯ ГЛИНИСТОЇ СИРОВИНИ  

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШТУЧНИХ ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення температурного 

інтервалу і коефіцієнта спучування пластичної глинистої сировини для 

виробництва штучних пористих заповнювачів, виконати випробування, зробити 

висновки про отримані результати.  

 

Обладнання, матеріали: сушильна шафа, електропіч для термо-

підготовки, електропіч  для випалу, металева форма для формування сирцевих 

гранул, ексикатор, лабораторні ваги, важки, металева лінійка, мірний скляний 

циліндр місткістю 10 см
3
, скляна лійка, кварцовий природний пісок, 

прожарений при температурі 1000
0
С до постійної маси, проба пластичної 

глинистої сировини масою 1,0-2,0 кг. 

 

Загальні положення 

Здатність глинистої сировини до спучування використовується для 

отримання найбільш поширених штучних пористих заповнювачів – керамзиту і 

його різновидів. Спучування – це збільшення об’єму матеріалу за рахунок 

утворення внутрішніх пор під час випалу. Спучування глинистої сировини під 

час випалу пов’язане з двома процесами: газовиділенням і переходом глинистої 

сировини в піропластичний стан. Газовиділення відбувається внаслідок реакцій 

відновлення оксидів заліза за їх взаємодії з органічними домішками, окислення 

цих домішок, дегідратації водомістких глинистих мінералів, дисоціації 

карбонатів тощо. В піропластичний стан глина переходить тоді, коли при 

високій температурі в ній утворюється рідка фаза (розплав), при цьому глина 

розм’якшується, набуває здатності до пластичної деформації, і одночасно саме 

час стає газонепроникною і спучується газами, які виділяються.  

Перша найважливіша вимога щодо глинистої сировини для виробництва 

керамзиту – це спучування в процесі випалу. Для характеристики цієї 

властивості застосовується коефіцієнт спучування, який визначається 

співвідношенням об’єму спучених гранул до об’єму сирцевих гранул. Згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-12-94 сировина для виробництва штучних пористих 



37 

 

заповнювачів за ступенем спучування класифікується на групи, наведені в 

таблиці 14. 

 

Таблиця 14 – Класифікація сировини для виробництва штучних пористих 

заповнювачів за ступенем її спучування 

 

Група сировини Коефіцієнт спучування 

перша (високого спучування) більше 4,5 

друга (середнього 

спучування) 
від 2,5 до 4,5 включно 

третя (слабкого спучування) до 2,5 

четверта (не спучується) - 

 

Згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-14-94 коефіцієнт спучування глинистої 

сировини без добавок або з добавками для виробництва керамзитового гравію і 

піску має бути не нижчим за 2,5, тобто глиниста сировина має належати до 

першої або другої групи за ступенем спучування.  

Друга вимога щодо глинистої сировини – легкоплавкість. Температура 

випалу має бути не вищою 1250
0
С. При цьому перетворення значної частини 

найбільш дрібних глинистих частинок на розплав має забезпечувати достатнє 

розм’якшування і в’язкість маси. В протилежному випадку гази, які 

утворюються в процесі випалу глини, вільно вийдуть з неї, не спучуючи 

матеріал.  

Третя вимога до глинистої сировини – потрібний інтервал спучування, 

тобто різниця між максимально можливою температурою випалу і 

температурою початку спучування даної сировини. Температура початку 

спучування – це температура, за якої середня густина гранул складає 1,0 г/см
3
. 

Максимально можлива температура випалу – це температура, за якої поверхня 

гранул починає оплавлятися. У процесі виробництва керамзиту не допускається 

перебільшення температури, за якої поверхня гранул оплавляється, оскільки 

оплавлені гранули склеюються, що призводить до зменшення виходу готової 

продукції. Температура випалу має бути нижчою, але чим вона нижча, тим 

меншим є коефіцієнт спучування, отже, меншим буде і вихід готової продукції. 

Тому температура випалу має підтримуватися на максимально допустимому 

рівні. Щоб забезпечити практичну можливість виробництва керамзиту в 

промислових умовах температурний інтервал спучування має бути не дуже 

вузьким. Згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-14-94 температурний інтервал 

спучування глинистої сировини без добавок або з добавками для виробництва 

керамзиту має бути не меншим за 50
0
С.  

Не вся глиниста сировина характеризується потрібними властивостями: 

достатньо високим коефіцієнтом спучування, широким інтервалом спучування. 

Для покращання вищевказаних властивостей глинистої сировини та якості 

готової продукції застосовують  добавки, які класифікують на такі типи: 
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- органічні (нафта, мазут, солярове масло, сульфітно-спиртова барда, 

піролізна смола, гас); 

- органо-мінеральні (деревна тирса, буре вугілля, кам’яне  вугілля, 

торф, шлак, зола); 

- залізовмісні (піритні недогарки, колошниковий пил, залізна руда, 

болотна руда); 

- мінеральні (опока, трепел, кварцовий пісок, вулканічний попіл, перліт, 

вермикуліт, пірит, алуніт); 

- лужні та лужноземельні (кухонна сіль, калійна сіль, гідроксиди 

кальцію, калію, магнію). 

Для зниження насипної густини керамзиту, тобто для збільшення 

коефіцієнта спучування застосовують органічні, органо-мінеральні, залізо-

вмісні й органозалізовмісні  добавки. Для зниження температури випалу 

застосовують органічні, залізовмісні, лужні й лужноземельні добавки. Для 

розширення температурного інтервалу спучування застосовують органічні й 

органо-мінеральні добавки, а також мінеральні добавки – опудрювачі 

(вогнетривка глина, дрібний кварцовий пісок тощо), які в порошкоподібному 

стані  наносяться  на  поверхню  сирцевих  гранул  перед  випалом.   

 

Порядок виконання роботи 

Пробу пластичної глинистої сировини масою 1 кг висушуємо до 

постійної маси в приміщенні з температурою повітря 22  5
0
С або в сушильній 

електро-шафі при температурі 105
0
С, подрібнюємо до повного проходження 

через сито з отворами розміром 1,0 мм. Від підготовленої проби відбираємо 

навішення масою 350 г, перемішуємо і додаємо воду в 2-3 прийоми за 

безперервного перемішування до отримання маси з формувальною вологістю, 

яку визначаємо органолептично. Маса має формувальну вологість тоді, коли 

наступна порція води переводить її у такий стан, що вона починає налипати на 

тильний бік долоні. Підготовлену шихту поміщаємо в порожній ексикатор, 

який щільно закриваємо, витримуємо протягом 4-5 год, після цього з неї 

формуємо сирцеві гранули діаметром і висотою 16×16 мм. Формування гранул 

робимо за допомогою металевої форми. Відформовані гранули підсушуємо в 

приміщенні   при температурі 22  5
0
С протягом 5-6 год, далі висушуємо до 

постійної маси в сушильній електрошафі при температурі 105
0
С. Визначаємо 

об’єм кожної сирцевої гранули (V1i) за допомогою піскового об’ємоміра.  

Гранули випалюємо за двохступінчастим режимом, який забезпечує 

швидке нагрівання від температури термопідготовки до температури 

спучування:   

- термопідготовка гранул в електропечі для термопідготовки; 

- спучування гранул в електропечі для випалу.  

Для визначення оптимальної температури термопідготовки глинистої 

сировини випалюємо групу гранул за всіх можливих варіацій температур 

попереднього нагріву: 200, 300, 400, 500
0
С в електропечі для термопідготовки й 

температур спучування: 1140, 1170, 1200
0
С в електропечі для випалу, при 
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цьому термін витримування гранул при кожній температурі складає 7 хв. Після 

випалу гранули виймаємо з печі, охолоджуємо на повітрі, візуально визначаємо 

ступінь оплавлення поверхні гранул.  

Для кожної групи з трьох одночасно випалених гранул обчислюємо 

середнє значення середньої густини в спученому стані та коефіцієнт 

спучування.  

Спочатку визначаємо середню густину кожної гранули окремо. Для цього 

кожну гранулу зважуємо і заміряємо її об’єм за допомогою піскового 

об’ємоміра. Середню густину кожної спученої гранули (зi) обчислюємо за 

формулою (23), г/см
3
: 

 

i2

i
iз

V

m
 ,      (23) 

 

де  mi - маса спученої гранули,  г; 

V2i - об’єм піску, витисненого спученою гранулою, г/см
3
. 

 

За результатами визначення середньої густини кожної спученої гранули 

обчислюємо середньоарифметичне значення середньої густини трьох 

одночасно випалених гранул.  

Коефіцієнт спучування пластичної глинистої сировини (Ксп..пл.) 

обчислюємо за формулою (24): 
 

1

2
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де  V1 - сумарний об'єм трьох сирцевих гранул, см
3
; 

V2 - сумарний об'єм трьох випалених і спучених гранул, см
3
. 

 

За оптимальну температуру термопідготовки приймаємо таку 

температуру попереднього нагріву, за якої після випалу при одній із вказаних 

вище температур гранули характеризуються найменшою середньою густиною і 

найбільшим коефіцієнтом спучування.  

Для визначення температури спучування випалюємо групу гранул, які 

пройшли термопідготовку згідно з обраним режимом. Групу гранул випалюємо  

починаючи з температури 990
0
С і до температури 1260

0
С з інтервалом 30

0
С. 

Для цього гранули, які пройшли термопідготовку, швидко переносимо у піч для 

випалу, розігріту кожний раз до однієї з температур, а саме: 990
0
С, 1020

0
С, 

1050
0
С, 1080

0
С, 1110

0
С, 1140

0
С, 1170

0
С, 1200

0
С, 1230

0
С, 1260

0
С, за якої їх 

витримуємо протягом 7 хв. Після цього гранули виймаємо з печі,  охолоджуємо 

на повітрі. За отримання оплавлених гранул здійснюємо повторний випал при 

температурі, яка на 10
0
С менша за попередню.  
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Для кожної групи з трьох одночасно випалених гранул обчислюємо 

середнє значення середньої густини в спученому стані та коефіцієнт 

спучування. Спочатку визначаємо середню густину кожної гранули окремо. 

Для цього кожну гранулу зважуємо і заміряємо її об’єм за допомогою піскового 

об’ємоміра. Середню густину кожної спученої гранули (зi) обчислюємо за 

формулою (23). За результатами визначення середньої густини кожної спученої 

гранули обчислюємо середньоарифметичне значення середньої густини трьох 

одночасно випалених гранул. Коефіцієнт спучування пластичної глинистої 

сировини (Ксп..пл.) обчислюємо за формулою (24). 

За оптимальну температуру спучування приймаємо таку, за якої після 

випалу гранули характеризуються найменшою середньою густиною і 

найбільшим коефіцієнтом спучування. Гранули при цьому не мають бути 

деформовані під дією власної маси, а їхня поверхня не має бути оплавленою. 

За результатами випробувань зображуємо графік залежності середньої 

густини гранул від температури випалу. 

За температурний інтервал спучування приймаємо різницю між 

оптимальною температурою спучування і температурою, за якої середня 

густина гранул складає 1,0 г/см
3
. 

Оцінюємо відповідність отриманих результатів нормативним вимогам.  

Якщо результати випробувань незадовільні, виконуємо повторні 

випробування з добавками. Для цього від об'єднаної проби відбираємо декілька 

навішень масою по 350 г, в кожне з них додаємо відповідно одну з обраних 

добавок, указаних в таблиці 15.  

 

Таблиця 15 – Відомості  про добавки для лабораторних випробувань  

 

№ 

з/п 
Найменування добавок Масова доля, % 

1 Нафтопродукти відпрацьовані від 0,1 до 1,0  

2 Нафтопродукти відпрацьовані не більше 1,0 

3 Лігносульфонат технічний не більше 1,0 

4 Лігносульфонат технічний не більше 1,5 

5 Лігносульфонат технічний не більше 2,0 

6 Нафтопродукти відпрацьовані та піритні огарки від 0,5 до 1,0  

7 Нафтопродукти відпрацьовані та піритні огарки від 0,5 до 2,0  

8 Нафтопродукти відпрацьовані та піритні огарки від 0,5 до 3,0  

Опудрювачі: 

9 Каолін не більше 3,0 

10 Зола ТЕС не більше 3,0 

11 Вапнякове борошно не більше 10 

 

Проби і добавки ретельно перемішуємо спочатку  в  сухому стані, а потім 

додаємо воду невеликими порціями у два-три прийоми й знову перемішуємо до 

отримання шихти з формувальною вологістю. Підготовлену шихту витримуємо 
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у порожньому ексикаторі протягом 5-6-ти год, а після цього в металевій формі 

виготовляємо сирцеві гранули діаметром і висотою 16×16 мм. У разі 

використання опудрювача наносимо його на відформовані гранули. 

Виконуємо випробування і обробку результатів за вищенаведеною 

методикою. Оцінюємо відповідність отриманих результатів нормативним 

вимогам. Робимо висновки про отримані результати. 

 

Питання для самоконтролю 

1 Які процеси відбуваються під час випалу керамзиту? 

2 Як визначається температурний інтервал спучування глинистої 

сировини? 

3 Як визначається коефіцієнт спучування глинистої сировини? 

4 Які вимоги ставляться щодо температурного інтервалу й коефіцієнта 

спучування глинистої сировини? 

5 Які добавки використовуються для покращання властивостей 

глинистої сировини? 

 

Лабораторна робота №13 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИННОЇ, СЕРЕДНЬОЇ  І  НАСИПНОЇ ГУСТИНИ, 

ПОРИСТОСТІ  ТА  ПУСТОТНОСТІ ПОРИСТОГО ЩЕБЕНЮ (ГРАВІЮ)  

 

Мета роботи – ознайомитися з методиками визначення  істинної,  

середньої  і насипної густини, пористості і пустотності пористого щебеню 

(гравію), виконати випробування, зробити висновки про отримані результати.  

 

Обладнання, матеріали:  

- для визначення істинної густини: прилад Ле-Шательє, технічні ваги, 

важки, склянка для зважування, порцелянова ступка, ексикатор, сушильна 

шафа, сито №5, лійка, вода, кислота сірчана або хлорид кальцію, проби 

пористого щебеню (гравію) масою 1,0-2,5 кг; 

- для визначення середньої густини (густини зерен): металевий бюкс, 

лійка, ніж, совок, мірна склянка, технічні ваги, важки, судини для зважування, 

кварцовий пісок, три зерна пористого щебеню (гравію); 

- для визначення насипної густини: мірні циліндри ємністю 5, 10 і 20 л, 

технічні ваги, важки, посудини для зважування, проби пористого щебеню 

(гравію) в об’ємі, який забезпечує проведення випробувань. 

 

Загальні положення 

Для виготовлення теплоізоляційних, конструкційно-теплоізоляційних і 

конструкційних легких бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій 

використовують пористі заповнювачі, які за крупністю зерен поділяють на 

дрібні з розміром зерен до 5 мм і крупні з розміром зерен більше 5 мм. Пористі 

крупні заповнювачі за походженням класифікують на природні (щебінь з 

пористих гірських порід: вулканічних, осадових, кремнеземистих; щебінь 
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декоративний), з відходів промисловості (щебінь з металургійних, паливних та 

інших шлаків; щебінь з горілих порід; щебінь з керамічного бою), штучні 

(гравій керамзитовий і його різновиди: шунгізитовий, зольний, глинозольний,  

аргілітовий, з трепелу тощо, щебінь (гравій) термолітовий, щебінь (гравій) 

аглопоритовий, щебінь (гравій) шлакопемзовий, гравій азеритовий, щебінь 

перлітовий, щебінь вермикулітовий, щебінь (гравій) керамічний, гравій 

склопоритовий, гравій з піноскла, гравій зольний безвипалювальний тощо). 

Серед пористих крупних заповнювачів для легких бетонів найбільш поширені 

штучні пористі крупні заповнювачі.  

Важливими характеристиками пористих крупних заповнювачів є істинна, 

середня і насипна густини, пористість і пустотність. Дані показники 

визначають якість пористих крупних заповнювачів, їхню доцільну сферу 

застосування, враховуються під час підбору складу легкого бетону і впливають 

на його властивості. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-74-98 пористі крупні заповнювачі в 

залежності від густини класифікують на групи, наведені в таблиці 16. 

 

Таблиця 16 – Класифікація пористих крупних заповнювачів у залежності 

від густини 

 

Клас крупних 

заповнювачів 

Група за 

густиною 

Середня густина, 

г/см
3
 

Насипна густина, 

кг/м
3
 

пористі 

дуже легкі до 0,6 до 350 

легкі 0,6...1,2 350...700 

середні 1,2...2,0 700...1100 

 

Дані таблиці 4 свідчать, що середня густина пористих крупних 

заповнювачів не має перевищувати 2,0 г/см
3
, насипна густина – 1100 кг/м

3
.  

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-17-95 в залежності від величини насипної густини 

пористі крупні заповнювачі класифікують на марки, наведені в таблиці 17. 

Граничні значення марок за насипною густиною для різних видів  

штучних пористих крупних заповнювачів мають відповідати значенням, 

наведеним у таблиці 18. 

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-74-98 пористі крупні заповнювачі в залежності від 

пустотності класифікують на такі самі групи, як ті що наведені в таблиці 6 (див. 

лабораторну роботу №5). 

Пористість пористих крупних заповнювачів нормативними вимогами не 

лімітується, але чим вища пористість, тим нижчі середня і насипна густини, а 

отже, й теплопровідність за умови, що пори є дрібними, замкнутими, 

рівномірно розподіленими. Дуже легкі пористі заповнювачі з високою 

пористістю зерен доцільно використовувати для теплоізоляційних виробів. 

Легкі пористі заповнювачі доцільно використовувати для конструкційно-

теплоізоляційних і конструкційних бетонних і залізобетонних виробів і 

конструкцій, середні – для конструкційних бетонних і залізобетонних виробів і 

конструкцій.  
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Таблиця 17 – Марки пористих крупних заповнювачів за насипною 

густиною  
 

Марка  

за насипною густиною 

Насипна густина, кг/м
3
 

100 до  100 включно 

150 понад  100 до 150 включно 

200 понад  150 до 200 включно 

250 понад  200 до 250 включно 

300 понад  250 до 300 включно 

350 понад  300 до 350 включно 

400 понад  350 до 400 включно 

450 понад  400 до 450 включно 

500 понад  450 до 500 включно 

600 понад  500 до 600 включно 

700 понад  600 до 700 включно 

800 понад  700 до 800 включно 

900 понад  800 до 900 включно 

1000 понад  900 до 1000 включно 

1100 понад  1000 до 1100 включно 
 

 

Таблиця 18 – Межові значення марок за насипною густиною штучних 

пористих крупних заповнювачів 
 

Найменування матеріалу Марка  

за насипною густиною 

мінімальна максимальна 

Гравій i щебінь перлiтовi 100 500 

Гравій i щебінь термолітові 250 600 

Гравій i щебінь шлакові 200 600 

Гравій i щебінь сланцепоритовi 250 600 

Гравій i щебінь глинозольнi 400 600 

Гравій i щебінь керамзитові 250 600 

Гравій i щебінь аглопоритовi 400 900 

Щебінь вермикулiтовий 200 600 

Щебінь шлакопемзовий 300 800 

Щебінь iз доменного шлаку 700 1100 

Щебінь iз шлаків ТЕС 500 1000 

 

Порядок виконання роботи 

Істинну густину пористого щебеню (гравію) визначаємо за прискореним 

методом з використанням приладу Ле-Шательє. Зерна пористого щебеню 

(гравію) з аналітичної проби подрібнюємо до крупності менше 5 мм, 
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перемішуємо і скорочуємо пробу. Отриману пробу знову подрібнюємо до 

крупності менше 1,25 мм, перемішуємо і скорочуємо. Підготовлену пробу 

подрібнюємо в порошок у порцеляновій ступці, насипаємо в склянку для 

зважування, висушуємо до постійної маси, охолоджуємо до кімнатної 

температури в ексикаторі над концентрованою сірчаною кислотою або над 

безводним хлоридом кальцію.  Після  цього відважуємо два навішення масою 

75 г кожне. Прилад Ле-Шательє наповнюємо водою до нижньої нульової мітки, 

при цьому рівень води визначаємо за нижнім меніском. Навішення порошку 

пористого щебеню (гравію) всипаємо в прилад через лійку невеликими 

рівномірними порціями доти, доки рівень води в приладі, який визначається за 

нижнім меніском, не підніметься до мітки 20 мл. Для видалення пухирців 

повітря прилад повертаємо кілька разів навколо вертикальної осі. Залишок 

подрібненої проби заповнювача після заповнення приладу зважуємо. Всі 

зважування виконуємо з погрішністю до 0,01 г. Істинну густину пористого 

щебеню (гравію) () обчислюємо за формулою (25), г/см
3
: 

 

V

mm 1
 ,     (25) 

 

де  m - маса порошку пористого щебеню (гравію), г; 

m1 - маса залишку порошку після заповнення приладу, г; 

V - об’єм  води, витиснений порошком, мл або см
3
 . 

 

Середню густину (густину зерен) пористого щебеню (гравію) визначаємо 

за допомогою піскового об’ємоміра. Попередньо прожарений дуже дрібний 

кварцовий пісок через лійку з висоти 3-5 см засипаємо в металевий бюкс 

висотою 60 мм і діаметром 60 мм до утворення на поверхні конуса. Конус 

зрізаємо ножем. Пісок з бюксу висипаємо в совок, а в бюкс укладаємо три зерна 

пористого щебеню (гравію), попередньо разом зважені. Із совка через лійку 

всипаємо в бюкс пісок до утворення конуса, який зрізаємо ножем на піддон. 

Пісок, який не помістився в бюкс і був зрізаний ножем на піддон, поміщаємо в 

мірну пробірку і заміряємо його об’єм, який за величиною дорівнює об’єму  

трьох зерен пористого щебеню (гравію). Середню густину (густину зерен)  

пористого щебеню (гравію) (з) обчислюємо за формулою (26), г/см
3
: 

V

m
з  ,      (26) 

 

де  m - маса трьох зерен пористого щебеню (гравію),  г; 

V - об’єм витисненого піску, мл або см
3
. 

 

За величинами істинної і середньої густин обчислюємо пористість  

пористого щебеню (гравію) (Vпор) за формулою (27), у відсотках за об’ємом:  
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1001V з
пор 












 ,     (27) 

 

де  з - середня густина пористого щебеню (гравію), г/см
3
; 

 - істинна густина пористого щебеню (гравію), г/см
3
. 

 

Насипну густину пористого щебеню (гравію) визначаємо за способом 

зважування певного об’єму його зерен даної фракції. В залежності від 

найбільшого номінального розміру зерен заповнювача застосовуємо стандартні 

мірні циліндри такого об’єму: фракція 5-10 мм – 5 л, фракція 10-20 мм – 10 л, 

фракція  20-40 мм – 20 л. Пористий щебінь (гравій) насипаємо в попередньо 

зважений циліндр з висоти 10 см до утворення конусу, який знімаємо сталевою 

лінійкою врівень з краями без ущільнення. Потім  циліндр з пористим щебенем 

(гравієм) зважуємо. Насипну густину пористого щебеню (гравію) (н) 

обчислюємо за формулою (28),  кг/м
3
: 

 

V

mm1
н


 ,     (28) 

 

де  m - маса мірного циліндра, кг; 

m1 - маса мірного циліндра з пористим щебенем (гравієм), кг; 

V - об’єм мірного циліндра, м
3
. 

 

За величинами середньої і насипної густини пористого щебеню (гравію)  

обчислюємо його пустотність (Vпуст) за формулою (29), у відсотках за об’ємом: 

 

100
1000

1V
з

н
пуст 












 ,    (29) 

 

де  н - насипна густина пористого щебеню (гравію), кг/м
3
; 

з - середня густина пористого щебеню (гравію), г/см
3
. 

 

Оцінюємо відповідність отриманих величин середньої і насипної густин 

випробовуваного пористого щебеню (гравію) нормативним вимогам. 

Визначаємо групу випробовуваного пористого щебеню (гравію) за пустотністю 

(табл.6). Визначаємо групу випробовуваного пористого щебеню (гравію) за 

густиною (табл.16), його марку – за насипною густиною (табл.17), відповідність 

марки – за насипною густиною граничним значенням (табл.18). Визначаємо 

доцільну сферу використання випробовуваного пористого щебеню (гравію). 

Робимо висновки про отримані результати.    

 

 



46 

 

Питання для самоконтролю 

1 Як визначається істинна густина пористого щебеню (гравію)? 

2 Як визначається середня густина пористого щебеню (гравію)? 

3 Як визначається насипна густина пористого щебеню (гравію)? 

4 Як визначається група пористого щебеню (гравію) за густиною, його 

марка – за насипною густиною? 

5 Як обчислюється пористість пористого щебеню (гравію)? 

6 Як обчислюється пустотність пористого щебеню (гравію), як 

визначається група пористого щебеню (гравію) за пустотністю? 

7 Як оцінюються величини істинної, середньої і насипної густин, 

пористості і пустотності пористого щебеню (гравію)? 

8 Як визначається доцільна сфера використання пористих крупних 

заповнювачів? 

 

Лабораторна робота №14 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ФОРМИ ЗЕРЕН  

ШТУЧНОГО ПОРИСТОГО ГРАВІЮ 
 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення коефіцієнта форми 

зерен штучного пористого гравію, виконати випробування двох різновидів 

штучного пористого гравію, отриманих за різними способами підготовки 

сирцевих гранул, зробити висновки про отримані результати.  

 

Обладнання, матеріали: штангенциркуль, проби штучного пористого 

гравію об’ємом 1 дм
3  

для фракції 5-10 мм, 2 дм
3  

для фракції 10-20 мм, 3 дм
3 
для 

фракції 20-40 мм.  

 

Загальні положення 

Штучні пористі крупні заповнювачі за формою зерен класифікують на 

гравій, зерна якого мають обкатану форму, і щебінь, зерна якого гострокутні.   

Згідно з ДСТУ Б В.2.-7-17-95 штучний пористий щебінь, який 

використовується в процесі виготовлення легких бетонів, не має містити зерен 

пластинчастої і голкоподібної форм більше 25% за масою. Методика оцінки 

вмісту зерен пластинчастої і голкоподібної форм, способи покращання форми 

зерен штучного пористого щебеню такі самі, як і для щебеню з природного 

каменю (див. лабораторну роботу №7).  

Штучний пористий гравій має складатися з округлих зерен, форма яких 

близька до шароподібної. Значний вміст довгуватих зерен у штучному 

пористому гравії негативно впливає на його властивості. При використанні 

такого гравію в якості крупного заповнювача для легкого бетону збільшуються 

витрати цементу, погіршується однорідність бетону і його теплоізоляційні 

властивості.  

Форма зерен штучного пористого гравію оцінюється за величиною 

коефіцієнта форми зерен, який спочатку визначається для окремих зерен як 
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співвідношення найбільшого і найменшого розмірів зерна, а потім 

обчислюється середньоарифметичне значення.  

До різних видів штучного пористого гравію ставляться спеціальні вимоги 

відносно коефіцієнта форми зерен. Так, для керамзитового і шунгізитового 

гравіїв середнє значення коефіцієнта форми зерен не має перевищувати 1,5, а 

кількість зерен з коефіцієнтом форми більше 2,5 не має перевищувати 15%. 

Коефіцієнт форми зерен глинозольного гравію не має перевищувати 1,2...1,8.      

Для покращання форми зерен штучного пористого гравію в процесі його 

виробництва застосовують такий технологічний прийом як обкатування 

відформованих сирцевих гранул у сфероїди. Для цього використовують 

спеціальні барабани – гранулятори.  Обкатування гранул також має місце, якщо 

перед випалом передбачене їхнє підсушування у сушильних барабанах. При 

обертанні гранул у сушильному барабані  форма їхніх зерен покращується.  

 

Порядок виконання роботи 

Беремо дві проби штучного пористого гравію, отриманих за різними 

способами  підготовки сирцевих гранул:   

- проба №1 – без обкатування сирцевих гранул; 

- проба №2 – з обкатуванням сирцевих гранул.  

Об’єм кожної проби складає 1 дм
3
 для фракції 5-10 мм, 2 дм

3  
для фракції 

10-20 мм, 3 дм
3 

для фракції 20-40 мм. Від проби №1 за методом квартування 

відбираємо 50 зерен, зважуємо їх. Заміряємо найбільший і найменший розмір 

кожного зерна штангенциркулем з точністю до 1 мм. Для кожного зерна штуч-

ного пористого гравію обчислюємо коефіцієнт форми (Кфi) за формулою (30): 

 

min

max
фi

d

d
К  ,     (30) 

 

де  dmax - найбільший розмір зерна штучного пористого гравію, мм; 

dmin - найменший розмір зерна штучного пористого гравію. 

Коефіцієнт форми зерен штучного пористого гравію (Кф) обчислюємо за 

формулою (31): 

n

K

К

n

1i
фi

ф


 ,     (31) 

 

де  n – кількість зерен штучного пористого гравію, n=50. 

Далі відбираємо і зважуємо зерна штучного пористого гравію з 

коефіцієнтом форми Кфi  2,5, визначаємо їхній вміст у навішенні з 50 зерен, у 

відсотках за масою.   

Аналогічні випробування й обробку результатів виконуємо з пробою №2. 



48 

 

Оцінюємо відповідність отриманих результатів нормативним вимогам. 

Порівнюючи отримані результати, оцінюємо вплив обкатування сирцевих 

гранул штучного пористого гравію на покращання форми його зерен.  

Робимо висновки про отримані результати. 

 

Питання для самоконтролю 

1 Як визначається коефіцієнт форми зерен штучного пористого гравію? 

2 Як оцінюється коефіцієнт форми зерен штучного пористого гравію? 

3 Які засоби застосовуються для покращання коефіцієнта форми зерен 

штучного пористого гравію? 

4 Як форма зерен заповнювачів впливає на властивості легкого бетону? 

 

Лабораторна робота №15 

 

ВИЗНАЧЕННЯ  МІЦНОСТІ  ПОРИСТОГО  

ЩЕБЕНЮ (ГРАВІЮ) ПРИ СТИСКУ В ЦИЛІНДРІ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою визначення  міцності  

пористого щебеню (гравію) при стиску в циліндрі, виконати випробування, 

зробити висновки про отримані результати.  
 

Обладнання, матеріали: стандартний набір сит з круглими отворами 

діаметрами 5; 10; 20; 40 мм, сушильна шафа,  стандартний  металевий циліндр 

із внутрішнім діаметром 150 мм і висотою 150 мм з піддоном і пуансоном або 

стандартний металевий циліндр з внутрішнім діаметром 75 мм і висотою 75 мм 

з піддоном і пуансоном, гідравлічний прес, проби пористого щебеню (гравію) в 

об’ємі, який забезпечує проведення випробувань. 

 

Загальні положення 

Міцність пористих крупних заповнювачів характеризує їхню здатність 

чинити опір деформуванню і руйнуванню під дією напружень, виникаючих під 

час дії зовнішніх навантажень.  

Міцність пористих крупних заповнювачів залежить від багатьох факторів: 

густини, пористості, крупності, форми та структури зерен. Чим вища пористість 

зерен пористого крупного заповнювача, тим нижчі середня густина (густина 

зерен) і насипна густина, а отже, й теплопровідність, але тим менша міцність. 

Тому доцільна сфера використання таких заповнювачів – вироби 

теплоізоляційного призначення. Напроти, пористі крупні заповнювачі високих 

марок за насипною густиною характеризуються більш високою міцністю. Їх 

зазвичай використовують для виробів конструкційно-теплоізоляційного і 

конструкційного призначення.  

Міцність пористого крупного заповнювача оцінюють за непрямим 

методом, визначаючи умовну межу міцності при стиску здавлюванням його 

зерен у металевому  циліндрі з внутрішнім діаметром 150 мм і висотою 150 мм 

з піддоном і пуансоном (рис.5). 
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1- циліндр; 2 - пуансон; 3 - піддон; 4 - рамка  

 

Рисунок 5 – Прилад для визначення міцності пористих крупних заповнювачів 

 

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-17-95 пористі крупні заповнювачі поділяють на 

марки за міцністю в залежності від міцності при стиску в циліндрі (табл.19). 

 

Таблиця 19 – Марки пористих крупних заповнювачів за міцністю 

 
Марка заповнювача за міцністю Міцність при стиску в циліндрі, МПа 

П15 до 0,5 включно 

П25 понад 0,5 до 0,7 включно 

П35 понад 0,7 до 1,0 включно 

П50 понад 1,0 до 1,5 включно 

П75 понад 1,5 до 2,0 включно 

П100 понад 2,0 до 2,5 включно 

П125 понад 2,5 до 3,5 включно 

П150 понад 3,5 до 4,5 включно 

П200 понад 4,5 до 5,5 включно 

П250 понад 5,5 до 6,5 включно 

П300 понад 6,5 до 8,0 включно 

П350 понад 8,0 до 10,0 включно 

П400 понад 10,0 

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-17-95 марки за міцністю штучних пористих гравію 

і щебеню в залежності від марок за насипною густиною мають відповідати 

таким вимогам: 
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- гравій перлітовий: М100 – П15;  М150 – П15;  М200 – П15;           

М250 – П25; М300 –П35; М350 – П35; М400 – П50; М450 – П50;  М500 – П75; 

- гравій шлаковий: М200 – П25; М250 – П35; М300 – П35; М350 – П50; 

М400 – П50; М450 – П75;  М500 – П75; М600 – П100; 

- гравій сланцепоритовий: М250 – П15; М300 – П25; М350 – П25; М400 

– П35; М450 – П35; М500 – П50; М600 – П75; М700 – П100; М800 – П125; 

- гравій керамзитовий: М250 – П25; М300 – П35; М350 – П50;         

М400 – П50; М450 – П75; М500 – П100; М600 – П125; 

- гравій термолітовий: М250 – П25; М300 – П25; М350 – П35;         

М400 – П35; М450 – П50; М500 – П50; М600 – П75; 

- гравій глинозольний: М400 – П50; М450 – П50; М500 – П75;        

М600 – П100; М700 – П125; М800 – П150; 

- гравій аглопоритовий: М400 – П15; М450 – П15; М500 – П25;       

М600 – П25; М700 – П35; М800 – П50; 

- щебінь перлітовий: М200 – П15; М250 – П15; М300 – П25;            

М350 – П25; М400 – П35; М450 – П35; М500 – П50; 

- щебінь шлаковий: М200 – П15; М250 – П25; М300 – П25; М350 – П35; 

М400 – П50; М450 – П50; М500 – П75; М600 – П75; 

- щебінь сланцепоритовий: М300 – П15, М350 – П15; М400 – П25; 

М450 – П25; М500 – П35; М600 – П35; М700 – П50; М800 – П50; 

- щебінь керамзитовий: М250 – П25; М300 – П35; М350 – П50;       

М400 – П50; М450 – П75; М500 – П100; М600 – П125; 

- щебінь термолітовий: М250 – П15; М300 – П15; М350 – П25;         

М400 – П35; М450 – П35; М500 – П50; М600 – П50;  М700 – П75; М800 – П75; 

- щебінь аглопоритовий: М400 – П15; М450 – П15; М500 – П25;       

М600 – П25; М700 – П35; М800 – П50; М900 – П75; 

- щебінь вермикулітовий: М200 – П15; М250 – П15; М300 – П25;   

М350 – П25; М400 – П35; М450 – П35; М500 – П50;  М600 – П50; 

- щебінь шлакопемзовий: М300 – П15; М350 – П15; М400 – П15;    

М450 – П25; М500 – П25; М600 – П25; М700 – П35; М800 – П50; М900 – П75; 

М1000 – П100; 

- щебінь глинозольний: М400 – П15; М450 – П35; М500 – П50;         

М600 – П50; М700 – П75; М800 – П100. 

 

Порядок виконання роботи 

Міцність пористого щебеню (гравію) визначаємо при здавлюванні шару 

його зерен однофракційного складу висотою 100 мм у сталевому циліндрі з 

внутрішнім діаметром 150 мм  (рис.6) в момент занурення пуансона на глибину 

20 мм. Для випробування пористого щебеню (гравію) в невеликій кількості 

можна використовувати циліндр із внутрішнім діаметром 75 мм. 

Перерахування показників здійснюється діленням на 3. Однак отримані 

значення міцності не можуть вважатися паспортними і використовуються 

тільки для порівнянь. 

Пробу пористого щебеню (гравію) даної фракції об’ємом 6 дм
3 

висушуємо до постійної маси, 2 дм
3
 від цієї проби вільно засипаємо у сталевий 



51 

 

циліндр так, щоб висота шару зерен складала 100 мм, розрівнюємо, а потім 

вставляємо пуансон з позначками, які фіксують положення пуансона відносно 

циліндра. До випробування нижня позначка на пуансоні має збігатися за рівнем 

з верхнім краєм циліндра. Потім циліндр з пробою поміщаємо на плиту 

гідравлічного преса, стискаємо зі швидкістю підвищення навантаження 0,5-

1,0 мм/с, передаючи навантаження на пуансон до моменту його занурення в 

циліндр на 20 мм (до верхньої риски), фіксуємо положення стрілки манометра 

преса. Умовну  межу  міцності при стиску в циліндрі обчислюємо за формулою 

(32), кгс/см
2
: 

 

F

Рум
ст  ,      (32) 

 

де  Р – максимальне навантаження в момент занурення пуансона до верхньої 

риски, кгс; 

F – площа поперечного перетину циліндра, яка при діаметрі 150 мм 

складає 177 см
2
, при діаметрі 75 мм – 44,2 см

2
. 

 

За отриманою величиною умовної межі міцності при стиску визначаємо 

марку випробовуваного пористого щебеню (гравію) за міцністю (табл. 19). 

Визначаємо відповідність марки випробовуваного пористого щебеню (гравію) 

за міцністю до його марки за насипною густиною. Робимо висновки про 

отримані результати. 

 

Питання для самоконтролю 

1 Як визначається межа міцності при стиску пористого щебеню 

(гравію)? 

2 Як визначається марка пористого щебеню (гравію) за міцністю? 

3 Який взаємозв’язок між міцністю і насипною густиною? 

4 Які вимоги ставляться щодо міцності пористих крупних 

заповнювачів? 

 

Лабораторна робота №16 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПОГЛИНАННЯ, ВОДОНАСИЧЕННЯ  

І МОРОЗОСТІЙКОСТІ ПОРИСТОГО ЩЕБЕНЮ (ГРАВІЮ) 

 

Мета роботи – ознайомитися з методиками визначення  водопоглинання, 

водонасичення і морозостійкості пористого щебеню (гравію), провести 

випробування, зробити висновки про отримані результати.  

 

Обладнання, матеріали:  
- для визначення водопоглинання: сушильна шафа, стандартний набір 

сит, контейнер, посудина для насичення зразків водою, технічні ваги, важки, 
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посудини  для  зважування,  вода,  проби пористого щебеню (гравію) об’ємом 2, 

3 і 5 дм
3
 для фракцій 5-10, 10-20 і 20-40 мм відповідно; 

- для визначення водонасичення: сушильна шафа, стандартний набір 

сит, контейнер, прилад для кип’ятіння зразків, технічні ваги, важки, посудини 

для зважування, вода, проби пористого щебеню (гравію) об’ємом 2, 3 і 5 дм
3
 

для фракцій 5-10, 10-20 і 20-40 мм відповідно; 

- для визначення морозостійкості: щітка, сушильна шафа, стандартний 

набір сит, технічні ваги, важки, посудина з сітчастим дном і кришкою, ванна з 

водою, морозильна камера, проби пористого щебеню (гравію) об’ємом  2 дм
3
  

для  фракцій 5-10,  10-20 мм  і  4 дм
3
 для фракції 20-40мм.   

 

Загальні положення 

Водопоглинання – це здатність матеріалу поглинати воду за рахунок  

капілярного всмоктування і адсорбції поверхнею зразків під час витримування 

в воді при нормальних атмосферному тиску і температурі 18-20
0
С.  

Водонасичення – це здатність матеріалу  поглинати воду під час 

витримуванняматеріалу в воді в умовах розрідженого повітря або кип’ятіння. В 

таких умовах відкриті пори звільняються від повітря, яке знаходиться в них, 

тому показник водо насичення є вищим за показник водопоглинання.   

Водопоглинання і водонасичення залежать від кількості і діаметра 

відкритих пор і мікротріщин, здатності до змочування і адсорбційної здатності 

поверхні зразків. Ці фактори значно розрізняються для різних видів пористих 

крупних заповнювачів, тому до кожного з них ставляться специфічні вимоги 

відносно водопоглинання. Так, щодо керамзитового гравію ставляться такі 

вимоги: водопоглинання не має перевищувати 30% для марок від 250 до 400; 

25% для марок від 450 до 600; 30% для марок вище 600, які виготовляються на 

замовлення. Показники водопоглинання і водонасичення пористих крупних 

заповнювачів є прогнозуючими показниками морозостійкості й довговічності. 

Морозостійкість - це здатність матеріалу в зволоженому стані 

витримувати багаторазове заморожування і відтавання без помітних руйнувань 

і втрати міцності. Морозостійкість залежить від структури матеріалу й 

розподілу в ньому пор, а також від його міцності. Пори в пористих крупних 

заповнювачах значно розрізняються за розмірами, розрізняються також умови 

заповнення пор водою та умови кристалізації води в лід у порах різного 

розміру. В порах розміром більше 200 мкм, так званих резервних,  вода, яка їх 

заповнює, не утримується повністю після закінчення випробувань і частково 

витікає. Отже,  в порах великого розміру створюється вільний об’єм, який не 

перешкоджає розширенню води під час її замерзання. У порах розміром від 200 

до 0,1 мкм, так званих небезпечних, вода під дією капілярних сил утримується 

міцно і не витікає після насичення зразків водою. Розширення води в процесі її 

перетворення на лід у таких порах обумовлює руйнування структури матеріалу. 

В зернах пористих крупних заповнювачів існує значна кількість дрібних пор 

розміром менше 0,1 мкм. Це безпечні пори, які в процесі насичення водою 

майже не заповнюються, а якщо і заповнюються, то вода замерзає в них при 

температурі значно нижчій за –20
0
С, оскільки в найтонших плівках вода 
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набуває особливих фізичних властивостей. Морозостійкість матеріалу залежить 

від співвідношення резервних і небезпечних пор. Якщо об’єм резервних пор 

може компенсувати збільшення об’єму замерзаючої води в дрібних 

небезпечних порах, то матеріал вважається морозостійким. Оскільки 

визначення розмірів і розподілу пор – складне завдання, то на практиці для 

визначення морозостійкості матеріалу застосовують метод навперемінного 

заморожування і відтавання. Якщо морозостійкість щільних крупних 

заповнювачів характеризують кількістю циклів навперемінного заморожування 

і відтавання, за якого втрати маси не перевищують встановлених значень, то 

морозостійкість пористих крупних заповнювачів оцінюють за втратами маси 

після визначеної кількості циклів навперемінного заморожування і відтавання. 

Наприклад, для штучних пористих гравію і щебеню в ДСТУ Б В.2.7-17-95 

вказані такі загальні вимоги щодо морозостійкості: втрати маси після 15 циклів 

заморожування і відтавання не мають перевищувати 8%. 

Оскільки прямий метод визначення морозостійкості трудомісткий і 

тривалий, можна приблизно оцінювати морозостійкість за величиною 

коефіцієнта насичення Кс, яка визначається співвідношенням величин 

водопоглинання і водонасичення. Матеріал вважається морозостійким, якщо 

значення Кс є не нижчим за 0,85, тобто величина водонасичення є на 15% 

більшою за величину водопоглинання. 

 

Порядок виконання роботи 

Для визначення водопоглинання беремо пробу пористого щебеню 

(гравію) об’ємом 2, 3 і 5 дм
3
 відповідно для фракцій 5-10, 10-20 і 20-40 мм, 

висушуємо її до постійної маси, просіюванням на ситі №5 видаляємо зерна 

менші за 5 мм. Навішення пористого щебеню (гравію) укладаємо в контейнер і 

поміщаємо його в посудину з водою кімнатної температури. Контейнер 

витримуємо у воді протягом 1 год, потім виймаємо з води, підвішуємо на 10 хв, 

щоб стекла вода, і одразу ж після цього пробу пористого щебеню (гравію) 

зважуємо. Масу води, яка витекла з пор заповнювача на чашу ваг, додаємо до 

маси проби заповнювача. Водопоглинання пористого щебеню (гравію) (Wн) 

обчислюємо за формулою (33), у відсотках за масою:  

 

100
m

mm
W

сух

сух)н(нас

н 


 ,    (33) 

 

де  mнас(н) - маса проби пористого щебеню (гравію), насиченого водою в 

нормальних умовах, г; 

mсух - маса проби сухого пористого щебеню (гравію), г. 

 

Водонасичення пористого щебеню (гравію) визначаємо за експрес-

методом в умовах кип’ятіння. Підготовлюємо проби і виконуємо випробування 

так само, як і під час визначення водопоглинання, але при цьому пробу в 
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контейнері піддаємо кип’ятінню у воді протягом 0,5 год. Водонасичення 

пористого щебеню (гравію) (Wк) обчислюємо за формулою (34), у відсотках за 

масою:  

 

100
m

mm
W

сух
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к 


 ,    (34) 

 

де  mнас(к) - маса проби пористого щебеню (гравію), насиченого водою в 

умовах кип’ятіння, г; 

mсух - маса проби сухого пористого щебеню (гравію), г. 

 

Для визначення морозостійкості беремо пробу пористого щебеню 

(гравію) об’ємом 2 дм
3
 для фракцій 5-10, 10-20 мм і 4 дм

3
 для фракцій 20-40 мм, 

промиваємо, відчищаємо щіткою від рихлих частинок і пилу, висушуємо до 

постійної маси, просіваємо через сита з отворами, які відповідають розмірам 

найбільшої і найменшої крупностей зерен випробовуваної фракції. Якщо 

випробовуванням підлягає такий пористий заповнювач, який складається із 

суміші фракцій, розсіваємо пробу на фракції і кожну випробовуємо окремо. Від 

кожної підготовленої фракції також відбираємо для випробувань пробу, яка за 

об’ємом складає 2 дм
3
 для фракцій 5-10, 10-20 мм і 4 дм

3
 для фракції 20-40 м. 

Зважену пробу насипаємо в посудину з сітчастим дном і кришкою,  поміщаємо 

на 48 год в ванну з водою, температура якої складає 203
0
С. Потім судину 

виймаємо з ванни. Після того, як вода стече, поміщаємо її в морозильну камеру 

з температурою -15
0
С і витримуємо не менше 4 год. Після цього судину з 

заповнювачем поміщаємо в ванну з водою, температура якої складає 203
0
С, і 

витримуємо не менше 4 год. Після проведення встановлених циклів 

заморожування і відтавання пробу висушуємо до постійної маси, просіваємо 

через сито з отворами, які відповідають мінімальним розмірам фракції. 

Залишок на ситі зважуємо і обчислюємо втрати маси (m) за формулою (35), у 

відсотках за масою:  
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 ,     (35) 

 

де  m - маса проби до випробування, г; 

m1 - маса залишку на ситі після випробування, г. 

 

Показник втрат маси після випробування на морозостійкість обчислюємо 

як середнє арифметичне декількох визначень з точністю до 0,1%.   

Якщо проведення таких випробувань є складним завданням у зв’язку з 

трудомісткістю і тривалістю, то морозостійкість пористого щебеню (гравію) 

оцінюємо непрямим методом за значенням коефіцієнта насичення Кс, яке 

обчислюємо за формулою (36):  
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де  Wн - водопоглинання пористого щебеню (гравію), % ; 

Wк  - водонасичення пористого щебеню (гравію), %. 

 

Оцінюємо відповідність отриманих результатів нормативним вимогам. 

Робимо висновки про отримані результати.  

 

Питання для самоконтролю 

1 Як визначається водопоглинання пористого щебеню (гравію)? 

2 Як визначається водонасичення пористого щебеню (гравію)? 

3 Від яких факторів залежать величини водопоглинання і 

водонасичення пористого щебеню (гравію), які вимоги ставляться щоо 

водопоглинання? 

4 Як визначається морозостійкість пористого щебеню (гравію) за 

прямим і непрямим методами – за значенням коефіцієнта Кс? 

5 Яке значення мають показники водопоглинання, водонасичення і 

морозостійкості пористих крупних заповнювачів ув технології легкого бетону? 
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