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ВСТУП 

 

Розгорнутий план конспекту лекцій складено відповідно до програми 

навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни 

«Заповнювачі для бетонів».  

Розгорнутий план конспекту лекцій з навчальної дисципліни 

«Заповнювачі для бетонів» містить у собі два змістових модуля: змістовий 

модуль №1 «Властивості заповнювачів» і змістовий модуль №2 

«Заповнювачі для бетонів».  

Тематика лекцій охоплює основні наукові положення сучасного 

будівельного матеріалознавства щодо функціонального призначення 

заповнювачів для бетонів; характерних, фізичних, фізико-механічних і 

хімічних властивостей заповнювачів для бетонів; методів випробування 

заповнювачів для бетонів; технологічних основ виробництва щільних 

заповнювачів з природної сировини, з  відходів промисловості,  з порід 

попутної здобичі і відходів збагачення для важких бетонів; технологічних 

основ виробництва пористих заповнювачів з природної сировини, штучних 

пористих заповнювачів і пористих заповнювачів з техногенної сировини для 

легких бетонів; властивостей заповнювачів для бетонів і раціональних 

областей їхнього застосування; екологічної і економічної ефективності 

виробництва заповнювачів для бетонів. 

Розгорнутий план конспекту лекцій з навчальної дисципліни 

«Заповнювачі для бетонів» рекомендується до використання студентами 

денної та заочної  форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів». 
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Змістовий модуль 1 ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

 

Тема 1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

 

План 

1.1 Термінологія дисципліни «Заповнювачі для бетонів». 

1.2 Функціональне призначення заповнювачів для бетонів. 

1.3 Загальна класифікація заповнювачів для бетонів. 

1.4 Стан і перспективи розвитку виробництва заповнювачів для 

бетонів в Україні й інших країнах світу. 

 

Визначення бетону як штучного каменеподібного матеріалу, який 

утворюється при твердінні раціонально підібраної суміші в’яжучої речовини, 

заповнювачів, води і спеціальних добавок. Визначення заповнювачів для 

бетону як природних або штучних матеріалів певного зернового складу у 

встановленому діапазоні розмірів, які впливають на формування фізико-

технічних властивостей штучного каменю.  

Використання заповнювачів дозволяє знизити витрати цементу, 

зменшити деформації усадки, деформації бетону під навантаженням і  

пластичні деформації (повзучість), отримувати бетони різного призначення із 

заданими властивостями.  

Класифікація заповнювачів для бетонів за розміром зерен. 

Класифікація заповнювачів для бетонів за формою зерен. Класифікація 

заповнювачів для бетонів за насипною густиною. Класифікація заповнювачів 

для бетонів за густиною та структурою зерен. Класифікація заповнювачів для 

бетонів за походженням і методами отримання. Класифікація заповнювачів 

для бетонів за призначенням. 

  Покращання якості заповнювачів, впровадження сучасних технологій, 

підвищення рівня механізації і автоматизації, розширення сировинної бази, 

використання відходів промисловості.  

 

Література: [1, 2, 5-7, 34, 41-46 та інші]. 

 

 

Тема 2 ХАРАКТЕРНІ ТА ФІЗИЧНІ  

ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

 

План 

2.1 Характерні особливості заповнювачів. 

2.2 Фізичні властивості заповнювачів. 
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Хімічний і мінералогічний склади заповнювачів. Характеристика 

структури заповнювачів: фазовий склад речовини, з якої складаються зерна 

заповнювачу, властивості заповнювачів в залежності від фазового складу 

речовини, щільні заповнювачі з кристалічним й аморфним станом структури, 

пористі заповнювачі з ніздрюватою та зернистою структурою. Форма зерен 

заповнювачів і  їх взаємне укладання: характеристики заповнювачів, які 

визначаються формою зерен та їх взаємним укладанням, вимоги до форми 

зерен заповнювачів і їхнього взаємного укладання,  варіанти укладання зерен 

заповнювачів, зміна пустотності сипких матеріалів в залежності від форми 

зерен,  оцінка форми зерен заповнювачів, вплив форми зерен заповнювачів і 

їхнього взаємного укладання на властивості заповнювачів, бетонної суміші 

та бетону. Зерновий склад заповнювачів: визначення зернового складу та 

модуля крупності дрібного заповнювачу, класифікація пісків за величиною 

модуля крупності, рекомендовані області використання пісків в залежності 

від зернового складу та модуля крупності, визначення зернового складу 

крупного заповнювачу, вимоги до зернового складу крупного заповнювачу, 

однофракційні та багатофракційні крупні заповнювачі, безперервний і 

перервний зернові склади заповнювачів.  

Істинна густина заповнювачів. Густина зерен (середня густина) 

заповнювачів. Насипна густина заповнювачів. Пористість зерен 

заповнювачів. Пустотність заповнювачів. Вологість і водопоглинання  

заповнювачів. Питома поверхня заповнювачів. Теплопровідність 

заповнювачів. 

 

Література: [ 1, 2, 10, 20, 35, 41-46 та інші]. 

 

 

Тема 3 ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ХІМІЧНІ  

ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

 

План 

3.1 Фізико-механічні властивості  заповнювачів. 

3.2 Хімічні  властивості  заповнювачів. 

 

Визначення міцності та марки за міцністю щільних крупних 

заповнювачів, фактори, від яких залежить міцність щільних крупних 

заповнювачів. Визначення міцності та марки за міцністю пористих крупних 

заповнювачів, фактори, від яких залежить міцність пористих крупних 

заповнювачів. Вплив міцності заповнювачів на міцність бетону. Вплив 

міцності зчеплення поверхні зерен заповнювачів з цементним каменем на 

міцність бетону.  Визначення водостійкості заповнювачів, фактори, від яких 

залежить водостійкість заповнювачів, вплив водостійкості заповнювачів на 
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їхні властивості та властивості бетону. Визначення морозостійкості щільних і 

пористих заповнювачів, фактори, від яких залежить морозостійкість 

заповнювачів, вплив морозостійкості заповнювачів на їхні властивості та 

властивості бетону. 

Стійкість заповнювачів проти силікатного розпаду. Стійкість 

заповнювачів проти залізистого розпаду. Стійкість заповнювачів проти 

вапняного розпаду. Оцінка реакційної здатності заповнювачів. 

 

Література: [ 1, 2, 10, 20, 35, 41-46 та інші]. 

 

 

Тема 4 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

План 

4.1 Основні нормативні документи для проведення випробувань 

заповнювачів для бетонів. 

4.2 Випробування заповнювачів. 

4.3 Випробування заповнювачів у бетонах. 

 

Основні нормативні документи, які використовуються при проведенні 

випробувань різних видів заповнювачів для бетону: ДСТУ Б В.2.7-232: 2010  

Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань;  

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних гірських 

порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи 

фізико-механічних випробувань; ДСТУ Б В.2.7-264: 2011 Заповнювачі 

пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-

86, MOD). 

Визначення насипної густини заповнювачів. Визначення марки за 

насипною густиною легких заповнювачів. Визначення густини зерен 

(середньої густини) заповнювачів. Визначення міцності щільних і пористих 

заповнювачів. Визначення зернового складу, вмісту шкідливих домішок, 

коефіцієнту форми зерен, водопоглинання, вологості, морозостійкості, 

стійкості проти силікатного, залізистого і вапняного розпаду, а також інших 

показників якості згідно з вимогами державних стандартів. 

Методи випробувань заповнювачів у бетонах: ДСТУ Б В.2.7-264: 2011 

Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи 

випробувань. 

 

Література: [ 1, 2, 10, 20, 35, 41-46 та інші]. 
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Змістовий модуль 2 ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БЕТОНІВ 

 

 

Тема 5 ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ ВАЖКИХ БЕТОНІВ.  

ПІСОК, ГРАВІЙ І ЩЕБІНЬ ЩІЛЬНІ ПРИРОДНІ 

 

План 

5.1 Пісок щільний природний. 

5.2 Гравій щільний природний. 

5.3 Щебінь щільний природний. 

5.4 Технологічні схеми виробництва щільних природних щебеню, 

гравію і піску. 

 

Визначення щільного природного піску. Класифікація щільних 

природних пісків. Добування щільного природного піску. Отримання 

подрібненого піску і піску з відсівів подрібнення щебеню. Збагачення 

щільного природного піску. Фракціонування щільного природного піску. 

Властивості щільного природного піску. Використання щільного природного 

піску. 

Визначення щільного природного гравію. Добування щільного 

природного гравію. Фракціонування щільного природного гравію. 

Промивання щільного природного гравію. Збагачення щільного природного 

гравію. Властивості щільного природного гравію. Використання щільного 

природного гравію. 

Визначення щільного природного щебеню. Виробництво щільного 

природного щебеню. Збагачення щільного природного щебеню. Виробництво 

щебеню з гравію (валунів). Властивості щільного природного щебеню. 

Використання щільного природного щебеню.  

Класифікація гірських порід і заводів з їхньої переробки. Щебеневі 

заводи. Гравійно-щебеневі та гравійно-піщані заводи. Гравійно-піщані та 

піщані  заводи з гідромеханізованим способом добування сировини. 

 

Література: [1, 2, 8-12, 14, 16, 19, 21, 41-46 та інші]. 

 

 

Тема 6 ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ ВАЖКИХ БЕТОНІВ.  

ЩІЛЬНІ  ЗАПОВНЮВАЧІ  З  ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ,  

З ПОРІД ПОПУТНОЇ ЗДОБИЧІ ТА ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ 

 

 

План 

6.1 Щебінь з доменних шлаків. 
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6.2 Щебінь і пісок з відходів сухої магнітної сепарації залізистих 

кварцитів. 

6.3 Залізо-кварцовий пісок. 

 

Визначення щебеню з доменних шлаків. Сировинна база виробництва 

щебеню з доменних шлаків. Загальна технологічна схема виробництва 

щебеню з доменних шлаків. Виробництво литого шлакового щебеню. 

Виробництво щебеню з відвальних шлаків. Властивості щебеню з доменних 

шлаків. Використання щебеню з доменних шлаків. 

Визначення щебеню та піску з відходів сухої магнітної сепарації 

залізистих кварцитів. Сировинна база отримання щебеню та піску з відходів 

сухої магнітної сепарації залізистих кварцитів. Технології отримання щебеню 

та піску з відходів сухої магнітної сепарації залізистих кварцитів. 

Властивості щебеню та піску з відходів сухої магнітної сепарації залізистих 

кварцитів. Використання щебеню та піску з відходів сухої магнітної сепарації 

залізистих кварцитів. 

Визначення залізо-кварцового піску. Сировинна база отримання залізо-

кварцового піску. Технологія отримання залізо-кварцового піску. 

Властивості залізо-кварцового піску. Використання залізо-кварцового піску. 

 

Література: [1, 2, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 41-46 та інші]. 

 

 

Тема 7 ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ ЛЕГКИХ  БЕТОНІВ.  

ПРИРОДНІ ПОРИСТІ ЗАПОВНЮВАЧІ ТА  

ПОРИСТІ ЗАПОВНЮВАЧІ З ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

План 

7.1 Пористі природні заповнювачі. 

7.2 Щебінь і пісок з пористих шлаків ТЕС. 

7.3 Золи та золошлакові суміші  ТЕС. 

 

Визначення природних пористих щебеню та піску. Сировинна база 

виробництва природних пористих щебеню та піску. Технології природних 

пористих щебеню та піску. Властивості природних пористих щебеню та 

піску. Використання природних пористих щебеню та піску.  

Визначення щебеню та піску з пористих шлаків ТЕС. Сировинна база 

отримання щебеню та піску з пористих шлаків ТЕС. Технології отримання 

щебеню та піску з пористих шлаків ТЕС. Властивості щебеню та піску з 

пористих шлаків ТЕС. Використання щебеню та піску з пористих шлаків 

ТЕС. 
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Визначення золи та золошлакової суміші  ТЕС. Сировинна база 

отримання зол та золошлакових сумішей ТЕС. Технології отримання зол та 

золошлакових сумішей  ТЕС. Властивості зол та золошлакових сумішей  

ТЕС. Використання зол та золошлакових сумішей  ТЕС. 

 

Література: [1, 2, 13, 17, 18, 41-46 та інші]. 

 

 

Тема 8 ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ ЛЕГКИХ БЕТОНІВ.  

ШТУЧНІ ПОРИСТІ ЗАПОВНЮВАЧІ 

 

 

План 

8.1 Керамзитовий гравій. 

8.2 Керамзитовий пісок. 

8.3 Глинозольний гравій і пісок. 

8.4 Спучений перліт (щебінь, гравій, пісок). 

8.5 Спучений вермикуліт (щебінь, гравій, пісок). 

8.6 Термолітовий щебінь, гравій, пісок. 

8.7 Аглопоритовий щебінь, гравій, пісок. 

8.8 Випалювальний зольний гравій. 

8.9 Безвипалювальний зольний гравій. 

8.10 Шлакова пемза (щебінь, гравій, пісок). 

 

Визначення керамзитового гравію. Сировинна база виробництва 

керамзитового гравію: основна сировина для виробництва керамзитового 

гравію, вимоги до основної сировини для виробництва керамзитового гравію, 

додаткова сировина для виробництва керамзитового гравію, класифікації 

добавок для виробництва керамзитового гравію за походженням і 

застосуванням. Фізико-хімічні процеси спучування сировини у виробництві 

керамзитового гравію. Технології керамзитового гравію за сухим, 

пластичним і шлікерним способами. Властивості керамзитового гравію. 

Використання керамзитового гравію.  

Визначення керамзитового піску. Сировинна база виробництва 

керамзитового піску. Технології керамзитового піску за сухим, напівсухим і 

пластичним способами. Властивості керамзитового піску. Використання 

керамзитового піску. 

Визначення глинозольного гравію та піску. Сировинна база 

виробництва глинозольного гравію та піску. Фізико-хімічні процеси 

спучування глинозольних гранул. Технології глинозольного гравію та піску. 

Властивості глинозольного гравію та піску. Використання глинозольного 

гравію та піску. 
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Визначення спученого перлітового щебеню, гравію та піску. 

Сировинна база виробництва спученого перліту. Фізико-хімічні процеси 

спучування перліту. Технології спученого перлітового щебеню, гравію та 

піску. Технологічна схема виробництва спученого перлітового щебеню та 

піску при випалі в обертовій печі. Властивості спученого перлітового 

щебеню, гравію та піску. Використання спученого перлітового щебеню, 

гравію та піску. 

 Визначення спученого вермикулітового щебеню, гравію та піску. 

Сировинна база виробництва спученого вермикулітового щебеню, гравію та 

піску. Фізико-хімічні процеси спучування вермикулітових заповнювачів. 

Технології спученого вермикулітового щебеню, гравію та піску. Властивості 

спученого вермикулітового щебеню, гравію та піску. Використання 

спученого вермикулітового щебеню, гравію та піску. 

 Визначення термолітового щебеню, гравію, піску. Сировинна база 

виробництва термолітового щебеню, гравію, піску. Фізико-хімічні процеси 

отримання термолітових заповнювачів. Виробництво термолітового щебеню, 

гравію, піску. Властивості термолітового щебеню, гравію, піску. 

Використання термолітового щебеню, гравію, піску. 

 Визначення аглопоритового щебеню, гравію, піску. Сировинна база 

виробництва аглопоритового щебеню, гравію, піску. Фізико-хімічні процеси 

отримання аглопоритових заповнювачів. Виробництво аглопоритового 

щебеню, гравію, піску (загальна технологічна схема виробництва, технології 

аглопоритового щебеню та піску, технології аглопоритового гравію та піску). 

Властивості аглопоритового щебеню, гравію, піску. Використання 

аглопоритового щебеню, гравію, піску. 

 Визначення випалювального зольного гравію. Сировинна база 

виробництва випалювального зольного гравію. Виробництво 

випалювального зольного гравію. Властивості випалювального зольного 

гравію. Використання випалювального зольного гравію. 

 Визначення безвипалювального зольного гравію. Сировинна база 

виробництва безвипалювального зольного гравію. Виробництво 

безвипалювального зольного гравію. Властивості безвипалювального 

зольного гравію. Використання безвипалювального зольного гравію. 

 Визначення шлакової пемзи. Сировинна база виробництва шлакової 

пемзи. Фізико-хімічні основи отримання шлакової пемзи. Виробництво 

шлакової пемзи (загальна технологічна схема, поризація шлакового розплаву 

в бризкально-траншейній установці, в перекидному басейні, в гідроекранній 

установці). Властивості шлакової пемзи. Використання шлакової пемзи. 

 

Література: [1, 2, 3, 4, 28-40, 41-46 та інші]. 
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