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ВСТУП 

 

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт розроблено 

відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Технології  

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини».  

Метою методичних вказівок є надання студентам навичок щодо 

застосування знань, отриманих під час прослуховування лекцій і під час 

самостійного опрацювання проблемних питань лекційного матеріалу. 

Внаслідок виконання практичних робіт студенти набувають навичок щодо 

розв’язання задач і здійснення розрахунків, пов’язаних з технологією 

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини. 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Технології  будівельних матеріалів і виробів з техногенної 

сировини» пропонуються до використання студентами денної та заочної форм 

навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», які здобувають 

вищу освіту освітнього рівня «магістр». 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

 

Після ознайомлення під час лекційних занять з питаннями теми, 

самостійного вивчення теоретичного матеріалу та відповідних нормативних 

документів студентами виконуються практичні роботи. Для виконання 

практичної роботи студент повинен отримати допуск. Отримавши допуск, йому 

потрібно уточнити мету роботи, ознайомитися із загальними положеннями, 

отримати варіант завдання і лише після цього приступити до виконання 

завдання.  

Після виконання практичної роботи оформляється звіт, який кожен 

студент готує і захищає індивідуально. 
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Практичне заняття №1 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МАТЕРІАЛІВ У ВІДВАЛАХ 

 

 

Мета – ознайомитися з видами відвалів для збереження насипних 

матеріалів і методиками оцінки їхніх характеристик,  визначити технологічні 

характеристики (коефіцієнт основності, показник якості, пустотність, форму 

зерен, питому площу поверхні зерен, масу і об’єм) матеріалів у відвалі за 

варіантами завдань, зробити висновки про отримані результати. 

 

 

1 Загальні положення 

 

 

Значна кількість промислових відходів накопичується у відвалах. Для 

їхнього складування відчужуються величезні площі земельних угідь. Так, 

тільки під відвали металургійної, паливної і вуглевидобувної промисловостей 

України зайнято декілька десятків тисяч гектарів землі.  

Відвали металургійних підприємств являють собою відвали 

металургійних шлаків. Шлаки класифікуються на шлаки чорної металургії 

(доменні, сталеплавильні, вагранкові, феросплавні) і шлаки кольорової 

металургії. Найбільш поширеними є доменні шлаки, оскільки вихід доменного 

шлаку складає 0,6…0,7 т на 1 т чавуну. Хімічний склад шлаків 

характеризується модулем основності. За величиною модуля основності шлаки 

класифікуються на кислі (Мо<0,8), нейтральні  (Мо=0,8…1,2) й основні 

(Мо>1,2). Фазовий склад шлаків представлений мінеральною і склоподібною 

фазами, співвідношення між якими визначається швидкістю охолодження – 

чим вона вища, тим більше склоподібної фази. Гідравлічна активність шлаків 

підвищується внаслідок збільшення модуля основності і вмісту склоподібної 

фази. 

Відвали паливної промисловості – це відвали золи-виносу, паливних 

шлаків або золошлакових сумішей. У процесі спалювання твердих видів палива 

в топках ТЕС утворюється зола-винесення у вигляді пилоподібних залишків і 

кусковий шлак, які є продуктами високотемпературної обробки мінеральної 

частини палива. Зола-винесення – тонкодисперсний матеріал,  який складається 

з частинок розміром 5…100 мкм. Основним компонентом золи-виносу є 

склоподібна алюмосилікатна фаза. За величиною модуля основності золи 

поділяються на основні (Мо>0,9), кислі  (Мо=0,6…0,9) і надкислі (Мо<0,6). 

Більш поширені кислі золи. За величиною питомої поверхні золи поділяються 

на тонкодисперсні (S>4000 см
2
/г), середньодисперсні (S=2000…4000 см

2
/г) і  
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грубодисперсні (S<2000 см
2
/г). За величиною насипної густини золи 

поділяються на легкі (ρн<800 кг/м
3
), середні  (ρн=800…1000 кг/м

3
) і важкі 

(ρн>1000 кг/м
3
).  Паливні  шлаки  являють собою суміш зерен розміром 

0,14…20 мм. Хімічний склад паливних шлаків, як і золи-винесення, може 

коливатися в широкому діапазоні – від надкислих до основних. Вміст 

склоподібної фази в шлаках складає 85…90%, але в основних шлаках може 

бути значно нижчим. Залежно від вмісту неспалених вуглецевих частинок золи 

і шлаки ТЕС класифікують на 6 категорій: 1 – до 5%, 2 -  6…10%,  3 – 11…15%, 

4 – 6…20%, 5 – 21…25%, 6 – більш 25%. 

Раціональне вирішення проблеми утилізації відвальних побічних 

продуктів промисловості залежить від ряду чинників: їхнього речовинного 

складу, агрегатного стану, кількості, технологічних особливостей. Основними 

характеристиками техногенних відходів є хімічний, мінералогічний і зерновий 

склади, питома площа поверхні зерен, пустотність, істинна густина, густина 

зерен і насипна густина, маса матеріалу у відвалі, об’єм відвалу.   

Найбільш важливе значення для правильної оцінки й визначення 

ефективного напряму використання конкретного побічного продукту має його 

хімічний і мінералогічний склад. Основною характеристикою при цьому є 

коефіцієнт основності (Косн) продукту, який визначається за формулою (1.1): 

 

Косн =
 СaO +0,93∙MgO +0,6∙R2O −(0,55∙Al2O3+0,35∙Fe2O3+0,7∙SO3)

0,93∙Si O2
,   (1.1)   

 

де  SiO2, CaО, MgО, Al2O3, Fe2O3, SO3, R2O (Na2O, K2O) – вміст відповідних 

оксидів у побічному продукті, % від маси. 

 

За значенням коефіцієнта основності Косн усі побічні продукти можна 

розподілити на п'ять класифікаційних груп: 

1) ультра кислі (Косн < 0); 

2) кислі (Косн=0…0,8), що не мають в'яжучих властивостей і 

використовуються як заповнювачі для бетонів і розчинів, як кислий компонент 

сировинної суміші в технологіях силікатів; 

3) нейтральні (Косн=0,8…1,2), що мають слабко виражені в'яжучі 

властивості і використовуються в скляній і керамічній промисловостях, як 

заповнювачі для бетонів і розчинів, в якості компонентів автоклавних 

матеріалів;  

4) основні (Косн=1,2…3,0), що мають в'яжучі властивості і 

використовуються як основний або додатковий компонент у виробництві 

в’яжучих речовин; 

5) ультраосновне вапно та його аналоги (Косн > 3,0). 
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За значенням коефіцієнта основності Косн розраховується склад змішаних 

цементів і сировинної суміші для виробництва кераміки, скла, кам'яного лиття, 

цементів і автоклавних матеріалів. 

Якість шлаків характеризується показником якості (і), який визначається 

за формулою Ш. де Лангавана (1.2): 
 

i = 20 + CaO + Al2O3 +
MgO

2
− 2 ∙ SiO2.                           (1.2) 

 

За значенням показника якості шлаки класифікують на три групи: 

1) шлак низької якості (12 < i < 15); 

2) шлак середньої якості (15 < i < 20); 

3) шлак високої якості (і > 20). 

Гранулометричний склад матеріалу визначається за його розсівом через 

набір стандартних сит. При цьому визначаються часткові й повні залишки на 

кожному ситі у відсотках від маси. Повний залишок на ситі – це сума часткових 

залишків на даному ситі й на попередніх ситах, у відсотках від маси.  

Для матеріалів, які використовуються як крупні заповнювачі для бетону 

(шлаковий щебінь, аглопорит, зольний гравій тощо), характеристикою 

гранулометричного складу є співвідношення між частковими залишками і 

найбільшим розміром зерна, а також питома площа поверхні зерен матеріалу. 

Для дрібних заповнювачів (зола-винесення, гранульований шлак тощо) 

характеристикою гранулометричного складу є модуль крупності  (сума повних 

залишків на ситах,  поділена  на 100)  і  питома площа поверхні зерен матеріалу. 

Питома площа поверхні зерен матеріалу (f) визначається за формулою 

(1.3), см
2
/г: 

 

f =


d ∙ ρ
,                                                            (1.3) 

 

де   – характеристика форми зерна:  = 0,35·П - 5 – для дрібного 

заповнювача і =(0,35·П)/ - для крупного заповнювачу ( – коефіцієнт 

округленості зерен, наприклад, для гравію – =0,8...1,0, для щебеню - 

=0,5...0,7); 

d – середній діаметр зерен матеріалу, см; 

  ρ – густина зерен матеріалу, г/см
3
.  

 

Пустотність  матеріалу (П) визначається за формулою (1.4), % від об’єму: 
 

П =  1 −
γ

ρ ∙ 1000
 ∙ 100,                                        (1.4) 

 

де  γ – насипна густина матеріалу, кг/м
3
. 
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Об'єм відвалу (V) розраховується за формулою (1.5), м
3
: 

 

V =
h2 ∙ l

tgφ + π ∙ h3

12 ∙ tg2φ

,                                                   (1.5) 

 

де  h – висота відвалу, м;  

l – довжина призматичної частини, м;  

φ – кут природного укосу матеріалу у відвалі, φ=40
0
. 

 

Маса матеріалу у відвалі (m) розраховується за формулою (1.6), кг: 

 

m = V ∙ γ.                                                          (1.6) 
 

 

2 Порядок виконання роботи 

 

 

1 Ознайомтесь з теоретичними положеннями. 

2 Із таблиці 1.1 згідно з заданим варіантом завдання оберіть вихідні дані 

і за формулами (1.1) і (1.2) розрахуйте коефіцієнт основності і показник якості 

шлаку; визначте класифікаційну групу шлаку за коефіцієнтом основності і 

якість шлаку - за показником якості, а також раціональну галузь використання 

шлаку у виробництві будівельних матеріалів і виробів.  

 

 

Таблиця 1.1 – Хімічний склад шлаків 

 

Варіант Вміст оксидів, % 

СаО SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO R2O SO3 

1 42 31 18,5 0,4 4,9 2,4 0,8 

2 38,4 33,4 14,8 0,5 8,2 3,8 0,9 

3 44,9 35,7 11,1 0,7 4,6 2,3 0,7 

4 42 33 21,2 0,2 1,2 1,4 0,9 

 

 

3 Із таблиці 1.2 згідно з заданим варіантом завдання оберіть вихідні дані 

і за формулами (1.4) і (1.3) розрахуйте пустотність матеріалу і питому площу 

поверхні його зерен, оцініть отримані значення.  
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Таблиця 1.2 – Фізичні властивості матеріалів у відвалах 

 

Показник Варіанти 

1 2 3 4 

Зола- 

винесення 

Кусковий  

доменний 

шлак 

Зола-

винесення 

Кусковий  

паливний 

шлак 

Густина зерен,  

ρ, г/см
3
 

1,5 2,6 1,8 1,7 

Насипна густина,  

γ, кг/м
3
 

800 1400 1000 900 

Середній діаметр 

зерен, d, см 
0,002 2 0,0025 1 

 

 

4 Із таблиці 1.3 згідно з заданим варіантом завдання оберіть вихідні дані 

і за формулами (1.5) і (1.6) розрахуйте  об’єм відвалу і масу матеріалу у відвалі. 

 

 

Таблиця 1.3 – Розміри відвалів 

 

Показник Варіанти 

1 2 3 4 

Висота, м 1,5 1,8 1,2 1,6 

Довжина, м 7,0 10,0 5,0 5,6 

 

 

5 Зробіть висновки про отримані результати. 

6 Оформіть звіт про виконання практичної роботи. 

 

 

3 Питання для самоконтролю 

 

 

1 Які проблеми вирішуються під час утилізації промислових відходів? 

2 Що собою являють відвали металургійних підприємств, якими є їхні 

характеристики? 

3 Що собою являють відвали паливної промисловості, якими є їхні 

характеристики? 

4 Від яких чинників залежить раціональне вирішення проблеми 

утилізації відвальних побічних продуктів? 
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5 Як визначаються коефіцієнт основності і показник якості шлаків, яка 

їхня роль у виборі способу утилізації відвальних побічних продуктів? 

6 Як визначаються питома площа поверхні зерен і пустотність 

матеріалу, яке значення мають ці показники в технологічному плані? 

7 Як визначаються об’єм відвалу і маса матеріалу у відвалі?  

 

 

Практичне заняття №2 

 

 

ВИБІР НАПРЯМУ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ І ОЦІНКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ 

 

 

Мета – ознайомитися з методикою вибору напряму утилізації 

промислових відходів і оцінкою ефективності виробництва будівельних 

матеріалів і виробів на їхній основі, розрахувати економічний ефект від 

утилізації золошлакових відходів у виробництві заданих матеріалів і виробів, 

обрати більш економічно ефективний матеріал або виріб, обрати золу, яка 

придатна для його виробництва, зробити висновки про отримані результати. 

 

 

1 Загальні положення 

 

 

Визначення економічної ефективності є обов'язковою умовою вибору 

раціональної структури переробки відходів і оцінки масштабів і напрямів 

їхнього використання у виробництві будівельних матеріалів і виробів. 

Вибір напряму використання відходів як техногенної сировини має за 

мету досягнення максимальної економії ресурсів і ефекту енергозбереження з 

покращанням при цьому екології довкілля. Найважливіші техніко-економічні 

показники, які враховуються під час вибору напряму утилізації відходів, – це 

ступінь їхнього можливого використання, економія природної сировини, 

матеріальних і паливо-енергетичних ресурсів, якісні показники готової 

продукції, її конкурентоздатність на ринку, однорідність складу відходів, їхня 

здатність до технологічної підготовки і переробки, наявність транспортних 

комунікацій і радіус перевезень. Базою для порівняння показників споживчих 

властивостей продукції з техногенної сировини є показники властивостей 

аналогічної продукції з первинної сировини. За основу для порівняння слід 

приймати такі властивості продукції як міцність, густина, довговічність, 

теплопровідність і т.п. Першим етапом оцінки ефективності виробництва 

будівельних матеріалів з конкретної техногенної сировини є визначення 

можливих галузей її використання. Приклади такого визначення раціональної 
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структури  використання і можливих напрямів використання зол і шлаків ТЕС 

наведено на рисунках 2.1 і 2.2.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема можливих галузей використання золошлакових 

відходів ТЕС у виробництві будівельних матеріалів і виробів 
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1 – в'яжучі речовини; 2 – пористі заповнювачі; 3 – стінові матеріали;  

4 – добавки для бетонів і розчинів; 5 – матеріали для дорожнього  

будівництва; 6 – інші матеріали 

 

Рисунок 2.2 – Раціональна структура використання золошлакових відходів 

 

 

Одним з основних критеріїв для вибору напряму утилізації промислових 

відходів є економічний ефект, який досягається. У виробництві будівельних 

матеріалів економічний ефект утилізації 1 т твердих відходів (Епит) 

визначається як різниця сумарних питомих зведених витрат на виготовлення 

матеріалів з традиційної сировини, а також на експлуатацію відвалів і на 

виробництво аналогічних  матеріалів  з  відходів   промисловості  за формулою 

(2.1), грн.: 

 

ЕПИТ =
n1

a
∙  C1 + n2 ∙ C2 − C3 + ЕН ∙  К1 + n2 ∙ К2 − К3 ,              (2.1) 

 

де  n1 – поправочний коефіцієнт, який враховує частину витрат на 

виготовлення даного виду матеріалу в загальних витратах на сировину і 

матеріали в собівартості змонтованої конструкції, 1 м
3
 бетону, 1 т в'яжучого; 

 а – питома витрата техногенної сировини на одиницю продукції, кг; 

 n2 – коефіцієнт, який враховує часткову або повну ліквідацію відвалів у 

процесі утилізації; 

 С1, С3 – відповідно собівартість будівельних матеріалів, вироблених із 

традиційної сировини і техногенної сировини, грн; 

 С2 – щорічні витрати на утримання відвалів, транспортування й вивезення 

відходів, тис. грн.; 

1
13%

2
22%

3
16%

4
9%

5
10%

6
30%
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 К1, К3 – відповідно питомі капітальні вкладення на виробництво 

будівельних матеріалів з традиційної і техногенної сировини, з урахуванням 

вкладень у сполучені галузі, грн.; 

 К2 – питомі капітальні вкладення на улаштування відвалів і видалення 

відходів, тис. грн.; 

 ЕН – нормативний коефіцієнт ефективності (ЕН =0,12). 

 

Правильність розрахунку економічної ефективності залежить від 

достовірності й порівнянності вихідних даних і перш за все від собівартості й 

капітальних вкладень. Слід зазначити, що в нинішній час відсутні єдина 

галузева методика калькуляції собівартості й однакові вимоги до обліку 

собівартості в промисловості будівельних матеріалів. На підприємствах однієї і 

тієї самої галузі калькуляційні статті витрат, а отже, й собівартість однотипної 

продукції, виявляються не порівняльними. Тому, здійснюючи порівняння 

різних варіантів взаємозамінних будівельних матеріалів показники собівартості 

потрібно зводити до порівнянного вигляду за способом застосування 

уніфікованих методів обчислення комплексних статей калькуляції.  

Таким чином, за величиною економічного ефекту можна визначити 

раціональний напрям утилізації відходів, наприклад, зол і шлаків ТЕС, як 

сировини у виробництві будівельних матеріалів і виробів. При цьому зазвичай 

використовуються золи сухого видалення і золошлакові суміші з відвалів. 

Технологічні вимоги до використання золи і шлаків ТЕС у виробництві 

будівельних матеріалів і виробів наведено в таблиці 2.1. 

 

 

Таблиця 2.1 – Технологічні вимоги до використання золи і шлаків ТЕС у 

виробництві будівельних матеріалів і виробів 

 

 

 

Показники 

Будівельні матеріали 

Це- 

мент 

Легкі заповнювачі Стінові матеріали 

золь-

ний 

гравій 

глино-

золь-

ний 

гравій 

агло-

пори-

товий 

гравій 

силі-

катна 

цегла 

кера-

мічна 

цегла 

нізд-

рю-

ватий 

бетон 

Хімічний склад, %: 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

SO3 

K2O+Na2O 

CaO+MgO 

вільний СаО 

 

>40 

- 

- 

≤5 

≤2 

- 

≤10 

 

- 

42-95 

0-15 

- 

1-5 

≤8 

- 

 

33-57 

14-37 

- 

≤5 

- 

≤10 

- 

 

45-65 

15-35 

10±8 

- 

- 

до 12 

- 

 

- 

- 

- 

≤3 

до 3 

≥20 

- 

 

- 

- 

- 

≤3 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

≤3 

- 

- 

- 



13 

 

Продовження таблиці 2.1 

 

Вміст частинок па-

лива, які не згоріли, % 

≤5 ≤10 

 

≤15 

 

10-15 

 

≤5 

 

- ≤5 

Питома поверхня, 

см
2
/г 

>2000 2500-

3000 

≥1000 ≥2000 - 

 

- 

 

3000-

5000 

Вміст склоподібних 

частинок, % 

- 

 

- - - ≥50 

 

- ≥50 

 

Вид золи суха - - - суха - - 

 

 

2 Порядок виконання роботи 

 

 

1 Ознайомтесь з теоретичними положеннями. 

2 Згідно з заданим варіантом завдання оберіть два вихідні будівельні 

матеріали або вироби на основі зол і шлаків ТЕС: 

 варіант №1 –  цемент і зольний гравій; 

 варіант №2 –  глинозольний гравій і аглопоритовий гравій; 

 варіант №3 –  силікатна цегла та керамічна цегла; 

 варіант №4 –  ніздрюватий бетон і цемент. 

3 Із таблиці 2.2 згідно з заданим варіантом завдання оберіть вихідні дані 

і за формулою (2.1) розрахуйте величини економічних ефектів від утилізації зол 

і шлаків ТЕС у виробництво двох заданих будівельних матеріалів або виробів.  
 

 

Таблиця 2.2 – Показники для розрахунку величини економічного ефекту 

 

Показники Варіанти 

Цемент Зольний 

гравій 

Глино-

зольний 

гравій 

Аглопо-

ритовий 

гравій 

Силі-

катна  

цегла 

Кера-

мічна 

цегла 

Ніздрю-

ватий 

бетон 

n1 

a, кг 

n2 

C1, грн 

C2, грн 

C3, грн 

К1, грн 

К2, грн 

К3, грн 

0,15 

40 

0,09 

100 

1450 

90 

240 

1200 

200 

0,9 

900 

0,75 

120 

1450 

100 

220 

1200 

180 

0,8 

500 

0,7 

150 

1450 

120 

260 

1200 

240 

0,4 

400 

0,4 

90 

1450 

75 

123 

1200 

110 

0,5 

500 

0,2 

1000 

1450 

750 

1200 

1200 

1000 

0,3 

100 

0,2 

1200 

1450 

1000 

1400 

1200 

1200 

0,4 

90 

0,3 

150 

1450 

120 

220 

1200 

140 
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4 Порівняйте отримані величини економічних ефектів і оберіть більш 

раціональний напрям утилізації золошлакових відходів, тобто будівельний 

матеріал або виріб, при  виготовленні якого досягається більший економічний 

ефект. 

5 Із таблиці 2.3 оберіть вид золи, який задовольняє вимогам таблиці 2.1, 

що ставляться до золи за її використання у виготовленні обраного за величиною 

економічного ефекту будівельного матеріалу або виробу.  

 

 

Таблиця 2.3 – Фізико-хімічні характеристики золи 

 

Показники Вид золи 

1 2 3 4 

Хімічний склад, %: 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

SO3 

K2O+Na2O 

CaO+MgO 

вільний СаО 

 

 

46-52 

26-32 

7-12 

0,4-0,6 

3,5-5,5 

3,5-8 

1,5-4 

 

 

43-53 

17-20 

5-10 

0,8 

5-8 

5-13 

4-10 

 

 

45-50 

7-9 

20-22 

2-5 

2 

18-23 

16-20 

 

 

37-43 

17-28 

7-12 

1-2,5 

0,5-1,8 

18-24 

10-12 

 

Вміст частинок палива, які не згоріли, % 5 12 10 9 

Питома поверхня, см2/г 2230 1560 2370 3200 

Вміст склоподібних частинок, % 80 85 85 90 

Вид золи суха суха суха суха 

 

 

6 Зробіть висновки про отримані результати. 

7 Оформіть звіт про виконання практичної роботи. 

 

 

3 Питання для самоконтролю 

 

 

1 З якою метою і за якими критеріями виконується обрання напряму 

утилізації техногенних відходів, які техніко-економічні показники при цьому 

враховуються? 

2 Як визначаються можливі галузі використання техногенної сировини 

у виробництві будівельних матеріалів і виробів? 

3 Як визначається економічний ефект від утилізації техногенних 

відходів? Які показники впливають на його величину? 
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4 Як за величиною економічного ефекту визначається раціональний 

напрям утилізації золошлакових відходів? 

5 Яким чином виконується вибір золи, придатної для виготовлення 

конкретного будівельного матеріалу або виробу?  

 

 

Практичне заняття №3 

 

 

ПІДБІР СКЛАДУ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ГАЗОЗОЛОШЛАКОБЕТОНУ 

 

 

Мета – ознайомитися з методикою підбору складу безавтоклавного 

газозолошлакобетону, розрахувати склад безавтоклавного газозолошлако-

бетону відповідно до варіантів завдань, тобто встановити оптимальні витрати 

матеріалів на 1 м
3
 бетонної суміші, за яких забезпечується отримання 

необхідних властивостей бетону, зробити висновки про отримані результати. 

 

 

1 Загальні положення 

 

 

Ніздрюваті бетони – це велика група штучних пористих матеріалів, які 

характеризуються визначеним ступенем поризації за рахунок рівномірно 

розподілених в об’ємі пор. Такі матеріали отримуються внаслідок твердіння 

суміші, до складу якої входять в’яжуча речовина, вода, кремнеземистий 

компонент і пороутворювач (газо-  або піноутворювач) в умовах автоклавної 

або безавтоклавної тепловологісної обробки.  

Газозолошлакобетон – це різновид ніздрюватого газобетону, у процесі 

виготовлення якого використовуються золи ТЕС і гранульовані доменні 

металургійні шлаки, а іноді й подрібнені металургійні або паливні шлаки.  

Технологія виготовлення безавтоклавного газозолошлакобетону 

визначається за складом в'яжучої речовини, співвідношенням між в'яжучою 

речовиною, золою і крупнозернистою добавкою, за водотвердим 

співвідношенням, за дисперсністю вихідних матеріалів і умовами твердіння. 

Склад в'яжучої речовини може бути різним. У якості безклінкерної 

в’яжучої речовини доцільно використовувати трикомпонентну в'яжучу 

речовину, до складу якої входять:  гранульований  доменний шлак (80%), вапно 

грудкове (15%), напівводяний гіпс (5%). Питома поверхня в'яжучої речовини 

може коливатися в межах від 3000 до 3500 см
2
/г. У якості клінкерної в’яжучої 

речовини, яку додають до суміші для підвищення міцності, морозо- і 

повітростійкості виробів, доцільно використовувати портландцемент марки, яка 
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є не нижчою за М400, кількість якого залежно від вимог, які ставляться до 

виробів, коливається в межах від 50 до 150  кг на 1 м
3
 суміші. 

Співвідношення в'яжучої речовини, золи і крупнозернистої добавки 

також можуть бути різними і визначаються за заданою міцністю і густиною 

бетону та за іншими чинниками. Для газозолошлакобетону, що має густину від 

900 до 1200 кг/м
3
, вагове співвідношення між в'яжучою речовиною і золою 

коливається в межах від 2,0 до 2,5, а між золою і крупнозернистою добавкою – 

від 2,5 до 3,5. 

Для виробництва газозолошлакобетону застосовується як мелена, так і 

немелена зола-винесення. Дисперсність золи може коливатися в межах від 2500 

до 3000 см
2
/г. Збільшення дисперсності золи понад 3000 см

2
/г призводить до 

зниження міцності виробів. 

Виготовлення виробів з безавтоклавного газозолошлакобетону 

передбачає виконання таких основних технологічних операцій, як: 

 підготування сировини для виготовлення газозолошлакобетонної 

суміші, приготування газозолошлакобетонної суміші; 

 установка арматурних каркасів (за необхідності), формування і 

попереднього витримування виробів до термообробки; 

 термообробка виробів у пропарювальних камерах. 

Для приготування безклінкерної трикомпонентної в'яжучої речовини 

виконуєтьсся сухий помел гранульованого доменного шлаку в кульовому млині 

з додаванням вапна і напівводяного гіпсу. Цемент спеціального підготування не 

вимагає. Зола-винесення розмелюється на кульових млинах у випадку, якщо її 

дисперсність не задовольняє вимогам виробництва. Крупнозернисті добавки за 

необхідності піддаються подрібненню і розсіву для отримання фракцій 

необхідної крупності. Алюмінієва пудра перед додаванням до суміші 

обробляється водним розчином поверхнево-активних речовин. 

Під час підбору складу бетону визначаються: оптимальне співвідношення 

між в'яжучою речовиною, золою і крупнозернистою добавкою; водотверде 

співвідношення; кількість газоутворювача; густина газозолошлакобетонної 

суміші; кількість матеріалів для одного замісу. 

Співвідношення сухих компонентів (в'яжуча речовина – зола – 

крупнозерниста добавка) для пробних замісів залежно від необхідних густини і 

міцності бетону установлюється за таблицею 3.1. 

Водотверде співвідношення (відношення води до маси сухих матеріалів) 

залежно від необхідної густини газозолошлакобетону установлюється за 

таблицею 3.2. 
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Таблиця 3.1 –  Вихідні дані для встановлення співвідношення сухих 

компонентів 

 

Міцність 

газозоло-

шлако-

бетону,  

кгс/см
2
 

Гус-

тина, 

кг/м
3 

Кількість вагових складових 

в’яжучої  

речовини 

золи крупнозернистої 

добавки 

безклін-

керної 

цемен- 

ту 

1-й 

варіант 

2-й 

варіант 

1-й 

варіант 

2-й 

варіант 

40 

60 

70 

80 

900 

1000 

1100 

1200 

0,65 

0,55 

0,60 

0,70 

0,35 

0,45 

0,40 

0,30 

0,20 

0,25 

0,25 

0,30 

0,25 

0,30 

0,30 

0,35 

0,70 

0,75 

0,85 

0,90 

0,75 

0,80 

0,90 

0,95 
 

 

Таблиця 3.2 – Вихідні дані для встановлення водотвердого 

співвідношення 

 

Рухливість 

газозолошлако-

бетонної  

суміші, см 

Густина газо-

золошлакобетону  

у висушеному 

стані, γСУХ, кг/м
3
 

Коефіцієнт, який 

враховує зв'язану й 

адсорбовану воду 

після ТВО, К 

Водотверде 

співвідношення, 

В/Т 

14-13 

13-12 

12-11 

11-10 

900 

1000 

1100 

1200 

0,87 

0,88 

0,89 

0,90 

0,36-0,38 

0,34-0,36 

0,32-0,34 

0,30-0,32 
 

 

Для визначення оптимального складу газозолошлакобетонної суміші  

виготовляється вісім пробних замісів по шість контрольних кубів (чотири 

співвідношення між золою і крупнозернистою добавкою і два водотвердих 

співвідношення). Три зразки випробовуються через 24 год після ТВО, а інші - 

після ТВО з подальшим сушінням до постійної ваги. При цьому визначаються 

міцність і густина бетону. За отриманими результатами визначається склад 

суміші для бетону з максимальною міцністю і найменшою густиною.  

Розрахунок складу газозолошлакобетону починається з визначення 

розрахункової густини суміші (γСУМ) за формулою (3.1), кг/м
3
: 

 

γСУМ = К ∙ γСУХ ∙  1 + В/Т ,                                          (3.1) 
 

де   γСУХ – густина бетону у висушеному стані (табл.3.2), кг/м
3
; 

К – коефіцієнт, який враховує зв'язану й адсорбовану воду після ТВО 

(табл.3.2); 

В/Т – водотверде співвідношення (табл.3.2). 
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Витрати матеріалів на 1 м
3
 газозолошлакобетонної суміші визначаються 

за формулами (3.2-3.9), кг/м
3
: 

 

1) витрата в’яжучої речовини – за формулою 

 

А =
К ∙ γСУХ

1 + m + n
∙ V;                                                   3.2  

 

2) витрата цементу – за формулою 

 

Ц = А ∙ g;                                                             (3.3) 

 

3) витрата безклінкерної в’яжучої речовини – за формулою  

 

Б = А − Ц;                                                             3.4  
 

4) витрата золи та крупнозернистої добавки – за формулою 

 

З + Д = А ∙  m + n ;                                          3.5  
 

5) витрата золи – за формулою  

 

З =
З + Д

1 +
n
m

;                                                           3.6  

 

6) витрата крупнозернистої добавки – за формулою 

 

Д =  З + Д − З;                                                 3.7  
 

7) витрати води – за формулою  

 

В =  А + З + Д ∙
В

Т
;                                           3.8  

 

8) витрати алюмінієвої пудри – за формулою 

 

S =

V −  
A
ρА

+
З
ρЗ

+
Д
ρД

+ В 

k ∙ α
,                                    3.9  

 

 

де g – число вагових частин цементу у в'яжучій речовині (табл.3.1); 
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 m – число вагових частин золи, які припадають на одну вагову частину 

в'яжучої речовини (табл.3.1); 

 n – число вагових частин крупнозернистої добавки, які дприпадають на 

одну вагову частину в'яжучої речовини (табл.3.1); 

 V – об'єм газозолошлакобетону (V=1000 л за визначення витрат на 1 м
3
); 

 ρА, ρЗ, ρД – середня густина в’яжучої речовини, золи і добавки 

відповідно: ρА = 3,1  кг/л, ρЗ = 1,5 кг/л,  ρД  = 1,8 кг/л; 

 α – коефіцієнт використання газоутворювача, α=0,85; 

 k – кількість газу, отриманого з 1 г алюмінієвої пудри (при температурі 

38…40
0
С), k=1400 л/кг. 

 

 

2 Порядок виконання роботи 

 

 

1 Ознайомтесь з теоретичними положеннями. 

2 Із таблиці 3.3 згідно з заданим варіантом завдання оберіть вихідні дані 

для розрахунку складу безавтоклавного газозолошлакобетону. 

 

 

Таблиця 3.3 – Вихідні дані для розрахунку складу безавтоклавного 

газозолошлакобетону 

 

Номер 

варіанта 

Міцність 

газозолошлакобетону, кгс/см
2
 

Густина 

газозолошлакобетону, кг/м
3
 

1 40 900 

2 60 1000 

3 70 1100 

4 80 1200 

 

 

3 У якості вихідних матеріалів прийміть такі: безклінкерна в'яжуча 

речовина (гранульований доменний шлак – 80%, вапно – 15%, напівводяний 

гіпс – 5%), цемент марки М400, зола ТЕС і крупнозерниста добавка (доменний 

гранульований шлак). 

4 Із табл.3.2 згідно з заданим варіантом завдання оберіть потрібну 

рухливість бетонної суміші, коефіцієнт K, що враховує зв'язану й адсорбовану 

воду після ТВО, установіть водотверде співвідношення.  

5 Користуючись даними таблиці 3.2, за формулою (3.1) визначте 

розрахункову густину газозолошлакобетонної суміші. 

6 Із табл.3.1 згідно з заданим варіантом завдання визначте кількість 

вагових складових для безклінкерної в'яжучої речовини, цементу, золи і 

крупнозернистої добавки. 
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7 Користуючись даними таблиць 3.1 і 3.2, за формулами (3.2-3.9) 

розрахуйте витрати матеріалів на 1 м
3  

газозолошлакобетонної суміші.  

8 Зробіть висновки про отримані результати. 

9 Оформіть звіт про виконання практичної роботи. 

 

 

3 Питання для самоконтролю 

 

 

1 Що таке газозолошлакобетони як різновид ніздрюватих бетонів, із 

яких компонентів вони виготовляються? 

2 Які види техногенної сировини використовуються у процесі 

виробництва газозолошлакобетонів? 

3 Якими мають бути властивості вихідних компонентів, співвідношення 

між вихідними компонентами? 

4 Як виготовляються газозолошлакобетонні вироби? 

5 Як визначається водотверде співвідношення під час розрахунку 

складу газозолошлакобетону? 

6 Як обчислюється розрахункова густина суміші під час розрахунку 

складу газозолошлакобетону?  

7 Як обчислюються витрати вихідних матеріалів на 1 м
3
 газозолошлако-

бетонної суміші?  

 

 

Практичне заняття №4 

 

 

ПІДБІР СКЛАДУ БЕТОНУ ЗА МЕТОДОМ ОПТИМАЛЬНИХ 

СПІВВІДНОШЕНЬ 

 

 

Мета – ознайомитися з методикою підбору складу бетону за методом 

оптимальних співвідношень, розрахувати склад бетону за методом 

оптимальних співвідношень за умови досягнення потрібної міцності за умови 

максимально можливої економії цементу, зробити висновки про отримані 

результати. 

 

 

1 Загальні положення 

 

 

Твердіння бетону безпосередньо пов’язане з формуванням структури 

цементного каменю, яка значно впливає на властивості бетону в цілому. Тому 
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для розуміння основних властивостей бетону, причин їхньої зміни і розробки 

принципів управління ними необхідно розглянути основні чинники, які 

впливають на формування структури і властивостей матеріалу. Як приклад 

розглянемо золоцементну композицію. 

Під час аналізу мікроструктури золоцементних композицій, 

структурними елементами яких є цементні й зольні частинки, надзвичайно 

важливо встановити імовірнісний характер взаємного розташування таких 

частинок. Кількість цементних частинок, яка припадає на одне зерно золи, і 

їхнє імовірнісне взаємне розташування залежать від об'ємної концентрації золи 

в золоцементній суміші. За об'ємної концентрації золи, яка складає 50%, що 

відповідає масовій частці золи, яка складає приблизно 38%, частина зерен 

контактує одне з одним, порушуючи цільність цементної оболонки, що є 

серйозним дефектом, який істотно знижує міцність структури золоцементного 

каменю і бетону на його основі. Ефект золи, яка розріджує тверду фазу,  

проявляється в зниженні міцності золоцементного каменю і бетону, що 

обумовлено заміщенням цементних часток приблизно рівними за розміром 

зернами золи. Це призводить до появи слабких ділянок, мікродефектів у каркасі 

структури, оскільки хімічні зв'язки між золою і цементом значно слабші, ніж 

між частинками цементу. Чим вищий вміст золи в золоцементній композиції, 

тим більше дефектів, а отже, тим нижча міцність структури. 

Величина міцності значною мірою залежить і від дисперсності частинок 

золи. За використання грубодисперсної золи великі, переважно пористі 

частинки, а також спечені агрегати, які мають невисоку механічну міцність, 

обумовлюють макродефекти структури золоцементного каменю і призводять до 

зниження міцності бетону. Міцність золоцементних композицій залежить 

також від густини упаковування, пористості, кількості контактів на одиницю 

об'єму.  

Незважаючи на розріджувальний ефект золи,  який виявляється на ранніх 

стадіях твердіння, міцність матеріалів на основі золоцементних композицій 

надалі досягає і навіть може перевищити міцність матеріалів на звичайному 

цементі. Для досягнення таких результатів необхідно ретельно підбирати склад 

бетону на основі золоцементних композицій. 

Методика підбору складу бетону за методом оптимальних співвідношень 

засновується на визначенні таких співвідношень між компонентами, які 

забезпечують найбільше значення коефіцієнта ефективності використання 

цементу в процесі виготовлення бетонів із заданими характеристиками. За 

базовий приймається рядовий склад бетону заданої марки. Визначення 

оптимальних витрат матеріалів виконується в два етапи. 

На першому етапі визначається оптимальна частка золи в змішаній 

в’яжучій речовині. Для цього виготовляється чотири серії зразків із 

рівнорухливих сумішей базового складу, в яких 12, 25, 37 і 50% цементу 

замінено пилоподібною сухою золою-винесення. Умови і режим твердіння 

установлюються ідентичними до прийнятих на виробництві. 
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Після випробувань серій зразків у заданому віці обчислюється коефіцієнт 

ефективності використання цементу (k) за формулою (4.1):  

 

k =
Ri

Цi
,                                                               (4.1) 

 

де  Ri – міцність бетону i-ї серії щодо стиску, МПа;  

Цi – витрати цементу на 1м
3
 бетону і-ї серії. 

 

Для зручності аналізу доцільно побудувати графік залежності коефіцієнта 

ефективності використання цементу k від масової частки золи в змішаній 

золоцементній в'яжучій речовині для бетонних сумішей однакової 

легкоукладальності. По осі ординат відкладаються значення коефіцієнта 

ефективності k для бетонів різних серій, а по осі абсцис – масова доля золи у 

в'яжучій речовині, %. Нанесені на координатну сітку точки з'єднуються 

плавною кривою. 

Підбирається склад бетону з найбільшим значенням коефіцієнта 

ефективності k
MAX 

і фіксується оптимальне значення вмісту золи в складі 

золоцементної в'яжучої речовини ЗВ
ОПТ

, %. 

Міцність бетону обраного складу Nі може  виявитися  нижчою  за 

міцність бетону базового складу. 

Різниця у витратах цементу (Ц) в базовому складі бетону і в обраному 

складі бетону обчислюється за формулою (4.2), кг: 

 

∆Ц = ЦБ − ЦNi ,                                                        (4.2) 

 

де  ЦБ  – витрати цементу в базовому складі бетону, кг;  

ЦNi  – витрати цементу в обраному складі бетону, кг. 

 

На другому етапі, метою якого є отримання бетону заданої міцності, 

необхідно  зберегти  знайдений оптимальний склад змішаної в'яжучої речовини 

(вміст ЗВ в суміші Ц+ЗВ), за якого забезпечується найбільше значення 

коефіцієнта ефективності. 

Для отримання бетону заданої міцності розраховується два додаткових 

склади бетону, в яких витрати змішаного в'яжучого (сумарний вміст золи і 

цементу) збільшуються порівняно з обраним складом, а водов’яжуче 

співвідношення  (В/(Ц+ЗВ)) зменшується. Кількість води підбирається за умови 

отримання рівнорухливих сумішей. Зниження  водов’яжучого співвідношення 

забезпечує збільшення  міцності бетону.  

Витрати цементу в першому і другому додаткових складах (Ц' і Ц" 

відповідно) обчислюються за формулами (4.3-4.4), кг:  
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Ц′ = ЦNi +
1

3
∙ ∆Ц,                                                   (4.3) 

 

Ц" = Ц
Ni

+
2

3
∙ ∆Ц.                                                  (4.4) 

 

Витрати золи в першому і другому додаткових складах (m'ЗВ і m"ЗВ  

відповідно) обчислюють за формулами (4.5-4.6), кг: 

 

m′ЗВ =
Ц′ ∙ ЗВОПТ

100 − ЗВОПТ
,                                                (4.5) 

 

m"ЗВ =
Ц" ∙ ЗВОПТ

100 − ЗВОПТ
,                                                (4.6) 

        

де  ЗВ
ОПТ

 – оптимальне значення вмісту золи в складі золоцементної в'яжучої 

речовини, %.  

 

Зменшення витрат піску (П' і П'' відповідно) в першому і другому 

додаткових складах порівняно з базовим складом обчислюється за формулами 

(4.7-4.8), кг: 

 

∆П′ =  
Ц′

ρЦ
+

m′ЗВ
ρЗВ

−
ЦБ

ρЦ
 ∙ ρП,                                        (4.7) 

 

∆П″ =  
Ц"

ρЦ
+

m"ЗВ
ρЗВ

−
ЦБ

ρЦ
 ∙ ρП,                                        (4.8) 

 

де Ц, ЗВ, П
 
– середні   густини   цементу,   золи  і  піску  відповідно, 

Ц=3100 кг/м
3
, ЗВ=2140 кг/м

3
, П =2640 кг/м

3
. 

 

Витрати піску в першому і другому додаткових складах (П' і П"  

відповідно) обчислюються за формулами (4.9-4.10), кг: 

 

П′ = ПNi − ∆П′ ,                                                      (4.9) 

 

П″ = ПNi − ∆П″ .                                                  (4.10) 

 

Якщо витрати піску виявляються нижчими за 400 кг на 1 м
3
, то 

рекомендується зменшити витрати щебеню, залишивши витрати піску такими, 

що дорівнюють 400 кг.  
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Витрати щебеню залишаються незмінними: Щ' = Щ" = ЩNі = ЩБ, кг. 

Кількість води обирається для двох додаткових складів експериментально 

за умови отримання рівноукладальних сумішей: В'=202 л,  В" = 204 л. 

Величини водов’яжучого співвідношення в першому і другому додатко-

вих складах обчислюються за формулами (4.11-4.12): 

 

В′

Ц′ + m′ЗВ
,                                                       (4.11) 

           

В″

Ц″ + m"ЗВ
.                                                       (4.12) 

 

Після випробувань зразків бетону в заданому віці будується графік 

залежності міцності  бетону із сумішей заданої легкоукладальності від вмісту в 

ньому цементу і вибирається оптимальний варіант.  

 

 

2 Порядок виконання роботи 

 

 

1 Ознайомтесь з теоретичними положеннями. 

2 Ознайомтесь з вихідними даними для здійснення підбору складу 

бетону за методом оптимальних співвідношень, користуючись таблицею 4.1.  

3 За формулою (4.1) розрахуйте коефіцієнт ефективності k для всіх 

складів бетону, результати занесіть до таблиці 4.1.  

 

 

Таблиця 4.1 – Склади та міцність золовмісних бетонів 

 

Cклад Масова 

частка 

цементу, яка 

замінюється 

на золу- 

винесення, % 

Водо-

в’яжу-

че спів-

відно-

шення 

Кое-

фіці-

єнт,  

k 

Міцність 

після 

пропарю-

вання, 

МПа 

Витрати складових, кг/м
3
 

Ц ЗВ Щ П В 

базовий 0 0,54  30,1 350 0 1200 590 190 

1 12 0,54  29,6 308 42 1200 590 190 

2 25 0,55  26,8 262 88 1200 590 194 

3 37 0,56  23,4 221 129 1200 590 197 

4 50 0,57  16,5 175 175 1200 590 200 

1 дод.          

2 дод.          



25 

 

4 Оберіть склад бетону, де значення коефіцієнта ефективності k є 

максимальним. 

5 Розрахуйте витрати матеріалів для першого й другого додаткових 

складів бетону за формулами (4.2-4.12), результати занесіть до таблиці 4.1. 

6 Прийміть  показники міцності бетону такими: перший додатковий 

склад – R'=27,9 МПа, другий додатковий склад – R"= 31,4 МПа. 

7 Розрахуйте коефіцієнт ефективності k для першого й другого 

додаткових складів бетону, результати занесіть до таблиці 4.1.  

8 Побудуйте графік залежності міцності бетону від вмісту в ньому 

цементу, за яким визначте оптимальний склад бетонної суміші. 

9 Зробіть висновки про отримані результати. 

10 Оформіть звіт про виконання практичної роботи. 

 

 

3 Питання для самоконтролю 

 

 

1 Яким чином зола в складі золоцементного в’яжучого впливає на 

властивості бетонної суміші і бетону? 

2 У чому полягає сутність методики підбору складу бетону за методом 

оптимальних співвідношень? 

3 Як обчислюється коефіцієнт ефективності використання цементу, 

яким чином за його величиною обирається склад бетону із оптимальним 

співвідношенням золи і цементу? 

4 З якою метою виконується розрахунок додаткових складів бетону? 

5 Як розраховуються витрати матеріалів для першого і другого 

додаткових складів бетону? 

6 Як визначається оптимальний склад бетонної суміші залежно від 

міцності бетону і вмісту в ньому цементу?  

 

 

Практичне заняття №5 

 

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНОСТІ ШЛАКІВ І ВИДУ  

ЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА НА ТЕРМІНИ ТУЖАВІННЯ 

ШЛАКОЛУЖНИХ В'ЯЖУЧИХ 

 

 

Мета – ознайомитися з видами металургійних шлаків і в’яжучих речовин 

на їхній основі, характером взаємодії шлаків із лужним середовищем,  оцінити 

вплив основності шлаків і виду лужного компоненту на терміни тужавіння 

шлаколужних в'яжучих, зробити висновки про отримані результати. 
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1 Загальні положення 

 

 

У процесі виготовлення в’яжучих речовин використання металургійних 

шлаків як техногенної сировини дозволяє отримати значний економічний 

ефект.  

Шлаки, отримані як вторинний продукт у процесі виплавки чавуну і в 

ряді інших металургійних процесів, залежно від їхнього складу класифікуються 

на основні, нейтральні й кислі. Характеристикою хімічного складу шлаків є 

співвідношення основних і кислотних оксидів - модуль основності (Мо), 

величина якого визначається за формулою (5.1): 

 

МО =
СаО + MgO

SiO2 + Al2O3
.                                                   (5.1) 

 

Якщо модуль основності (М0) є більшим за 1, то шлаки належать до 

основних, якщо модуль основності (М0) є меншим за 1, то шлаки належать до 

кислих, а якщо модуль основності (М0) дорівнює 1, то шлаки належать до 

нейтральних.  

Металургійні шлаки використовуються як компонент сировинної суміші 

у процесі виробництва портландцементного клінкеру, як активна мінеральна 

добавка – у виробництві портландцементу, як компонент шлакопортланд-

цементу і його різновидів, а також як компонент безклінкерних в’яжучих 

речовин – сульфатно-шлакових, вапняно-шлакових, шлаколужних.  

Шлаколужні в’яжучі – це гідравлічні в’яжучі речовини, які отримують 

шляхом сумісного тонкого помелу гранульованих шлаків і лужних компонентів  

або в процесі зачинення мелених шлаків розчинами сполук лужних металів 

(натрію і калію).  

Для отримання шлаколужних в'яжучих використовуються гранульовані 

шлаки – доменні, електротермофосфорні, кольорової металургії. Частіше за все 

використовуються гранульовані доменні шлаки. Необхідна умова активності 

шлаків – наявність склоподібної фази, яка взаємодіє з лугами. Тонкість помелу 

шлаків має відповідати їхній питомій поверхні не меншій за 3000 см
2
/г.  

Вміст лужного компоненту в складі шлаколужної в’яжучої речовини в 

перерахунку на Na2O складає 2…5% від маси шлаку. Для зачинення меленого 

шлаку використовуються водні розчини лужних компонентів 15–20 – відсотко-

вої концентрації, у відсотках від маси. В якості лужних компонентів 

використовуються сода кальцинована, поташ, розчинний силікат натрію, їдкий 

натрій і їдкий калій, а також відходи виробництв, які містять сполуки лужних 

металів або їхні суміші. Зазвичай використовуються такі побічні продукти 

промисловості, як плав лугів (содове виробництво), содолужний плав 
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(виробництво капролактаму), содопоташна суміш (виробництво глинозему), 

цементний пил тощо. 

Існують таки марки шлаколужних в'яжучих речовин, як М400, М500, 

М600. Початок тужавіння шлаколужних в’яжучих речовин – не раніше ніж 

через 30 хвилин, кінець – не пізніше ніж через 12 годин від початку зачинення. 

Вплив основності шлаків виявляється в їхній взаємодії з водою. Так, 

кислий шлак практично не взаємодіє з водою, нейтральний шлак дуже слабко 

взаємодіє з водою, основний шлак взаємодіє з водою більш активно. Вплив 

основності шлаків на швидкість процесів структуроутворення шлаколужних 

в'яжучих речовин визначається за термінами їхнього тужавіння.  

Вид лужного компоненту також впливає на процеси тужавіння і 

структуроутворення. У випадку підвищення активності лужного компоненту 

прискорюється твердіння шлаколужних в’яжучих речовин і підвищується їхня 

міцність. Залежно від виду лужного компонента початок тужавіння змінюється 

в межах від 11 хвилин до 8 годин, що дозволяє отримувати шлаколужні в'яжучі 

речовини з заданими термінами тужавіння. 

 

 

2 Порядок виконання роботи 
 

 

1 Ознайомтесь з теоретичними положеннями. 

2 Ознайомтесь з вихідними даними для виконання роботи, 

користуючись таблицею 5.1  

 

 

Таблиця 5.1 – Терміни тужавіння шлаколужних в’яжучих  

 

№ 

з/п 

Шлак Модуль 

основності 

Лужний 

компонент 

Терміни тужавіння,  

год.-хв. 

1 

2 

3 

основний 

нейтральний 

кислий 

  

NaOH 

1-10 

0-45 

0-37 

1-58 

1-37 

0-58 

4 

5 

6 

основний 

нейтральний 

кислий 

  

Na2CO3 

1-43 

1-20 

0-43 

2-27 

2-05 

1-15 

 

3 За формулою (5.1) обчисліть модуль основності шлаків. До складу 

шлаків входять такі оксиди хімічних елементів, % від маси: 

 до складу основного шлаку: СаО=46; MgО=10; SiO2=32; Al2O3=6; 

 до складу нейтрального шлаку: СаО=42; MgО=5; SiO2= 41; Al2O3=7; 

 до складу кислого шлаку: СаО=31; MgО=5; SiO2=42; Al2O3=13. 
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4 Отримані величини модуля основності шлаків занесіть до таблиці 5.1. 

5 Побудуйте графік залежності термінів тужавіння шлаколужних 

в’яжучих речовин від модуля основності шлаків і виду лужного компоненту.  

6 Зробіть висновки про отримані результати. 

7 Оформіть звіт про виконання практичної роботи. 

 

 

5.3 Питання для самоконтролю 

 

 

1 Як визначається модуль основності шлаків, на які групи 

класифікуються шлаки за модулем основності? 

2 Які в’яжучі речовини виготовляються на основі шлаків? 

3 Що таке шлаколужні в’яжучі речовини, з яких компонентів вони 

складаються? 

4 Які шлаки і лужні компоненти використовуються для отримання 

шлаколужних в’яжучих речовин, якими є їхні характеристики? 

5 Яким чином основність шлаків і склад лужних компонентів 

впливають на тужавіння і твердіння шлаколужних в’яжучих речовин?  

 

 

Практичне заняття №6 

 

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТЕЙ 

ХІМІЧНИХ ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНІВ 

 

 

Мета – ознайомитися з хімічними добавками-пластифікаторами різного 

походження, з ефектом їхньої дії на властивості бетонної суміші і бетону, 

оцінити економічну й технологічну ефективності хімічних добавок різного 

походження, зробити висновки про отримані результати. 

 

 

1 Загальні положення 

 

 

Характерною особливістю сучасних будівельних технологій є широке 

застосування хімічних добавок-пластифікаторів для досягнення необхідних 

властивостей бетону, зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у 

процесі його виготовлення й використання для виробництва конструкцій, 

зведення будівель і споруд. Підприємства з виготовлення бетону, виробів і 

конструкцій на його основі наряду з відносно дешевими добавками, які 
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зазвичай отримуються з промислових відходів, все ширше використовують 

добавки, виготовлені шляхом синтезування на основі дорогої хімічної 

сировини. Такі добавки  дозволяють забезпечити високу якість бетону і в 

широкому діапазоні регулювати його властивості, але під час оцінювання 

доцільності їхнього введення, заміни традиційних дешевих добавок на них 

потрібно зіставляти ефекти, які досягаються, з необхідними додатковими 

витратами.   

Пластифікуючі добавки  - це поверхнево-активні речовини (ПАР), які  

отримуються за спеціальними хімічними технологіями або виготовляються із 

вторинних побічних продуктів і відходів хімічної промисловості. Застосування 

добавок-пластифікаторів у технології бетону дозволяє забезпечити підвищення 

рухливості бетонної суміші, зниження витрат цементу за незмінного В/Ц, 

підвищення міцності бетону за рахунок зниження В/Ц.  

Розглянемо  для  порівняння  такі  хімічні добавки-пластифікатори, як 

ЛСТ, С-3, С-4 (Дофен-М), ПФМ-БС. Результати, які досягаються за  додавання 

хімічних добавок-пластифікаторів ЛСТ, С-3, С-4 (Дофен-М), ПФМ-БС до 

бетонної суміші, наведено в таблиці 6.1. 

 

 

Таблиця 6.1 – Результати, які досягаються за введення хімічних добавок 

 

Добавки Спосіб коригування вихідного складу бетонної суміші 

без змен-

шення 

витрат 

цементу  

і води 

зі змен- 

шенням 

витрат 

цементу  

і води 

зі зменшенням витрат води 

підви-

щення 

рухливості 

суміші  

від 2–4  

до …, см 

змен-

шення 

витрат 

цементу, 

% 

змен-

шення 

витрат 

води,  

% 

підви-

щення 

міцності 

бетону від 

вихідної, 

що складає 

100%,  

до…, % 

підви-

щення 

морозо-

стікості 

бетону  

на певну 

кількість 

марок 

підви-

щення 

водонепро-

никності 

бетону  

на певну 

кількість 

марок 

ЛСТ 

 

8…12 5…8 10…12 110…115 1…1,5 1,5…2 

С-3 

 

18…22 15…25 20…30 125…140 1…1,5 3…4 

С-4  

(Дофен-М) 

18…22 15…25 20…30 125…140 1…1,5 3…4 

ПФМ-БС 

 

18…20 15…20 20…30 125…140 1…1,5 3…4 
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Добавка ЛСТ (лігносульфонати технічні) – це побічний продукт 

переробки деревини на целюлозу сульфітним способом. ЛСТ являє собою 

суміш солей лігносульфонових кислот, молекулярно-адсорбційних цукрів та 

інших ліофільних речовин. За ефектом дії належить до добавок 

середньопластифікуючої дії. Додається до бетонної суміші в кількості 

0,15...0,25% від маси цементу.  

Добавка С-3 – це добавка на основі натрієвих солей продукту конденсації 

нафталінсульфокислоти і формальдегіду. Виготовляється шляхом синтезування 

з вихідних хімічних компонентів. За ефектом дії належить до добавок-

суперпластифікаторов. Додається до бетонної суміші в кількості 0,5...1% від 

маси цементу. 

Добавка С-4 (Дофен-М) – це добавка на основі продуктів конденсації 

сульфокислот нафталіну, його похідних і аналогів з формальдегідом. Для її 

отримання використовуються мийні розчини (відходи) виробництва очищених 

сортів нафталіну. За ефектом дії належить до добавок-суперпластифікаторов. 

Додається до бетонної суміші в кількості 0,4...1% від маси цементу. 

Добавка ПФМ-БС – це комплексна добавка, яка складається з добавок  С-3 

і ЛСТ. За ефектом дії належить до добавок-суперпластифікаторов. Додається до 

бетонної суміші в кількості 0,5...0,8% від маси цементу. 

Ефективність витрат на добавку з точки зору економії ресурсів 

оцінюється за співвідношенням вартості зекономлених ресурсів (економії 

цементу) і витрат на добавку. Вартість зекономлених ресурсів (СЗ Р)  

обчислюється за формулою (6.1), у.о.:    

 

СЗ Р = СЦ ∙ ЕЦ,                                                          (6.1) 

                                                 

де  СЦ  -  вартість 1 т цементу, у.о.; 

 ЕЦ  -  економія цементу, %. 

 

Витрати на добавку (ЗД) обчислюються за формулою (6.2), у.о.: 

 

ЗД = СД ∙ Д ,                                                            (6.2) 

                                                                

де    СД – вартість 1 т добавки (в перерахунку на суху речовину) з    

урахуванням необхідних транспортних витрат; 

Д – витрати добавки, % від маси цементу.  

 

Ефективність витрат на добавку з точки зору економії ресурсів можна 

виразити коефіцієнтом ефективності економії ресурсів      КЕ
Р , який 

обчислюється за формулою (6.3): 
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КЕ
Р =

СЗ Р

ЗД
     Рi ≥ Рi

n ,                                            (6.3) 

 

де  Рi  і  Рi
n  – досяжні за введення добавки і нормовані показники 

властивостей бетону. 

 

Для безпосередньої оцінки ефективності зміни будь-яких властивостей 

бетону внаслідок введення добавки за умови збереження постійних показників 

інших властивостей або параметрів складу може використовуватися коефіцієнт 

ефективності зміни властивостей  КЕ
В , який обчислюється за формулою (6.4): 

 

КЕ
В =

Рi − Рi
n

ЗД
,                                                        (6.4) 

 

де  Рi   і  Рi
n  – властивості бетону з добавкою і без добавки відповідно.  

 

 

2 Порядок виконання роботи 
 

 

1 Ознайомтесь з теоретичними положеннями. 

2 Оберіть вихідні дані для виконання роботи за заданим варіантом, 

користуючись таблицею 6.2. 

 

 

Таблиця 6.2 – Витрати цементу в бетоні та марка бетону 

 

Варіант завдання Витрати цементу в бетоні, кг/м
3
 Марка бетону 

1 до 300 М200 

2 300...400 М300 

3 більш 400 М400 

 

3 Прийміть таку орієнтовну вартість цементу і добавок (в перерахунку 

на суху речовину) за 1 т  з урахуванням транспортування, у.о.: цемент - 198,6; 

ЛСТ – 188,7; С-3 – 1132,1; С-4 (Дофен-М) – 377,4; ПФМ-БС – 566.  

4 Згідно з заданим варіантом завдання оберіть вихідні дані, наведені  в  

таблиці 6.3, і за формулами (6.1-6.3) розрахуйте величини вартості 

зекономлених ресурсів, витрат на добавки і коефіцієнтів ефективності економії 

ресурсів. Отримані величини коефіцієнтів ефективності економії ресурсів 

занесіть до таблиці 6.3. Оцініть ефективність витрат на добавки з точки зору 

економії ресурсів. 

 



32 

 

Таблиця 6.3 – Ефективність витрат на добавки з точки зору економії 

ресурсів  

 

Добавка 

Витрати до-

бавки, % від 

маси цементу 

Витрати 

цементу на 

отримання 

бетону, кг/м
3
 

Економія цементу 

за введення 

добавки, кг/м
3
 (%) 

КЕ
Р 

ЛСТ 0,25 

до 300 12 (4)  

300...400 24 (6)  

більше 400 34 (8)  

С-3 1,0 

до 300 65 (22)  

300...400 95 (24)  

більше 400 110 (25)  

С-4  

(Дофен-М) 
0,4 

до 300 40 (14)  

300...400 60 (15)  

більше 400 70 (15)  

ПФМ-БС 0,5 

до 300 30 (10)  

300...400 40 (10)  

більше 400 50 (12)  

ПФМ-БС 0,8 

до 300 42 (14)  

300...400 65 (16)  

більше 400 80 (18)  

 

 

5 Згідно з заданим варіантом завдання оберіть вихідні дані, наведені  в 

таблиці 6.1, і за формулою (6.4) розрахуйте величини коефіцієнтів ефективності 

зміни властивостей для добавок С-3 (1%), С-4 (Дофен-М) (1%), ПФМ-БС (0,8%) 

з точки зору їхнього впливу на підвищення міцності бетону. Оцініть 

ефективність витрат на добавки з точки зору їхнього впливу на підвищення 

міцності бетону. 

6 Зробіть висновки про отримані результати. 

7 Оформіть звіт про виконання практичної роботи. 

 

 

3 Питання для самоконтролю 

 

 

1 Що собою являють хімічні добавки – пластифікатори, з якої сиро-

вини вони виготовляються і з якою метою додаються до бетонної суміші? 

2 Що собою являють хімічні добавки-пластифікатори ЛСТ, С-3, С-4 

(Дофен-М), ПФМ-БС, які ефекти досягаються за їхнього введення до бетонної 

суміші? 
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3 Як визначається ефективність витрат на добавки з точки зору економії 

ресурсів? 

4 Як визначається ефективність витрат на добавки з точки зору 

покращання властивостей бетону? 

 

 

Практичне заняття №7 

 

 

ПІДБІР СКЛАДУ АРБОЛІТУ 

 

 

Мета – ознайомитися з вихідними матеріалами, процесом отримання, 

властивостями й використанням арболіту, розрахувати склад арболіту,  зробити 

висновки про отримані результати. 

 

 

1 Загальні положення 

 

 

Арболіт – це бетон, отриманий на основі цементної в’яжучої речовини і 

на основі органічних заповнювачів. Для отримання заданих властивостей до 

його складу додаються спеціальні хімічні добавки. Як органічні заповнювачі 

використовуються здрібнена деревина з відходів лісозаготівлі і деревообробки, 

а також костра льону, рисова солома, здрібнені стебла бавовни. 

Органічні заповнювачі здатні виділяти речовини, які негативно 

впливають на гідратацію цементу. Для компенсації такого впливу 

використовуються спеціальні добавки, наприклад, хлористий кальцій, а 

деревинна щепа перед використанням витримується не менше одного місяця з 

метою  запобігання зволоженню. Крім того, органічні заповнювачі за певних 

умов можуть загнивати або піддаватися біопошкодженням. Для запобігання 

таким явищам конструкції з арболіту використовуються зазвичай для будівель, 

відносна вологість повітря в приміщеннях яких є не більшою за 60% і в яких 

відсутні агресивні гази. До складу арболіту також додається рідке скло або 

комплексні добавки (рідке скло + хлористий кальцій, рідке скло + 

сірчанокислий глинозем, рідке скло + фуриловий спирт). Такі добавки на 

поверхні органічних заповнювачів утворюють плівки, які запобігають 

утворенню деструктивних процесів у складі матеріалу. До складу арболіту 

можуть додаватися й інші добавки: піноутворюючі та повітровтягуючі – для 

регулювання пористості матеріалу; інгібізуючі – для захисту арматури від 

корозії; гідрофобізуючі – для підвищення морозостійкості та стійкості 

матеріалу за підвищеної вологості. 
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Зовнішня поверхня виробів з арболіту, яка контактує з атмосферною 

вологою, повинна мати опоряджувальний фактурний шар, який забезпечує 

захист арболіту від зволоження. Арматуру в конструкціях з арболіту захищають 

антикорозійними покриттями. 

Арболіт залежно від середньої густини у висушеному стані 

класифікується на теплоізоляційний (середня густина є меншою за 500 кг/м
3
) і 

конструкційний (середня густина складає від 500 до 850 кг/м
3
).  Властивості 

арболіту наведено в таблиці 7.1. 

 

 

Таблиця 7.1 – Властивості арболіту 

 

Вид  

арболіту 

Клас за 

міцністю  

щодо 

стиску 

Середня густина арболіту, кг/м
3
 

здрібнена 

деревина 

костра льону, 

здрібнені стебла 

бавовни 

здрібнена 

рисова 

солома 

Тепло-

ізоляційний 

В 0,35 400…500 400…450 500 

В 0,75 450…500 450…500 - 

В 1,0 500 500 - 

 

Конст- 

рукційний 

В 1,5 500…650 550…650 600…700 

В 2,0 500…700 600…700 - 

В 2,5 600…750 700…800 - 

В 3,5 700…850 - - 

 

 

Коефіцієнт варіації міцності конструкційного арболіту не повинен 

перевищувати 20%, а для виробів вищої категорії якості – 15%. Для 

теплоізоляційного арболіту коефіцієнт варіації не нормується.  

Марка щодо морозостійкості арболіту має бути не меншою за F25. 

Для виготовлення арболіту використовують різні портландцементи, за 

винятком пуцоланового. 

Органічні заповнювачі мають задовольняти таким вимогам: розміри 

частинок  здрібненої  деревини  не  повинні  перевищувати 40 мм за довжиною, 

10 мм за шириною і 5 мм за товщиною; вміст кори не має перевищувати 10%; 

вміст хвої і листя не має перевищувати 5%; показник придатності (питома 

витрата цементу на одиницю міцності арболіту щодо стиску)  має бути не 

більшим за 15; довжина частинок костри льону, здрібнених стеблин бавовни і 

рисової соломи має бути не більшою за 40 мм. Зерновий склад заповнювачів 

для арболіту має відповідати стандартним вимогам. Середня величина 

коефіцієнта форми частинок має бути не більшою за 8. Кількість частинок, 

коефіцієнт форми яких є більшим за 8, не має перевищувати 2% для залишку на 

ситі з розміром отворів 20 мм і 10% – для залишків на ситах 10 і 5 мм.  
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На виробництві для виготовлення арболітової суміші використовуються 

змішувачі примусової дії, для ущільнення суміші використовуються методи 

пресування, трамбування, силовий прокат, вібропресування.  

Для прискорення твердіння використовується теплова обробка в камерах 

при температурі до 40
0
С і вологості від 50 до 60%, а також електропрогрів при 

температурі не вищій за 50
0
С. 

Склад арболіту підбирається розрахунково-експериментальним способом. 

За таблицями 7.2-7.5 обираються орієнтовні витрати матеріалів для першого 

пробного замісу, який потім уточнюється за результатами експериментів.  

 

 

Таблиця 7.2 – Витрати цементу на виготовлення арболіту 

 

Вид заповнювача Орієнтовні витрати портландцементу 

М400 на виготовлення 1 м
3
 арболіту, кг 

В 0,5 В 0,75 В 1,0 В 1,5 В 2,0 В 2,5 

Продукт здрібнення з відходів:  

 лісопиляння і деревообробки 

хвойних порід 

 лісозаготівлі хвойних порід 

 лісопиляння і деревообробки 

змішаних порід 

 лісозаготівлі змішаних порід 

 

 

240 

260 

 

270 

290 

 

 

250 

280 

 

290 

310 

 

 

280 

300 

 

310 

330 

 

 

300 

320 

 

330 

350 

 

 

330 

350 

 

360 

380 

 

 

360 

380 

 

390 

- 

Одубина  280 300 320 340 370 400 

 

 

Таблиця 7.3 – Витрати органічного заповнювача на виготовлення 

арболіту 

 

Вид заповнювача Орієнтовні витрати сухого органічного 

заповнювача на виготовлення 1 м
3
 

арболіту, кг 

В 0,5 В 0,75 В 1,0 В 1,5 В 2,0 В 2,5 

Продукт здрібнення з відходів:  

 лісопиляння і деревообробки 

хвойних порід 

 лісозаготівлі хвойних порід 

 лісопиляння і деревообробки 

змішаних порід 

 лісозаготівлі змішаних порід 

 

 

140 

150 

 

180 

140 

 

 

160 

170 

 

180 

160 

 

 

180 

190 

 

200 

180 

 

 

200 

210 

 

220 

200 

 

 

220 

230 

 

240 

220 

 

 

240 

250 

 

260 

240 

Одубина  160 180 200 220 275 290 
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Таблиця 7.4 – Витрати води на виготовлення арболіту 

 

Вид заповнювача Орієнтовні витрати води  

на виготовлення 1 м
3
 арболіту, кг 

В 0,5 В 0,75 В 1,0 В 1,5 В 2,0 В 2,5 

Продукт здрібнення з відходів:  

 лісопиляння і деревообробки 

хвойних порід 

 лісозаготівлі хвойних порід 

 лісопиляння і деревообробки 

змішаних порід 

 лісозаготівлі змішаних порід 

 

 

260 

280 

 

310 

310 

 

 

280 

300 

 

330 

330 

 

 

300 

330 

 

360 

360 

 

 

330 

360 

 

390 

390 

 

 

380 

400 

 

430 

430 

 

 

400 

440 

 

460 

460 

Одубина  210 230 250 270 300 370 

 

 

Таблиця 7.5 – Витрати хімічних добавок на виготовлення арболіту 

 

Вид хімічної добавки Максимальні витрати хімічної добавки  

на виготовлення 1 м
3
 арболіту, кг 

деревний продукт 

здрібнення 

одубина 

Кальцій хлористий технічний 8 8…9 

Скло натрієве рідке 8 - 

Комплексна добавка: сірчано-

кислий глинозем + вапно гашене 

20+25 - 

 

 

Густина арболітової суміші (ρА  СУМ) обчислюється за формулою (7.1), 

кг/м
3
:  

 

ρА  СУМ = Ц + З + В + Д ,                                            (7.1) 
 

де   Ц – витрати портландцементу М400 на виготовлення 1 м
3
 арболіту, кг; 

 З  – витрати сухого органічного заповнювачу на виготовлення 1 м
3
 

арболіту, кг; 

 В – витрати води на виготовлення 1 м
3
 арболіту, кг; 

 Д – витрати хімічної добавки на виготовлення 1 м
3
 арболіту, кг. 

 

Густина арболіту в сухому стані (ρА С) обчислюється за формулою (7.2), 

кг/м
3
:  
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ρА  С = 1,15 ∙ Ц + З + Д .                                            (7.2) 

 

Отримана величина густини арболіту порівнюється із заданою проектною 

(табл.7.1). Якщо різниця не перевищує 5%, то визначений склад арболіту 

приймається за вихідний для першого пробного замісу.  

Витрати розчину добавки обчислюються за формулою (7.3), л: 

 

А =
Д

0,01 ∙ К ∙ ρ
,                                                   (7.3) 

 

де К – концентрація розчину добавки, %; 

ρ –  густина розчину добавки, кг/л. 

 

Кількість води, яка міститься в розчині добавки, (ВД) обчислюється за 

формулою (7.4), л: 

 

ВД = А ∙ ρ ∙  1 − 0,01 ∙ К .                                           (7.4) 

 

Кількість води, яка міститься в органічному заповнювачі, (ВЗ) 

обчислюється за формулою (7.5), л: 

 

ВЗ = 0,01 ∙ W ∙ З,                                                   (7.5) 

 

де W – вологість органічного заповнювача, %. 

 

Перерахунок витрат води (В1) обчислюється за формулою (7.6), л: 

       

В1 = В − ВД − ВЗ.                                                 (7.6) 

       

 

2 Порядок виконання роботи 
 

 

1 Ознайомтесь з теоретичними положеннями. 

2 Оберіть вихідні дані для виконання роботи згідно з заданим 

варіантом, користуючись таблицею 7.6. 

3 Оберіть орієнтовні витрати матеріалів на виготовлення 1 м
3
 арболіту 

згідно з заданим варіантом, користуючись таблицями 7.2-7.5.  

4 За формулами (7.1-7.2) розрахуйте густину арболітової суміші  і 

густину арболіту в сухому стані. Отриману величину густини арболіту в сухому 

стані порівняйте із заданою проектною (табл.7.1, 7.6), зробіть висновки щодо її 

відповідності. 

5 За формулою (7.3) розрахуйте витрати розчину добавки. 
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6 За формулами (7.4-7.6) розрахуйте кількість води, яка міститься в 

розчині добавки, та кількість води, яка міститься в органічному заповнювачу, 

виконайте перерахунок витрат води на виготовлення 1 м
3
 арболіту.  

7 Зробіть висновки про отримані результати. 

8 Оформіть звіт про виконання практичної роботи. 

 

 

Таблиця 7.6 – Вихідні дані для виконання роботи 

 

Варіант  

завдання 

Клас за 

міцністю 

на стиск 

арболіту 

Середня 

густина 

арболіту, 

кг/м
3
 

Органічний заповнювач – 

продукт здрібнення з 

відходів: 

Хімічна добавка – 

кальцій  

хлористий 

технічний 

1 В 1,0 500 лісопиляння і дерево-

обробки хвойних порід 

К=10% 

ρ = 1,084 кг/л 

2 В 1,5 600 лісозаготівлі  

хвойних порід 

К=15% 

ρ = 1,130 кг/л 

3 В 2,0 650 лісозаготівлі  

змішаних порід 

К=20% 

ρ = 1,178 кг/л 

4 В 2,5 700 лісопиляння і дерево-

обробки змішаних порід 

К=25% 

ρ = 1,228 кг/л 

 

 

3 Питання для самоконтролю 

 

 

1 Що собою являє арболіт, якими є його різновиди та властивості? 

2 Які в’яжучі речовини використовуються для виробництва арболіту? 

3 Які органічні заповнювачі використовуються для виробництва 

арболіту, які вимоги ставляться до їхньої якості? 

4 Які добавки використовуються для виробництва арболіту? 

5 Із яких технологічних етапів складається виробництво арболіту? 

6 Як обираються орієнтовні витрати вихідних компонентів на 1 м
3
 

арболітової суміші? 

7 Як розраховується густина арболітової суміші? 

8 Як розраховується густина арболіту в сухомі стані? 

9 Як розраховуються витрати розчину добавки на 1 м
3
 арболітової 

суміші? 

10 Як виконується перерахунок витрат води на 1 м
3
 арболітової суміші? 
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