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ВСТУП 

 

 Дані методичні вказівки складені відповідно до навчальної програми з 

дисципліни «Основи технології виробництва будівельних матеріалів і виробів» 

та призначені для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 

«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».  

 Будівельна індустрія  найважливіша галузь народного господарства     

характеризується величезними масштабами виробництва матеріалів і виробів 

різного призначення, високим ступенем механізації та автоматизації 

виробничих процесів. Усі технологічні етапи насичені різноманітними 

механізмами й устаткуванням, ефективна експлуатація яких взаємозалежна з 

властивостями  сировини, що переробляється, напівфабрикатів і їхньою зміною 

під дією механічних, теплових і інших видів впливів під час видобутку, 

транспортування, здрібнювання, змішування, формування і теплової обробки. 

Лабораторні роботи є однією з важливих складових частин курсу 

технології будівельних матеріалів і виробів. Кожна лабораторна робота містить 

у собі короткий опис досліджуваної теми, порядок виконання роботи, схеми, 

таблиці і графіки, необхідні для виконання роботи й аналізу результатів.  

Перед кожним лабораторним заняттям студент повинен вивчити 

відповідний розділ підручника, конспекту лекцій і опис лабораторної роботи. 

Для виконання лабораторних робіт студенту необхідно ознайомитися з 

лабораторним устаткуванням і технікою проведення лабораторних робіт. Під 

час проведення лабораторних робіт необхідно виконувати правила техніки 

безпеки.  

При оформленні звіту про виконану роботу в лабораторному журналі 

записують номер, назву роботи, конспект теоретичного матеріалу, короткий 

опис лабораторної установки і методу дослідження, результати, отримані під 

час виконання, обробку й аналіз отриманих даних. 

 

 

 

Лабораторна робота № 1 

 

ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 Мета роботи  ознайомитися із сутністю понять «щільність істинна», 

«щільність середня», «щільність насипна», «пористість» (пустотність), а також 

методами їхнього визначення для зразків правильної і неправильної 

геометричної форми. 

 Обладнання  стандартний об’ємомір Ле-Шателье, ваги лабораторні 

технічні з пристосуванням для гідростатичного зважування, ваги торгові, 

скляна паличка, скляні склянки, лінійки вимірювальні, порцелянова ступка. 
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Загальні положення 

 

Будівельні матеріали це природні й штучні матеріали та вироби, що 

використовуються під час будівництва й ремонту будинків і споруд.  

Розходження в призначенні й умовах експлуатації будинків і споруджень 

визначають різноманітні вимоги до будівельних матеріалів і їхню велику 

номенклатуру. Будівельні матеріали, застосовувані під час зведення будинків і 

споруджень, характеризуються різноманітними властивостями, що визначають 

якість матеріалів і галузь їхнього застосування. Тільки у разі правильної оцінки 

якості матеріалів (їхніх властивостей), можуть бути отримані міцні і довговічні 

будівельні конструкції будинків і споруджень. 

Усі властивості будівельних матеріалів за сукупністю ознак 

підрозділяють на фізичні, хімічні та механічні. 

Фізичні властивості характеризують особливості фізичного стану 

матеріалу. До фізичних властивостей відносяться вагові характеристики 

матеріалу, істинна, середня і насипна щільність, пористість, водопоглинання, 

вологість, проникність для рідин, газів, тепла, морозостійкість і ін..  

Хімічні властивості характеризують здатність матеріалу опиратися 

руйнуванню під час дії кислот, лугів, розчинів солей і оцінюються показниками 

стійкості матеріалу.   

Механічні властивості характеризують здатність матеріалу опиратися 

різним видам зовнішніх впливів з додатком сили: стиску, розтяганню, удару, 

вдавленню в нього стороннього тіла й ін. До механічних властивостей 

відносять: міцність, пружність, пластичність, крихкість, опір удару, твердість, 

стиранність, знос. 

Істинна щільність  (кг/м
3
, г/см

3
)  маса одиниці об'єму матеріалу в 

абсолютно щільному стані, тобто без пір і порожнеч. 

V

m
, 

де  m  маса матеріалу, (кг, г); 

      V  об’єм матеріалу у щільному стані, (м
3
, см

3
). 

Середня щільність ρ0 (кг/м
3
, г/см

3
)  маса одиниці об’єму матеріалу   в 

природному  стані, тобто з порами та пустотами: 

0

0

0
V

m
, 

де  m0  маса матеріалу в природному стані, (кг, г); 

      V0  об’єм матеріалу в природному стані, (м
3
, см

3
). 

Сипучі матеріали (пісок, щебінь, цемент та ін.) характеризуються 

насипною щільністю  відношенням маси насипаних без ущільнення 

зернистих і порошкоподібних матеріалів до усього зайнятого ними обсягу, 

включаючи простір між частками. 
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н

н

н
V

m , 

де  mн  маса насипаного без ущільнення матеріалу, (кг, г); 

      Vн  об’єм насипаного без ущільнення матеріалу, (м
3
, см

3
). 

Пористістю П (%) матеріалу називають ступінь заповнення його об’єму 

порами:  

100)1( 0П , % 

де 0   середня (насипна) щільність матеріалу, кг/м
3
; 

       істинна щільність матеріалу, кг/м
3
. 

Пустотність  кількість порожнин, що утворюється між зернами 

насипаного без ущільнення матеріалу. 

 

Порядок виконання роботи 

 

1 Визначення істинної  щільності матеріалу 

 

Для визначення щільності кам'яного матеріалу відбирають пробу 

матеріалу, висушують у сушильній шафі до постійної маси; потім тонко 

подрібнюють у порцеляновій ступці. Отриманий порошок просівають через 

сито розміром 2 мм.  

Щільність твердого матеріалу визначають за допомогою приладу   

об’ємоміру Ле-Шателье (рис. 1), що являє собою скляну колбу обсягом 

120...150 см
3
 з вузькою шийкою, яка трохи розширюється в середній частині. 

На шийку колби вище і нижче кулястого розширення нанесені дві риски, обсяг 

між якими дорівнює 20 см
3
. 

Об’ємомір наповняють до нижньої, нульової риски водою. Від 

підготовленої проби просіяного порошку відважують наважку 100г і висипають 

його ложечкою через лійку в прилад невеликими порціями доти, доки рівень 

рідини в ньому не підніметься до верхньої риси з розподілом 20 см
3
. Різниця 

між кінцевим і початковим рівнями рідини в об’ємомірі показує обсяг порошку, 

всипаного в прилад. Залишок порошку зважують. Маса порошку, всипаного в 

об’ємомір дорівнює різниці між результатами першого і другого зважування. 

Щільність матеріалу (кг/м
3
, г/см

3
) розраховують за формулою: 

V

mm 1
, 

де  m  наважка матеріалу до проведення досліду, (кг, г); 

      m1  залишок наважки, (кг, г); 

      V  об’єм рідини, витисненої наважкою матеріалу (об’єм  матеріалу в 

об’ємомірі ; м
3
, см

3
). 
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Результати випробувань заносимо до таблиці 1. 

   Таблиця 1  Визначення істинної щільності твердого матеріалу 

Показники 
Результати 

1 2 3 

Маса матеріалу, взятого для досліду (з посудом), г  

Маса залишку матеріалу (з посудом), г 

Маса матеріалу, всипаного до прибору, г 

Об’єм витисненої рідини, см
3 

Істинна щільність матеріалу, г/см
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середнє значення істинної щільності, г/см
3
  

 

 

2 Визначення середньої щільності матеріалу 

2.1 Визначення середньої щільності матеріалу неправильної                

геометричної форми методом гідростатичного зважування 

 

 Сухий зразок неправильної геометричної форми зважують на технічних 

терезах, потім парафінують і знову зважують. Після цього його підвішують на 

тонкій нитці до гачка пристосування, закріпленого на лівому кінці коромисла 

 
 

Рисунок 1  Об’ємомір Ле-Шательє 

 

1  об’ємомір; 2  посудина з водою;                                                                           

3  штатив; 4  термометр 

Рисунок 2  Об’ємомір у робочому             

стані  
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гідростатичних терезів (рис. 3). Масу зразка врівноважують гирями, 

установлюючи їх на праву чашку. Після цього зразок занурюють у склянку з 

водою так, щоб він не торкався стінок і дна (при цьому рівновага терезів 

порушується). Терези знову врівноважують, знявши з правої чашки частину 

гир, і визначають масу зразка у воді. 

За формулою визначаємо середню щільність зразка: 

п

п
mm

mm

m

VV

m

1

21
1

0 , 

де  m  маса сухого зразка, г 

      m1   маса зразка, покритого парафіном на повітрі, г  

      m2  маса зразка, покритого парафіном у воді, м 

      V1  об’єм зразка з парафіном, чисельно дорівнює масі води, витисненої 

зразком, см
3
; 

      Vп  об’єм парафіну, см
3
; 

      ρ п  щільність парафіну, рівна 930 кг/м
3
. 

Середню щільність матеріалу обчислюють як середнє арифметичне 

результатів вимірів трьох  зразків.  

Результати випробувань заносимо до таблиці 2. 

 

   

  
 

Рисунок 3  Зважування зразка неправильної геометричної                

форми  
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 Таблиця 2  Визначення середньої щільності матеріалу неправильної                

геометричної форми 

Показники 
Результати 

1 2 3 

Маса сухого зразка, г 

Маса зразка, покритого парафіном  

                   у повітрі, г  

                   у воді, г 

Об’єм зразка з парафіном, см
3
 

Об’єм парафіну, см
3
 

Середня щільність, г/см
3
 

   

Середнє значення середньої щільності, г/см
3
  

 

 

2.1 Визначення середньої щільності матеріалу правильної                

геометричної форми 

 

Для визначення середньої щільності матеріалу правильної                

геометричної форми зразки можуть бути виготовлені у формі куба, 

паралелепіпеда або циліндра. При цьому необхідно враховувати, що для 

пористих матеріалів розмір зразка кубічної форми повинний бути не менше, 

ніж 10х10х10 см, а для щільних не менше, ніж 4х4х4 см. У циліндричних 

зразків діаметр і висота повинні бути відповідно не менш 7 і 4 см. 

За допомогою штангенциркуля вимірюють розмір зразків і обчислюють 

його обсяг, після чого зразок зважують на технічних вагах. Зразки будь-якої 

форми зі стороною розміром до 10см вимірюють з точністю до 0,1 мм, 

розміром 10 і більше см  з точністю до 1 мм. Зразки масою менше, ніж 500м 

зважують з точністю до 0,1 м, а масою 500 м і більше  з точністю до 1 г. 

 Знаючи обсяг і масу зразка, за наведеною раніше формулою визначають 

його середню щільність. Середню щільність матеріалу обчислюють як середнє 

арифметичне трьох її значень різних зразків. Результати випробувань заносимо 

до таблиці 3. 

Таблиця 3  Визначення середньої щільності матеріалу правильної геометрич-

ної форми 

Показники Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 

Матеріал зразка 

Маса зразка, г
 

Геометричні розміри, см 

Об’єм зразка, см
3 

Середня щільність, г/см
3 

   

Середнє значення середньої 

щільності, г/см
3
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3 Визначення насипної щільності сипучих матеріалів 

 

Для визначення об'ємної маси сипучих матеріалів (цементу, гіпсу, піску 

та ін.) використовують прилад (рис. 4), що являє собою стандартну воронку в 

вигляді зрізаного конуса. Унизу конус переходить у трубку діаметром 20 мм із 

засувкою. Під трубкою встановлюють заздалегідь зважений мірний циліндр 

стандартного обсягу. Відстань між верхнім обрізом циліндра і засувкою 

повинна бути 50 мм. 

У воронку насипають сухий досліджуваний матеріал, потім відкривають 

засувку і заповнюють циліндр із надлишком, закривають засувку і металевою 

або дерев'яною лінійкою зрізують від середини в обидва боки надлишок 

матеріалу врівень із краями циліндра. При цьому лінійку тримають похило, 

щільно притискаючи до країв циліндра. Необхідно, щоб циліндр був 

нерухомий, тому що при поштовхах сипучий матеріал може ущільнитися, що 

збільшить його об'ємну масу. Потім циліндр із матеріалом зважують з точністю 

до 1 г.  

Обчислюємо насипну щільність матеріалу за формулою: 

V

mm
н

21 , 

де m1    маса мірної посудини, г; 

     m2  маса мірної посудини з матеріалом, г;  

     V   об’єм  мірної посудини, см
3
. 

Випробування повторюють три...п'ять разів і насипну щільність матеріалу  

обчислюють як середнє арифметичне. 

Результати випробувань заносимо до таблиці 4. 

 

   Таблиця 4   Визначення насипної щільності матеріалу 

 

Показники 
Результати 

1 2 3 

Маса матеріалу із посудиною, г 

Маса посудини, г 

Маса матеріалу, г 

Об’єм  матеріалу, дорівнює  об’єму   

мірної посудини,  

Щільність матеріалу, г/см
3 

   

Середнє значення щільності, г/см
3
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4. Визначення пористості матеріалу 

 

Пористість (пустотність) матеріалу характеризується процентним вмістом 

пор (пустот) у матеріалі. Пористість (пустотність) матеріалу визначаємо за 

відомими показниками істинної та середньої (насипної) щільності.  

 

 

Контрольні питання: 

 

1 Що Ви знаєте про істинну, середню і насипну щільність матеріалу?  

2 За допомогою якого приладу визначають істинну щільність кам'яних 

матеріалів? 

3 Як визначити середню щільність матеріалу правильної геометричної 

форми? 

4 Викладіть послідовність визначення середньої щільності матеріалу 

неправильної геометричної форми. 

5 Як визначити насипну щільність матеріалів? 

 

 

 

 

1  корпус; 2  трубка; 

3  засувка;  4  мірний циліндр 

Рисунок 4  Воронка для визначення насипної   

щільності сипучих матеріалів 
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Лабораторна робота № 2 

 

ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ БЕТОНУ 

Мета роботи  ознайомитися з вимогами ДСТУ до піску і щебеню, 

використовуваним як  заповнювачі для бетонів і провести іспит відповідно до  

цих вимог. 

Обладнання  стандартний набір сит, ваги торгові з набором гир, 

посудина для піску, щебеню.  

 

Загальні положення 

 

Заповнювачі   основна складова частина бетону. Заповнювачі займають 

у бетоні до 80...85 % його обсягу і впливають  на властивості бетону, його 

довговічність. Заповнювачі поліпшують технічні властивості бетону. Твердий 

каркас високоміцного заповнювача трохи збільшує міцність бетону, зменшує 

його зсідання, що запобігає утворенню тріщин, сприяючи одержанню більш 

довговічного матеріалу. 

У бетоні застосовують крупний (щебінь і гравій) і дрібний (пісок) 

заповнювачі. 

Щебінь  природний матеріал, одержуваний у результаті дроблення 

твердих гірських порід на шматки розміром 5…70мм (іноді до 150 мм). Зерна 

щебеню неправильної гострокутної форми із шорсткуватою поверхнею, у 

зв'язку з чим щебінь добре зчіплюється з цементно-піщаним розчином. Його 

застосовують як заповнювач для бетонів, для пристрою дорожніх покрить і т.д.      

Гравій  природний матеріал, що утворився в результаті природного 

руйнування міцних гірських порід. Зерна гравію мають округлу форму і гладку 

поверхню. Розмір зерен такий же, як у щебеню. По походженню розрізняють 

гірський, річковий і морський гравій. Застосовують гравій так само, як і щебінь. 

Пісок  природна або штучно отримана шляхом дроблення гірських 

порід пухка суміш зерен різних мінералів розміром 0,16...5,0 мм. У залежності 

від умов утворення піски бувають гірські, річкові, морські, дюнні, барханні й 

ін. Застосовують для виготовлення бетонів і розчинів, пристрою основ 

дорожніх покрить, дренажних споруджень.  

 

Порядок виконання роботи 

 

1 Зерновий склад і модуль крупності дрібного заповнювача 

 

У залежності від призначення за зерновим складом, наявністю домішок і 

забруднень пісок повинен відповідати ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных 

работ. Методы испытаний»  

Зерновий (гранулометричний) склад піску має велике значення для 

одержання важкого бетону заданої міцності у разі мінімальної витрати цементу. 
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У бетоні пісок служить для заповнення порожнеч між зернами великого 

заповнювача. 

Зерновий склад піску характеризується процентним вмістом у ньому 

зерен різного розміру. Для визначення зернового складу піску застосовують 

ситовий аналіз. Відібрану пробу піску масою 2 кг висушують, а потім 

просівають крізь сита з круглими отворами діаметром 10 і 5 мм. Отримані на 

ситах залишки зважують і визначають з точністю до 0,1% вміст у піску зерен 

крупністю 5...10 (Гр5) і вище 10 мм (Гр10) за формулами: 

1005

5
m

m
Гр ;  10010

10
m

m
Гр , 

де m    маса проби,  

     m5, m10    залишки на ситах з круглими отворами, рівними відповідно 5 і 10 

мм, г, 

     Гр5, Гр10   вміст у  піску зерен крупністю 5…10 мм і вище 10 мм, % 

 

З проби піску, що пройшов через сито з отворами діаметром 5 мм, 

відбирають наважку 1000 м і просівають її ручним або механічним способом 

через комплект сит, послідовно розташованих у міру зменшення розміру 

отворів у ситах (сита з круглими отворами діаметром 2,5 мм, нижче сита із 

сітками, що мають квадратні отвори розміром 1,25; 0,63; 0,315 і 0,14 мм).  

Просівання вважається закінченим, якщо через сито на чистий аркуш 

паперу за 1 хвилину проходить не більше 0,1% зерен піску від загальної маси  

наважки, що просівається. 

Залишки піску на кожному ситі зважують і обчислюють частні залишки 

на кожному ситі з точністю до 0,1% за формулою 

100
m

m
a i

i , 

де  аі   частковий залишок на ситі, %; 

      mі  маса залишку на даному ситі, г; 

      m  маса просіяної наважки, дорівнює 1000 г. 

Потім з точністю до 0,1% визначають повні залишки на кожному ситі. 

Повний залишок Aі визначають як суму частних залишків на всіх ситах з 

великим розміром отворів і залишку на даному ситі за формулою 

ii aaA ...5,2 , 

де а2,5 , …, аі  часткові залишки на ситах з більшими розмірами отвору, 

починаючи з сита, маючого розмір отворів 2,5 мм, %, 

       аі  частковий залишок на даному ситі, %. 
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Для оцінки зернового складу піску і його придатності для готування 

бетону результати просівання (повні залишки) наносять на графік (рис. 5). На 

графіку по осі абсцис відкладають розміри отворів на ситах із сіткою № 014, 

0315; 063; 1,25; 2,5 і 5, а по осі ординат  значення повних залишків на 

відповідних ситах, виражені у відсотках. Отримані крапки з'єднують ламаною 

лінією. Якщо крива, що характеризує зерновий склад випробуваного піску, 

розташовується в заштрихованій частині графіка, то такий пісок визнають 

придатним для готування бетону. Якщо крива розташовується вище 

заштрихованої частини, то пісок вважається дрібним, а якщо нижче  великим.  

Крім того, у піску для бетонів і розчинів не допускається наявність зерен 

розміром більше, ніж 10 мм; зерен розміром від 5 до 10 мм  повинно бути не 

більше 5% за масою; дрібних часток, що пройшли через сито № 014, не 

повинно перевищувати 10%. 

Зерновий склад піску характеризується також модулем крупності Мк, що 

обчислюють з точністю до 0,1 за формулою 

100

14,0315,063,025,15,2 AAAAA
M к ,  

де  А2,5, А1,25, А0,63, А0,315, А0,14  повні залишки на ситах,  %. 

 

За модулем крупності та іншими показниками зернового складу піски для 

важкого бетону підрозділяють на великі, середні, дрібні й дуже дрібні. Для 

кожної групи пісків значення Мк і повний залишок на ситі із сіткою № 0,63 

повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 5. 

 

Рисунок 5  Графік зернового складу піску (рос. мовою) 
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Таблиця 5  Класифікація пісків за крупністю 

Група піску 
Модуль 

крупності, Мк 

Повний 

залишок на ситі 

№ 0,63, %  

Підвищеної крупності 

Крупний 

Середній 

Дрібний 

Дуже дрібний 

3,0…3,5 

2,5…3,0 

2,0…2,5 

1,5…2,0 

менше 1,5 

5…4 

6…5 

8…6 

10…8 

більше 10 

 

2 Зерновий склад великого заповнювача щебеню (гравію) 

 

Зерновий склад великого заповнювача (щебеню або гравію) значною 

мірою  впливає на якість приготовленого на ньому бетону. Під час вибору 

зернового складу великого заповнювача для бетону необхідно дотримуватись 

основних вимог: досягнення найменшого обсягу порожнеч у великому 

заповнювачі, а саме, мінімальної витрати цементу. 

У залежності від розміру зерен щебінь (гравій) поділяється на фракції:     

5…10; 10…20; 20…40 і 40…70 мм.  

Для визначення зернового (гранулометричного) складу великого 

заповнювача від партії відбирають пробу 5 кг у разі найбільшої крупності зерен 

10 мм; 10 кг  до 20 мм; 20 кг  до 40 мм; 30 кг  до 70 мм і 50 кг  понад 70 

мм. Відібрану пробу щебеню (гравію) просівають через набір сит 70, 40, 25, 20, 

15, 10, 5 мм.  

Залишки щебеню (гравію) на кожному ситі зважують, визначаючи тим 

самим масу залишків на кожному ситі. Потім визначають сумарну масу 

просіяної проби як суму залишків на кожному ситі Σm, кг. 

Далі обчислюють часткові залишки на кожному ситі аі, % сумарної маси 

просіяної проби: 

100
m

m
a i

i , 

де mi  маса залишку на даному ситі, кг; 

     Σm  сума залишків на усіх ситах, кг.    

 

За відомим значенням часткових залишків розраховують повні залишки 

Аі , %, на кожному ситі за формулою 

Аі = а70 + … + аі , 

де а70 , …, аі  часткові залишки на всіх ситах з більшими розмірами отворів і 

залишок на даному ситі, %. 
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Потім установлюють найбільшу Dнаиб і найменшу Dнаим крупність зерен 

щебеню (гравію). За найбільшу крупність зерен приймають розмір отвору того 

верхнього сита, на якому повний залишок не перевищує 5%, а за найменшу 

крупність  розмір отвору нижнього сита, повний залишок на якому складає не 

менше 95%. Крім того, обчислюють значення:  

0,5  (Dнаиб + Dнаим)  і  1,25 Dнаиб. 

Якість зернового складу щебеню (гравію) оцінюють за значенням повних 

залишків у відсотках на ситах з контрольними  отворами Dнаим; 0,5(Dнаиб + Dнаим)  

і  1,25 Dнаиб. Відкладаючи на графіку (рис. 6) по осі ординат ці значення, 

одержують чотири крапки, що з'єднують ламаною лінією. 

Щебінь (гравій) визнають придатним за зерновим складом для готування 

бетону, якщо крива його зернового складу розташовується в заштрихованій 

частині графіка. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6  Графік зернового складу щебеню (рос. мовою) 
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Контрольні питання 

 

1 Що являє собою пісок? 

2 Що являє собою щебінь (гравій)? Чим вони відрізняються? 

3 У якій послідовності відбирають середню пробу піску? 

4 Викладіть послідовність визначення зернового складу піску? 

5 Як визначити модуль крупності піску? 

6  Викладіть послідовність визначення зернового складу щебеню? 

 

 

 

Лабораторна робота № 3 

 

МІНЕРАЛЬНІ  ЗВ’ЯЗУВАЛЬНІ  РЕЧОВИНИ 

 

 Мета роботи  ознайомитися з вимогами ДСТУ до зв'язувальних речовин 

(гіпс, вапно, цемент) і вивчити методи визначення швидкості гасіння вапна, 

нормальної густоти гіпсового тіста, термінів схоплювання гіпсового тіста, 

нормальної густоти цементного тіста. 

 Обладнання  терези торгові, прилад для визначення швидкості гасіння 

вапна, мірний циліндр, чаша для перемішування, віскозиметр Суттарда, прилад 

Віка.  

 

Загальні положення 

 

Мінеральними (неорганічними) зв'язувальними речовинами називають 

порошкоподібні матеріали, що утворюють під час змішування з водою 

пластичну масу, яка під впливом фізико-механічних процесів поступово 

перетворюється в міцне каменеподібне тіло. 

У залежності від умов твердіння мінеральні зв'язувальні речовини 

поділяють на повітряні, гідравлічні та автоклавного твердіння.  

 Повітряні зв'язувальні  речовини під час змішування з водою 

схоплюються, твердіють і зберігають міцність тільки на повітрі. Такі матеріали 

застосовують лише в надземних спорудженнях, що не піддаються дії води. До 

повітряних зв'язувальних відносяться гіпс і будівельне повітряне вапно. 

Гідравлічні зв'язувальні  речовини (цементи) після змішування з водою і 

попереднього твердіння на повітрі здатні продовжувати твердіти як на повітрі, 

так і у воді, зберігаючи і нарощуючи свою міцність. Ці зв'язувальні речовини 

застосовують для виготовлення будівельних виробів, експлуатованих не тільки 

на  повітрі, але й у воді. До гідравлічних зв'язувальних відносять: гідравлічне 

вапно, портландцемент і його різновиди.  

Зв'язувальні речовини автоклавного твердіння здатні твердіти лише під 

час автоклавної обробки. З цих зв'язувальних речовин одержують вироби і 

деталі для внутрішніх і зовнішніх частин будинків. До зв'язувальних речовин 
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автоклавного твердіння відносяться: вапняно-кремнеземисті, вапняно-жужільні 

та ін. 

До основних властивостей зв'язувальних речовин відносяться щільність, 

насипна щільність, водоспоживання, терміни і швидкість схоплювання і 

твердіння, міцність. 

Терміни схоплювання  період, протягом  якого суміш зв'язувальної 

речовини з водою зберігає свою пластичність. Швидкість схоплювання 

характеризується початком і кінцем схоплювання.  

Початок схоплювання момент, коли тісто починає втрачати 

пластичність.  

Кінець схоплювання   момент, коли тісто перетворюється у тверде тіло, 

остаточно втрачаючи пластичність, але не здобуваючи ще практично значної 

міцності.  

Швидкість твердіння визначають за інтенсивності реакцій взаємодії 

зв'язувальної речовини з водою.  

Водоспоживання характеризується кількістю води, що необхідно для 

одержання тіста нормальної густоти (стандартної консистенції). 

Міцність характеризує здатність зв'язувальної речовини після 

затвердіння сприймати без руйнування зовнішні навантаження, що стискають, 

розтягують та інші.  

Будівельне вапно одержують шляхом випалу до повного видалення 

вуглекислоти СО2 кальцієво-магнієвих карбонатних гірських порід крейди, 

вапняку, доломітів та ін. 

 

СаСО3 = СаО + СО2                MgСО3 = MgО + СО2 

 

У результаті випалу одержують негашене комове вапно. У залежності від 

вигляду наступної обробки опаленого продукту повітряне вапно підрозділяють 

на гашене і негашене 

Будівельне негашене вапно за часом гасіння поділяють на: 

 швидкогасне   швидкість гасіння не більше 8 хв, 

 средньогасне  швидкість гасіння не більше 25 хв, 

 повільногасне  швидкість гасіння більше 25 хв.  

Будівельним гіпсом  називають повітряну зв'язувальну речовину, що 

складається переважно з напівводного гіпсу. Будівельний гіпс отримують 

шляхом теплової обробки гіпсового каменю СаSО4
.
2Н2О, який шляхом 

дегідратації перетворюється в напівводний гіпс СаSО4
.
0,5Н2О. 

 

СаSО4
.
2Н2О = СаSО4

.
0,5Н2О + 1,5Н2О 

 

Основними характеристиками гіпсових зв'язувальних є терміни 

схоплювання, тонкість помелу, міцність на стиск і розтяг, водоспоживання та 

ін. 
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Гіпсова зв'язувальна речовина є швидкосхоплюючою і 

швидкотвердіючою зв'язувальною речовиною. За термінами схоплювання 

(ГОСТ 125-79) гіпсові зв'язувальні поділяються на: 

 швидкотверднучі: початок схоплювання не раніше 2 хв, кінець  не 

пізніше 15.   

 нормальнотверднучі: початок схоплювання не раніше 6  хв, кінець  не 

пізніше 30.  

 повільнотверднучі: початок схоплювання не раніше 20 хв, кінець 

схоплювання не нормується. 

Цемент   гідравлічна зв'язувальна речовина, що твердіє у воді й на 

повітрі. Його одержують тонким здрібнюванням клінкеру обпаленої до 

спікання сировинної суміші вапняку і глини, з добавкою двуводного гіпсу.  

  

Порядок виконання роботи 

 

1 Визначення швидкості гасіння вапна 

 

Для визначення швидкості гасіння вапна використовують посудину 

Дюара. Цей прилад (рис. 7) складається з порцелянової склянки обсягом 150 мл, 

поміщеного в посудину більшого 

розміру. Простір між стінками і дном 

склянки та зовнішньої посудини 

заповнений теплоізоляційним 

матеріалом (мінеральною ватою, 

азбестовим волокном і т.п. ). 

Добре подрібнену пробу 

повітряного вапна  100г, просівають 

через сито, поміщають у внутрішню 

склянку приладу, потім у нього 

вливають 20 мл води за температури 

20°С и закривають пробкою, у якій 

щільно встановлений термометр зі 

шкалою до 150°С. Ртутну кульку 

термометра занурюють у реагуючу 

суміш.  

Через кожні 30с фіксують 

показання термометра і роблять 

відповідний запис у журналі для 

лабораторних робіт. Температура 

суміші спочатку зростає, а потім 

починає знижуватися. Запис 

спостережень припиняють з моменту 

початку спаду температури. Час, що 

 
1 термометр; 2 пробка; 3 внутрішній 

циліндр; 4 скляна посудина; 5 ізоля-

ційний  шар; 6 вапно 

 

Рисунок 7  Прилад для визначення 

швидкості гасіння вапна 
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пройшов з моменту змішування вапна з водою до початку спаду температури, 

характеризує швидкість гасіння вапна. 

Результати іспитів зіставляють відповідно до вимог ГОСТ 9179-77 і за 

результатами випробувань роблять висновки про швидкість гасіння вапна.  

 

2 Визначення нормальної густоти гіпсового тіста 

 

 Нормальна густота (стандартна консистенція) гіпсового тіста 

виражається у відсотках води від ваги гіпсу і характеризує співвідношення між 

ними. Нормальну густоту гіпсового тіста визначають за допомогою 

віскозиметра Суттарда (рис. 8), що представляє собою мідний або латунний 

циліндр, що має висоту 10см і внутрішній діаметр 5см. Циліндр повинний мати 

добре відполіровані внутрішню поверхню і місце зіткнення зі склом.  Циліндр 

установлюють на скло. На склі або на папері під склом наносять ряд 

концентричних кіл діаметром від 6 до 20 см. Перед випробуванням циліндр і 

скло злегка змочують чистою водою. Скляну пластинку кладуть строго 

горизонтально, а циліндр встановлюють у центрі концентричних кіл. 

Для визначення нормальної густоти гіпсового тіста відважують 300г 

гіпсу, всипають його в сферичну чашку. В іншу відмірюють 150...210 мл води. 

Гіпс обережно всипають у воду і шпателем швидко розмішують протягом  30с 

доти, доки не утвориться однорідна маса. Тістом, що отримали, заповнюють 

циліндр на склі, надлишок зрізують ножем і загладжують поверхню, (на все це 

витрачають не більше 30с). Після цього циліндр швидким і строго 

вертикальним рухом піднімають угору, при цьому тісто розливається на склі. 

Діаметр розсуву вимірюють у двох взаємно перпендикулярних напрямках з 

похибкою не більше 5 мм. Середній діаметр характеризує консистенцію 

гіпсового тіста.  

 

1   циліндр, 

2  скляна пластинка з концентричними колами, 

3  корж із гіпсового тіста 

 

Рисунок 8  Віскозиметр Суттарда 
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Нормальна густота гіпсового тіста повинна відповідати 180 ± 5 мм. Якщо 

під час випробування діаметр коржа з гіпсового тіста вийшов більше 18 см, 

дослід повторюють з меншою кількістю води; якщо діаметр виявиться менше, 

ніж 18 см, то дослід повторюють з більшою кількістю води. 

 

3 Визначення термінів схоплювання гіпсового тіста 

 

Терміни схоплювання гіпсового тіста визначають за допомогою приладу 

Віка (рис. 9). 

Перед початком випробувань перевіряють вільне падіння металевого 

стержня, чистоту голки, нульове положення вказівної стрілки, коли голка 

торкається скляної пластинки. Кільце і пластинку перед початком 

випробування змазують тонким шаром машинної олії. 

Для визначення термінів схоплювання зважують 200г гіпсу, рівномірно 

всипають його у воду, кількість якої відповідає нормальній густоті тіста, і 

перемішують масу протягом  30 с. Приготовленим тістом швидко заповнюють 

кільце приладу, яке встановлене на склі. Надлишок тіста зрізують і поверхню 

 

1  станина; 2  рухливий металевий стержень; 3  площадка 

для додаткового вантажу; 4  вказівна стрілка; 5  шкала;  

6  затискний гвинт для закріплення стержня на необхідній 

висоті; 7  сталева голка діаметром 1 мм і довжиною 50мм; 

8  латунне кільце у вигляді зрізаного конуса;  

9  скляна пластинка 

 

Рисунок 9  Прилад Віка 
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загладжують ножем. Потім кільце трохи струшують і поміщають під голку 

приладу так, щоб її кінець торкався поверхні тіста в центрі кільця і 

закріплюють стержень затискним гвинтом. Потім голку через кожні 30с 

опускають у гіпсове тісто так, щоб щораз  вона занурювалася в нове місце. 

Після кожного занурення голку ретельно витирають. На початку випробування 

голку рекомендується під час занурення злегка гальмувати, щоб вона не 

зігнулася при ударі об скло. 

За отриманим значенням визначають початок і кінець схоплювання. 

Початком схоплювання вважають проміжок часу від моменту змішування гіпсу 

з водою до моменту, коли голка під час опускання в тісто перший раз не 

доходить до дна пластинки на 0,5 мм. Кінцем схоплювання вважають проміжок 

часу від моменту змішування гіпсу з водою до моменту занурення голки в тісто 

не більше, ніж на 1,0 мм. 

За отриманими даними визначають до якої групи по термінах твердіння 

відноситься випробуваний гіпс. 

 

4  Визначення нормальної густоти цементного тіста 

 

Нормальну густоту цементного тіста визначають на раніше розглянутому 

приладі Віка, у якому на відміну від випробувань будівельного гіпсу голку  

заміняють металевим товкачиком діаметром 10мм і довжиною 50мм. Перед 

початком випробувань перевіряють вільне падіння рухливого стержня приладу, 

чистоту металевого товкачика, положення стрілки, що повинна стояти на 

нульовій відмітці у разі зіткнення металевого стержня зі скляною пластинкою; 

змазують кільце і пластинку тонким шаром машинної олії. 

Для приготування цементного тіста відважують 400г випробуваного 

цементу, висипають його в сферичну металеву чашку, заздалегідь протерту 

вологою тканиною. Потім у цементі роблять поглиблення, куди в один прийом 

уливають заздалегідь відмірену воду в кількості, що необхідна для одержання 

цементного тіста нормальної густоти. Кількість води для першого спробного 

замішування цементу може бути орієнтовно прийнято 100...112см
3
, тобто  

25...28% маси цементу. Поглиблення, у яке була налита вода, за допомогою 

сталевої лопатки заповнюють цементом і через 30с після цього обережно 

перемішують, а потім енергійно розтирають тісто лопаткою у взаємно 

перпендикулярних напрямках, періодично повертаючи чашку на 90°. 

Тривалість перемішування і безперервного розтирання з моменту змішування 

цементу з водою 5 хв. 

Після закінчення перемішування цементне тісто укладають в один 

прийом до кільця, яке п'ять-шість разів струшують. Надлишок цементного тіста 

зрізують ножем, що заздалегідь протирають вологою тканиною. Кільце на 

скляній пластинці ставлять під стержень приладу Віка, металевий стержень  

приводять у зіткнення з поверхнею тіста в центрі кільця і закріплюють його в 

такому положенні затискним гвинтом. Потім швидко відгвинчують затискний 

гвинт і стержень разом з металевим товкачиком вільно занурюється в тісто. 
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Через 30с з моменту звільнення стержня фіксують глибину занурення 

металевого товкачика за шкалою приладу. 

Густота цементного тіста вважається нормальною, якщо стержень не 

доходить до скляної пластинки на 5...7 мм. Якщо стержень, занурюючись в 

цементне тісто, зупиниться вище, то випробування повторюють з більшою 

кількістю води, а якщо нижче  з меншою, домагаючись занурення металевого 

товкачика на глибину, що відповідає нормальній густоті тіста. Кількість  води, 

що додається, для одержання тіста нормальної густоти, виражена у відсотках 

маси цементу, визначають з точністю до 0,25%. 

 

Контрольні питання 

 

1 Що являє собою повітряне вапно? 

2 Викладіть методику визначення швидкості гасіння вапна. 

3 На які групи за швидкістю гасіння підрозділяється вапно? 

4 Що являє собою будівельний гіпс? 

5 Викладіть методику визначення нормальної густоти гіпсового тіста. 

6 За допомогою якого приладу визначають терміни схоплювання 

гіпсового тіста і яка методика цього визначення? 

7 Що являє собою портландцемент? 

8 Викладіть методику визначення нормальної густоти цементного тіста.  
 

 

Лабораторна робота № 4 

 

ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ І БЕТОНУ 

 

 Ціль роботи  ознайомитися з вимогами ГОСТів до бетонних сумішей, 

вивчити методи визначення рухливості й твердості бетонної суміші та марки 

бетону.  

 Обладнання  стандартна форма-конус, прилад для визначення 

твердості, технічний віскозиметр, лабораторна віброплощадка, форми для 

виготовлення зразків-кубів, прес, кульковий молоток, металевий стержень 

діаметром 16 мм, лінійка, завантажувальна лійка, металевий лист,  кельня. 

 

Загальні положення 

 

Бетоном називають штучний кам'яний матеріал, одержуваний у 

результаті твердіння ретельно перемішаної та ущільненої суміші, що 

складається із зв'язувальної речовини, води, дрібного і великого заповнювачів, 

а також різних добавок, узятих у визначених пропорціях. До затвердіння цю 

суміш називають бетонною сумішшю. 

Широкий діапазон властивостей бетону обумовлений його складом, 

властивостями вихідних матеріалів, технологією готування і укладання 
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бетонної суміші в конструкцію, умовами ущільнення і твердіння бетонної 

суміші.  

Властивості бетонної суміші мають велике значення для технології 

бетонних і залізобетонних конструкцій, тому що визначають умови їхнього 

формування і у відомій мірі їхню кінцеву якість. 

 Найбільш важливою властивістю бетонної суміші є легкоукладальність. 

Легкоукладальність характеризує здатність бетонної суміші заповнювати 

форму виробу, що бетонується і ущільнюватися в ній під дією сили ваги або 

зовнішніх механічних впливів. Ця властивість бетонної суміші оцінюється 

рухливістю або твердістю бетонної суміші відповідно до ГОСТ 10181.1-81. 

 

Порядок виконання роботи 

 

1 Визначення рухливості бетонної суміші 

 

Рухливість бетонної суміші визначають за допомогою стандартного 

конуса (рис. 10), що являє собою металеву форму без дна у вигляді зрізаного 

конуса висотою 300 мм, діаметром верхньої основи 100 мм і нижньої  200 мм. 

Конус, попередньо змочений зсередини водою, установлюють на  

горизонтальну поверхню, що не всмоктує вологу (металевий лист). Потім його 

заповнюють бетонною сумішшю трьома рівними за висотою шарами з 

ущільненням кожного шару 25-кратним штикуванням металевим стержнем 

діаметром 16 мм. Конус під час наповнення і штикування повинний бути 

щільно притиснений до листа. 

 
 

Рисунок 10  Стандартна 

форма-конус для 

визначення рухливості 

бетонної суміші  
 

 

1  осілий конус бетонної суміші; 

2  лінійка з поділками; 

3  металева лінійка; 

4  форма-конус 

Рисунок 11   Вимір опаду бетонного конуса 
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Після укладання і ущільнення бетонної суміші надлишок бетонної суміші 

зрізують кельнею урівень з верхніми краями конуса. Потім конус строго 

вертикально знімають з відформованої бетонної суміші й встановлюють поруч 

з нею. Звільнена від форми бетонна суміш під дією власної маси починає 

осідати. На верхню підставу форми конуса укладають металеву лінійку і 

вимірюють відстань від нижньої грані лінійки до верху бетонної суміші з 

точністю до 0,5 см  (рис. 11). 

 

2  Визначення жорсткості бетонної суміші 

 

2.1 Визначення жорсткості бетонної суміші за допомогою стандартного 

приладу для визначення жорсткості 

 

Жорсткість визначають у бетонних сумішей, що мають нульове осідання 

конуса. Жорсткість бетонної суміші Ж характеризується часом вібрації  (у 

секундах), необхідним для вирівнювання і ущільнення попередньо 

відформованого конуса  бетонної  суміші  в приладі для визначення жорсткості. 

Жорсткість бетонної суміші з зернами заповнювача найбільшої крупності 

до 40 мм включно визначають на лабораторній віброплощадці в послідовності, 

що наведена нижче. 

Перед випробуванням внутрішню поверхню конуса очищають і 

протирають вологою тканиною. Прилад (рис. 12) установлюють на 

 

1  форма; 2  підпори для кріплення конуса; 3  конус; 

4  лійка; 5  штанга; 6  направляюча втулка; 

7  втулка для кріплення диска; 8  диск із шістьма   

отворами; 9  штатив; 10  затискач штатива 

 

Рисунок 12  Стандартний прилад для визначення 

жорсткості бетонної суміші 
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віброплощадку і збирають у наступному порядку: встановлюють і жорстко 

закріплюють циліндричне кільце приладу, в яке вставляють конус і 

закріплюють його, після чого встановлюють лійку. 

Заповнення  конуса   приладу   бетонною  сумішшю,  ущільнення її і 

зняття конуса з відформованої суміші роблять як описано вище (під час 

визначення рухливості бетонної суміші). Поворотом штатива диск 

установлюють над відформованим конусом бетонної суміші і плавно опускають 

його на поверхню конуса суміші. Потім одночасно включають віброплощадку й 

секундомір і спостерігають за вирівнюванням і ущільненням бетонної суміші. 

Вібрування роблять доти, доки не почнеться виділення цементного тіста з будь-

яких двох отворів диска. У цей момент виключають секундомір і 

віброплощадку. Отриманий час (у секундах) характеризує жорсткість бетонної 

суміші.  

Для визначення жорсткості бетонної суміші допускається використання 

інших методів з використанням усереднених перекладних коефіцієнтів. 

 

2.2  Визначення жорсткості бетонної суміші за  допомогою технічного 

віскозиметра 

 

Для визначення жорсткості використовують технічний віскозиметр (рис. 

13), що являє собою циліндричну посудину висотою 200 мм і діаметром 300 

мм. У середині цієї посудини міститься циліндричне кільце. До верхнього краю 

цього кільця прикріплені три планки, за допомогою яких кільце закріплюють на 

бортах посудини в підвішеному стані на відстані 70 мм від дна посудини. У 

комплекті технічного віскозиметра мається зрізаний металевий конус з 

насадкою і знімний штатив зі штангою, на нижньому кінці якого закріплений 

диск. 

Жорсткість бетонної суміші визначають у такий спосіб. Циліндричну 

посудину віскозиметра встановлюють на лабораторній віброплощадці. Потім у 

посудину вставляють кільце і закріплюють його затискачами. У кільце 

поміщають стандартний конус без нижніх планок, на конус установлюють 

насадку, після чого заповнюють його бетонною сумішшю трьома рівними за 

висотою шарами зі штикуванням кожного шару по 25 разів металевим 

стержнем. Остаточно ущільнюють суміш у конусі вібруванням доти, доки на 

поверхні суміші із-під нижньої основи конуса не почне виділятися цементне 

молоко. Вібрування повинне продовжуватися не менше 5 і не більше 50 сек. 

Після закінчення вібрування насадку знімають, надлишок суміші 

зрізують кельнею урівень із краями конуса, а потім строго вертикально 

знімають конус. Після цього на прилад установлюють штатив з диском, цілком 

звільняють затискний гвинт штанги й опускають диск на поверхню 

відформованого конуса бетонної суміші. Одночасно включають віброплощадку 

і секундомір. Під дією вібрації бетонна суміш починає розтікатися і проникати 

в посудину за внутрішнє кільце. Разом з осіданням бетонної суміші опускається 

і плоский диск зі штангою. Як тільки риска на штанзі збіжиться з верхньою 
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площиною направляючої голівки штатива, виключають секундомір і 

віброплощадку і позначають час, що пройшов від моменту включення 

віброплощадки до її вимикання. Цей час у секундах, помножений на 

усереднений перекладний коефіцієнт 0,45 характеризує  жорсткість бетонної 

суміші.  

 

2.3  Визначення жорсткості бетонної суміші спрощеним методом 

 

Жорсткість бетонної суміші з максимальною крупністю зерен 

заповнювача 70 мм визначають спрощеним методом. Металеву форму для 

виготовлення бетонного зразка куба розміром 200х200х200 мм установлюють 

на лабораторну віброплощадку. У форму вставляють стандартний конус без 

нижніх планок і заповнюють його бетонною сумішшю, як зазначено вище. 

Потім конус обережно знімають і включають віброплощадку та секундомір. 

Коли бетонна суміш заповнить усі кути форми, а поверхня її стане 

горизонтальною (рис. 14), віброплощадку і секундомір виключають. Час у 

секундах, необхідний для вирівнювання поверхні бетонної суміші у формі, 

помножений на усереднений перекладний коефіцієнт 0,7, характеризує 

жорсткість бетонної суміші. 

 

1  циліндрична посудина; 

2  внутрішнє кільце; 

3  бетонна суміш; 4  диск 

Рисунок 13  Технічний віскозиметр для   

визначення жорсткості 

                               бетонної суміші 
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3   Визначення марки бетону 

 

Основною якісною характеристикою бетону є його марка. Вона 

визначається межею міцності на стиск стандартних зразків-кубів, виготовлених 

з бетонної суміші й витриманих до випробування протягом 28 діб у нормальних 

умовах (ГОСТ 10180-90). Крім того, марка бетону в конструкціях може бути 

визначена без їхнього руйнування механічними або фізичними методами. 

 

3.1  Визначення міцності бетону стандартних зразків-кубів 

 

Межа міцності на стиск бетону визначається за результатами 

випробувань зразків-кубів. Для цього відбирають середню пробу бетонної 

суміші. Методика відбору проб залежить від виду конструкції, методу 

укладання і твердіння бетонної суміші та інших факторів.  

 Зразки виготовляють у розбірних сталевих або чавунних зі шліфованою 

внутрішньою поверхнею формах. Форми повинні бути досить твердими, що 

виключають деформації і втрати цементного тіста в процесі формування. 

Перед укладанням бетонної суміші форми чистять і змазують внутрішню 

поверхню мінеральною олією для усунення зчеплення з бетоном. Методи 

укладання і ущільнення бетонної суміші у формах залежать від її рухливості. 

Особливо рухливу бетонну суміш укладають у форми й ущільнюють 

штикуванням металевим стержнем. Після закінчення штикування верхнього 

шару надлишок бетону зрізують металевою лінійкою урівень із краями форми, 

а поверхню зразка загладжують. Пластичні та тверді бетонні суміші 

ущільнюють вібруванням на віброплощадках.  

Після ущільнення зразки у формах, захищених вологою тканиною, від 

висихання зберігають у приміщенні протягом  доби, потім їх виймають з форм, 

маркують і до моменту досліду зберігають у камерах нормального твердіння. 

Потім зразки витягають з камери вологого збереження і випробують на пресі.  

 

1  конус; 2  металева форма куба; 

3  бетонна суміш; 4  віброплощадка 

Рисунок 14  Спрощений метод визначення жорсткості 

бетонної суміші 
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Межу міцності на стиск бетону Rб, (Па, кгс/см
2
) визначають як 

відношення  сили, що руйнує F (Н, кгс) до первісної площі поперечного 

перерізу зразка S(м
2
, см

2
) і обчислюють за формулою   

S

F
Rб  

Межу міцності на стиск бетону обчислюють як середнє арифметичне 

результатів випробувань трьох зразків.  

 

3.2  Визначення міцності бетону в конструкціях 

 

Для визначення міцності бетону в конструкціях без їхнього руйнування  

використовують різні механічні та фізичні методи. У цих методах 

використовуються різні прилади, засновані на принципі заглублення в бетон 

бойка (кульки) під час удару з визначеною силою або на принципі відскоку від 

поверхні бетону. До таких приладів відносяться кульковий молоток конструкції 

І. А. Фізделя. 

Кульковий молоток конструкції І.А. Фізделя  (рис. 15)  складається із  

металевого молотка масою 250 м, що з одного боку загострений, а з іншого   

ударний і закінчується  завальцовуваною   обертовою   кулькою,   і   дерев'яної 

ручки довжиною 300 мм і масою 100г. Під час удару молотком кулька 

вминається в бетон і утворює лунку, діаметр якої залежить від міцності 

бетону, вірніше від міцності цементного каменю. Бетон необхідно випробувати  

з  боку  бічних  поверхонь   конструкції, попередньо очистивши їх від пилу і 

сторонніх предметів. 

 

 
 

Рисунок 16  Залежність між діаметром 

лунок і міцністю бетону 

 
 

Рисунок 15  Кульковий 

молоток І.А. Фізделя 
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 Для оцінки міцності бетону в даному місці конструкції необхідно 

зробити не менше 6 ударів молотком і вимірити (з точністю до 0,1 мм) діаметр  

лунок, що вийшли. Середній діаметр лунок обчислюють як середнє 

арифметичне близьких за значенням діаметрів декількох (4...6) лунок. Лунки, 

отримані під час неточного удару, а також ті, що утворені у разі влучення 

кульки в раковини або щебінь, не вимірюють. Міцність бетону в даному місці 

конструкції визначають, користуючись графіком залежності діаметра лунки від 

міцності (рис. 16). Точність даного методу значною мірою  залежить від уміння 

і досвіду працівника, що виконує випробування. 

 

Контрольні питання 

 

1 Що являє собою важкий бетон? 

2 Як визначити рухливість бетонної суміші?                     

3 За допомогою якого приладу визначають твердість бетонної суміші? 

4 Які Ви знаєте способи визначення твердості бетонної суміші? 

5 Викладіть послідовність визначення міцності зразків бетону. 

6 Викладіть послідовність визначення міцності бетону в конструкціях. 

 

 

 

Лабораторна робота № 5 

 

ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ 

 

 Ціль роботи  ознайомитися з вимогами державних стандартів до 

керамічних матеріалів і вивчити методи визначення марки цегли і його 

водопоглинення. 

 Обладнання  гідравлічний прес, сушильна шафа, посудина з водою. 

 

Загальні положення 

 

Керамічні матеріали одержують із глиняних мас шляхом формування і 

наступного випалу. При цьому часто має місце проміжна технологічна операція   

сушіння свіжовідформованих виробів, які називаються "сирцем". 

За характером будівлі черепка розрізняють керамічні матеріали пористі 

(неспечені) і щільні (спечені). Пористу структуру мають цегла, блоки, камені, 

черепиця, дренажні труби та ін. Щільну  плитки для підлоги, каналізаційні 

труби, санітарно-технічні вироби. 

Сировиною для виготовлення керамічних матеріалів служать різні 

глинисті гірські породи.  

Глиною називають землисті мінеральні маси або уламкові гірські породи, 

здатні з водою утворювати пластичне тісто, яке після висихання зберігає 

додану йому форму, а після випалу здобуває твердість каменю. Керамічні 
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властивості глин характеризуються пластичністю, зв’язаністю  і з’вязувальною  

здатністю, відношенням до сушіння та до дії високих температур. 

Пластичністю глини називають її властивість утворювати у разі 

змішування з водою тісто, що під дією зовнішніх зусиль здатно приймати 

задану форму без утворення розривів і тріщин і зберігати цю форму під час 

наступного сушіння і випалу. 

З’вязувальна здатність глини характеризується можливістю зв'язувати 

частки непластичних матеріалів (піску, шамоту та ін.) і утворювати підчас 

висихання досить міцний виріб заданої форми. 

Зсіданням називають зменшення лінійних розмірів і обсягу під час 

сушіння зразка (повітряне зсідання) і випалу (вогневе зсідання).  

 Будівельна кераміка характеризується широкою номенклатурою виробів з 

різноманітними фізико-механічними властивостями. Найважливіші властивості 

керамічних матеріалів: істина і середня щільності, міцність, водопоглинення і 

морозостійкість. Вимоги до властивостей керамічних матеріалів і виробів у 

залежності від їхнього призначення різні. Для стінових виробів основна 

властивість  міцність, тому що вони сприймають великі навантаження в 

будинках і спорудженнях, а також морозостійкість. Для фасадних і 

покрівельних виробів визначальна властивість  морозостійкість, для 

дорожньої цегли, каналізаційних труб і плиток для підлоги  щільність, для 

теплоізоляційних виробів  теплопровідність, для дренажних труб  пористість 

і т.д. 

Властивості керамічних виробів визначаються виглядом і якістю вихідної 

сировини, способом його переробки, умовами формування, теплової обробки, 

ступенем спікання.  

Істина щільність керамічних матеріалів визначається їхнім хіміко-

мінералогічним складом, способом формування і ступенем спікання.  

Міцність керамічних матеріалів визначається виглядом і властивостями 

використаної сировини, умовами готування і формування глиняних мас, 

ступенем завершеності процесів спікання. Міцність будівельної кераміки 

коливається в широких межах.  

Водопоглинання керамічних виробів  непряма характеристика їхньої 

пористості, а отже, і щільності. Воно значно впливає на інші властивості: 

морозостійкість, воздухо- і паропропроникливість, міцність зчеплення з 

будівельним розчином і ін.  

Морозостійкість керамічних виробів обумовлює їхню довговічність, 

тому що визначає здатність виробів у насиченому водою стані витримувати 

багаторазове поперемінне заморожування і розмерзання без ознак руйнування і 

значного зниження міцності (не більше 15%). Морозостійкість керамічних 

матеріалів залежить від їхньої межі міцності на розтяг, модуля пружності і 

структури. 

Теплопровідність керамічних виробів залежить від їхньої середньої 

щільності, структури черепка та його вологості.  
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Порядок виконання роботи 

 

1 Визначення марки цегли 

 

Марку цегли визначають за межею міцності на стиск і вигин, 

підготовлених і випробуваних на гідравлічному пресі зразків. 

Для визначення межі міцності на стиск відібрані для випробувань 

цеглини (5 шт. від середньої проби) розпилюють дисковою пилкою по ширині 

на дві рівні частини. Обидві половинки постелями накладають одна на одну 

так, щоб поверхні розпилу були спрямовані в протилежні боки, і склеюють 

цементним тістом з портландцементу марки не вище 400, при цьому товщина 

шару цементного тіста не повинна перевищувати 5 мм. Крім того, цементним 

тістом шаром 3 мм вирівнюють (підливають) обидві зовнішні поверхні   

рівнобіжні з’єднувальному  шву. 

Виготовлений у такий спосіб зразок повинен бути близький за формою до 

куба (рис. 17). Необхідно, щоб площини зразка були взаємно рівнобіжні й 

перпендикулярні до бічних граней, що перевіряють косинцем. Зразки до 

випробування необхідно витримувати в лабораторії у вологих умовах протягом  

3...4 діб  для затвердіння цементного тіста, після чого їх випробують на стиск. 

 

Перед випробуванням на стиск 

перевіряють косинцем паралельність 

поверхонь, покритих затверділим 

цементним тістом, і вимірюють з 

точністю до 1см
2
 площу поперечного 

перерізу зразка, що дорівнює добутку 

результатів двох взаємно 

перпендикулярних вимірів за 

площиною склеювання половинок 

цегли. 

Під час визначення межі міцності 

на стиск зразок установлюють на 

нижню опору гідравлічного преса так, 

щоб геометрично його центр збігався з 

центром опори. Потім верхню опору опускають на зразок і насосом преса 

рівномірно передають тиск на зразок, доводячи його до руйнування. Значення  

зусилля, що руйнує, фіксують за показанням контрольної стрілки вимірника 

сили преса. 

Межу міцності на стиск (МПа, кгс/см
2
), визначають за формулою 

S

F
Rб , 

де   F  навантаження що руйнує, (Н, кгс); 

 S  площі поперечного перерізу зразка (м
2
, см

2
).   

 
 

Рисунок 17  Куб із цегли для 

випробувань на стиск 
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Межі міцності на стиск 

обчислюють як середнє арифметичне 

результатів досліджень п'яти зразків.  

Межу міцності на вигин 

визначають шляхом випробування на 

гідравлічному пресі цілої цегли, 

покладеної плиском на дві опори, 

розташовані на відстані 200 мм одна 

від іншої (рис. 18). Опори повинні 

мати заокруглення радіусом 10...15 

мм. Навантаження передають на 

середину цегли через опору з таким 

же заокругленням. 

Для більш щільного і правильного прилягання зразка до опор на цеглі за 

рівнем накладають з цементного тіста три смужки шириною 20...30 мм: дві 

смужки  в місцях обирання на нижні опори, одну  під опору, що передає 

навантаження. Якщо в цеглі маються тріщини, то смужки розташовують так, 

щоб самі значні тріщини під час випробування виявилися на нижній поверхні 

зразка. 

Підготовлені зразки витримують у лабораторії протягом  3...4 діб для 

затвердіння цементного тіста. Перед випробуванням вимірюють розміри 

поперечного перерізу цегли по середині прольоту (між опорами) з точністю до 

1 мм. Випробування цегли проводять на п’ятитонному гідравлічному пресі. 

Межу міцності на вигин Rизг  обчислюють за формулою 

     
22

3

bh

Fl
Rизг , 

де  F  руйнівне навантаження, Н, кгс; 

      l  відстань між опорами, м, см; 

      b  ширина цегли, м, см; 

      h  висота (товщина) цегли по середині прольоту, м, см. 

 

За остаточний результат приймають середнє арифметичне з п'яти 

визначень.  

 

2. Визначення водопоглинання цегли 

 

Випробування цегли на водопоглинання роблять шляхом насичення 

зразків (цілої цегли або її половинок) у воді з температурою 15-20°С вдовж 48 

год. або в киплячій воді протягом  4год. Зразки цегли в кількості 3 шт. перед 

випробуванням висушують за температури 105-110°С до постійної маси. Масу 

зразка вважають постійною, якщо різниця результатів двох наступних 

зважувань після висушування не перевищує 0,2%. Зважування зразків роблять 

після їхнього повного остигання. Час між двома наступними зважуваннями, що 

 

Рисунок 18  Схема випробування 

цегли на вигин 
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включає сушіння та остигання зразків, повинне бути не менше 3 год. 

Зразки-цеглини укладають сторчма на дно посудини з водою за 

температури 15...20°С так, щоб рівень води в ньому був вище верху зразків на 

2...10 см. Зразки витримують у воді протягом  48 год., після чого їх виймають із 

посудини, обтирають вологою тканиною і негайно зважують. Масу води, що 

витекла зі зразка на чашку ваг, включають до маси насиченого водою зразка. 

Водопоглинання зразка (%) визначають за формулою: 

1001

m

mm
Wm , 

де m1   маса насиченого водою зразка, м; 

      m  маса зразка, висушеного до постійної маси, м. 

Водопоглинання цегли обчислюють як середнє арифметичне результатів 

випробувань трьох зразків. 

З метою прискореного визначення водопоглинання цегли можна 

застосовувати метод кип'ятіння, відповідно до якого підготовлені за наведеною 

раніше методикою три зразки-цегли укладають у посудину з водою. Посудину з 

водою і зануреними зразками нагрівають до температури кипіння води. У 

киплячій воді зразки витримують протягом 4 год., після чого їх охолоджують 

до температури 20...30°С шляхом безперервного додавання в посудину 

холодної води. Зважування і обчислення водопоглинання обчислюють за 

наведеною вище методикою. Водопоглинання цегли повинне бути не менше 

8%. 

 

Контрольні питання 
 

1 Яким чином підготовляють цеглу для визначення її марки? 

2 Стисло викладіть методику випробування цегли для визначення її 

марки. 

3 Викладіть методику визначення водопоглинання цегли. 
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