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ВСТУП 

 

 Дані методичні вказівки, розроблені відповідно до навчальної програми з 
дисципліни «Технологія виготовлення залізобетонних виробів», призначені для 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.05050315 

«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».  

 Будівельна індустрія, яка є найважливішою галуззю народного 

господарства, характеризується величезними масштабами виробництва 

матеріалів і виробів різного призначення, високим ступенем механізації та 

автоматизації виробничих процесів. Усі її технологічні етапи насичені 
різноманітними механізмами й устаткуванням, ефективна експлуатація яких 

залежить від властивостей сировини, що переробляється, напівфабрикатів і 
їхньої зміни під дією механічних, теплових та інших видів впливів під час 
видобутку, транспортування, здрібнювання, змішування, формування і теплової 
обробки. 

Виконання лабораторних робіт є однією з важливих складових у вивченні 
курсу «Технології виготовлення залізобетонних виробів». Кожна лабораторна 
робота містить у собі короткий опис досліджуваної теми, порядок виконання 

роботи, схеми, таблиці й графіки, необхідні для виконання роботи й аналізу 

результатів.  

Перед кожним лабораторним заняттям студент повинен вивчити матеріал 

відповідного розділу 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 дотримуватись правил техніки 

безпеки.  

Під час оформлення звіту про виконану роботу до лабораторного 

журналу заносять номер, назву роботи, законспектований теоретичний 

матеріал, короткий опис лабораторної установки й методу дослідження, 

результати, отримані під час виконання, обробки й аналізу отриманих даних. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

Бетоном називають штучний кам'яний матеріал, одержуваний у 

результаті твердіння ретельно перемішаної та ущільненої суміші, що 

складається із в'яжучої речовини, води, дрібного й крупного заповнювачів, а 
також різних добавок, узятих у визначених пропорціях. До моменту затвердіння 

дану суміш називають бетонною. 

Мінеральними (неорганічними) в'яжучими речовинами називають 

порошкоподібні матеріали, що утворюють під час змішування з водою 

пластичну масу, яка під впливом фізико-механічних процесів поступово 

перетворюється на міцне каменеподібне тіло. 
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Заповнювачі  є  основною складовою частиною бетону. Заповнювачі 
займають до 80...85 % від обсягу бетону і впливають  на його властивості та 
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. Існують крупний (щебінь і гравій) і дрібний (пісок) 

заповнювачі. 
Щебінь −−−− це природний матеріал, одержуваний у результаті дроблення 

твердих гірських порід на шматки розміром 5…70 мм (іноді до 150 мм). Зерна 
щебеню мають неправильну гострокутну форму з шорсткуватою поверхнею,  

завдяки чому щебінь добре зчеплюється з цементно-піщаним розчином. Його 

застосовують у якості заповнювача для бетонів, для улаштування дорожніх 

покрить і т.д.      

Гравій − це природний матеріал, що утворюється в результаті 
природного руйнування міцних гірських порід. Зерна гравію мають округлу 

форму й гладеньку поверхню. Розмір зерен є таким самим, як і розмір зерен 

щебеню. За своїм походженням гравій буває гірський, річковий і морський. 

Застосовують гравій так само, як і щебінь. 

Пісок − це природна або штучно отримана шляхом дроблення гірських 

порід пухка суміш зерен різних мінералів розміром 0,16...5,0 мм. Залежно від 

умов утворення піски бувають гірські, річкові, морські, дюнні, барханні іт.д. 

Пісок застосовують для виготовлення бетонів і розчинів, улаштування основ 

дорожніх покриттів, дренажних споруджень.  

Широкий діапазон властивостей бетону обумовлений його складом, 

властивостями вихідних матеріалів, технологією виготовлення й укладання 

бетонної суміші в конструкцію, умовами ущільнення й твердіння бетонної 
суміші.  

 

  
Лабораторна робота № 1 

 

 

ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ ТА БЕТОНУ 

 

 

 Мета роботи − ознайомлення з вимогами Державних стандартів щодо 

бетонних сумішей, вивчення методів визначення рухливості й жорсткості 
бетонної суміші.  
 Обладнання − стандартна форма-конус, прилад для визначення 

жорсткості, технічний віскозиметр, лабораторна віброплощадка. 

 

 

 



 

ЗАГАЛЬНІ

Властивості бетонної
бетонних і залізобетонних конструкцій
формування й у відомій мі
 Найбільш важливою властивістю
Легкоукладальність характеризує
форму виробу, що бетону
зовнішніх механічних впливів
рухливістю або твердістю бетонної
 

ПОРЯДОК

1 Визначення

Рухливість бетонної суміші
конуса (рис. 1), що являє 
конуса висотою 300 мм, діаметром
Конус, попередньо змочений
горизонтальну поверхню, що
заповнюють бетонною сумішшю
ущільненням кожного шару
діаметром 16 мм. Конус під

Рисунок 1 − 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

Властивості бетонної суміші мають велике значення
залізобетонних конструкцій, тому що визначають

ірі їхню кінцеву якість. 

важливою властивістю бетонної суміші є легкоукладальність
характеризує здатність бетонної суміші

бетонується й ущільнюватися в ній під дією
механічних впливів. Така властивість бетонної суміші

твердістю бетонної суміші відповідно до ГОСТ

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

 

Визначення рухливості бетонної суміші
 

 

бетонної суміші визначають за допомогою
що являє собою металеву форму без дна у ви

мм, діаметром верхньої основи 100 мм і нижньо
попередньо змочений зсередини водою, установлюють

поверхню, що не всмоктує вологу (металевий лист
бетонною сумішшю трьома рівними за висот
кожного шару 25-кратним штикуванням металевим

Конус під час наповнення і штикування повинний

 

 Стандартна форма-конус для визначення
рухливості бетонної суміші 

 

значення для технології 
визначають умови їхнього 

легкоукладальність. 

бетонної суміші заповнювати 

ній під дією сили ваги або 

бетонної суміші оцінюється 

ОСТ 10181.1-81. 

бетонної суміші 

допомогою стандартного 

без дна у вигляді зрізаного 

і нижньої − 200 мм. 

водою установлюють на  

металевий лист). Потім його 

висотою шарами з 
штикуванням металевим стержнем 

штикування повинний бути 

для визначення 



 

щільно притиснений до металевого
Після укладання і ущільнення

зрізують кельнею урівень з
вертикально знімають з відформованої
з нею. Звільнена від форми
осідати. На верхню підставу
вимірюють відстань від нижньої
точністю до 0,5 см  (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Визначення
 

 

2.1 Визначення
стандартного

 

Жорсткість визначають
осідання конуса. Жорсткість
вібрації  (у секундах), необхідним
відформованого конуса  бетонної

Жорсткість бетонної суміші
(до 40 мм включно) 

нижченаведеній послідовності
Перед випробуванням

протирають вологою тканиною
віброплощадку й складають

1 − осілий
поділками

Рисунок
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металевого листа. 

ущільнення бетонної суміші надлишок бетонної
урівень з верхніми краями конуса. Потім

відформованої бетонної суміші й установлюють
від форми бетонна суміш під дією власної

верхню підставу форми конуса укладають металеву
відстань від нижньої грані лінійки до верху бетонної

). 

 

 

Визначення жорсткості бетонної суміші

Визначення жорсткості бетонної суміші за допомогою
стандартного приладу для визначення жо

визначають для бетонних сумішей, що мають
кість бетонної суміші (Ж) характеризується

секундах необхідним для вирівнювання і ущільнення
конуса бетонної  суміші  в приладі для визначення
бетонної суміші з зернами заповнювача найбільшої

 визначають на лабораторній в
послідовності.  

випробуванням внутрішню поверхню конуса
вологою тканиною. Прилад (рис.3) установлюють

складають у наступному порядку: встановлюють

осілий конус бетонної суміші; 2 − лінійка
ами; 3 − металева лінійка; 4 − форма-

унок 2 −  Вимір осідання бетонного конус

надлишок бетонної суміші 
конуса Потім конус строго 

становлюють поряд 

дією власної маси починає 
укладають металеву лінійку і 

бетонної суміші з 

бетонної суміші 

суміші за допомогою 

визначення жорсткості 

сумішей що мають нульове 
характеризується часом 

ущільнення попередньо 

для визначення жорсткості. 
заповнювача найбільшої крупності 

віброплощадці в 

поверхню конуса очищають і 
рис установлюють на 

встановлюють і жорстко 

 

лінійка з 
-конус 

бетонного конуса 



 

закріплюють циліндричне
закріплюють його, після чого

 

 

 

 

Заповнення  конуса   

зняття конуса з відформованої
визначення рухливості бетонної
установлюють над відформованим
опускають його на поверхню
віброплощадку й секундомір
бетонної суміші. Вібрування
цементного тіста з будь-

секундомір і віброплощадку
жорсткість бетонної суміші

Для визначення жорсткості
інших методів з використанням

 

 

 

1− форма; 2 − підпори
4 − лійка; 5 

7 − втулка для кріплення
отворами

Рисунок 3 − Стандартний
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циліндричне кільце приладу, в яке вставляють
його після чого встановлюють лійку. 

конуса   приладу   бетонною  сумішшю,  ущільнення
відформованої суміші виконують, як це описано

рухливості бетонної суміші). Поворотом штатива
над відформованим конусом бетонної суміші
на поверхню конуса суміші. Далі одночасно
секундомір і спостерігають за вирівнюванням
Вібрування здійснюють доти, доки не почнеться

-яких двох отворів диска, після чого
броплощадку. Отриманий час (у секундах

бетонної суміші.  
жорсткості бетонної суміші допускається

використанням усереднених перекладних коефіцієнтів

підпори для кріплення конуса; 3 − конус
лійка; 5 − штанга; 6 − направляюча втулка;

втулка для кріплення диска; 8 − диск із шістьма
отворами; 9 − штатив; 10 − затискач штатива

 

 

Стандартний прилад для визначення жорсткості
бетонної суміші 

яке вставляють конус і 

сумішшю,  ущільнення її і 
описано вище (під час 

Поворотом штатива диск 

бетонної суміші й плавно 

одночасно включають 

вирівнюванням і ущільненням 

очнеться виділення 

після чого виключають 

секундах) характеризує 

допускається застосування 

перекладних коефіцієнтів. 

 

конус; 

направляюча втулка; 

диск із шістьма   

штатива 

жорсткості 



 

2.2  Визначення 

 

Для визначення жо
(рис. 4), що являє собою циліндричну
300 мм. У середині цієї по
краю якого прикріплено три
бортах посудини в підвішеному
комплекту технічного віскозиметра
насадкою і знімний штатив зі
диск. 

 

 

 

Жорсткість бетонної суміші
посудину віскозиметра встановлюють
посудину вставляють кільце
поміщають стандартний конус

1− циліндрична
3 

Рисунок 4 − 
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Визначення жорсткості бетонної суміші за  допомогою
технічного віскозиметра 

 

жорсткості використовують технічний
являє собою циліндричну посудину висотою 200 мм

посудини міститься циліндричне кільце
три планки, за допомогою яких кільце закріплюють

в підвішеному стані на відстані 70 мм від дна
ого віскозиметра входить зрізаний металевий

знімний штатив зі штангою, на нижньому кінці я

бетонної суміші визначають наступним чином
встановлюють на лабораторній віброплощад

вставляють кільце й закріплюють його затиск
й конус без нижніх планок, на конус

 

циліндрична посудина; 2 − внутрішнє кільце
3 − бетонна суміш; 4 − диск 

 

 Технічний віскозиметр для визначення
жорсткості бетонної суміші 

суміші за допомогою 

використовують технічний віскозиметр    

висотою 200 мм і діаметром 

циліндричне кільце, до верхнього 

яких кільце закріплюють на 
мм від дна посудини. До 

металевий конус з 
якого закріплений 

наступним чином. Циліндричну 

броплощадці. Потім у 

його затискачами. У кільце 
на конус установлюють 

внутрішнє кільце; 

визначення 



 

12

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 з-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 з 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 вмикають віброплощадку й 

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 

площиною направляючої голівки штатива, вимикають секундомір і 
віброплощадку й позначають час, що пройшов від моменту вмикання 

віброплощадки до її вимикання. Цей час у секундах, помножений на 
усереднений перекладний коефіцієнт k=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 вмикають віброплощадку та секундомір. 

Коли бетонна суміш заповнить усі кути форми, а поверхня її стане 
горизонтальною (рис. 5), віброплощадку й секундомір вмикають. Час у 

секундах, необхідний для вирівнювання поверхні бетонної суміші у формі, 
помножений на усереднений перекладний коефіцієнт k=0,7, характеризує 
жорсткість бетонної суміші. 

 



 

1 Що собою являє 
2 Як можна визначити
3 За допомогою якого
4 Які Ви знаєте способи

ВИЗНАЧЕННЯ

Мета роботи − ознайом
бетону, визначення міцності та
 Обладнання − форми
молоток, металевий стержень
металевий лист,  кельня. 

ЗАГАЛЬНІ

Основною якісною характеристикою
визначається межею міцності
з бетонної суміші й витриманих

1 − конус
3 − бетонна

Рисунок  5 − Спрощен
бетонн
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Контрольні питання 

 

являє важкий бетон? 

визначити рухливість бетонної суміші?                    

допомогою якого приладу визначають жорсткість 

знаєте способи визначення жорткості бетонної суміші
 

 

Лабораторна робота № 2 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ МАРКИ БЕТОНУ 

 

 

ознайомлення з вимогами державних стандартів
визначення міцності та марки бетону.  

форми для виготовлення зразків-кубів, прес
ржень діаметром 16 мм, лінійка, завантажувальна

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

якісною характеристикою бетону є його
межею міцності на стиск стандартних зразків-кубів

витриманих щодо випробування протягом

конус; 2 − металева форма куба; 
бетонна суміш; 4 − віброплощадка 

 

прощений метод визначення жорсткост
бетонної суміші 

суміші?                     

 бетонної суміші? 

бетонної суміші? 

державних стандартів щодо  

кубів, прес, кульковий 

лінійка завантажувальна лійка, 

бетону є його марка. Вона 
кубів, виготовлених 

протягом 28 діб у 

 

сткості 
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нормальних умовах (ГОСТ 10180-90). Крім того, марка бетону в конструкціях 

може бути визначена без їхнього руйнування механічними або фізичними 

методами. 

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

 

2.1  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 за 
допомогою штикування металевим стержнем. Після закінчення штикування 

верхнього шару надлишок бетону зрізують металевою лінійкою врівень з 
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 випробовують на пресі.  
Межу міцності на стиск бетону Rб, (Па, кгс/см2

) визначають як 

відношення руйнівної сили F,  (Н, кгс) до первісної площі поперечного перерізу 

зразка S (м2
, см2

) і обчислюють за формулою   

S

F
R
б

= . 

Межу міцності на стиск бетону обчислюють як середнє арифметичне 
результатів випробувань трьох зразків.  

 

 

 

 

 



 

2.2  Визначення

Для визначення міцності
використовують різні механічні
різні прилади, засновані на принципі
час удару з визначеною силою
До таких приладів відносяться

Кульковий молоток конструкції
металевого молотка масою
ударний і закінчується  завальц
ручки довжиною 300 мм і
вминається в бетон і утвор
бетону, вірніше - від міцності
випробувати  з  боку  бічних
від пилу та сторонніх предметів

 Для оцінки міцності
виконати не менше шести
діаметр  лунок, що утворилися
арифметичне близьких за значенням
отримані під час неточно
кульки в раковини або щебінь
конструкції визначають, користуючись
міцності (рис. 7). Точність даного
досвіду працівника, який проводить

 

Рисунок
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Визначення міцності бетону в конструкціях
 

 

визначення міцності бетону в конструкціях без їхнього
різні механічні та фізичні методи, за яких використовуються

засновані на принципі заглиблення в бетон бойка
визначеною силою або на принципі відскоку від поверхні

приладів відносяться кульковий молоток конструкції І
молоток конструкції І.А. Фізделя  (рис. 6

молотка масою 250 м, що з одного боку загострений
закінчується завальцьовуваною   обертовою   кулькою

мм і масою 100г. У момент удару 

бетон і утворює лунку, діаметр якої залежить від міцності
від міцності цементного каменю. Бетон

боку бічних  поверхонь   конструкції, попередньо
сторонніх предметів. 

оцінки міцності бетону в даному місці конструкції
шести ударів молотком і виміряти (з точністю

утворилися. Середній діаметр лунок обчислюють
близьких за значенням діаметрів декількох (4...6) 

неточного удару, а також ті, що утворені
раковини або щебінь, не вимірюють. Міцність бетону

визначають, користуючись графіком залежності діаметра
Точність даного методу значною мірою  залежить

який проводить випробування. 

 

Рисунок 6 − Кульковий молоток І.А. Фізделя

конструкціях 

конструкціях без їхнього руйнування  

використовуються 

бетон бойка (кульки) під 

відскоку від поверхні бетону. 

конструкції І. А. Фізделя. 

6)  складається з  
загострений, а з іншого -   

обертовою кулькою,   і   дерев'яної 
 молотком кулька 

залежить від міцності 
каменю. Бетон необхідно 

конструкції попередньо очистивши їх 

нструкції необхідно 

ти з точністю до 0,1 мм) 

лунок обчислюють як середнє 
декількох (4...6) лунок. Лунки, 

утворені в разі влучення 

Міцність бетону в даному місці 
залежності діаметра лунки від 

мірою залежить від уміння і 

зделя 



 

 

 

1  Що собою являє 
2  Що собою являє 
3  Викладіть послідовність
4  Викладіть послідовність

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ

Мета роботи − ознайом
визначення водопоглинання бетону
 Обладнання − ваги лабораторні
посудина для насичення зразків
 

 

ЗАГАЛЬНІ

Водопоглинання – це
у своїх порах за нормально
заповнення об’єму пор водою

Рисунок 7 − За
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Контрольні питання 

 

міцність бетону. 

марка бетону 

послідовність визначення міцності зразків бетону
послідовність визначення міцності бетону в конструкціях

Лабораторна робота № 3 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КАПІЛЯРНОГО ВОДОПОГЛ
БЕТОНУ 

 

 

ознайомлення з вимогами державних стандартів
водопоглинання бетону. 

ваги лабораторні або ваги настільні, 
насичення зразків водою,  дротяна щітка або абразивний

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

це здатність бетону поглинати воду, та
нормального тиску. Водопоглинання характеризує

єму пор водою. Величину повного водопоглинання

 

Залежність між діаметром лунок і міцністю

міцності зразків бетону. 

міцності бетону в конструкціях. 

ВОДОПОГЛИНАННЯ 

державних стандартів щодо 

, шафа сушильна, 

або абразивний камінь. 

поглинати воду, та утримувати ії 
Водопоглинання характеризує ступінь 

водопоглинання визначають 

 

міцністю бетону 
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після заповнення усіх пор водою. Водопоглинання визначають у відсотках від 

маси матеріалу або об’єму матеріалу. 

   

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

 

Відповідно до ГОСТ 12730.0-78, водопоглинання бетону визначають 

випробуванням зразків, виготовленних з бетонної суміші робочого складу, 

випиляних, вибурених або виламаних із виробів і конструкцій. 

Зразки для випробування бетонів можуть мати як правильну, так і 
неправильну геометричну форму. 

Номінальні розміри зразків правильної геометричної форми, методи їх 

виготовлення, а також випилювання і вибурювання з конструкцій повинні 
застосовуватися за ГОСТ 10180-78. Під час визначення водопоглинання не 
допускається випробування зразків, виготовлених з бетонних сумішей, з яких 

видалені крупні зерна заповнювача. 

Обсяг зразків неправильної геометричної форми, вибуренних або 

виламаних з виробів і конструкцій, повинен відповідати зазначеним у таблиці 1. 

 

 

Таблиця 1 – Обсяги зразків неправильної геометричної форми 

Найбільший розмір зерна 

заповнювача, мм 

Найменший об’єм  

зразка, дм3 

20 і менше 
40 

70 

100 і більше 

1 

3 

8 

27 

 

 

Зразки виготовляють і випробовують серіями. Серія повинна складатися з 
трьох зразків. У випадках визначення міцності бетону за ГОСТ 10180-78 

випробуванням серії з двох зразків з одночасним використанням даних зразків 

для визначення щільності, вологості або водопоглинання виробляють 

випробування серій, що складаються також з двох зразків. 

Масу зразків визначають з похибкою не більше 0,1%. Обсяг зразків 

неправильної геометричної форми визначають із похибкою не більше 1%. 

Температура повітря в приміщенні, в якому проводять випробування зразків, 

повинна складати 25 ± 10°С, а відносна вологість - 50±20%. 

Результати випробувань зразків заносять до журналу випробувань, на 
підставі якого показники властивостей бетонів включають в паспорт або інший 

документ, що характеризує якість бетону. 
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1 Визначення водопоглинання бетону за нормальних умов 

 

Поверхню зразків очищають від пилу, бруду та слідів мастила за 
допомогою дротяної щітки або абразивного каменю. 

У момент випробування зразки повинні перебувати в стані природної 
вологості або повинні бути висушеними до постійної маси. 

Підготовлені зразки зважують, ставлять у сушильну шафу і висушують до 

постійної маси за температури 105±5°С. Постійною вважають масу зразка, за 
якої результати двох послідовних зважувань відрізняються не більше ніж на 
0,1%. При цьому час між зважуваннями повинен складати 4 години. 

Потім зразки поміщають в ємкість, наповнену водою з таким 

розрахунком, щоб рівень води в ємкості був вищим за верхній рівень 

покладених зразків приблизно на 50 мм. Зразки укладають на прокладки так, 

щоб висота зразків була мінімальною (призми і циліндри укладають на бік). 

Температура води в ємкості повинна складати 20±2°С. 

Зразки зважують через кожні 24 години на звичайних або гідростатичних 

вагах з похибкою не більше 0,1%. 

Під час зважування на звичайних вагах зразки, витягнені з води, 

обтирають віджатою вологою тканиною. Масу води, що витекла з пор зразка на 
шальку ваг, слід включати до маси насиченого зразка. 

Випробування проводять до тих пір, поки результати двох послідовних 

зважувань будуть відрізнятися не більше ніж на 0,1%. 

Зразки, які випробовують у стані природної вологості, після закінчення 

процесу водонасичення висушують до постійної маси. 

Водопоглинання бетону окремого зразка за масою, Wм, у відсотках 

визначають з похибкою до 0,1% за формулою  

100
m

mm
W

с

св

м ⋅
−

= , 

де тс - маса висушеного зразка, г; 
     mв - маса водонасиченого зразка, г. 

Водопоглинання бетону окремого зразка за обсягом, Wо, у відсотках 

визначають з похибкою до 0,1% за формулою 

в

oм
о ρ

ρ⋅
=

W
W , 

де ρo - щільність сухого бетону, кг/м3
; 

    ρв  - щільність води, яка приймається рівною 1 г/см3
. 

Водопоглинання бетону серій зразків визначають як середнє арифметичне 
значення результатів випробувань окремих зразків у серії. 

Результати випробувань заносять до журналу (табл.2). 
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2 Визначення водопоглинання під час кип'ятіння 

 

Водопоглинання бетону визначають також методом кип'ятіння зразків у 

разі, якщо це передбачено стандартами (технічними умовами) на збірні бетонні 
й залізобетонні вироби або робочими кресленнями на монолітні бетонні та 

залізобетонні конструкції.  
Для визначення водопоглинання зразки кип'ятять в посудині з водою. 

Об'єм води повинен не менше ніж у два рази перевищувати об'єм установлених 

у ньому зразків. Рівень води в посудині повинен бути вищим за  поверхню 

зразків не меше ніж на 50 мм. 

Після кожних 4 годин кип'ятіння зразки охолоджують у воді до темпера-

тури 20±5°С, обтирають вологою віджатою тканиною і зважують. 

Випробування проводять до тих пір, поки результати двох послідовних 

зважувань будуть відрізнятися не більше ніж на 0,1%.  

Водопоглинання бетону під час кип'ятіння за масою, Wм, кип, у відсотках 

визначають з похибкою до 0,1% за формулою 

100
с

скип
кип м, ⋅

−
=

m

mm
W , 

де mкип - маса зразка після кип'ятіння, г; 
      тс - маса сухого зразка, г. 
 

Водопоглинання бетону при кип'ятінні за об’ємом, Wо кип, у відсотках 

визначають з похибкою до 0,1% за формулою 

в

oкип м,

кип о, ρ

ρ⋅
=

W
W  , 

де ρо - щільність сухого бетону, г/см3
; 

    ρв - щільність води, яка приймається рівною 1 г/см3
. 

 

     Таблиця 2 – Результати випробувань  
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