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ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Харківський національний університет будівництва і архітектури (ХНУБА) - сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і
акредитований за вищим (четвертим) рівнем, який
готує інженерні та наукові кадри переважно для
Північно-східного регіону України, а також успішно вирішує науково-технічні завдання по формуванню і розвитку будівельного
комплексу країни.
Академію будівництва України АБУ створено 24
червня 1993 р. Колективними членами АБУ є понад 370 корпорацій, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів. Основними напрямками
діяльності Академії є науково-прикладні дослідження, розробка комплексних науково-дослідних програм щодо основних проблем будівельного виробництва,
пропозицій відносно стратегій вдосконалення будівельного комплексу, підготовка кадрів для галузі, видавнича діяльність, розробка і оновлення нормативної бази та інформування будівельників
про вітчизняний та закордонний досвід у галузі будівельного виробництва і будівельної науки.
Концерн Sika пропонує високоякісні рішення
для підрядників, виробників бетону та професійних дистриб’юторів. У 2010 році Sika відсвяткувала свій 100-річний ювілей. Розробка
інноваційних продуктів і рішень з урахуванням індивідуальних потреб споживачів дозволила компанії впевнено рости і розвиватися протягом свого першого століття існування. В даний час продукти Sika представлені
в більш ніж 80-ти країнах, компанія нараховує у своєму штаті більше 16800 співробітників.
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Секція 1. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Д.т.н., проф. Сопов В.П., к.т.н., доц. Корсун В.Е.,
к.т.н., проф. Журавлев Ю.В.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕМПЕРАТУРНОГО
МОНИТОРИНГА ТВЕРДЕЮЩЕГО БЕТОНА
В настоящее время активно ведется строительство зданий
повышенной этажности из монолитного железобетона. К фундаментам таких зданий предъявляются особые требования, касающиеся их прочности, долговечности и надежности. В то же время
необходимость обеспечения эффективности строительства обуславливает применение современных технологий как при производстве бетона (применение химических и минеральных добавок), так и при укладке бетона (сокращение сроков строительства). Твердение бетона сопровождается изменением температуры обусловленным тепловыделением в бетоне в результате экзотермических реакций гидратации цемента. Остывание бетонного массива происходит вследствие теплообмена с окружающей
средой. Если разогрев, вызванный экзотермией цемента, является,
в целом, равномерно распределенным по объему забетонированного блока, то остывание, происходит через поверхности блока.
Вследствие этого у граней блока наблюдаются значительные температурные градиенты, что приводит к образованию растягивающих напряжений у наружных граней блоков, создающих условия
к развитию трещин в бетоне. Несоблюдение температурных режимов, за счет влияния как внешних так внутренних факторов,
при укладке бетона может привести к растрескиванию и даже к
разрушению бетонных конструкций. Современные строительные
правила устанавливают целый ряд ограничений на температуру,
скорость нагрева и остывания бетона при достижении необходимой прочности монолитных конструкций в ходе их изготовления
на строительной площадке. Как правило, максимальная внутренняя температура задается как девяносто градусов, а градиент температур не должен превышать 16оС. Поэтому актуальной задачей
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является мониторинг тепловыделения при укладке и твердении
бетонов.
При измерении температур на строительной площадке
можно использовать метод периодического контроля и метод непрерывного контроля.
Обычные средства измерения (термометр в скважине, заполненной незамерзающей жидкостью) в скоростном строительстве нельзя считать достаточными и приемлемыми технически.
Замеры должны производиться через 2 часа в первые сутки и не
реже 6…2 раз в последующие трое суток. Поэтому данные термометрического контроля, полученные традиционным для массивных бетонных конструкций путем, могут носить недостоверный
характер, как по объему, так и по содержанию. Применение переносных цифровых регистраторов данных (datalogger) упрощает
выполнение измерений, но все равно требует пребывания термометриста на рабочей площадке. Обслуживающему персоналу приходится напряженно работать для получения измерительной информации, зачастую в неблагоприятных метеорологических условиях, и днем, и ночью.
Поскольку строительные объекты как правило находятся на
значительном удалении от исследовательской лаборатории, а
наблюдение за температурным режимом осуществляется на протяжении нескольких дней, то для температурного мониторинга
целесообразно использовать автоматизированную систему сбора,
передачи и обработки температурных данных. Автоматизированная система мониторинга обеспечивает непрерывный контроль,
сбор и обработку большого объема статистических данных с возможностью последующего анализа, мгновенное уведомление ответственных лиц о критическом отклонении параметров процесса, исключает человеческий фактор при измерениях, реализует
удаленный мониторинг (с помощью различных средств передачи
данных, таких как Wi-Fi, мобильные сети, Internet. Для создания
подобных систем наиболее подходят аппаратные и программные
средства, разрабатываемые для АСУ ТП и АСНИ.
В качестве программно-аппаратного комплекса для проведения температурных измерений были выбраны модули удален-
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ного сбора данных серии I-7018 ICP DAS. Модуль I-7018 представляет собой восьмиканальный модуль аналогового ввода, обеспечивающий работу с различными типами термопар. С помощью
сетевого интерфейса RS-485 модуль I-7018 соединяется с персональным компьютером (ноутбуком), через модуль I-7520 (преобразователь интерфейса RS-485/RS-232). Возможно объединение в
сеть до 256 модулей сбора данных без репитера. На персональном
компьютере устанавливается программное обеспечение, предназначенное для взаимодействия с модулями сбора данных, включающее библиотеки фирмы ICP DAS и прикладную программу.
Средой программирования был выбран программный пакет
LabVIEW, который широко применяется для разработки программного обеспечения для автоматизации систем научных исследований и автоматизации небольших технологических процессов.
Разработанная программа обеспечивает сбор температурных данных с объекта по 8 каналам в течение заданного времени,
графическое отображение температурных зависимостей от времени по всем каналам, отображение мгновенных значений параметров по каждому каналу, сохранение информации на жестком
диске компьютера, формирование листа температурных данных,
вывод графических зависимостей на печать. Число каналов регистрации может быть увеличено, в соответствии с числом подключенных модулей сбора данных.
Проведенные лабораторные испытания разработанных систем температурного мониторинга показали, что серьезным недостатком создаваемых систем является большое число кабелей –
сигнальных, интерфейсных, питания, что в условиях строительной площадки приводит к снижению надежности системы мониторинга, и как следствие, не получению необходимых данных.
Для устранения этого недостатка наиболее перспективным
путем является решения на основе беспроводных датчиков температуры и модулей сбора данных малой потребляемой мощности.
В настоящее время имеются многочисленные решения по построению беспроводных систем мониторинга, построенные на различных физических принципах и использующие различные технологии беспроводной передачи данных Bluetooth, Wi-Fi, ZeegBEE.
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Наиболее перспективным представляется применение устройств,
работающих в частотных диапазонах 433 Мгц, 866 Мгц. Хотя скорость передачи радиомодемов 433 МГц ниже, чем у технологии
2,4 ГГц. преимуществом полосы 433 МГц является возможность
связи на большие расстояния. Следовательно, эта частота подходит, когда передается небольшой объем данных или когда между
передачами существует большой интервал времени, но передача
осуществляется на большие расстояния как в нашем случае при
мониторинге температуры твердеющего бетона.
Для мониторинга и управления процессом твердения целесообразно использовать подходы, аппаратное и программное
обеспечение хорошо себя зарекомендовавшие при автоматизации
технологических процессов. Вместе с тем необходимо учитывать
и специфику процесса выполнения бетонных работ на объекте –
строительной площадке. Это и удаленность от линий коммуникации, это и работа системы одновременно с процессом бетонирования в любое время дня и ночи, в любое время года, это и сравнительно короткая продолжительность процесса и др.
Таким образом, для реализации задачи температурного мониторинга твердеющего бетона предложено использовать распределенную систему сбора данных на основе серийно выпускаемых
модулей, которые обеспечивают сбор и передачу измеренной температурной информации на удаленный компьютер для последующего анализа, построения математической модели процесса и
проверки адекватности имеющейся модели, выдачи рекомендаций строителям.
Применение разработанной автоматизированной системы
мониторинга при укладке и твердении бетонов позволяет повысить достоверность, надежность температурных измерений,
уменьшает вероятность растрескивания монолитных конструкций и снижения их прочностных характеристик, за счет оперативной обработки температурных данных и выдачи соответствующих рекомендаций строителям.
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Д.т.н., проф. Шинкевич Е.С., к.т.н., доц. Луцкин Е.С.,
асп. Сурков А.И., асп. Аззам Салим
Одесская государственная академия строительства и архитектуры

к.т.н. Бондаренко Г.Г.
Николаевский строительный колледж Киевского национального университета
строительства и архитектуры

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИЛИКАТНЫХ
СИСТЕМ
Сохранение экосистемы Земли – одна из основных задач человечества. Стратегия развития многих стран сегодня немыслима
без экологически ориентированных технологий или так называемых «зеленых» технологий. Их целью является борьба с вредными выбросами, ресурсосбережение, утилизация техногенных и
других отходов, повышение энергоэффективности производства.
Приоритетным направлением развития промышленности строительных материалов Украины также является ресурсо- и энергосбережение. По совокупности качественных и стоимостных характеристик строительной продукции напрямую зависит конкурентоспособность предприятий строительной отрасли. Стоимость
строительных материалов зависит от того, с какого сырья они изготовляются, на сколько энергозатратной является технология их
производства и на каком расстоянии от производства материалов
находиться сырьевая база. Существенно снизить стоимость строительных материалов и строительства в целом позволит изготовление строительных материалов на месте их применения из местного сырья и с использованием неавтоклавных и безобжиговых
технологий. Для того что бы сохранить экосистему самой Земли,
как планеты, необходима оптимизация в самом широком смысле
ее понимания - это оптимизация системы «человек – эко- и энергосберегающие технологии – композиционные материалы – среда
обитания». Именно такой подход на наш взгляд будет способствовать сохранению энергетических и материальных ресурсов планеты в целом.
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Таким образом, одна из многочисленных задач, которые сегодня стоят перед технологами ‒ это разработка облегченных технологий в плане нагрузки на экосреду, энергосистему и экономику.
В этих условиях перед технологами и производителями
стоят задачи, охватывающие как экономические, так и экологотехнологические аспекты производства строительных материалов. К одному из экологически чистых, качественных, комфортных и востребованных стеновых строительных материалов относятся изделия на основе известьсодержащего вяжущего.
В рамках основного направления развития силикатного
производства сокращение расходов энергии, как на стадии производства, так и на стадии эксплуатации продукции, а также рост
объемов выпуска и повышение ее качества, могут быть достигнуты путем раз-работки и внедрения современных ресурсосберегающих технологий. В общем объеме производства стеновых материалов значительный объем занимают силикатные материалы.
Получение материалов и изделий с улучшенными физическими свойствами за счет применения различных современных
технологических приемов является важным аспектом решения
проблемы ресурсосбережения в строительной отрасли.
В качестве прогрессивных технологических приемов следует отметить возможность использования различных видов активации, которые способствуют снижению затрат электроэнергии
и управление процессом структурообразования таким образом,
чтобы обеспечить требуемые и прогнозируемые физико-механические свойства материалов, изделий и конструкций. В виде таких
компонентов смесей рационально использовать отходы различных производств с высокими значениями свободной внутренней
энергии. Это отходы камнепиления различной дисперсности и
техногенные компоненты.
Силикатные материалы становятся сегодня особенно привлекательными для производителей и потребителей данного вида
продукции, так как научные исследования последних десятилетий
показали широкий спектр нереализованных потенциальных возможностей, реализация которых позволит снизить себестоимость
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их производства, сведя к минимуму вредное воздействие на экосистему. Разработка и внедрение новых ресурсосберегающих технологий является одним из перспективных вариантов решения
всегда актуального вопроса конкурентоспособности предприятий.
В работе представлены разработки материалов нового поколения на основе комплексно активированной силикатной смеси,
которые сочетают в себе комплекс свойств, которые обеспечивают комфорт и качество жилых помещений, и производятся
по литьевой технологии с применением современных нанотехнологических приемов.
Действующие заводы по производству силикатобетонных
изделий располагают потенциальными возможностями для их
технической модернизации при наладке современных технологических линий с минимальными капитальными вложениями и достаточно низкой себестоимостью продукции, которая удовлетворит интересы потребителей.
Простота и малогабаритность разработанной технологической линии позволит ее совмещать с существующими производственными мощностями на действующих силикатобетонных заводах. Создание на действующих заводах дополнительных малогабаритных новых высокотехнологических линий по выпуску широкой номенклатуры силикатных изделий тепловлажностного
твердения, в том числе стеновых, и внедрение таких прогрессивных технологических линий позволит сократить расход удельного топлива на 42-45%, электро-энергии – на 50-60%, а также
энергозатраты на отопление зданий из данных материалов на 4050%.
Эти изделия отличаются пониженной плотностью при достаточно высокой прочности, высокими водо-, морозо- трещиностойкостью и теплоемкостью, благодаря которым создаются в жилых помещениях комфортные условия со стабильным температурным режимом в течение суток независимо от сезона.
Структура композитов аналогична таким вулканическим
породам как пемза, туфы, либо известняки и их разновидности в
зависимости от условий твердения.

~ 10 ~

Теорія і методи будівельного матеріалознавства
При разработке интеллектуальных строительных композитов необходимо выявить факторы, управляющие процессами
структурообразования на всех уровнях, включая нанокристаллический. Разрабатываемые на основе созданных композитов на силикатной матрице материалы должны отличаться следующими
нестандартными свойствами:
−возможность к активной регенерации: самовосстановление и самозалечивание трещин, самоочищение поверхности, аккумулирование внешней энергии, естественное "дыхание" ограждающих конструкций и т.д.;
−многофункциональность конструктивных решений при
наличии многообразия форм для формования изделий, деталей
интерьеров, малых архитектурных форм на одной технологической линии;
−адаптация эксплуатационных свойств и структуры к различным климатическим зонам Украины, местным сырьевым материалам и минеральным отходам камнепиления, наличие которых отрицательно сказывается на состоянии экосистемы и человека.
Актуальность внедрения таких «облегченных» технологических линий заключается в том, что сегодня наблюдается повсеместный интерес экономически активной части населения к малоэтажным застройкам индивидуального типа. Технологические линии могут эксплуатироваться как сопутствующих основному производству силикатных изделий, так и как самостоятельные, малогабаритные, мобильные производства. Предлагаемый материал
может производится различной конфигурации и назначения: стеновой, отделочный, облицовочный, архитектурные детали и элементы садово-паркового дизайна, что немаловажно для актуальной сегодня комплексной коттеджной застройки больших территорий.
Для создания высококачественных материалов, в частности, силикатных изделий на основе комплексной активации силикатных бетонных смесей, необходимо знание механизмов формирования их структуры и свойств и возможностей управления ими
в соответствии с видом и качеством выпускаемой продукции, диктуемые требованиями рынка строительной индустрии. Наиболее
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полный и глубокий анализ можно получить при адекватном описании процессов математическими моделями. Экспериментальностатистическое моделирование позволяет с использованием математических полиномиальных зависимостей описать многокритериальные процессы с использованием компьютерного материаловедения с позиции неравновесной термодинамики и нелинейности. Решение данной фундаментальной задачи является основой
для разработки и внедрения в практику современных технологий
нового поколения на основе знания возможностей и закономерностей регулирования процессов структурообразования с целью ресурсо- и энергосбережения.
Особую актуальность приобретает экспериментально-статистическое моделирование при анализе любых дисперсных систем с позиций развивающего направления – неравновесной термодинамики. В данных условиях моделирования учитывает нелинейность процессов и явлений, а определенным образом спланированный эксперимент позволяет проанализировать механизмы
процессов, которые описываются полиномиальными зависимостями, также учитывать бифуркационные переходы и множественность влияния как внутренних, так и внешних факторов на
свойства и проводить многокритериальную оптимизацию составов, структуры, свойств и технологических параметров с высокой
степенью достоверности.
Активация способствует переходу дисперсных систем в
неравновесное и сильнонеравновесное состояние за счет повышения степени дефектности структуры. Применяемая в производстве силикатных композитов тепловлажностного твердения комплексная активация предопределяет наличие разных видов дефектов и дислокаций. Известно, что образование дефектов в существенной мере определяет свойства строительных композитов.
Общепризнано, что точечные дефекты играют основополагающую роль в механизмах диффузии и электрокинетических процессах, а линейные дефекты, которые являются основными элементами, определяющими прочность и хрупкое разрушение.
Свободная внутренняя энергия системы определяется дефектностью кристаллической решетки. Чем выше дефектность
компонентов, тем выше величина свободной внутренней энергии.
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Такие системы характеризуются нелинейностью, необратимостью и неустойчивостью. В поведении таких систем сложного порядка неравновесному и сильнонеравновесному состоянию процессов уделяется особое внимание, поскольку в этом состоянии
система ведет себя принципиально иначе. Неравновесные процессы приводят к возникновению сложных структур, которые невозможно достичь в равновесных условиях.
При уходе системы от состояния равновесия она может
пройти через несколько зон неустойчивости. В каждой зоне поведение системы качественно изменяется в соответствии с принципом Ле-Шателье. Системы с существенными изменениями параметров среды и процессов сегодня трактуются как сильнонеравновесные условия, в которых динамика поведения среды зависит
от скорости процессов и условий их протекания.
Все неравновесные ситуации имеют один общий аспект –
проявление дальней когерентности. Между макроскопически различными частями возникает корреляция. Этим неравновесные системы и объекты отличаются от равновесных, в которых радиус
действия корреляции ограничен короткодействующими межмолекулярными силами. В результате ситуации, которые не могут
быть реализованы в равновесном состоянии, становятся возможными в сильнонеравновесных системах. Применение этих результатов в материаловедении и других прикладных исследованиях
привело к важным новым аспектам в получении композиционных
материалов.
Особенности математического моделирования таких систем заключаются в том, что требуется использование нелинейных уравнений. Системы, находящиеся в неравновесном и сильнонеравновесном состоянии, могут приближаться к равновесию
не экспоненциально, как принято было думать, а полиноминально, что гораздо медленнее. Полиноминальный характер локальных зависимостей, полученных по экспериментально-статистическим моделям, позволяет описывать количественно зависимости между свойствами и структурой между точками перехода,
бифуркаций, которыми могут быть, в частности, в технологии силикатных композитов, переходы от одного технологического передела к другому.
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Технология комплексно активированных силикатных композитов представляет собой последовательность неравновесных
процессов, причем вдали от равновесия. Эти особенности возможно учитывать при математическом планировании экспериментов.
Воздействие последующего технологического фактора в
общей цепочке технологических операций или изменение состава
переводит систему на новый путь развития, после чего ее поведение в большей либо меньшей степени определено, то есть детерминировано – до следующей точки бифуркации, например до изменения температурного режима или любого другого внешнего
либо внутренних воздействий. По экспериментально-статистическим моделям возможно проследить развитие процесса от одной
точки бифуркации до другой.
Экспериментально-теоретические результаты исследований последних десятилетий показали, что для активированных известково-кремнеземистых композитов наличие либо отсутствие
того или иного минерала не является исключительной предпосылкой для получения конкретных требуемых физико-механических
свойств. Более значительным фактором является морфология новообразований, характер связи между ними, а также размер частиц сырьевой смеси. С размером частиц связана реакционная
способность смеси, изменение температуры полиморфных превращений, кинетики растворимости и смещение в системе химического равновесия. Установлено, что свойства ультрадисперсных частиц существенно отличаются от идентичных по химическому составу свойств макро-частиц. Причем, чрезвычайно важно
не только то, какими новообразованиями представлен кристаллический сросток, размер этих новообразований, но и вид контактов
между ними.
Эти эффекты обнаруживаются в дисперсных системах, подвергнутых различным видам активации. Кроме того, достаточно
обширные исследования по активации дисперсных систем показывают положительные влияния на свойства различных видов активации, которые сопровождаются образованием дислокаций, дефектов Шотке, Френкеля и т.д. Именно термодинамически неустойчивые контакты могут отличаются высокой прочностью.
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Поэтому, одной из актуальных задач материаловедения является описание механизмов известных процессов гидратации для
различных видов активированных дисперсных систем на раз- ных
масштабных уровнях структуры. Сегодня ставятся задачи анализа
влияния всех уровней, включая нанокристаллический, на
структуру и свойства.

Д.т.н., проф. Костюк Т.О., доц. Деденьова О.Б.,
к.т.н., доц. Казімагомедов І.А., к.т.н., ас. Наливайко Т.Т.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

ВПЛИВ ХІМІЧНИХ МОДИФІКАТОРІВ НА
ВЛАСТИВОСТІ ФІБРОЦЕМЕНТНИХ СИСТЕМ
На сучасному етапі розвитку фібробетонів з необхідними
експлуатаційними властивостями, у тому числі підвищеною ударною міцністю та тріщиностійкістю досягається за рахунок керованого структуроутворення та комплексного багаторівневого модифікування їх структури добавками різного функціонального
призначення в поєднанні з армувальними волокнами.
Волокна за своєю природою здатні сприймати більші напруження, ніж матриця розчину, тим самим зміцнюючи матеріал.
Властивості дисперсно-армованого бетону визначаються властивостями його компонентів, а сам матеріал є композиційним матеріалом з додатково розподіленою в об’ємі фібровою арматурою.
Основною функцією волокон у бетоні є зменшення в ньому концентрації напружень, при цьому введення дисперсної арматури
буде суттєво впливати на рухливість бетонних сумішей.
Використання дисперсно-армованих бетонних сумішей підвищеної рухливості у густоармованих конструкціях із збереженням однорідності та відсутністю розшарування компонентів при
вкладанні та транспортуванні вимагає використання комплексних
хімічних і мінеральних добавок. Тому в даній роботі проведено
дослідження впливу полікарбоксилатного суперпластифікатора
Glenium ACE 430 (ПК), метакаоліну МК та довжини базальтовою
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фібрі (ФБ) на міцність фібробетону. Проте при традиційному дисперсному армуванні вирішується задача гальмування тріщин
тільки одного структурного рівня в той час як ієрархія тріщиноутворення та сукупності тріщин свідчить про присутність у фібробетоні дефектів різних розмірів і структурних рівнів матеріалу.
Застосування хімічних добавок на основі полікарбоксилатів
є ефективним засобом регулювання реологічних властивостей бетонних сумішей, покращання його фізико-механічних характеристик і довговічності.
При дослідженні впливу довжини базальтової фібри на реологічні властивості високорухливих цементних систем на основі
портландцементу ПЦ ІІ/А-Ш-500 приймалась кількість фібри у
розмірі 0,5 мас.%. Дослідженнями рухливості цементного тіста,
пластифікованого 1 мас.% добавки Glenium ACE 430 продемонстровано на рис. 1.

Рис. 1. Вплив довжини базальтової фібри на рухливість суперпластифікованого цементного тіста

Встановлено, що введення волокон базальтової фібри довжиною 12мм спричиняє зниження рухливості цементного тіста від
335 до 320 мм, збільшення довжини фібри до 24 мм спричиняє
зменшення розпливу до 310 мм, використання фібри довжиною
волокон 36 мм – спричиняє зменшення розпливу до 300 мм. Зниження рухливості дисперсно-армованих цементних систем
пов’язано із структуруванням суміші фібровими елементами, зро-
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станням поверхні розділу фаз та необхідністю підвищення кількості води для її змочування, збільшенням внутрішнього тертя, обмеженим переміщенням компонентів матриці в присутності волокон. При цьому пластифіковані цементні системи, армовані базальтовою фіброю, за показниками рухливості задовольняють вимоги до самоущільнення (РЦ≥300 мм).
Слід відзначити, що із збільшенням довжини фібри зростає
і в’язкість цементного тіста (рис. 2). Так, умовна в’язкість цементного тіста з 2 мас. % полікарбоксилатного суперпластифікатора
за часом розпливання до 250 мм становить 4,5 с. При введенні фібри довжиною волокон 12 мм показник в’язкості дисперсно-армованого цементного тіста зростає до 6,4 с. При використанні фібри
довжиною 36 мм спостерігається різке збільшення в’язкості до
15,8 с.

Рис. 2. Вплив довжини базальтової фібри на умовну в’язкість суперпластифікованого цементного тіста

Результати впливу довжини базальтової фібри на міцність
цементного тіста показали, що найвищими показниками міцності
на стиск та згин характеризуються зразки, армовані дисперсним
волокном довжиною 24 мм. Так, міцність на стиск при введенні
даної фібри в кількості 0,5 мас.% зростає на 6-12% у всі терміни
тверднення, у той час як міцність на згин зростає на 12 % через 2
доби та на 20,5 % через 28 діб. Введення базальтової фібри дов-

~ 17 ~

Теорія і методи будівельного матеріалознавства
жиною 36 мм призводить до деякого зниження міцності при стиску цементного каменю, що зумовлено неоднорідністю розподілення фібри в об’ємі матеріалу. У зв’язку з цим, для подальших
досліджень використано базальтову фібру довжиною 24 мм.
У роботі проведено дослідження впливу добавки пластифікуючої групи на основі полікарбоксилатів Glenium ACE 430 (ПК)
на реологічні та фізико-механічні властивості дрібнозернистих
бетонів номінального складу Ц:П=1:2, що відповідає співвідношенню в’яжуче: дрібний заповнювач у бетонах, з вихідним водоцементним співвідношенням В/Ц=0,32 (рис.3).

а)

б)
Рис. 3. Вплив суперпластифікатора Glenium ACE 430 на рухливість (а)
та міцність на стиск (б) дрібнозернистих бетонів
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При введенні суперпластифікатора на полікарбоксилатній
основі рухливість дрібнозернистих бетонів (Ц:П=1:2, В/Ц=0,32)
суттєво зростає із збільшенням кількості добавки. Так, введення
0,5 мас.% добавки Glenium ACE 430 забезпечує зростання рухливості дрібнозернистої бетонної суміші з 110 до 173 мм. При введенні 1,5 та 2 мас. % добавки розплив конуса зростає до 350 мм та
400 мм відповідно, що відповідає вимогам щодо самоущільнення.
Пластифікуючий ефект введення полікарбоксилатного пластифікатора становить 60 і 270% при використанні 0,5 і 2 мас.% добавки відповідно (рис. 3а). Слід відзначити, що міцність при стиску
(рис. 3б) дрібнозернистого бетону, модифікованого 0,5-1,5 мас. %
добавки СП, збільшується із зростанням рухливості суміші в усі
терміни тверднення. Так, збільшення міцності на стиск дрібнозернистого бетону з 1 мас. % добавки суперпластифікатора, через 2
доби зростає на 17%, через 7 діб міцність збільшується в 1,4 рази
порівняно із дрібнозернистим бетоном без добавок, а через 28 діб
досягає 78,4 МПа. При вмісті 2 мас.% суперпластифікатора спостерігається незначний спад міцності дрібнозернистого бетону з
високорухливих сумішей (РК=400 мм) в усі терміни тверднення
порівняно з композитом, модифікованим 1,5 мас.% суперпластифікатора.
Аналогічно відбувається приріст міцності на згин модифікованих дрібнозернистих бетонів з високорухливих сумішей, модифікованих добавкою Glenium ACE 430 (рис. 4). При збільшенні
дозування суперпластифікатора до 1,5 мас.% спостерігається максимальне зростання міцності на згин через 2 та 28 діб в 1,5 рази
порівняно з міцністю на згин дрібнозернистого бетону без добавок.
При введенні 2 мас.% Glenium ACE 430 міцність на згин дрібнозернистого бетону знижується на 12-15% в ранні терміни порівняно з бетоном, модифікованим 1,5 мас.% добавки-суперпластифікатора. З часом тверднення бетон при введенні 2 мас. % добавки Glenium ACE 430 інтенсивніше набирає міцність на згин і
через 28 діб вона зменшується на 5,3% порівняно з міцністю бетону, модифікованого 1,5 мас.% добавки.
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Рис. 4. Міцність на згин дрібнозернистих бетонів з добавкою суперпластифікатора Glenium ACE 430

Для отримання в’яжучого з необхідними реологічними та
високими міцносними властивостями значний практичний інтерес представляє регулювання дисперсності системи за рахунок
використання різних типів мінеральних компонентів. Дисперсні
мінеральні добавки здатні оптимізувати умови використання хімічних добавок-модифікаторів за рахунок підвищення однорідності та водоутримувальної здатності високорухливих сумішей, знижуючи вміст портландцементу, суттєво впливають на фізико-механічні показники завдяки підвищенню якості контактної зони
«мінеральна добавка – портландцемент». Мінеральні добавки беруть участь у формуванні структури цементного каменю, вступаючи у взаємодію з продуктами гідратації портландцементу з утворенням високодисперсних продуктів гідратації.
Основною характеристикою бетонної суміші для одержання бетонів нової генерації, зокрема самоущільнювальних, є її
висока текучість без сегрегації фаз при транспортуванні та формуванні, що визначається оптимальними показниками рухливості
та в’язкості, механізмом для контролю яких є присутність ефективного суперпластифікатора, якість цементного тіста і хімія поверхні частинок дрібної фракції (портландцементу, мікронаповнювачів, мінеральних добавок). Показник рухливості цементного
тіста з добавками-модифікаторами визначали як середнє значення
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діаметру розпливу циліндра Суттарда, а умовну в’язкість – як час
до розпливу 250 мм.
Рухливість цементних систем, що задовольняє вимоги до
самоущільнення (розплив РЦ, виміряний за допомогою циліндра
Суттарда, становить понад 300 мм), досягається за рахунок використання суперпластифікаторів полікарбоксилатного типу. Для
усунення негативних явищ у високорухливих портландцементних
системах, а також зростання їх седиментаційної стійкості та швидкості тверднення необхідно використовувати цементуючі системи на основі портландцементу із застосуванням активних мінеральних добавок, мікронаповнювачів та хімічних добавок.
У роботі вивчено вплив ультрадисперсної мінеральної добавки метакаоліну, полікарбоксилатного суперпластифікатора
Glenium ACE 430 на реологічні та фізико-механічні властивості
портландцементу ПЦ ІІ/А-Ш-500.
Дослідженнями впливу добавки суперпластифікатора на
полікарбоксилатній основі на рухливість цементного тіста встановлено, що введення 2 мас.% ПК при постійному водовмісті
В/Ц=0,25 забезпечує розплив циліндра Суттарда 335 мм, а сумісне
введення 2 мас.% ПК та 10 мас.% метакаоліну – 360 мм
Синергічний ефект введення органо-мінеральної добавки на
рухливість цементних систем обумовлений оптимальним розподілом твердих частинок в системі, внаслідок чого вода розташовується не в пустотах, а між зернами матеріалу, відіграючи роль
змазки, що створює сприятливі умови для ковзання частинок, мінімізації внутрішнього тертя і збільшення рухливості при однаковому водоцементному відношенні. Крім цього, в присутності високодисперсних мінеральних добавок зростає ефективність дії суперпластифікаторів, адсорбційна дія яких максимально реалізується на межі розділу фаз.
Слід відзначити, що умовна в’язкість цементного тіста
(В/Ц=0,25), визначена за часом розпливу до 250 мм, при введенні
2 мас.% полікарбоксилатного суперпластифікатора становить τ 250
= 4,5с. Введення до портландцементу, пластифікованого полікарбоксилатним суперпластифікатором, метакаоліну забезпечує збільшення умовної в’язкості цементного тіста до τ 250 = 5,6с при зростанні його рухливості (розплив циліндра Суттарда 360 мм), що

~ 21 ~

Теорія і методи будівельного матеріалознавства
створює оптимальні умови для одержання високорухливої, однорідної та стійкої бетонної суміші.
Дослідженнями впливу суперпластифікаторів полікарбоксилатного типу та метакаоліну на фізико-механічні властивості
портландцементу встановлено, що портландцементний камінь з 1
мас.% добавки Glenium ACE 430 характеризується дещо нижчими
показниками міцності на стиск і згин, порівняно з каменем без добавок, що зумовлено сповільненням гідратації в’яжучого в присутності пластифікатора. Збільшення кількості суперпластифікатора забезпечує приріст міцності цементного каменю на стиск і
згин у всі терміни тверднення. Так, приріст міцності на стиск цементного каменю з 2 мас.% суперпластифікатора полікарбоксилатного типу через 2 доби тверднення складає ΔRcт2=20 %, через 7
діб – ΔRcт7=14%, через 28 діб – ΔRcт28= 27%, а приріст міцності при
згині Δ Rзг2=36% і ΔRзг28=14% через 2 та 28 діб тверднення
відповідно. Слід відзначити, що сумісне введення суперпластифікатора та метакаоліну (МК) спричиняє незначне зниження міцності на згин в ранні терміни, однак через 28 діб тверднення при введенні 2 мас.% та 10 мас.% МК приріст міцності цементного каменю на згин становить ΔRзг=25%, на стиск ΔRcт=17%.
Отримання довговічних самоущільнювальних бетонів досягається за рахунок виконання багатьох вимог: використання якісних цементів та заповнювачів, максимально низького водоцементного співвідношення, високої максимально допустимої витрати
портландцементу, застосування суперпластифікаторів нової генерації і комплексних органо-мінеральних добавок, що сприяють
ущільненню структури бетону, особливо ретельне перемішування, транспортування та вкладання бетонної суміші, створення
найсприятливіших умов тверднення бетону. Отримані експериментальні результати підтверджують необхідність застосування мінеральних добавок, суперпластифікаторів та армувальних базальтових волокон для багаторівневого армування цементної матриці
самоущільнювальних бетонів з метою забезпечення підвищених
експлуатаційних характеристик.
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КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ВОДИ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОНУ
Відомо, що протяжна тривимірна молекулярна структура
рідини виникає лише в тому випадку, якщо будуть виконані одночасно наступні умови: 1) молекули речовини повинні мати здатність утворювати міцні водневі зв'язки; 2) цих зв'язків повинне
бути не менш чотирьох на одну молекулу; 3) геометричні розміри
молекул не повинні суперечити оптимальним напрямкам водневих зв'язків. Існує лише одна речовина, що повністю задовольняє
всім цим вимогам - це вода.
У цей час відомо більше 20 моделей, що досить задовільно
описують структуру рідкої води.
Рідка вода, за загально прийнятою моделлю, складається з
областей певної будови, званих кластерами, до складу яких можуть входити певні об’єми зайняті газами, або іншими речовинами, так звані «клатрати».
Розчинення у воді будь-якої речовини супроводжується зміною її структури. Вплив на водне середовище негативних і позитивних іонів електролітів, і нейтральних молекул неелектролітів
істотно різниться. З появою нейтральних молекул первинна структура води стабілізується, вони як би зміцнюють її. Зовсім інші
процеси виникають у розчині під дією заряджених часток. У
цьому випадку структура води перетерплює досить істотні зміни,
аж до повного її руйнування й створення нової структури - структури розчину.
Поява іонів у воді приводить до двох взаємно протилежних
змін структури води. Вплив поля іона порушує впорядкованість
молекул, характерну для чистої води. Це ефект упорядковування
пов'язаний зі збільшенням ентропії. З іншого боку, дія поля іона
орієнтує молекули води в цьому полі й приводить до впорядкованого розміщення їх навколо іона, що супроводжується зменшенням ентропії. Перевага одного із двох ефектів визначає знак зміни
ентропії, що характеризує стан досліджуваної системи.
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Деякі іони, (наприклад, іони натрію) які міцно зв’язують
воду, сповільнюють обмін між найближчими молекулами води.
Розчинність органічних електролітів, якими є, у першу
чергу, поверхнево-активні речовини, у значній мірі лімітується
зростанням ентропії, що відбувається внаслідок упорядкування
структури води при їхньому розчиненні. Великі гідрофобні іони
також викликають упорядкування структури води. Маючи більше
впорядковану структуру, чим чиста вода, розчини зазначених солей вимагають меншої роботи для розчинення, внаслідок чого розчинність останніх зростає. Розчинення милами й мийними засобами представляє граничні випадки всолювання. Проведені експерименти дозволяють зробити однозначний висновок, що полярні групи не здатні перешкодити гідрофобної гідратації.
Взаємодія розчинених речовин із водою, яка називається гідратацією, являє собою складний процес, особливо якщо розчиняються органічні сполуки. В їхніх молекулах містяться полярні
групи, часто здатні до утворення водневих зв'язків із молекулами
води, і неполярна вуглеводнева частина, між якою та водою проявляється тільки дисперсійна взаємодія. Відомо, що ефекти (термодинамічні, кінетичні, ізотопні й ін.), які супроводжують гідратацію електроліту, настільки відрізняються від ефектів іонної гідратації, що це привело до появи поняття про гідратацію другого
роду або гідрофобної гідратації. У зв'язку із цим прийнято ділити
гідратацію на гідрофільну (взаємодія води з полярними групами)
і гідрофобну (взаємодія води з неполярними групами). До них відносяться поляризація молекул води в полі іона, перерозподіл зарядів у зв'язку О-Н внаслідок взаємодії з навколишніми іонами,
що поляризуються, розрив водневих зв'язків, утворення водневих
зв'язків у результаті гідрофобної гідратації й асоціація іонів.
Дію іону на тепловий і трансляційний рух найближчих молекул води можна розділити на два види. Перший (гідрофільна гідратація) пов'язана з наявністю позитивної або негативної гідратації, вона росте з підвищенням температури й зменшується при
переході від розчинів у звичайній воді до розчинів у важкій воді.
Другий (гідрофобна гідратація) характеризується тим, що частина
речовини, яку розчинено, робить на трансляційний рух молекул
гальмуючу дію й викликана тим, що частина простору розчину,
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що відповідає власному об'єму часток розчиненої речовини, виявляється недоступної для молекул води. Цей ефект росте зі збільшенням розміру часток розчиненої речовини.
Гідрофільна й гідрофобна гідратація мають різний механізм. У першому випадку утворюються міцні зв'язки між молекулами води й функціональних груп розчиненої речовини. Це є основною причиною гарної розчинності речовини у воді й упорядкування структури останньої в безпосередній близькості від молекул розчиненої речовини. Гідрофобність означає відсутність спорідненості певної речовини до води. Проте, ця речовина в невеликих кількостях проникає в ажурну структуру води, викликаючи
також упорядкування й ущільнення даної структури й, як наслідок, зміцнення зв'язків між молекулами води.
Слід зазначити ще одну властивість гідрофобної гідратації зміну числа молекул води, що утворять водневі зв'язки по сусідству із частками розчиненої речовини. Це впливає на кислотність і
основність зазначених молекул.
Відповідно до концепції О.Я. Самойлова про найменшу можливу зміну структури води при утворенні розчину, структура розведеного водяного розчину електроліту може розглядатися як
структура води, змінена присутністю іонів, що гідратуються. При
цьому частка власної структури води в розчині в порівнянні із чистою водою завжди нижче, незалежно від виду гідратації іонів (за
винятком випадку гідрофобної гідратації), хоча, в окремих випадках (позитивна гідратація) загальна впорядкованість розчину
може бути вище, ніж у розчинника.
У воді, за певної концентрації, молекули гідрофобної поверхнево-активної речовини (МПАР) об’єднуються в асоціати –
дімери.
Введенням у воду молекул гідрофобної поверхнево-активної речовини (МПАР) відбувається структурування води, що проявляється в утворенні безперервної фрактальної сітки з молекул
води.
Тобто дімери МПАР, які в залежності від виду МПАР мають розміри від 5 до 50 нм (тобто за розмірами відносяться до наночастинок) ефективно здійснюють структурування води, тобто її
хімічну активацію.
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Гідрофобна гідратація на відміну від гідрофільної істотно
залежить від структурного стану води: чим більше стабілізована
власна структура води, тим сильніше виражений ефект гідрофобної гідратації. Дослідження ж показують, що при додаванні певних кількостей спирту до води спостерігається стабілізація розчину, яка обумовлюється, в основному, асоціацією частинок, а також переходом менш упорядкованих структур у більш упорядковані. Так як рідка вода складається з областей певної будови, які
називають кластерами, то при додаванні спирту спочатку заповнюються порожнечі між кластерами (клатрати), що призводить до
їх стабілізації, а потім молекули спирту починають конкурувати
за водневі зв'язки всередині кластерів.
При цьому гідрофільні групи спиртів можуть заміщати молекули води в локальних утвореннях. Особливо легко в структуру
води впроваджуються невеликі за розміром молекули спирту, які,
потрапляючи в локальні молекулярні утворення, зберігають просторове розташування молекул води.
Це підтверджує той факт, що при додаванні спирту до води,
спостерігається зменшення міжшарових відстаней у порівнянні з
тими ж значеннями для води.
Основними факторами, що спричиняються екзотермічний
ефект утворення розведених водяних розчинів спиртів, є, по-перше, гідрофобна гідратація молекул спиртів і, по-друге, більше
висока енергія Н-зв'язку «спирт – вода», чим «вода – вода».
Зі зростанням алкільного радикалу відбувається поступове
збільшення міжшарових відстаней, що доводить руйнівний вплив
більш об'ємних молекул спирту, яке супроводжується більш істотними перебудовами просторового розташування молекул у локальних утвореннях води.
Спирти впорядковують водну структуру, що полегшує переміщення протонів і іонів гідроксилу по сітці водневих зв'язків
(естафетний механізм електропровідності). У присутності спирту,
через гідрофобні взаємодії, вода вже частково структурована.
У науковій літературі немає однозначних рекомендацій із
застосування спиртів у якості компонентів комплексних добавок.
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Так рекомендують використовувати в якості компонента комплексної добавки етанол, або для отримання комплексних ПАР використовувати спирти із С5 – С12.
Введення в систему «портландцемент – вода» поліспиртів
(наприклад, гліцерину або етиленгліколю) у перші терміни гідратації цементу практично не змінює кінетику розчинення силікатів,
і мало відбивається на складі рідкої фази. Але в подальшому буде
відбуватися поглинання поліспиртом іонів Са2+ із рідкої фази з
утворенням, наприклад, гліцератів кальцію. Тобто поліспирт у системі, що розглядається, у більш пізні терміни виконує роль пуцоланової добавки.
Завдяки екрануючій дії не дисоційованих полярних груп
спирту зменшуються сили електричного відштовхування між однойменно зарядженими полярними групами ПАР, що призводить
до зменшення критичної концентрації міцелоутворення (ККМ)
МПАР та критичної концентрації утворення дімерів (ККСМ).
Тобто зменшує потрібну кількість МПАР у системі.
Введення у воду, структуровану поліспиртом, молекул гідрофобної поверхнево-активної речовини (МПАР) у вигляді дімерів забезпечує додаткове структурування води.
Таким чином, гідрофобні поверхнево-активні речовини за
рахунок зміни структури води можуть сильно змінювати основні
властивості цементного каменю і його структуру, приводячи до
різкого зменшення розмірів кристалів, що утворяться, гідратних
новотворів і до зміни їхньої форми. Це відбувається за рахунок
уповільнення росту зародків кристалів новотворів, і за час, протягом якого відбувається твердіння, в одиниці об'єму цементного
каменю встигає утворитися набагато більше дрібних кристалів,
чим при твердінні в'яжучих без органічної добавки.
Вода, структурована гідрофобними поверхнево-активними
речовинами, інтенсифікуючи розчинення силікатів, сприяє прискоренню їхньої гідратації. У цьому випадку прискорюється надходження вапна в рідку фазу, і збільшується пересичення, при
якому протікає утворення гідросульфоалюмінату.
При високомолекулярних ПАР, які забезпечують утворення
нерозчинних продуктів взаємодії із Са(ОН)2, у перші моменти
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прискорюється виділення гідросилікатного гелю. Слід також зазначити певний вплив вуглеводневої частини макромолекули
ПАР. Її наявність у системі повинне змінювати структуру води в
безпосередній близькості від поверхні вбік зменшення розчинності новотворів і відповідно впливати на їхню морфологію.
Наведені результати теоретичних досліджень пояснюють
механізм модифікування цементного каменю гідрофобними поверхнево-активними речовинами та полі спиртами, які застосовують у надмалих концентраціях, що призводить до значного збільшення швидкості формування структури цементного каменю й, як
наслідок, його фізико-механічних властивостей.

Ушеров-Маршак О.В., Кабусь О.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

КАЛОРИМЕТРІЯ ЦЕМЕНТУ І БЕТОНУ:
СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ
Калориметрія цементу і бетону – комплекс фізичних методів вимірювання температурних змін у вигляді теплових ефектів,
супроводжуючих процеси твердіння цементу або фазові переходи
в структурі цементного каменю і бетону. Можливості та результативність використання калориметричної інформації в дослідницьких і практичних цілях в технологіях цементу і бетону постійно
зростає. Ця тенденції пояснюється вдосконаленням калориметрів
в якості вимірювально-обчислювальних приладів, які оснащуються автоматичними системами контролю і обробки калориметричної інформації, що робить їх більш доступними і простими в
застосуванні. Методи калориметрії стають об'єктами єдиних міжнародних норм і стандартів, в змісті яких все більш очевидна їхня
функціональна, рецептурно-технологічна спрямованість (табл.1).
В Україні діють три стандарти на цемент, які ідентичні
(IDT) європейським нормам EN, і один стандарт на бетон, який є
аналогом ГОСТ 24316-80.
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Таблиця 1 – Стандартизація методів калориметрії
Номер
Назва
Цемент
EN 196-8:2010
Теплота гідратації. Метод розчинення
Теплота гідратації. Напівадіабатичний
EN 196-9:2010
метод
EN 196-11:2018
Теплота гідратації. Ізотермічний метод
ASTM C 186-17
Теплота гідратації. Метод розчинення
ASTM C 1702-17
Теплота гідратації. Ізотермічний метод
Вимірювання кінетики гідратації цементних сумішей методом ізотермічної каASTM С 1679-17
лориметрії
Оцінка ранньої гідратації цементних суASTM C1753 /
мішей за допомогою температурних виC1753M - 15e1
мірювань
Теплота гідратації. Напівадіабатичний
NT BUILD 480
метод
Визначення теплоти гідратації цементу
NT BUILD 505
методом ізотермічної калориметрії
ДСТУ Б EN 196-8:2015 Теплота гідратації. Метод розчинення
ДСТУ Б EN 196-9:2015 Теплота гідратації. Напівадіабатичний
метод
ДСТУ EN 196-11:2019 Теплота гідратації. Ізотермічний метод
Бетон
Напіадіабатичний метод визначення теEN 12390-14:2018
пловиділення бетону в процесі його твердіння
Адіабатичний метод визначення теплоEN 12390-15:2019
виділення бетону в процесі його твердіння
NT BUILD 388
Адіабатичний і напівадіабатичний методи
ДСТУ Б В.2.7-225:2009 Тепловиділення при твердінні. Адіабатичний метод
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ВИЛУЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ З РОЗЧИНІВ
ФЕРИТИЗАЦІЙНОЇ ПЕРЕРОБКИ
ГАЛЬВАНІЧНИХ ШЛАМІВ
Найбільшою екологічною проблемою сучасного гальванічного виробництва вважається утилізація гідроксидних осадів, які
утворюються в результаті реагентної очистки стічних вод. Вилуговування важких металів з цих шламів призводить до небезпечного розповсюдження токсичних сполук в навколишньому середовищі. Тому на часі необхідність розробки маловідходних і енергоощадних технологій, що дозволять ефективно утилізувати
шлами та створювати замкнуті системи оборотного водопостачання на виробництві.
Відомі способи вилучення цінних компонентів із шламів гальванічних виробництв економічно і екологічно неефективні.
Тому основні напрямки у вирішенні цієї проблеми пов'язані з використанням шламів в якості добавок у виробництві різних матеріалів: бетону, керамзиту, асфальту, портландцементу, цегли, керамічних виробів, пігментів та каталізаторів, тощо. Проте при
цьому недостатньо вивчено санітарно-хімічну безпеку як технології виробництва, так і готових виробів з добавками гальванічних
шламів, що вкрай важливо для промислового впровадження
З огляду на це нами була розроблена технологія, яка полягає
в хімічній стабілізації шламів з утворенням нешкідливих сполук
IV класу небезпеки - феритів важких металів. Процес переробки
шламу включає 2 стадії: розчинення гідроксидів у відпрацьованому травильному розчині гальванічного виробництва з pH ≈ 1,5
та подальшу феритизацію отриманої суміші.
Розглядається перспектива підвищення рівня екологічної
безпеки при реалізації комплексної технології методом феритизації. Експериментально встановлено, що після феритизаційної переробки гальванічних шламів вміст розчинених солей сульфатів в
очищеному від іонів важких металів розчині не відповідає нормативним вимогам до води, яка використовується у гальванічному
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виробництві. В роботі проведено аналіз відомих методів очистки
стічних вод з підвищеною концентрацією с сульфат-іонів (>
8000 мг/дм3) та проведено їх порівняння. Показана перевага та
розглянуто перспективу застосування реагентних методів. В роботі приведено експериментальні результати очистки розчинів від
сульфат-іонів високої концентрації, що утворюються при феритизаційній переробці гальванічних шламів. Показано, що ефективність процесу очистки залежить від вибору способу переробки,
витрати та співвідношення реагентів. Встановлено, що при використанні гідроксиду барію можна досягти високої ефективності
вилучення сульфатів (> 93%), а отже знизити концентрації цього
іону, що дозволяє повторно використовувати очищений розчин на
виробництві. При цьому утворюється нетоксичний осад сульфату
барію, який в подальшому можна легко утилізувати. Такий метод
очистки розчину від сульфат-іонів, які залишаються після переробки гальванічних відходів методом феритизації, сприяє суттєвому
скороченню споживання реагентів та водних ресурсів.
Таким чином, в роботі експериментально підтверджено
ефективність вилучення сульфат-іонів високої концентрації з водних розчинів переробки гальванічних відходів методом феритизації відомими реагентними методами очистки: вапнуванням;
SAVMIN-процесом; осадженням гідроксидом барію.
Виявлено переваги використання методу видалення сульфат-іонів гідроксидом барію. Експериментально підтверджено,
що при використанні гідроксиду барію в співвідношеннях молярних концентрацій [Ва2+] і [SO42-] 1:1 можна досягти ступеня вилучення сульфатів з водного розчину феритизації > 93%. Така
очистка дозволяє використовувати отриманий розчин як лужний
реагент в технології переробки гальванічних відходів методом феритизації.
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ВПЛИВ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ
НА ПОВЕДІНКУ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПРИ ПРОНИКНЕННІ ПІД
НИХ РОЗЧИНУ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ
Поширеним захистом бетону від біогенної кислотної корозії в колекторах є нанесення на його поверхню антикорозійних покриттів. Однак, не зважаючи на те, що самі покриття є стійкими
до дії біогенної сірчаної кислоти, їх застосування при захисті бетону часто є неефективним. Наприклад, Білецький Р. та Шреммер
Г. описують випадок пошкодження 4-кілометрової ді- лянки
каналізаційного колектора в Гамбурзі через 2 роки після здачі в
експлуатацію. Вони сталися на внутрішній ізольованій
епоксидною смолою поверхні бетону класів В30-В40. Зруйнувалися покриття і бетон, що був під ним. Розенталем Н.К неодноразово спостерігалися такі самі ушкодження лакофарбових покриттів на бетонних зразках, випробуваних в сірководневому середовищі колекторів. Їх руйнування пов’язують з дифузійними процесами та мікродефектами в покриттях, які часто утворюються при
їх нанесенні або деформації конструкцій, крізь які агресивне середовище проникає під покриття.
Як показали наші лабораторні дослідження, характер і швидкість руйнування покриттів при наявності в них дефектів в значній мірі залежить від типу цемента, його витрати, В/Ц та міцності
бетону. Ці висновки були отримані при випробуванні покриттів
різних типів і товщини. На рис. 1 і рис. 2 наводяться результати
випробувань тонкошарових покриттів, руйнування яких проходить більш швидко і показово.
З рис. 1 видно, що вже через місяць після витримування зразків в розчині сірчаної кислоти покриття повністю руйнувалось.
Чим менше було В/Ц та більше витрата цементу – тим швидше
відшаровувалось покриття від бетону.
При випробуванні зразків, які мали В/Ц > 1 (рис. 2), руйнування покриття не відбувалось навіть через 1 рік після витримки в
кислотному розчині. Однак при дослідженні перетину зразків
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можна було спостерігати наявність прокородованого шару бетону. Швидкість корозії на окремих ділянках досягала 15-20
мм/рік, яка характерна для звичайного бетону без покриття.

Рис.1. Поведінка покриття на бетоні з В/Ц=0,3-0,6 при витримці зразків 1 місяць в 5% розчині сірчаної кислоти

Рис. 2. Поведінка покриття на бетоні з В/Ц > 1 при витримці зразків 1
рік в 5% розчині сірчаної кислоти

Різниця в поведінці антикорозійних покриттів на поверхні
бетону з різним В/Ц може пояснюватись тим, що при утворенні
продуктів реакцій (гіпс, етрингіт), які значно збільшуються в
об’ємі, в бетонах з невисоким значенням В/Ц із-за обмеженого
об’єму порового простору відбувається збільшення розміру зразків, що призводить до збільшення розміру дефектів в покритті з
подальшим зростанням швидкості корозії. Поверхневий шар такого бетону становиться пухким і легко видаляється з його пове-
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рхні (рис.3, а). В бетонах з великим значенням В/Ц порового простору достатньо для новоутворень, тому розміри зразків фактично
не змінюються і покриття залишається цілісним. Однак при цьому
спостерігається значно більша швидкість корозії (рис.3, б).

а)
б)
Рис. 3. Характер корозія бетону різного В/Ц при витримці зразків 60
діб в 5% розчині сірчаної кислоти: а) бетон з В/Ц = 0,45; б) бетон з
В/Ц = 1,2

З одного боку, отримані результати досліджень свідчать про
відсутність руйнування покриттів при їх нанесенні на бетони з високим В/Ц, а з іншого боку може відбуватися досить швидка підповерхнева корозія, яка дуже небезпечна з точки зору її виявлення. Тому при дослідженні ефективності антикорозійних покриттів слід не меншу увагу приділяти властивостям бетону.
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ФОТОКАТАЛІТИЧНІ РЕАКЦІЇ НА ПОВЕРХНІ
БІОДИНАМІЧНОГО БЕТОНУ
Фотокаталітичні процеси за останнє десятиліття викликають все більший науковий і практичний інтерес, вони знайшли
широке промислове застосування при фотокаталітичному розкладанні шкідливих органічних сполук, перетворенні сонячної енергії в хімічну та електричну, створенні сенсорів і пристроїв нанофотоніки, процесах органічного синтезу. Оскільки, фотокаталітичні реакції здатні протікати при кімнатній або більш низькій температурі під дією видимого випромінювання, це дозволяє використовувати сонячну енергію для проведення корисних процесів.
Найбільш часто в якості фотокаталізаторів використовують напівпровідники ТiO2, ZnO, SnO2, Fe2O3, CdO, WO3, In2O3. Найбільш
поширено застосовується діоксид титану ТiO 2, що пов'язано з його
високою фотокаталітичною активністю, високою хімічною
стабільністю, низькою вартістю і відсутністю токсичності. Однак
фотокаталіз з використанням діоксиду титану має ряд істотних недоліків: ширина забороненої зони діоксиду титану становить 3,03,2 еВ; поглинання світла діоксидом титану лежить в УФ-області
спектра. Тому ефективність роботи фотокаталізаторів під дією видимого випромінювання становить менше 10%. Також спостерігається недостатньо високий квантовий вихід фотоперетворення,
що пов'язано з високим ступенем рекомбінації носіїв заряду, низькою питомою поверхнею, а також малої адсорбційної здатністю
ТiO2.
Підвищення фотокаталітичної активності каталізаторів на
основі діоксиду титану є актуальним завданням сучасного будівельного матеріалознавства. Перспективним напрямком підвищення фотоактивності є використання діоксиду титану, модифікованого добавками різної природи. Відомо, що нанесення ТiO 2 на
відповідний носій дозволяє збільшити питому поверхню каталізаторів, а, отже, доступність реагентів до активних центрів ТiO 2
зростає.
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Ще одним напрямком поліпшення властивостей діоксиду
титану є допування атомами неметалів (азот) і наночастинками
металів (благородні метали). Це дозволяє отримати додаткове поглинання у видимому діапазоні спектра і одночасно підвищує
ефективність процесу поділу зарядів.
Відомо, що діоксид титану проявляє найбільшу фотокаталітичну активність в анатазної модифікації, яка є більш дорогої і
менш поширеною в будівництві, в порівнянні з рутильною структурною формою TiO2.
Суть гетерогенного фотокаталізу полягає в тому, що в
об’ємі твердого тіла (фотокаталізатора), приведеного в контакт з
рідиною або газом, при поглинанні світла відбувається збудження
реакційноздібних носіїв заряду, які поділяються і мігрують до
межі розділу, де беруть участь у хімічних реакціях з іншими компонентами гетерогенної системи (рідини, гази).
Фотокаталіз з TiO2 описують груповий моделлю, в якій відбуваються одночасно, принаймні, дві реакції:
- окислення з фотогенеруванням дірок;
- відновлення з фотогенеруванням електронів.
Ці процеси повинні відбуватися в рівних співвідношеннях,
якщо каталізатор залишається в незмінному вигляді.
Першою ключовою подією є поглинання фотонів з утворенням пари електрон-дірка. Щоб перевести електрон у вільний стан,
енергія падаючого світла повинна бути більше, ніж різниця енергій між валентною зоною і зоною провідності.
Успішне подолання цієї стадії залежить від ширини забороненої зони напівпровідника. В даний час основною причиною низької ефективності перетворення сонячної енергії для TiО 2 є ширина забороненої зони 3,2 і 3,0 еВ для анатазу і рутилу відповідно.
Це означає, що TiО2 може бути збуджений тільки ультрафіолетовим випромінюванням з довжиною хвилі <380Нм, яке становить
лише 5% всього сонячного спектра.
Другою ключовою подією є поділ і дифузія генерованих світлом електронів і дірок: або дифузія до поверхні напівпровідника,
місця корисних реакцій, або їх рекомбінація. Як показують результати спектроскопічних досліджень з тимчасовою роздільною
здатністю, тимчасові проміжки захоплення електрона діркою або

~ 36 ~

Теорія і методи будівельного матеріалознавства
рекомбінації надзвичайно малі (близько 10-6-10-15 с), що може істотно знижувати фотокаталітичну активність. Однак якщо розмір
частинки зменшується, то відстань, яку треба пройти фотогенерованим електронам і діркам до поверхні, скорочується, таким чином, зменшуючи ймовірність рекомбінації.
Завершальною подією є хімічні реакції на поверхні напівпровідника, для яких істотну роль відіграють характеристики поверхні (активні ділянки) і кількісна величина (площа). Для отримання відповідних активних ділянок часто вводяться кокаталізатори, такі як Pt, NiO та RuО2, найбільш широко використовувані
на сьогоднішній день. Крім того, бажано, щоб активний центр мав
низьку сприйнятливість для проходження зворотної реакції, в даному випадку рекомбінація Н2 і О2 в системі розщеплення води.
Таким чином, проглядається три основні підходи для підвищення фотокаталітичної активності: регулювання величини забороненої зони або розширення діапазону довжин хвиль збуджуючого світла шляхом використання фотосенсибілізаторів, зведення
до мінімуму рекомбінації носіїв заряду і просування вперед реакції і адсорбції реагентів шляхом забезпечення активних ділянок
належної якості і кількості.
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Секція «ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ БЕТОНІВ»
К.т.н. Рудченко Д. Г.
ООО «Аэрок», г. Обухов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ АКТИВНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ
ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ
АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА
В данной работе проведен анализ тенденций производства
автоклавного газобетона, в контексте производства известных
стеновых материалов. Снижение энергоемкости изготовления автоклавного газобетона, прежде всего, направлено на снижение содержания клинкерной составляющей в составе минерального вяжущего смеси. Рассмотрен вопрос снижения энергоемкости производства цемента прежде всего за счет использования доменных
гранулированных шлаков и природных активных добавок.
На основе аналитических исследований установлено, что
прочность автоклавного камня зависит не от марки цемента по
прочности при сжатии, а от его минералогического состава, тонкости помола, состава сырьевой смеси и режима автоклавной обработки. Газобетон, полученный на основе чистоклинкерного
портландцемента, имеет более низкие основные физико-механические характеристики, чем на цементе с добавкой шлаков. Активные минеральные добавки природного и техногенного происхождения являются эффективной составляющей цементов и автоклавных газобетонов.
Особый интерес представляет карбонатнокремнистая порода, из-за ее химического состава компонентов, для производства автоклавных газобетонов. В качестве рабочей гипотезы принято предположение, что добавку опоковидного мергеля (ОМ) в
составе автоклавного газобетона следует рассматривать как полифункциональный компонент, являющийся источником Al2O3 и
SiO2, необходимых для образования эттрингита на стадии формования макроструктуры сырца с высоком В/Т смеси. Совместное
использование доменного гранулированного шлака, дополни-
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тельной добавки гипсового камня и полифункциональной добавки ОМ обеспечивают повышение механической прочности
межпоровых перегородок газобетона за счет синтеза низкоосновных гидросиликатов кальция, которые уплотнены продуктами
распада эттрингита и «микробетона» из продуктов гидратации
шлака.
Автоклавный газобетон плотностью D400 и D300 по теплофизическим свойствам и энергетическим затратам на производство значительно превосходит традиционные стеновые материалы и на сегодня занимает первые позиции в структуре стеновых
материалов. В ближайшие годы он будет оставаться основным
стеновым материалом.
Введение в действие ДСТУ Б В.2.7-46: 2010, по аналогии с
европейским стандартом EN 197, предусматривает существенное
расширение использования активных минеральных добавок природного и техногенного производства в технологии производства
цементов. Аналогичные тенденции будут перенесены и на производство автоклавных газобетонов.
Использование ДГШ в составе вяжущего автоклавного газобетона позволяет сократить материало- и энергоемкость его
производства. Наличие в составе дополнительной добавки гипсового камня и ОМ, содержащего Al2O3, SiO2, CaCO3, обеспечивает
повышение гидравлического потенциала ДГШ и интенсифицируют технологию производства автоклавного газобетона.
Добавка опоковидного мергеля служит дополнительным
источником Al2O3 и совместно с добавкой гипсового камня обеспечивает образование эттригита на стадии формирования макроструктуры газобетона. Эттрингит при повышенных температурах
превращается в моносульфатную форму 3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O,
в дальнейшем при эксплуатации газобетона в условиях пониженных температур и влажной среде моносульфатная фаза может
превратиться во вторичных эттрингит, который заполняет поры и
микропоры газобетона, тем самым упрочняя его структуру.
Алюминаты и алюмоферриты кальция (C 3A и C4AF) при
наличии в смеси карбонатной составляющей образуют комплексные соединения типа 3CaO‧A2O3‧CaCO3‧11H2O и 3CaO‧Al2O3‧MgCO3
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‧ 11H2O в виде гексагональных кристаллов, которые вместе с зернами дисперсного карбоната образуют прочные конгломераты,
уплотняющие микроструктуру новообразований. Кремнеземсодержащие составляющие опоковидного мергеля SiO 2 обладают
пуццолановым действием, дополняют действие кварцевого песка
в процессе автоклавирования смеси при образовании низкоосновных гидросиликатов кальция.
Комплексная АМД гидравлического и пуццоланового действия обеспечивает сокращение расхода до 15% цемента на 1м3
газобетона при одновременном сохранении нормативных прочностных характеристик изделий.

К.т.н., доц. Гіль Ю.Б.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАКОРДОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАВОДСЬКОЇ ОБРОБКИ ЛИЦЬОВОЇ ПОВЕРХНІ
ЗОВНІШНІХ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЗАТВЕРДІЛОМУ
БЕТОНУ
Для сучасних повнозбірних будинків, головною характеристикою яких є простота форм, вирішальне значення здобуває якість і різноманітність застосованих видів обробки панелей зовнішніх стін (НС).
Частина панелей, що виготовляються на заводах великопанельного домобудівництва, не мають обробки. Найпростішим
способом надати зовнішнім стіновим панелям гарний зовнішній
вигляд є фарбування. Серед усіх видів обробки, застосовуваних
для обробки будинків, частка лакофарбових матеріалів становить
понад 50% [1].
Перед початком опоряджувальних робіт необхідна підготовка поверхні панелі під фарбування. Залежно від видів застосовуваних составів існують різні способи обробки.
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Офарблюють поверхні панелі після обробки не раніше чим
через одну годину. Фарбування виконується за два рази при температурі не нижче +8°С. Тривалість висихання кожного шару
1…2 год при температурі +18…+23°С; при більш низькій температурі тривалість сушіння зростає до 4 годин [2, 3].
Застосування фарбувальних составів, що наносять після виготовлення панелей, досить дешевий метод, але має технологічні
складності у зв'язку з підготовкою поверхні під фарбування: шпаклювання окремих ділянок внутрішньої поверхні панелі, обезпилювання й ґрунтовку фасадних поверхонь панелей, маркування
виробів. Усі ці технологічні операції вимагають додаткових площ
і часу. Істотним недоліком є малий термін служби фарбувальних
составів і необхідність періодичного відбудовного ремонту, який
у свою чергу пов'язаний із сезонністю робіт.
Обробка декоративною крихтою на основі, що клеїть, полягає в нанесенні декоративної крихти на поверхню двома способами: пневматичним і механічним. Перший спосіб застосовують
для обробки виробів, встановлених на робочому посту вертикально, другий – для обробки горизонтально або похило розташованих виробів.
Пневматичний спосіб полягає в нанесенні декоративної
крихти на готову конструкцію за допомогою стисненого повітря.
Для цих цілей використовують крихтомет із пристроєм, що змінює напрямок польоту крихти, шпатлевочні розпилювачі, пневмоагрегат конструкції ЦНДІОМТП.
Спроби застосування даного способу обробки на заводах
великопанельного домобудівництва не дали позитивних результатів у зв'язку з виявленням низки специфічних недоліків, пов'язаних у першу чергу з попередньою підготовкою поверхні бетону
перед нанесенням покриття: остигання панелі, видалення розділювального змащення, ґрунтовка поверхні. Усі ці операції вимагають додаткових площ і часу, і не дають гарантії надійної адгезії
покриття до поверхні панелі. Крім того, тривалість схоплювання
полімеру (від 4 до 24 годин) знижує продуктивність виготовлення
панелей НС.
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Механічний спосіб (оштукатурювання) полягає в накиданні
крихти з легкого металевого піддона, який робітник тримає в руках.
Перед нанесенням основи на бетонну поверхню вироби ґрунтують розведеним полімерним в'язким. Ґрунтовку втирають у
бетонну поверхню щітками. Состав, що клеїть, наносять після висихання ґрунту [4, 5].
Готовий состав повинен бути використаний протягом обмеженого часу (2 години) після готування, причому час між нанесенням состава, що клеїть, і декоративної крихти не повинне перевищувати 2 хвилини.
При нанесенні покриттів на основі кам'яної крихти в заводських умовах ручним або механічним способом стикаються з рядом технологічних складностей, пов'язаних у першу чергу з попередньою підготовкою поверхні бетону перед нанесенням покриття. Крім того, ці методи не індустріальні, тому що ручна робота не дає гарантії якісного нанесення составів.
Для обробки великих панелей у Франції застосовується так
звана «муарова штукатурка», одержувана шляхом набризку на ще
теплу після пропарювання лицьову поверхню бетонних панелей
розчинів, приготовлених на білих і кольорових цементах.
Недоліком даного способу обробки є додатковий час витримки готових виробів у закритих приміщеннях, отже, необхідні додаткові технологічні площі.
При механічній обробці поверхонь бетону поверхню виробів обробляють тільки після твердіння бетону (до розпалубки або
після неї) за допомогою пневматичних або електричних молотків,
бучард, зірчастих фрез (електрошарочек), мозаїчно-шліфувальних машин. Обробка поверхні затверділого бетону проводиться
шляхом механічного видалення поверхневого шару для оголення
зерен заповнювача або шляхом створення рельєфної фактури за
допомогою пристроїв із різними робочими органами [6]. Механічну обробку виконують на спеціально обладнаних постах технологічних ліній по обробці панелей. Потім панель обробляють механічною щіткою й промивають водою.
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До технологічних складностей способу можна віднести обов'язкове оснащення витяжною вентиляцією, промисловими пилососами для видалення кам'яної крихти, пилу й пристроями для
зволоження оброблюваної поверхні панелі. Обробку поверхні
проводять відразу після термообробки панелі, поки поверхня бетону тепла й волога. У цей період цементний камінь значно легше
піддається механічній обробці й процес одержання декоративної
фактури значно спрощується.
В окремих випадках для цих цілей застосовують також піскоструминні апарати. Такий спосіб відрізняється підвищеним пилоутворенням, тому його виконання мається на увазі на відкритому повітрі або на складі готової продукції, до того ж він не досить глибоко розкриває структуру бетону.
Те ж саме відноситься до обробки бетону кислотами. Поверхню виготовленого виробу покривають кислотою, за рахунок хімічної реакції відбувається руйнування цементного каменю й поверхня заповнювача оголюється. Внаслідок інтенсивного виділення парів кислоти з поверхні ванн даний спосіб є дуже шкідливим, тому його виконують на відкритому повітрі. Додаткові труднощі пов'язані з видаленням відпрацьованих хімічних складів.
Механічну обробку затверділого бетону іноді поєднують із
виготовленням панелей з рельєфною поверхнею. Для цього спочатку формують виріб у формі-матриці, на піддоні якої знаходяться рельєфоутворювальні елементи. Потім виступаючі гребені
сколюють за допомогою спеціального пристрою, робочим органом якого є вал із закріпленими на ньому вантажами неправильної
форми, розташованими в шаховому порядку. У результаті обробки виходить борозниста фактура, що імітує природний камінь, із
проявленням декоративного заповнювача - мармурового або гранітного щебенів.
Недоліком способу механічної обробки панелей є низька
продуктивність і можливість утворення тріщин у лицювальному
шарі при ударній обробці поверхні, що тягне погіршення властивостей і зниження довговічності. Механічний спосіб обробки панелей трудомісткий, вимагає спеціального устаткування для оголення текстури каменю, тому не знайшов широкого застосування.
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Існує спосіб глазурування оброблених поверхонь, який полягає в прогріві електричними екранними печами до розплаву глазурей. Оброблена глазур'ю поверхня складається із двох шарів: підглазурного шару й кольорової глазурної плівки [4].
Оздоблювальна лінія даного методу обробки містить у собі
наступні пости: пост примусового сушіння, пост нанесення глазурної суспензії, пост випалу й остигання.
Якість обробки, одержуваної шляхом оплавлення керамічних глазурей і емалей, багато в чому залежить від укладання підглазурного шару в процесі формування бетонних і залізобетонних
виробів. Цей шар необхідно укладати з досить високим ступенем
ущільнення, щоб гарантувати захист панелі від високотемпературного нагрівання при глазуруванні. Крім того, для захисту виробу
від нагрівання при глазуруванні проміжний шар повинен мати теплоізоляційні властивості. Підглазурна суміш, застосовувана для
проміжного шару, звичайно складається з керамзитового піску,
портландцементу й води [2, 3]. При формуванні панелей «лицем
вниз» досягається краще зчеплення підглазурного шару з конструктивною частиною виробу [2, 4].
Складність способу полягає в можливості проникнення розчинної частини конструктивного бетону в підглазурний шар, що
приводить до збільшення щільності підглазурного шару й наступному збільшенню тріщин на лицьовій поверхні. А необхідність
сушіння бетонного виробу з підглазурним шаром після тепловологісної обробки (перед глазуруванням) спричиняє збільшення
часу технологічного циклу обробки виробу. До недоліків даної технології виготовлення відноситься прогрів усього виробу до високих температур, що веде до додаткової великої витрати енергії;
увесь технологічний процес вимагає громіздких пристроїв і більших виробничих площ.
Оплавлення полягає в обробці відкритим полум'ям за допомогою газових електродугових або плазмових установок поверхонь залізобетонних виробів як неопрацьованих, так і спеціально
оброблених різними составами. У результаті виходить обробка з
осклованого тонкого шару основного матеріалу виробу або попередньо нанесеного шару зі спеціальних легкоплавких матеріалів
[4].
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Оплавлення поверхневого шару для одержання декоративних покриттів застосовують як у закордонній, так і у вітчизняній
практиці. Однак при цьому використовують різні прийоми.
В Угорщині оплавленню піддають спеціальні шари (на легкоплавких туфових заповнювачах) товщиною 10…15 мм на поверхні панелей. Створення шарів здійснюють двома варіантами: укладанням на дно форми перед формуванням або нанесенням на
фасадні поверхні у вигляді штукатурного шару. Таким же способом одержують декоративні покриття на цокольних поверхнях у
Баку і Єревані.
Виробництво панелей із застосуванням електродугового пальника в заводських умовах має на увазі укладання проміжного
шару з керамзитового або перлітового піску, цементу й води на
свіжоукладену у форму суміш важкого бетону. Після тепловологісної обробки виріб покривається водяним розчином окислів металів або глазурного шлікеру для додання заданого кольору, потім
оплавляють лицьову поверхню панелі дуговим пальником [2].
Спосіб оплавлення в порівнянні із глазуруванням має певні
переваги: оздоблювальне покриття можна одержати без прогріву
всього виробу до високих температур; короткочасному нагріванню піддається тільки поверхневий шар виробу на ширину термічної зони, тому технологічний процес не вимагає громіздких
пристроїв і більших виробничих площ. До недоліків даного способу можна віднести додаткові операції, пов'язані з нанесенням
зазначеного проміжного шару.
Металізація полягає в нанесенні на поверхню виробів часток розплавленого кольорового металу за допомогою газового або
електричного металізатора. Залізобетонні вироби з тонкою плівкою кольорового металу на поверхні використовують для обробки фрагментів будинків, металізувати можна й окремі ділянки
панелей для панно й ін. Звичайно металізацією одержують гладку
матову фактуру сріблистого кольору різних відтінків.
Перед металізацією поверхню панелі обробляють струменем стисненого повітря, при цьому видаляється не тільки пил, але
й слабкотримаючі зерна на підставі.
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Метал наносять на підготовлену бетонну поверхню напилюванням гарячого розплаву. На поверхню, що металізується, метал переноситься під тиском газового або повітряного струменя у
вигляді дрібних крапель, відразу остигає й утворює найтоншу плівку товщиною 10…40 мкм, що втримується на бетонній основі.
При більш товстому покритті знижується паропроникність стіни і
плівка відшаровується [4].
До недоліків відноситься зміна якості покриття залежно від
температури – чим вище температура плавлення металу, тим важче його наносити. Крім того, висока вартість усіх термічних способів обробки обмежує їхнє застосування в промислових масштабах, у зв'язку зі значною витратою електроенергії.
Оздоблювальні операції, що виконуються на одному підприємстві, повинні забезпечувати можливість застосування різноманітних видів обробки, що не вимагають для цього складного технологічного обладнання та легко вписуються в основний процес
виробництва.
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ВИДИ КОРОЗІЇ БЕТОНУ МОСТОВИХ СПОРУД
ХАРКОВА
Підвищення довговічності мостових конструкцій в сучасних умовах є однією з нагальних проблем. При цьому під довговічністю розуміється властивість об'єкта зберігати працездатний
стан до настання деякої граничного стану. Довговічність конструкцій із залізобетону залежить від великої кількості факторів, основними з яких є: тип і конструктивні особливості споруди, умови
експлуатації, склад і властивості бетону.
Для оцінки стану бетонних і залізобетонних конструкцій
транспортних споруд і подальшої розробки технічних рішень
щодо їх захисту від корозії необхідно оцінити умови роботи конструкцій: рівень навантаження, впливи температури та вологості,
наявність агресивних експлуатаційних середовищ.
Для оцінки динаміки зміни фактичного технічного стану
експлуатованої конструкції і споруди в цілому необхідно проаналізувати історію експлуатації конструкції, беручи до уваги температурно-вологісний режим експлуатації, вид і характер впливу агресивних середовищ в процесі експлуатації.
Визначення фактичного стану конструкції проводиться візуально або, при необхідності, з використанням приладів неруйнівного контролю та технічної діагностики шляхом відбору проб
і визначення міцностних і деформаційних характеристик бетону і
арматури в різних місцях конструкцій.
Аналіз мостових залізобетонних конструкцій показує, що в
більшості випадків на конструкції із залізобетону одночасно з силовими навантаженнями діють різні корозійні фактори: вплив агресивної атмосфери, ґрунтів, постійного електричного струму, які
через якийсь проміжок часу можуть привести до помітного зниження їх міцності і передчасного руйнування.
Руйнування бетону транспортних споруд може бути викликано наступними механічними та/або фізико-хімічними причинами: абразивним зносом; втомою; вібраційних впливом; удар-
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ним впливом на конструкцію; перевантаженням конструкції; зміщенням конструкції (наприклад, внаслідок опаду, замочування
ґрунту); вибуховим впливом; сейсмічним впливом; впливом агресивних речовин - хлоридів, сульфатів, солей, прісної і морської
води; взаємодією між лужними складовими цементу і заповнювачами в бетоні; тепловим впливом; дією пожежі; поперемінним заморожуванням і відтаванням; усадкою; ерозією; зносом; кристалізацією солей та ін.
Величина та швидкість агресивного впливу оточуючого середовища на конструкції мостових споруд в останні десятиріччя
значно зросла, що обумовлено якісною зміною складу атмосферного повітря, водного середовища та ґрунту внаслідок забруднення.
Детальний аналіз причин ушкоджень бетону конструкцій
мостових споруд дає підставу вважати, що переважною причиною
їх виникнення є процес корозії сталевої арматури при вільному
доступу активуючих електролітів – розчинів солей, кислот, лугів
та ін. У свою чергу це стає можливим при утворення тріщин на
поверхні бетонних споруд, які сприяють проникненню агресивних рідин та газів до сталевої арматури.
Характерні ушкодження наведені на рис. 1.

Рис. 1. Характерні пошкодження бетону мостових споруд
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Незадовільний стан мостового господарства на вулично-дорожньої мережі призводить до великих соціально-економічних
втрат в Харкові. Це змушує переглянути сформований в колишні
роки підхід до проблеми поліпшення мостових споруд, визначити
бажані зміни в політиці галузі в області мостів, яка повинна, в кінцевому рахунку, усунути зазначені вище недоліки.
Проблема оцінки і прогнозу безпечного строку експлуатації
залізобетонних мостів, з якою стикаються всі країни, для України
є особливо вагомою через значний перелік несприятливих причин: відсутність належного фінансування, дуже поганий стан розвитку дорожньої мережі, відсутність належної системи експлуатації мостів, малий строк служби залізобетонних конструкцій мостових споруд.

К.т.н., доц. Гасанов А.Б., ст. Элчиев Э.А.,
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

асс. Айдинова Э.А.
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОНА
До настоящего времени в нормативных документах по эксплуатации плотин отсутствуют указания об оценке технического
состояния и, соответственно, прогнозировании и долговечности и
надежности. На практике обычно на основе материалов натурного
обследования выполняются тампонажные работы. Такой подход
является оправданным при условии использования бетонов со
специальными добавками и специальными видами бетонов. Однако, в бывшем СССР во многих случаях добавки, как правило, не
применялись.
Натурные исследования выполнялись с 1978 года на базовой лаборатории Мингечаурской ГЭС в НИИ Азербайджанской
республики. Для приготовления бетонов использовался шлакопортландцемент. Было установлено, что в зимних условиях
наблюдается обычное, а в летних - кислотное выщелачивание. Не
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нашел, в частности объяснения факт прекращения процессов коррозии при интенсивной фильтрации. Для условий Украины указанные вопросы имеют особое значение.
При обследовании плотины Днестровской ГЭС было установлено, что в летних и зимних условиях имеет место углекислотная коррозия. Поскольку для приготовления бетонов использовался портландцемент, а водонепроницаемость бетона соответствует марке W4, то коррозионное воздействие характеризуется
как слабоагрессивное.
При разработке методики прогнозирования долговечности
бетона учитывалось, что процессы коррозии лимитируются процессами диффузионного переноса в радиальном направлении вокруг фильтрационных пор. Таким образом, расчеты могут выполняться в рамках диффузионной кинетики с использованием методов теории подобия.

Д.т.н., проф. Сопов В.П., асп. Корх О.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

ДЕКОРАТИВНІ БЕТОНИ
НА СКЛЯНИХ ЗАПОВНЮВАЧАХ
На сьогодні проблема поводження з побутовими або промисловими відходами є одною з головних у сфері екології. Україна посідає останнє місце серед європейських країн за кількістю
переробленого сміття. Скло складає 8,2% від загальної кількості
міських відходів та 1% будівельних відходів.
Існує 2 шляхи вирішення проблеми поводження зі склобоєм: переробка або утилізація. Перший спосіб є досить ресурсомістким процесом, так як складається з більшої кількості етапів,
ніж утилізація. Другий спосіб є більш простим та не потребує великих енерговитрат. Все комерційне скло складається з більш ніж
70% SiO2. Це дає можливість використовувати його як пуцолановий матеріал або заповнювач у будівельній галузі. Таким чином,
вирішуються дві проблеми: утилізація скляних відходів та зменшення екологічного забруднення, яке є наслідком видобутку природних порід для виробництва заповнювачів. Утилізація склобою
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таким шляхом, дозволить вирішити ряд виробничих проблем і поліпшити екологічне становище в промислових регіонах.
Бетон є найбільш потенційним матеріалом, у складі якого
склобій можна використовувати як заповнювач. Так як, бетон це
лужне середовище, при великому вмісті склобою може виникнути
неконтрольована лужно-силікатна реакція, в наслідок якої відбувається розширення та внутрішні напруги у матеріалі. Тому постає задача – підбір оптимального складу бетону, при якому можливо буде нівелювати перебіг даної реакції, а матеріал, в свою
чергу, буде мати запроектовані властивості. Для цього потрібна
низка експериментально-промислових досліджень, результатом
чого буде новий декоративний будівельний матеріал – світловідбиваючий бетон.
Декоративний бетон має високі технічні характеристики.
Ефективність його використання зумовлюють такі якості:
- стійкість до хімічних сполук різної агресивності (лугу, нафтопродукти, ефіри і т.д.);
- підвищена зносостійкість;
- підвищена стійкість до коливань температур - декоративний бетон витримує коливання температур від – 40оС до + 40оС не
руйнуючись;
- стійкість до впливу ультрафіолетового випромінювання;
- висока опірність стискає і згинаючих навантажень;
- підвищена морозостійкість - близько 300 циклів;
- варіативність поверхні декоративного бетону - різноманітні кольори і фактури;
- можливість відшліфовування до гладкого стану завдяки
дрібнозернистої структурі матеріалу;
- забезпечення протиковзких характеристик покриття.
Такі властивості роблять можливим застосування декоративного бетону в інтер'єрі в якості покриття сходових майданчиків і
ступенів, підвіконних дощок, підлог в різних приміщеннях і т.д.
Крім того, за допомогою технології декоративного бетону можна
створювати різні за фактурою і квітам поверхні. Можливість імітації різних матеріалів підвищує художні переваги матеріалу і дозволяє використовувати його в декоративних цілях.
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Д.т.н., проф. Шинкевич Е.С.1, Гришин С.И.2, Закаблук С.С.1,
Лисицына И.Н.3
1Государственная

академия строительства и архитектуры, г. Одесса
политехнический университет, г. Одесса
3Национальный университет им. И.И. Мечникова, г. Одесса
2 Национальный

СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ
МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ
В настоящее время преобладает эмпирический подход к моделированию физико-механических и строительно-эксплуатационных свойств с минеральными добавками. Он характеризуется
следующими этапами:
- накопление информации об исследуемом объекте путем
проведения экспериментов;
- первичная систематизация данных в виде таблиц и графиков, составляющих информационно-эмпирическую модель объекта;
- обработка этих данных методами математической статистики, позволяющая выявлять скрытые взаимосвязи и закономерности между статистическими переменными.
Концепция и методология комплексного анализа по экспериментально-статистическим моделям позволяют за счет натурных и вычислительных экспериментов извлечь новые знания и полезную материаловедческую технологическую информацию, нередко недоступную при традиционном анализе, и тем самым интенсифицировать исследования и разработку строительных композитов нового поколения и неэнергоемких экологически безопасных технологий производства.
В качестве средств реализации модели обычно используют
математические либо статистические программные пакеты. В отличие от информационных систем эти программные средства
ограничены в возможностях хранения исходных данных и результатов моделирования. Организация информационного обеспечения при работе с ними требует дополнительных усилий по интеграции с хранилищем данных – импорта данных в программный
пакет, анализа данных средствами пакета, экспорта результатов
анализа в хранилище. С другой стороны, популярные системы
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управления базами данных (СУБД) давно имеют в своем составе
службы анализа данных и типовые алгоритмы статистической обработки и нейросетевого моделирования. Актуальные версии
СУБД обладают технологическими возможностями, позволяющими проектировать высоконагруженные информационные системы для аналитических исследований. В частности, к ним относятся:
- вторичные индексы, позволяющие быстро находить записи
по значению поля;
- материализованные представления, которые являются своего
рода заранее вычисленным кэшем результатов запроса;
- полнотекстовые поисковые индексы, позволяющие выполнять поиск в тексте по ключевым словам.
В разрабатываемом проекте предполагается хранить накопленный экспериментальный материал по влиянию добавок на
свойства бетонных смесей, а также на физические, механические
и эксплуатационные свойства композитов.
В качестве анализируемых параметров приняты материалы
добавок, состав растворной смеси, весовое содержания добавки в
смеси, применение высокоскоростных смесителей-активаторов.
Множественность анализируемых параметров предполагает представление данных в виде многомерной модели. В качестве многомерной модели хранилища использовано многомерное
пространство с дискретным количеством значений на каждом измерении.
К свойствам растворных смесей отнесены подвижность, водопотребность, расслаиваемость, время схватывания.
Физические свойства композитов: плотность, водопоглощение по массе и по объему. Механические свойства композитов:
прочность при сжатии, прочность на растяжение при изгибе, адгезионная прочность, морозостойкость, водостойкость, трещиностойкость, микротвердость.
Эксплуатационные свойства композитов: теплопроводность, звукопоглощение, деформативность, долговечность.
Эти количественные показатели хранятся в одной таблице
«Эксперименты» (рис. 1). В многомерной OLAP-модели эта таблица выполняет функции таблицы фактов.
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Рис. 1. Схема данных системы моделирования свойств строительных
композитов.

Данные по анализируемым параметрам содержатся в таблицах, которые выполняют функции таблиц измерений OLAP-модели.
Перечень материалов добавок содержится в одноименной
таблице. С целью повышения информативности нами принято решение хранить сведения о типах сущности Материалы. Типы
определяют качественный характер воздействия добавки на свойства композитов: наполнители, пластификаторы, порообразующие, стабилизаторы, ускорители. В соответствии с принципами
нормализации для хранения описаний типов выделена таблица
Функции_добавок, занимающая верхний уровень иерархии по отношению к таблице Материалы.
Перечень испытанных растворных смесей содержится в
таблице Смеси, а их составы – в подчиненной таблице Номенклатура_смеси. Следует отметить, что таблица Номенклатура_смеси
также реализует отношение «многие-ко-многим» между сущностями «материалы добавок» и «растворная смесь».
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Для реализации измерений «весовое содержания добавки в
смеси», «удельная поверхность наполнителя» и «применение высокоскоростных смесителей-активаторов» используется таблица
Варианты_смеси. Она является подчиненной по отношению к
таблице Смеси, а с таблицей Номенклатура_смеси связана отношением «многие-ко-многим». Это отношение реализовано с помощью таблицы Состав_смеси. Там же хранятся собственно весовые содержания добавок. Сведения о весовым либо долевом представлении содержания добавок сохраняются с помощью связанной таблицы Расчет содержания компонента
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Секція «ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ»
Асп. Бойко О.В., к.т.н., ст.н.с. Ковальчук О.Ю.,
д.т.н., проф. Кривенко П.В.
Київський національний університет будівництва і архітектури.
НДІ в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського

РОЛЬ AL2O3 У СКЛАДІ ШЛАКУ У ЗАПОБІГАННІ
КОРОЗІЇ АРМАТУРИ У ШЛАКОЛУЖНОМУ БЕТОНІ
Відомо, що первинна захисна дія бетону визначається складом та значенням рН рідкої фази, яка формується в процесі тверднення бетонної суміші, щільністю штучного каменю та товщиною захисного шару. Корозія арматури в залізобетонних конструкціях переважно протікає в результаті виникнення мікро- та макрогальванічних пор в місцях контакту металу з вологою. Також
відомі випадки корозії арматури, коли по тій або іншій причині її
поверхня залишається активною або не повністю пасивується при
виготовленні конструкції, чи повністю втрачає пасивність в процесі експлуатації.
Томашов Н. Д. визначає пасивність арматури (в умовах,
коли з термодинамічної точки зору метали доволі реакційно-здатні) як стан підвищеної корозійної стійкості, викликаної гальмуванням анодного процесу [1].
Тривалими дослідженнями і спостереженнями за станом арматури у лужних бетонах [2, 3] було підтверджено відсутність корозії арматури, однак з огляду на широке впровадження в будівництво промислових відходів, в тому числі таких, що містять солі
сильних кислот, проблема корозійної стійкості арматури набула
особливої актуальності. Крім того, варто відзначити, що у приведених дослідженнях використовували жорсткі та наджорсткі бетонні суміші, а лужний компонент у складі цементу був представлений розчинами карбонату або силікату натрію (силікату калію), що обумовлювало високу активність таких систем одночасно із високим ступенем ущільнення структури матеріалу. Перехід в умовах сьогодення до використання однокомпонентних цементних систем, лужний компонент яких представлений сухою
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сіллю лужних металів, а також використання рухливих та високорухливих бетонних сумішей [4] обумовлюють отримання менш
щільної структури штучного каменю затверділого бетону, що знижує захисну функцію цементної матриці та відкриває шляхи до
корозії сталевої арматури у складі бетону на основі лужних в’яжучих речовин.
Відомо, що бетонні та залізобетонні вироби і конструкції
під час експлуатації піддаються активному впливу атмосферних
факторів і агресивних компонентів середовища: кислих газів, у
першу чергу CO2 і SO3; розчинів електролітів – хлоридів і сульфатів; промислових викидів та продуктів неповного згоряння палива
та інших сполук [5-7]. У результаті цих процесів повітря та волога
отримують доступ до армуючих елементів, що з часом може привести до повного руйнування конструкції [8].
Одним із напрямків запобігання корозії сталевої арматури в
бетоні є створення умов для зв’язування вільних іонів SO4 2- та Clу новоутворення цементного каменю типу солі Фріделя або так
званих «подвійних солей» [9], в яких молекули солей об’єднуються із алюмосилікатним каркасом і утворюють комплексні з’єднання.
Метою роботи є впливу вмісту алюмінатної складової у
складі доменного гранульованого шлаку на зв’язування вільних
іонів SO42- та Cl- у стабільні новоутворення типу солі Фріделя або
комплексні «подвійні» солі.
Сировинні матеріали і методи досліджень. В якості основної сировини для проведення досліджень було використано основний, кислий та електоротермофосфорний (ЕТФ) шлаки. Хімічний склад шлаків наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Хімічний склад шлаків
Вид
шлаку
Основний
Кислий
ЕТФ

CaO
43,60
35,61
45,15

MgO
5,90
16,05
4,0

Вміст оксидів, % за масою
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO P2O5
37,65 7,34 0,86 0,47 33,4 16,05 2,41 1,38 43,35 3,0
0,47 2,1
0,97

SO3
1,92
1,36
0,87

Мо
В.п.п.
0,12 1,12
0,81 0,9
1,13

Шлаки використовували у вигляді молотих порошків з питомою поверхнею 320-330 м2/кг за Блейном. В якості лужного
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компонента використовували соду кальциновану технічну та відходи виробництва капролактама – содолужний плав (СЛП) та содосульфатну суміш (ССС). В якості дрібного та крупного заповнювачів в бетонах було використано дніпровський кварцовий пісок з Мк – 1,3 і гранітний щебінь фракцій 5-10 та 10-20 мм.
Корозію арматури в бетоні вивчали гравієметричним методом [10].
З метою визначення взаємовпливу вмісту агресивних і пасивуючих солей в лужному компоненті на стійкість арматури було
визначено втрату маси арматури в бетоні на синтезованих лужних
компонентах, що складаються з суміші соди і сульфату натрію, а
також соди і хлориду натрію у співвідношенні 1:1. Під- вищення
вмісту сульфату натрію до 50% в бетоні на доменних шлаках не
збільшує втрати маси металу, при цьому в часі вони залишаються
стабільними.
Підвищення вмісту хлориду натрію до 50% в бетоні на всіх
видах шлаку приводить до корозії арматури: втрата маси металу в
часі збільшується (таблиця 2).
Таблиця 2 – Втрати маси арматури в шлаколужному бетоні на
різних шлаках і лужних компонентах (суміші солей натрію) при
поперемінному зволоженні і висушуванні
Густина Втрати маси арматури в шлаколужному берозчину тоні, г/м2, в часі, міс
Шлак затворю- Na2CO3 : Na2SO4
Na2CO3 : NaCl (1:1)
(1:1)
вання,
кг/м3
6
12
18
6
12
18
1100
24,47 43,81 51,20
1150
21,43 37,12 39,12 97,63 146,18 157,40
ЕТФ
1200
28,28 38,45 41,31 101,44 154,37 172,30
1100
0,00
0,00 0,00 3,24
5,08
Основ- 1150
0,64
0,63 0,62 4,28
4,51
4,74
ний
1200
0,74
0,73 0,72 5,63
6,13
7,15
1100
0,00
0,00 0,00 1,33
1,88
2,01
0,38
0,39 0,38 2,81
3,24
4,07
Кислий 1150
1200
0,47
0,49 0,48 3,43
4,18
5,17
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Аналіз отриманих результатів засвідчує, що при підвищенні
вмісту алюмінію у складі доменного гранульованого шлаку корозія арматури в бетоні суттєво знижується. Так, при використання
шлаку із вмістом алюмінатної складової 3% за масою показники
зниження маси арматури сягають 28,28% для суміші Na2CO3 :
Na2SO4 у віці 6 місяців, а для суміші Na2CO3 : NaCl - 101,44 г/м2.
Водночас, підвищення вмісту оксиду алюмінію в шлаку із застосуванням сульфато-карбонатної суміші втрати маси становлять
максимально 0,74 та 0,47 для шлаків із вмістом Al 2O3 7,34 та
16,05% відповідно. У випадку застосування сульфато-хлоридної
суміші тенденції зберігаються, а показник втрати маси становить
максимально 5,63 та 4,18 г/м2 відповідно.
Варто відзначити відмінність у характері зниження маси арматури при використанні різних реакційних сумішей. Окрім різниці у самому зниженні міцності, прослідковується тенденція, що
при використанні суміші Na2CO3 : Na2SO4 процес корозії арматури
відбувається активно у перші 6-12 місяців, надалі спостерігається
стабілізація маси арматури, що може свідчити про утворення захисного прошарку новоутворень навколо арматури, що унеможливлює подальшу корозію. Більше того, при застосуванні шлаків
із вмістом алюмінатної складової 7,34 та 16,05% максимальна корозія протікає вже до 6 місяця, надалі показники втрати маси є
стабільними або дещо знижуються. У випадку ж застосування
Na2CO3 : NaCl корозія арматури хоча і знижується із збільшенням
вмісту алюмінатної складової, проте активно розвивається у часі,
дещо знижуючи темпи наростання після 12 місяців.
Показано, що підвищення вмісту алюмінатної складової у
доменному гранульованому шлаку є прямопропорційним зниженню корозіє арматури у шлаколужному бетоні. Це може бути
пояснено ймовірним зв’язуванням іонів SO 42- та Cl- у сполуки типу
солі Фріделя або комплексні сполуки типу нозеану
(Na8[AISiO4]6[SO4]), содаліту (Na8[AISiO4]6[CI2]) або гідросодаліту, в яких частина Cl- заміщена ОН--групами.
Подальші дослідження будуть спрямовані на дослідження
ефекту впливу додаткового введення в систему хімічних добавок
різної природи та структури та алюмінатів у вигляді оклюдуючих
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добавок, що має підвищити ступінь зв’язування агресивних іонів
SO42- та Cl- у нерозчинні сполуки.
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ИНТЕРЕС К ВЯЖУЩИМ ВЕЩЕСТВАМ В ХХІ ВЕКЕ
Современное строительство невозможно без применения
таких вяжущих материалов, как цемент, известь и гипс.
Интенсивное развитие всех областей строительства, особенно в последнее столетие, дало мощный толчок развитию теории и практики материалов. Немаловажную роль при этом сыграло повышение требований к эксплуатационным свойствам цемента, гипсо- и известесодержащих изделий и материалов, удорожание энергоносителей для их производства, истощение сырьевых ресурсов, отрицательное воздействие на окружающую среду.
Значительные достижения в области развития науки о вяжущих веществах, и, в частности, химии цементов связаны с именами многих ученых, прежде всего, В.В. Журавлева, В.А. Кинда,
Н.А. Торопова, Ю.М. Бутта, В.В. Тимашева, М.М. Сычева,
Н.Ф. Федорова, О.П. Мчедлова-Петросяна, А.В. Волженского,
Т.В. Кузнецовой, В.Б. Ратинова, А.Ф. Полака, Л.Г. Шпыновой,
Л.Б. Сватовской и других.
Археологические раскопки показывают, что на ранних стадиях развития цивилизации многие фундаментальные постройки
возводились из камня и без применения связующих веществ.
Устойчивость сооружения достигалась тщательной подгонкой каменных глыб друг к другу и большой их массой. Затем на смену
пришли постройки с каменной, а позднее и с кирпичной кладкой,
в которой в качестве вяжущего вещества использовались глина и
другие природные материалы. Глину можно было употреблять в
качестве вяжущего вещества без дополнительной обработки, что
обеспечило широкое ее применение.
Примерно за 4-3 тысячи лет до н.э. появились более прочные и стойкие вяжущие вещества. Первым, из которых был строительный гипс, получаемый обжигом гипсового камня при сравнительно невысокой температуре (140-190°С).
Затем появилась известь, для получения которой требуется
уже более высокая температура. В массивных сооружениях егип-
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тян (пирамиды) каменные блоки соединялись с помощью раствора, в состав которого входили песок и вяжущее вещество –
обожженный гипс, содержащий примеси известняка и извести. В
Китае использовали известь при возведении ряда участков Великой Китайской стены. Столь раннее появление строительного
гипса и извести можно объяснить довольно широким распространением сырья для их получения – гипсового камня и известняка.
Известь, как вяжущее вещество, была хорошо известна в Древней
Греции. Причем, раствор на ее основе обладал значительной
прочностью в результате того, что его структура была настолько
плотная (и, следовательно, газонепроницаемая), что до сих пор
химический анализ обнаруживает в нем незакарбонизированную
углекислотой воздуха известь. Греки и римляне знали, что добавка к извести тонкоизмельченной вулканической породы – туфа
позволяет получить раствор не только прочный, но и стойкий к
действию пресной и морской воды.
В Англии, обжигая известняки с примесями глины, пришли
к выводу, что этот продукт обладает лучшей водостойкостью и
более высокой прочностью по сравнению с обычной известью.
Такое вяжущее получило впоследствии название гидравлической
извести.
В 1796 году был выдан патент на новое вяжущее вещество
– романцемент (римский цемент), который своим цветом и свойствами напоминал древние римские смеси из извести с добавкой
продуктов вулканических извержений, известных под общим
названием «пуццоланы».
Наименование «цемент» или «семент» появилось в начале
XVIII века. Однако этими терминами тогда обозначались измельченные, в том числе, обожженные добавки, придающие обычной
извести свойство водостойкости или ускоряющие твердение извести (карбонаты кальция и магния).
В 1824 году англичанин Дж. Аспдин зарегистрировал патент на производство вяжущего вещества, названного им портландцементом, так как это вещество в затвердевшем виде по цвету
и прочности походило на портландский камень, добываемый на
острове Портленд. Портландцемент по Дж. Аспдину получали пу-

~ 62 ~

Теорія і методи будівельного матеріалознавства
тем обжига смеси известняка с глиной до полного удаления углекислоты при температуре порядка 900–1000°С и последующего
измельчения обожженного материала в порошок. Хотя введенное
Дж. Аспдином название «портландцемент» сохранилось до настоящего времени, полученный им цемент не был портландцементом
в современном смысле этого слова, а представлял собой вследствие недостаточной температуры обжига разновидность романцемента.
Появление бетона – искусственного каменного материала –
и особенно железобетона усилило значение цемента как основного строительного вяжущего вещества.
В конце XIX и начале XX века были созданы различные изделия на основе других вяжущих веществ: известково-песчаный
(силикатный) кирпич, асбестоцементные изделия, шлакобетонные камни и т.д. Для ускорения темпов строительства потребовались быстротвердеющие цементы, и они были созданы. В 1908
году было получено новое вяжущее – глиноземистый цемент, отличающийся быстрым нарастанием прочности. Через одни сутки
твердения этот цемент набирает прочность, равную примерно месячной прочности обыкновенного портландцемента. Для строительства подземных и гидротехнических сооружений начали применять пуццолановый портландцемент, представляющий собой
смесь портландцемента и гидравлической (пуццолановой) добавки. С развитием металлургического производства цементная
промышленность получила возможность использовать в больших
количествах доменный шлак. Изготовленный из гранулированного доменного шлака и портландцементного клинкера, шлакопортландцемент является вяжущим веществом, применяемым, в
основном, для тех же целей, что и портландцемент.
Для изготовления монолитных железобетонных конструкций оказался необходим особо быстротвердеющий цемент; для
возведения массивных сооружений требовались цементы с малым
тепловыделением, так как большое количество теплоты, выделяющееся при твердении обычного портландцемента, приводит к
значительным внутренним напряжениям в этих конструкциях; для
бетонных дорог нужен был цемент, обладающий повышенной
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морозостойкостью, малой истираемостью и незначительной усадкой; для ряда специальных сооружений необходимо было применять расширяющийся цемент; для тампонировая глубоких нефтяных и газовых скважин – тампонажный цемент.
К настоящему времени разработаны новые разновидности
вяжущих веществ на основе портландцемента. Это так называемые многокомпонентные вяжущие. К ним относятся ТМЦ – тонкомолотые цементы; их отличительная особенность – повышенная дисперсность (𝑆уд=11000-12000 см2/г в отличие от 2700-3300
см2/г для обычного портландцемента) и наличие различных добавок и наполнителей. Эти вяжущие более дешевые, отличаются малой усадкой получаемого цементного камня.
Наряду с этим актуальным является вопрос возможного использования тонкомолотых цементов вместо минеральных добавок (микрокремнезем, зола-унос) для улучшения долговечности
высокопрочных бетонов.
Основой современного строительства являются неорганические вяжущие вещества. Их широко используют для изготовления бетонов, кладочных и штукатурных растворов, различных изделий и сооружений (мосты, плотины и пр.). В современном жилищном строительстве на 1м2 жилой площади в среднем расходуется около 300 кг вяжущих веществ.

К. т. н., доц. Гуркаленко В.А.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

СУЧАСНІ ЗАСОБИ РЕМОНТУ М’ЯКОЇ ПОКРІВЛІ
Експлуатаційні характеристики даху істотно впливають на
стан приміщень, що знаходяться нижче. Дах і її верхній шар - покрівля піддаються постійному впливу хімічних, фізико-хімічних і
механічних факторів.Від надійності даху залежить мікроклімат в
будинку і довговічність огороджувальних конструкцій. Тому при
ремонті будівельних конструкцій одним із найважливіших етапів
є ремонт покрівель. В сучасному будівництві застосовується ба-
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гато різноманітних видів покрівельних матеріалів. Але багато будівельників та проектантів надають перевагу м’якої покрівлі, яка
не зважаючи на те, що застосовується в будівництві вже багато
століть, зайняла міцні позиції і в сучасному будівництві.
М’яка покрівля в сучасному понятті це узагальнена назва
групи покрівельних матеріалів, основним складником яких є бітум. Назву м’яка покрівля використовують для позначення рулонних матеріалів для покрівлі що наплавляється, бітумної черепиці,
ондуліна, шингласа. Подібність цих покрівельних матеріалів полягає в тому, що вони виробляються шляхом обробки основи з будівельного картону або скловолокна відходами нафтопереробки
(як правило, бітумом).
М'яка крівля зайняла міцні позиції в сучасному будівництві
та постійно розширює їх Це відбувається за рахунок впровадження і вживання нових, більш екологічно чистих технологій виробництва, а також нового витка розвитку естетичної складової,
які отримали сучасні рулонні покрівельні матеріали. Зовнішній
вигляд, через який м'яка покрівля раніше мала істотні обмеження
при використанні, тепер змінився, завдяки використанню нових
матеріалів – базальтового грануляту чи мінерального посипання.
З новим покриттям зовнішнього шару підвищився захист гідроізоляційного матеріалу від зовнішніх чинників, а сама м'яка крівля
набула нового забарвлення. Монтаж м'якої покрівлі проводять за
допомогою термічного наплавлення або механічного кріплення
аркушів покрівельного матеріалу на основу даху. Завдяки таким
особливостям самого матеріалу і технології його використання,
м'яка покрівля набула цілий ряд переваг перед іншими видами покриттів:
• Має вищий рівень гідроізоляції, за рахунок своєї монолітності;
• Чудово справляється з коливаннями температур, зберігаючи свої характеристики в продовженні тривалого періоду часу;
• Не схильна до дії корозії, грибків, цвілі;
• Не вимагає постійного догляду протягом терміну експлуатації;
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Монтаж м'якої покрівлі є надзвичайно простою процедурою і, як наслідок, менш затратний в часі і робочих ресурсах;
• Завдяки еластичності, є міцнішою, стійкішою до механічних пошкоджень, а також більш шумопоглинаючою, в порівнянні з іншими видами покрівлі;
• Вигідніша з економічної точки зору, з причини дешевизни
матеріалів і невисокої вартості робіт по монтажу.
• Має відмінні шумоізолюючі якості, що важливо при зливах і граді.
Ремонт м’якої покрівлі складається з наступних етапів: доставка матеріалів; підйом матеріалів на покрівлю; підготовчі роботи, що включають в себе вирубку та обробку здутих частин та
примикань парапетів, обробка водозливів, встановлення вентиляційних виходів, частковий демонтаж покрівельного ковра (при необхідності); улаштування методом наплавлення нижнього гідроізоляційного шару; пропайка швів нижнього гідроізоляційного
шару; улаштування методом наплавлення верхнього гідроізоляційного шару; пропайка швів верхнього гідроізоляційного шару.
М'яка покрівля може використовуватися на об’єктах з різними типами кровлі: плоскі покрівлі, скатні покрівлі, вигнуті покрівлі, промислові покрівлі. Але м'яка покрівля, яка застосовується на плоскому даху має низку недоліків: не завжди вдається
забезпечити повну герметичність пароізоляційного шару, внаслідок чого водяні пари проникають в товщу утеплювача і накопичуються в ньому, оскільки щільний гідроізоляційний килим перешкоджає випаровуванню вологи. З часом в утеплювачі скупчується багато вологи, яка стікає вниз, утворюючи на стелі мокрі
плями. Крім того, при негативних температурах вода замерзає,
збільшується в об'ємі і відриває гідроізоляцію від основи. В процесі експлуатації гідроізоляційний килим піддається кліматичним
і механічних впливів, що призводить до виникнення тріщин, через
які вода проникає в приміщення; утворюються протікання, встановити і ліквідувати причину яких буває дуже важко. Ремонт м'якої покрівлі проводиться, як правило, в тих випадках, коли при
улаштуванні існуючого покрівельного покриття використовувалися покрівельні матеріали попередніх поколінь або сам монтаж
•
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м'якої крівлі був здійснений без належної якості, з відхиленням
від технологічних норм.
Сучасні будівельний ринок пропонує безліч видів покрівельних матеріалів для інверсійних, плоских і скатних дахів - різні
види штучної черепиці, листові, мембранні і рулонні матеріали.
Одним з новітніх матеріалів для влаштування безшовної покрівлі
є гідроізоляційний матеріал МASTIGUM 2 на складній полімерній основі, який після застигання утворює міцну довговічну безшовну гідроізоляційну мембрану. Висока еластичність матеріалу
в поєднанні з хорошими показниками межі міцності дозволяють
ефективно використовувати матеріал для надійної герметизації.
Даний матеріал являє собою пастоподібні речовини, наноситься
щіткою, пензлем або механізовано, складається з декількох полімерів на водній основі (модифікована латексом акрилова емульсія) і наповнювачів (карбонат кальцію, двоокис титану, сульфат
барію, тальк, вода).
Для дахів в індивідуальному житловому будівництві популярності набувають м'які листові бітумно-полімерні матеріали
такі як бітумна черепиця. Гнучка черепиця - листовий покрівельний матеріал, що складається з декількох шарів:
• Верхній шар - посипання з сланцевої або базальтової крихти, відповідає за декоративність і зносостійкість покриття. Кращою вважається посипання з базальту - вона
стійка проти негативних погодних факторів, менше обсипається.
• Середній шар зі скловолокна, просоченого модифікованим бітумом з добавками відповідає за міцність, пластичність, термостійкість та гідроізоляційні якості всієї конструкції.
• Нижній шар - клейовий склад, захищений плівкою, яка
знімається на монтажі.
Випускають гнучку черепицю безліч вітчизняних і закордонних компаній, у кожній з яких свої особливості. При виборі
слід враховувати товщину середнього шару, так як він відповідає
за гідроізоляцію, чим він товстіший, тим краще і склад добавок,
що модифікують у бітуму. При виробництві м'якої черепиці застосовують два види модифікаторів - аттактіческій поліпропілен, що
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надає стійкість при температурі до 120°С, але крихкий на морозі,
і стирол-бутадієн-стирол, що збільшує еластичність і зберігає властивості при нестабільній погоді і негативних температурах.
У лінійці кожної з компаній-виробників матеріалу представлені гонт різної товщини листа, нарізки і кольору, кращі з яких
імітують натуральну глиняну черепицю, гарантують довговічність від 15 до 50 років і стійкий колір на весь період експлуатації.
Мала вага гонту дає значну економію на несучих конструкціях покрівлі. На відміну від металочерепиці бітумна має відмінні шумоізолюючі якості. М'яка рулонна покрівля виконується на дахах з
малим ухилом (до 3%). Краща м'яка покрівля повинна мати гнучкість на брусі Ø15 мм при t=−25°С - це гарантує еластичність і
відсутність тріщин при морозах.
Основою м'якої покрівлі служать, як правило, залізобетонні
плити або профільований настил, утеплені насипним або плитним
утеплювачем. Монтаж м'якої покрівлі з сучасних рулонних бітумно-полімерних матеріалів проводиться наплавленням або механічним способом за допомогою дюбелів. Розм'якшення нижнього
шару матеріалу газовим пальником вогненебезпечно, виробники
рекомендують виконувати покрівельні роботи безогневим обладнанням. Монтаж ведуть знизу вгору, нахлест гонтів задає інструкція виробника. Гонти кріплять спеціальними покрівельними цвяхами з гальванічним покриттям і неопреновими прокладками.

Д.т.н., проф. Цапко Ю.В.1,2, к.т.н., доц. Бондаренко О.П.1,
асп. Цапко О.Ю.1, ст. Вербицька О.О.1
1
НДІ в’яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
2Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОБГРУНТУВАННЯ ВОГНЕСТІЙКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВИРОБІВ З ОЧЕРЕТУ
Основним вимогами до вогнезахисту природних горючих
матеріалів є здатність протистояти дії вогню та не поширювати
полум’я поверхнею. Зміна розкладу такого матеріалу при вогне-
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захисному обробленні направлена в сторону утворення негорючих газів і важкогорючого коксового залишку, гальмування окиснення в газовій і конденсованій фазі.
Для вогнезахисту будівельних конструкцій з природніх горючих матеріалів знайшли широке застосування спеціальні покриття,
які при дії високої температури виділяють воду та утворюють на поверхні стійкий шар керамічного матеріалу, але вони не завжди забезпечують вогнестійкість [1]. Тому у останній час набули поширення
засоби, що здатні до утворення на поверхні будівельної конструкції
теплоізоляційного шару пінококсу, який у значній мірі знижує процеси передачі тепла до матеріалу [2]. Використання композицій з полімерних речовин та антипіренів може підвищити вогнезахист матеріалу за рахунок утворення захисного шару коксу. Це дозволить розробити новий тип вогнезахисних засобів для будівельних конструкцій з очерету, що переводить його до важкозаймистих матеріалів
[3]. Однак, очерет характеризується значною густиною та гідрофобністю і просочення одразу не затримується в матеріалі й стікає з поверхні [4]. Найбільш ефективними вважаються вогнезахисні покриття на неорганічному в’яжучому, властивості яких вже досліджені. Але ці матеріали утворюють на поверхні жорстке покриття,
яке змінює колір поверхні та під дією атмосфери втрачає адгезію та
осипається [5].
Для встановлення вогнезахисної ефективності очерету використовували зразки очерету, які оброблювали композицією, що
утворює на поверхні безбарвну плівку та здатна під дією високої
температури створити на поверхні пінококсовий захисний шар.
Така композиція представлена покрівельним просочувальним розчином на основі суміші органічних і неорганічних речовин (суміш карбаміду і фосфорних кислот та природного полімеру).
Отриману масу перемішували і наносили на зразок очерету у кількості 47,0…50,0 г/м2.
Для дослідження ефективності вогнезахищеного матеріалу
використовували зразки очерету з наступними середніми розмірами: діаметром до 10 мм і висотою 310 мм, які зв’язували у мати
розміром 310х140 мм і обробляли покрівельним просочувальним
розчином з витратою 47,1 г/м2.
Дослідження з визначення ефективності вогнезахисту очерету проводили за методикою, суть якої полягала у впливі на зра-
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зок з очерету
панелі та його
запалювання, вимірюванні температури продуктів горіння та часу її досягнення, часу
займання та проходження фронтом полум’я ділянок поверхні, довжини згорілої частини зразка (рис. 1).

Рис. 1. Випробувальна камера для визначення параметрів займання та
поширення полум’я: 1 – випробувальна камера, 2 – витяжна труба, 3 –
вентиляційний отвір, 4 – тримач зразка, 5 – зразок, 6 – радіаційна панель, 7 – запалювальний пристрій, 8 – регулювальна труба, 9 – оглядове
скло, 10 – термопара, 11 – аналого-цифровий перетворювач, 12 – комп'ютер

За отриманими даними розраховується величина безрозмірного індексу горючості за коефіцієнтом І:
𝑛

𝑞𝑄 ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 𝜏𝑚𝑎𝑥 − 𝜏0
60𝑙г
1
𝐼=√ ∙
∙
[1 +
∑ ]
𝑊 ∆𝑇н.о.
𝜏0
𝑙
𝜏𝑖
𝑖=1

де q – питома теплота згоряння газу пропан (23630), кДжл-1; Q –
витрата газу запального пальника (0,001), лс-1; W – потужність
електричної радіаційної панелі, 0,5 кВт; Tmax – максимальний
приріст температури димових газів:
Tmax=Tmax–T0,
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де T0 – температура навколишнього середовища, C; Tmax – максимальна температура димових газів, C; Tно – максимальний приріст температури нагрівального обладнання:
Tно=T1–T0,
де T0 – температура навколишнього середовища, C; T1 – температура вихідного повітря при роботі нагрівального обладнання, C;
0 – час займання зразка, с; max – час досягнення максимальної
температури димових газів, с; i – час проходження фронтом полум'я контрольних ділянок, с; l – довжина зразка, мм; lг – довжина
пошкодження зразка, мм.
Результати досліджень з визначення приросту максимальної температури газоподібних продуктів горіння (t, оС) та втрати
маси зразків (m, %) очерету, проведені у лабораторних умовах,
наведено на рис. 2-4, табл. 1.

Температура, ºС
450

1

300

2

150

200
Час, с

400

600

Рис. 2. Динаміка наростання температури димових газів при випробуваннях очерету: 1 – необроблений; 2 – вогнезахищений покрівельним
просочувальним розчином

Дослідження показали (рис. 2), що очерет відноситься до горючих матеріалів. Так, просочений зразок очерету витримав температурний вплив і відноситься до важкогорючих матеріалів за
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показником втрати маси. При початковій температурі
газоподібних продуктів горіння Т=76 ºС, при дії радіаційної панелі
на захищений зразок (крива 2, рис. 5) температура газоподібних
продуктів горіння становила Т120 ºС, а втрата маси не
перевищила 4,2 %.

85,4

4,2
1

2
Зразок

Рис. 3. Результати втрати маси зразків m, % очерету: 1 – необроблений; 2 – вогнезахищений покрівельним просочувальним розчином

Обвуглювання поверхні
а

Утворення шару пінококсу
б

Рис. 4. Результати випробувань процесу займання та поширення полум’я вогнезахищеного очерету: а – покрівельним просочувальним розчином, б – спучуючим покриттям
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Довжина горіння зразка,
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Т1

Час проходження фронтом полум’я ділянок зразка, с

Час досягнення Тmax, с
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Таблиця 1. Час проходження фронтом полум’я контрольних точок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

8

7

10

6

8

7

6

7 101

294

177,5

595 –

–

–

–

–

–

–

–

– 596

22

0,42

Під час випробувань зразків очерету було встановлено, що
необроблений зразок зайнявся на 52 с, полум’я поширилося по
всьому зразку протягом 100 с, натомість, зразок вогнезахищений
покрівельним просочувальним розчином, а саме, сумішшю карбаміду і фосфорних кислот та природного полімеру у кількості 47,1
г/м2, зайнявся на 595 с, поширення полум’я поверхнею відбулося
тільки на першу ділянку, максимальна температура димових газів
становила 114 °C за час, більший понад 5 разів, а індекс горючості
знизився до 0,42.
Експериментальними дослідженнями з визначення пожежонебепечних властивостей очерету встановлено загорання необробленого зразка, натомість для вогнезахищеного – процес займання та поширення полум’я не відбувся. Гальмування процесу
займання та поширення полум’я для такого зразка пов’язане з розкладом антипіренів під дією температури з поглинанням тепла та
виділенням негорючих газів (азот, діоксин вуглецю), зміною направлення розкладу в сторону утворення негорючих газів і важкогорючого коксового залишку.
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К.т.н., доц. Першина Л.О., к.т.н., доц. Макаренко О.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

ДЕКОРАТИВНІ ЩЕБІНЬ І ГРАВІЙ
ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
Вирішення завдань декорування об’єктів будівництва та
ландшафту обумовлює впровадження нових технологій у виробництві будівельних матеріалів.
Декоративний щебінь – це щебінь, одержаний подрібненням гірських порід, який має декоративні властивості [1]. Для виробництва декоративного щебеню використовуються щільні породи різноманітної кольорової гами (від світлих кольорів до чорного) різних родовищ України [2]. За походженням гірські породи, що використовуються як декоративне каміння можуть бути
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магматичними (граніти, гранодіорити, діорити, сієніти, габро, лабрадорити, діабази, базальти, андезити, ріоліти, вулканічні туфи),
метаморфічними (мармури, мармурити, гнейси, сланці, кварцити,
родоніти, серпентиніти, тремоліти) і осадовими (пісковики, вапняки, доломіти, черепашники, конгломерати) [3]. Для виробництва декоративного щебеню також можуть бути використані скельні гірські породи гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України з декоративними властивостями, до яких відносяться: амфіболіти; мігматити; кварцити смугасті червоні і світло-сірі; кварцити з амфіболом (піроксеном) неясносмугасті і сіросмугасті; доломіт; діабази; граніти [4, 5]. Декоративний гравій - пухка великоуламкова осадова гірська порода, яка складена окатаними уламками порід, що утворилися в результаті природного руйнування
твердих гірських порід, і характеризується декоративними властивостями.
Декоративні щебінь і гравій використовують для декоративного оздоблення поверхонь бетонних та залізобетонних елементів будівель і споруд; в якості заповнювачів при виготовленні бетонів, бетонних виробів, будівельних розчинів; при виробництві
сухих будівельних сумішей; для декоративного оздоблення доріг,
доріжок і майданчиків у зонах відпочинку, в парках, садах тощо
[2]. Декоративні щебінь і гравій стали дуже популярними матеріалами в ландшафтному дизайні [6, 7]. Це недорогі та довговічні,
зручні у використанні матеріали, які надають ландшафтному дизайну природню красу. У ландшафтному дизайні за допомогою
декоративного щебеню та гравію декорують альпінарії, водойми,
квітники, роблять відсипання доріжок, створюють візерунки і пожвавлюють композиції з декоративно-листяних рослин [8].
Декоративні властивості щебеню та гравію, отриманих з
гірських порід [1-5], залежать від їхніх декоративних властивостей. Декоративні природні щебінь і гравій характеризуються широким діапазоном кольорів, відтінків, візерунків, фактури, розмірів і форми зерен, високими експлуатаційними властивостями (міцністю, водонепроникністю, морозостійкістю, стійкістю до УФвипромінювання й ін.), екологічністю, здатністю гармонійно поєднуватися з будь-якими іншими матеріалами.
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Декоративні кольорові щебінь і гравій є відносно новими
продуктами на українському будівельному ринку. Однак в Європі
вони вже тривалий час використовуються для прикраси клумб, газонів, а також в ландшафтному дизайні. Декоративні кольорові
щебінь і гравій отримують за способом фарбування сировини в
різні кольори за допомогою акрилових або полімерних водостійких пігментів [9]. Кольорове покриття може бути глянсовим або
матовим, кольори - найрізноманітніші. В якості вихідного матеріалу використовуються щебінь і гравій, отримані з гірських порід
- граніту, кварциту й ін. Покриття з декоративного зафарбованого
щебеню (гравію) довговічне, стійке до перепадів температур,
легко моделюється, змінюється і видаляється за необхідності. До
того ж воно пропускає повітря, сприяє збереженню складу грунту,
але не допускає проростання бур'янів. Декоративний кольоровий
щебінь виготовляють за таким способом: природний щебінь промивають і поміщають в установку для зафарбовування (бетонозмішувач або обертовий циліндр), додають розчин барвника, виконують перемішування протягом певного часу, а потім висипають
зафарбований щебінь максимально рівномірно і дають йому висохнути.
Чорний щебінь - це мінерально-органічна суміш, яку отримують при змішуванні щебеню і органічних зв’язуючих чорного
кольору – бітуму, дьогтю або їхніх емульсій [10]. Такий матеріал
характеризується підвищеними експлуатаційними властивостями. При використанні для декорування та відсипок рекомендується використовувати дрібно- і середньофракційний чорний щебінь.
Аналіз пропозицій декоративних щебеню і гравію на українському будівельному ринку [11] свідчить, що вони є затребуваними. Більшість продукції (94%) запропонована українськими виробниками. Також запропонована продукція виробників Іспанії
(0,35%), Туреччини (0,35%), Греції (2,8%) та Італії (2,5%). Українські декоративні природні матеріали представлені щебенем і
гравійним щебенем з граніту, базальту, мармуриту, кварциту, цеоліту, тремоліту, а також річковим гравієм. Українські декоративні кольорові щебінь і гравійний щебінь на основі граніту та ква-
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рциту представлені в широкій гаммі кольорів, а саме - білий, бірюзовий, бордовий, блакитний, жовтий, зелений, коричневий, молочно-кофейний, червоний, малиновий, оранжевий, рожевий, світло-сірий, сірий, темно-сірий, синій, фіолетовий, чорний. Іспанська, грецька та італійська продукція – це природний мармуровий
гравій, а турецька – природний туфовий гравій.
Вартість декоративних щебеню і гравію залежить від багатьох факторів. Ціна декоративних природних щебеню і гравію коливається в діапазоні від 0,5 до 30 грн/кг. Найменше коштує український декоративний гранітний щебінь. Найдорожчим є італійський мармуровий гравій. Ціна українських декоративних кольорових щебеню і гравію коливається в діапазоні від 10 до 20 грн/кг.
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ШПАЛЕРИ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ КОЛІР,
ЯК ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ В ОЗДОБЛЕННІ
ПРИМІЩЕНЬ
Шпалери (від італ. spalliera) - рулонний матеріал із різною
основою та різним декоративним покриттям, який кріпиться до
поверхні стін за допомогою клею [1]. Шпалери є одним з найпопулярніших оздоблювальних матеріалів для внутрішнього опорядження приміщень. За допомогою шпалер можна декорувати приміщення і надати йому індивідуальності. Шпалери є готовим матеріалом, який постачається в рулонах і не вимагає після обклеювання стін додаткової роботи. Шпалери класифікуються за багатьма ознаками, але основною є класифікація за матеріалом та технологією виготовлення, згідно з якою розрізняють шпалери паперові, акрилові, вінілові, текстильні, натуральні, флізелінові,
склошпалери, металеві, рідкі, з фольги, поролонові, килимові,
шпалери-листя, очеретяні, пробкові, з деревного шпону й ін. [23]. Поряд із традиційними технологіями виготовлення шпалер
з’являються нові інноваційні матеріали. Переосмислення функціональної залежності текстури та використаних матеріалів шпалер
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забезпечили появу нових образотворчих рішень у дизайні інтер’єрів [4]. Однією з новітніх тенденцій, заснованої на оптичних
прийомах і властивостях деяких речовин виявляти колір під впливом температур, є поява шпалер, які змінюють колір. До таких
шпалер можна віднести: термошпалери, шпалери з фарбами, які
світяться, шпалери зі змінними картинками, електронні шпалери
[5].
Термошпалери є винаходом китайських інженерів. Їхня незвичайність полягає в тому, що вони реагують на зміни температури повітря в приміщенні [6]. Малюнком таких шпалер найчастіше є рослини, які під впливом тепла випускають бутони, з яких
при подальшому підвищенні температури розпускаються квіти.
Технологічним прийомом виготовлення термошпалер є нанесення на поверхню полотна термочорнил Thermochromic [7]. Змусити шпалери розквітнути може не тільки загальне підвищення
температури повітря в кімнаті, а й вплив сонячних променів, радіатори опалення, різні обігрівачі й навіть тепло людського тіла.
В періоди зимових холодів «квітучі» шпалери можуть забезпечити будинок затишком і комфортом, нагадуючи про тепле літо.
До того ж, взимку у таких шпалер більше можливостей проявити
себе. Перевагами термошпалер є оригінальність і незвичайність,
широкий асортимент варіантів малюнків і квітів, а також можливість досягти ефекту «живих стін». Серед недоліків термошпалер
слід відзначити такі, як вибагливість у догляді (їх не можна мити),
не бажаність використання в приміщеннях в підвищеною вологістю, потреба у високій температурі в приміщенні, висока ціна.
Використання шпалер, які світяться у темряві, або фарб з
флуоресцентним ефектом також призводить до зміни кольору в
залежності від освітлення [8]. Такі шпалери при денному освітленні незначно відрізняються від паперових або вінілових аналогів, а ось ввечері вони починають випромінювати м’яке приємне
світло, що створює затишну атмосферу. В залежності від особливостей виробництва всі шпалери, які світяться, можна поділити на
два види: люмінесцентні, флуоресцентні та світлодіодні. Формат
шпалер, які світяться: шпалери з одиночним малюнком, рулонні
шпалери, жанрові шпалери, панорамні шпалери. Часто в окрему
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групу виділяють 3D шпалери, які світяться, які навіть вдень радують об'ємним тривимірним малюнком, а ввечері при певному
освітленні він стає ще більш реалістичними за рахунок світіння.
Шпалери, які світяться мають ряд переваг, завдяки яким попит на
них постійно зростає: відмінні декоративні якості, пожежна безпека, висока зносостійкість, антистатичність і вологостійкість.
Серед недоліків можна відзначити такий, як висока ціна.
Шпалери зі змінними картинками або шпалери RGB були
запропоновані італійськими дизайнерами Франческо Руги і Сільвія Квінтанілла [9]. RGB (абревіатура англійських слів red, green,
blue - червоний, зелений, синій) – це адитивна кольорова модель,
яка описує спосіб кодування кольору для відтворення кольору за
допомогою трьох кольорів, які прийнято називати основними. Вибір кольорів обумовлений особливостями фізіології сприйняття
кольору сітківкою ока. RGB - це не тільки колірна модель, яка
поєднує у собі червоний, синій і зелений, але і назва інноваційних
шпалер. Дизайнери розробили певні малюнки, які немов хамелеони проявляються при підсвічуванні кожним із зазначених основних кольорів. Загальний малюнок виконаний накладенням зображень, які нарисовані червоним, зеленим і синім кольором. Звичайне повсякденне освітлення не здатне змінити картинку. Тільки
спеціальне підсвічування дозволяє шпалерам проявити їхню незвичність. Такі складнощі не дозволяють масово впровадити шпалери RGB в повсякденність. Це скоріше індивідуальні замовлення
на виготовлення шпалер або замовлення шпалер для декорування
суспільних місць, тому вони не можуть бути дешевими.
Електронні шпалери («E Ink Prism») - це шпалери, які змінюють колір за бажанням користувача [10]. За зовнішнім виглядом вони більше схожі на екрани для відображення як статичних,
так і анімаційних зображень. Принцип дії полягає в проектуванні
зорових образів на стіну за допомогою спеціальних світлодіодів.
Зазвичай проектор розташовується під стелею. Вибране зображення обробляється на комп'ютері, а потім відтворюється за заданою програмою. В залежності від уподобань користувача можна
змінити не тільки колір, а й зображення в цілому. Причому допустимо спеціально запрограмувати зміну картинки, наприклад, від
руху людей або від зміни температури, освітлення в приміщенні.
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Слід відзначити, що подібний вид електронного матеріалу споживає мінімум електроенергії. В основному витрата електроенергії
відбувається в момент зміни зображення. Крім того, останні розробки співробітників Прінстонського університету (США) містять сонячні панелі. Головною перевагою є можливість змінити
інтер'єр без необхідності робити ремонт, оновити дизайн приміщення в будь-який момент, відсутність шкідливих для здоров'я
будівельних матеріалів, створення настрою в залежності від часу
доби або ситуації, можливість економії електроенергії за рахунок
високої енергоефективності світлодіодів, якими можна в деякій
мірі замінити традиційне освітлення.
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ДИСЛОКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛІКОВУВАННЯ
ТРІЩИН У МАТЕРІАЛАХ (МІДЬ)
ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ
Будівлі, будівельні конструкції, мости та інші споруди під
час тривалого терміну експлуатації перебувають під дією силових, динамічних, температурних, корозійних впливів, експлуатуються за різноманітних умов і в складному напруженому стані.
Усі ці чинники призводять до утворення і накопичення дефектів і
пошкоджень, що несприятливо позначається на їх експлуатаційній довговічності.
Переважна більшість кристалічних матеріалів, які застосовуються в сучасному будівництві та техніці, є мікроскопічно неоднорідними системами. Вони містять у своїй мікроструктурі тверді чужорідні включення, пори, тріщини тощо. Утворення цих дефектів структури пов'язане як з особливостями технологій виготовлення матеріалів, так і з технологіями їх зміцнення (легування,
створення мережі стопорів для дислокацій у вигляді чужорідних
частинок або густої сітки міжзерених границь, аморфізація тощо)
та умовами експлуатації. Всі структурні неоднорідності в об’ємі
та на поверхні тіл, в місцях контакту між тілами, що, зокрема, має
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місце при спіканні порошків в порошковій металургії і при здійсненні дифузійного зварювання, є концентраторами напружень від
зовнішнього навантаження. Локальне підвищення напружень біля
концентратора може призвести до локальної пластичної течії матеріалу поблизу нього, або до утворення і росту тріщин. Напруження в кристалі при цьому перерозподіляються, а тріщини, що
утворилися, стають новими концентраторами.
Релаксація напружень навколо концентраторів (навіть часткова) значно зменшує ризик руйнування, збільшуючи термін експлуатації виробу.
Процеси релаксації напружень біля концентраторів є різноманітними і складними. Хід цих процесів і механізми перенесення
маси, які їх супроводжують, залежать не лише від температури та
величини навантаження, але й від інших факторів, таких, наприклад, як імпульсність, періодичність, зміна знаку навантаження
тощо. Для забезпечення надійної і стабільної роботи виробів, виготовлених із конструкційних і функціональних матеріалів, в умовах дії на них багатофакторних впливів, необхідне глибоке й усебічне вивчення суті фізичних процесів, що відбуваються в місцях
концентрації напружень, і встановлення механізмів і наслідків їх
релаксації.
Тріщини в пластичних матеріалах можуть самозаліковуватися (якщо гирла тріщин досить гострі) і навколо вершини тріщини виникає пластична зона. Це явище аналогічно ефектам пластичності при спіканні і самопресуванні порошків. Зона пластичної релаксації сама по собі представляє важливий об'єкт експериментальних і теоретичних досліджень фізики процесів утворення
та еволюції тріщин в самих різних матеріалах, тому що знання
умов утворення і поведінки тріщин в матеріалах під навантаженням - це один із шляхів до управління надійністю споруд і техніки.
В роботі експериментально досліджено заліковування тріщин в кристалічних тілах, що одновісно стискаються при кімнатній температурі, в модельних дослідах із зразками з гальванічно
очищеної (99,999%) полікристалічної міді, що містять штучно
створені порожнини - тріщини. Тріщини мають форму тонких дисків, розташованих в площині, перпендикулярній напряму стискаючого напруження. При кімнатній температурі діюче зовнішнє
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напруження призводить до часткового заліковування тріщини з
утворенням у її вершини дислокаційного скупчення.
Запропоновано модель стаціонарних станів дислокаційних
структур поблизу вершини тріщини та виконано розрахунки залежності радіусу тріщини від величини діючого напруження в рамках цієї моделі, які узгоджуються з експериментом. Все це вказує
на правильність і коректність описання процесу.
Таким чином, у роботі узагальнено дислокаційний механізм
масоперенесення на процес заліковування тріщин при одноосьовому навантаженні зразка за умов низьких (кімнатних) температур та побудовано теоретичну модель процесу, результати розрахунків якої підтверджено експериментально.

К.т.н., доц. Буцька Л.М., к.т.н., доц. Буцький В.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА
ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ЗОЛИ ВИНОСУ ТЕС
Мощення доріжок бруківкою і тротуарною плиткою протягом багатьох століть практикується в Західній Європі, і все більше
застосування знаходить останнім часом в Україні. Прототипом
тротуарної плитки є натуральний камінь, видобуток і переробкою
ка якого є дорогим задоволенням, та й запаси природного каменю
небезмежні. Сучасна тротуарна плитка виробляється з суміші бетону, піску і барвників безарматурним способом. Така плитка зберігає всі характерні особливості натурального каменю.
У деяких країнах Західної Европи (наприклад, в Німеччині,
Голландії) тротуарна плитка виробляється з золи виносу. У порівнянні з плиткою, що отримується з природних матеріалів (базальтів, діабазів) - технологія з використанням золи виносу значно
дешевше. Технологія на основі природного каменю, гравію включає значні витрати, що складаються з наступних операцій: видобуток природного каменю, дроблення і подрібнення, перемішування зі значною кількістю цементу, пресування. В результаті
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здійснення всіх цих операцій виробництва, плитка обходиться для
виробника, і тим більше для покупця, досить дорого, та й економічно невигідно, тому що порушується природний ландшафт.
Виготовлення плитки з золи виносу вигідніше і технологічно зручно - виключаються процеси видобутку, дроблення і подрібнення, немає необхідності додавання цементу. Технологія формування в основному буде залежати від температури плавлення
золи, яка характерна для кожного родовища і визначається складом мінеральної частини палива [1,2].
Як суха, так і волога (з відвалів) дисперсна зола ТЕС широко використовується для виготовлення виробів з щільних або
пористих золобетонів (стінові блоки і панелі, плити покриттів і
перекриттів). Золи використовуються як добавка в бетони замість
природного матеріалу - піску. Найбільшого поширення золобетони отримали як матеріал для огороджувальних конструкцій у
вигляді великих блоків для стін промислових будівель. Обмеженням використання золи як наповнювача служить її дисперсність і
висока пористість, що призводить до високої вологоємності бетону, меншою міцності і підвищеної деформованості. Для отримання виробів заданої якості потрібно вивірена дозування золи,
суворе дотримання режимів термообробки - пропарювання і автоклавування.
Таким чином, використання і, особливо, глибока переробка
золи ТЕС дозволить розширити перелік високотехнологічної продукції, що випускається в регіоні, і призведе до значного екологоекономічного ефекту.
Література:
1.
2.

Ушеров-Маршак А.В. Бетоноведение: лексикон – М.: РИФ «Стройматериалы», 2009. – 112 с.
Химические и минеральные добавки в бетон/под ред. УшероваМаршака А. В. — Х.: Колорит, 2005. — 280 с.
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КОНТРОЛЬ ДИСПЕРСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПОРОШКОПОДІБНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Дисперсність порошків, які традиційно застосовуються у
будівництві, в значній мірі визначає властивості цих матеріалів,
особливо при їх взаємодії з водою [1, 2].
Свого часу автори цієї статті розробили оригінальний експрес-метод визначення насипної і істинної густини порошкоподібних будівельних матеріалів, а також величини їх питомої поверхні з використанням приладу ПСХ-2 [3]. Метод заснований на визначенні тривалості фільтрації повітря через вимірювальну чарунку вказаного приладу залежно від послідовної зміни в ній маси
аналізованого матеріалу. Одержану залежність автори назвали
компресійною, а сам метод – компресійним.
Мета цього дослідження полягала в зіставленні компресійного і інших методів визначення величини питомої поверхні і істинної густини порошкоподібних будівельних матеріалів. Для
цього використовували прилади ПСХ-2, Ле-Шательє, секундомір,
ваги технічні і аналітичні. Аналізу піддавали проби меленого клінкеру і цементів різних виробників, порошків доменного металургійного шлаку, будівельного гіпсу, крейди, кварцової та мармурової муки.
На рис. 1 показаний приклад отриманої динаміки зміни тривалості фільтрації повітря через робочу чарунку приладу ПСХ-2
для проб ПЦК і ПЦ. Кількість аналізованого матеріалу у чарунці
послідовно змінювали від 9 до 12∙10 3 кг. Пробу клінкеру досліджували у початковому стані, а також додатково подрібнювали у
лабораторному мікромлині.
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Рис. 1. Компресійна залежність тривалості фільтрації повітря від
зміни маси матеріалу у вимірювальній чарунці приладу ПСХ-2:
1 – Євроцемент (ПЦК); 2 – ХайдельбергЦемент; 3 – ХайдельбергЦемент (ПЦ); 4 – Івано-Франківськцемент; 5 – домелений ПЦК Євроцементу

На рис. 1 наведена група рівнянь, які в екпоненціальному
наближенні описують відповідні їм компресійні криві зміни тривалості фільтрації повітря залежно від величини маси досліджуваного матеріалу. Використовуючи ці криві можна розрахувати
параметри фільтрації повітря при різному вмісті матеріалу в робочій чарунці [4], як показано на рис. 2 для вихідного і домеленого
ПЦК Євроцементу.

Рис. 2. Залежність одержаних значень істинної густини від маси матеріалу у вимірювальній чарунці приладу ПСХ-2 для проб ПЦК Євроцемента заводського і додаткового помелу:
1 – вихідна проба, 5 – домелена
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Наявність мінімуму на наведених кривих відповідає мінімальній кількості матеріалу, яка здатна забезпечити рівномірне заповнення всього робочого простору чарунки. З цього випливає,
що значення щільності заповнення чарунки в точці мінімуму на
кривих 5 і 6 (рис. 2) відповідає величині насипної густини аналізованих проб.
Значення істинної густини зразків на отриманих кривих в
точці мінімуму також відповідає моменту початку опору, який чинить поверхня всіх частинок аналізованого матеріалу повітрю, що
просмокчується. Подальше поетапне збільшення маси зразка в робочому просторі чарунки призводить до подальшого ускладнення
повітропроникності. При цьому відбувається збільшення глибини
проникнення фільтруємого повітря у відкриті пори і капіляри аналізованих порошків, а значить і зростання результатів і-тих значень їх істинної густини. Для розрахунку питомої поверхні аналізованих проб, адаптованих до проникності води, автори використовували мінімальне значення їх густини (ρmin) на відповідних
компресійних кривих.
Значення дисперсних параметрів для всіх аналізованих матеріалів, отримані запропонованим компресійним методом і традиційним аналізом, наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Значення дисперсних параметрів будівельних матеріалів
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Питома
Найменування матеріалів поверхня,
м2/кг
ПЦК Євроцемент
264/280
ПЦК Хайдельберг
295/305
ПЦ Хайдельберг
337/352
ПЦ Ів.Франківськ
325/340
Домел проби № 1
435/455
Порошок кварцу
422/444
Порошок мармура
388/403
Шлак доменний
278/296
Гіпс будівельний
258/277

Насипна
густина,
кг/м3
1307/1320
1280/1285
1307/1290
1267/1285
1253/1230
1120/1170
1000/990
1333/1380
933/1055

Істинна густина, кг/м3
2860/2890
2900/2950
2970/3050
2790/2950
2805/2840
2520/2610
2300/2380
2975/2990
2030/2060

*) Примітка: в чисельнику результати компресійного методу, а в знаменнику –
традиційного аналізу.
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Аналіз даних, наведених у таблиці 1, показує, що величини
істинної густини і питомої поверхні досліджуваних зразків, отриманих з використанням пікнометра, мають більш високі значення
відносно результатів компресійного методу. Така відмінність
пов’язана з проявом високої проникності гасу, здатного глибоко
проникати у відкриті пори і капіляри частинок матеріалу. Проведений свого часу аналіз підтвердив, що гас проникає набагато глибше в дефекти порошкоподібних матеріалів, ніж вода і повітря [8].
Що стосується результатів насипної густини, то вони практично
не залежать від способу їх визначення.
В результаті проведених досліджень було надано обґрунтування, що для мінеральних порошків, будівельно-технічні властивості яких проявляються у водяній суспензії, необхідно адаптувати одержувані параметри їх дисперсності до значення проникності води.
Показана необхідність зіставлення істинної густини і питомої поверхні будівельних порошків, які визначаються методом
повітропроникності при однакових умовах фільтрації повітря.
Проведені дослідження показали перевагу пропонованого
компресійного методу визначення істинної густини і питомої поверхні порошкоподібних будівельних матеріалів по відношенню
традиційних методів з використанням відомих приладів Товарова
і Блейна. Тим більше, що оперативність пропонованого компресійного методу дозволяє рекомендувати його для організації поточного контролю стабільності режиму роботи помельного обладнання.
Джерела інформації:
1.

2.

3.

4.

ДСТУ Б EN 196-6:2015 Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола (EN 196-6:2010, IDT). – Действует от
01.07.2016. – Киев: МИНСтрой, 2016. – 11 с.
Болотских О. Н. Европейские методы физико-механических испытаний цемента. 2-е Изд-е / О. Н. Болотских. Х.: ЮНИСОФТ, 2015.
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Николаев А. П. Вяжущие свойства портландцемента. Контроль и
анализ: монография / А. П. Николаев, Е. В. Кондращенко. – Х.:
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. – 82 с.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Существует основная схема трансформации природных веществ в процессе общественного производства: природные ресурсы – сырьевые материалы – конечные потребительские продукты или полуфабрикаты. Нет такой отрасли материального производства, где бы процесс преобразования используемых ресурсов достигал 100%. Добыча и переработка материально-энергетических ресурсов даже в рамках отдельных технологических процессов также приводит к образованию попутных продуктов производства.
Широкое внедрение отходов в процесс кругооборота вещества современного производства ведет к экономии первичных
природных ресурсов. Непрерывное удорожание и ограниченность
последних превращают задачу утилизации всех ценных отходов в
серьезную социально-экономическую и научно-техническую задачу общественного производства. Нельзя не отметить, что данный вопрос напрямую связан с экологической стабильностью в
обществе и экономическая эффективность использования отходов неразрывно связана с экологической эффективностью.
Специфика отходов производства как вторичных сырьевых
ресурсов диктует разнообразные пути их утилизации. Наиболее
характерными являются следующие:
Прямая замена первичного сырья отходами (без специальной обработки и переработки), это исходит из идентичности некоторых основных их технологических свойств. Это в большей
степени относится к отходам из состава вскрышных и попутных
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добываемых пород, которые в ряде случаев соответствуют природным видам минерального сырья. Получаемые материалы
определяются как попутное вторичное сырье;
Замена исходного сырья отходами при условии их дополнительной (специальной) переработки. Получаемое вторичное сырье используется затем в качестве сырья отрасли производства.
Это самый распространенный тип утилизации;
Использование отходов (со специальной переработкой или
без нее) в качестве исходного сырья для получения попутных продуктов (конечного потребления).
В последнее время вторичные источники сырьевых ресурсов широко используются в производстве строительных материалов различного назначения. Строительная индустрия одна из зон
общественного производства, где широко используются разнообразные отходы промышленности. Строительство, одна из самых
материалоемких отраслей промышленности, где можно рационально использовать отходы – побочные продукты различных
производств, таких как металлургическое, топливно-энергетическое и другие. В этой отрасли доля отходов по сырьевому эквиваленту, в общем объеме потребления ресурсов, составляет 37,5%.
Расширение использования вторичного сырья позволяет более оперативно решать проблемы ряда ресурсных и экологических проблем. При этом главным направлением научно-технического прогресса является создание и внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих малоотходных и безотходных технологий и производств, при работе которых все компоненты добываемого и перерабатываемого сырья экономно используются.
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КОМПОЗИЦІЙНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА
ОСНОВІ РІДКОСКЛЯНОГО ГРАНУЛЯТУ
Теплоізоляційні матеріали на основі рідкого скла
представляють собою продукти спучування гідратованих
розчинних стекол, і композиційні матеріали, що включають
гранульоване спучене рідке скло і зв’язуюче [1].
Сутність процесу виготовлення більшості композиційних
рідкоскляних матеріалів полягає в отриманні гранульованого
напівфабрикату (так званого бісерного склопору) та подальшого
його термоспучування при температурі 300-500 0С, змішуванні із
зв’язуючим, формуванні виробу і його сушці [2].
Процес отримання композиційних матеріалів може
здійснюватись як при температурі навколишнього середовища
(шляхом холодного спінювання, за допомогою газоутворювача,
що штучно вводиться у сировинну композицію), так і за
підвищених температур (шляхом гарячого спінювання, де
пороутворювачем виступає силанольная або воднево-пов'язана
молекулярна вода, що виділяється при нагріванні) [3].
Перевагами матеріалів гарячого спінювання є їх більш
висока міцність, при низькій щільності та гігроскопічності. Однак
отримання матеріалів у вигляді плит та виробів іншої конфігурації
ускладнюється низькою інтенсивністю прогріву рідкоскляної
композиції, і в цьому випадку значно знижуються теплофізичні
характеристики виробів. Даний недолік пропонується усунути,
застосувавши технологію з використанням НВЧ випромінювання.
Дана технологія передбачає одночасне спучення гранульованого
напівфабрикату та зв`язуючого під дією НВЧ випромінювання,
що дозволяє отримувати теплоізоляційні вироби із заданою
геометричною формою і розмірами. При такому способі
формується досить однорідна дрібнопориста структура всередині
виробів, в якій простір між гранулами заповнено спіненим
зв’язуючим, обмеженим більш щільним поверхневим шаром.
Виготовлення композиційних матеріалів саме на основі
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гранульованого наповнювача сприяє зменшенню усадкових
процесів, завдяки зниженню внутрішньої напруги матеріалу і
дозволяє уникнути його розтріскування при подальшій
експлуатації; підвищує міцнісні властивості теплоізоляційних
матеріалів, внаслідок наявності в утворених гранулах пластичної
деформації; знижує їх гігроскопічність та водопоглинання, за
рахунок ущільненої поверхневої оболонки гранул.
Композиційні матеріали, виготовлені у вигляді виробів на
основі зернистого продукту, ділять на матеріали з контактним і
об'ємним омонолічуванням. Такий поділ проводять залежно від
заповнення міжфазових порожнин зв’язуючим [4]. При
контактному омонолічуванні, як каркасоутворюючий елемент
застосовувався спучений гранульований наповнювач, проміжки
між яким згодом заповнювалися рідкоскляним зв’язуючим, яке
спучується і отверджується під впливом НВЧ випромінювання.
При об`ємному омонолічуванні застосовувались сирі (не спучені)
гранули, які змішувались із зв`язуючим, та під дiєю НВЧ
випромінювання відбувалося одночасне спучування і гранул і
зв`язуючого. Для визначення ефективності того чи іншого
способу омонолiчування були проведені дослідження з
визначення основних експлуатаційних характеристик даних
теплоізоляційних матеріалів, які наведені в табл. 1.
Таблиця 1 - Властивості композиційних теплоізоляційних
матеріалів, отриманих контактним і об'ємним омонолiчуванням
Значення показника
омонолiчування
Найменування показника
об’ємне
контактне
Уявна щiльнiсть, кг/м3
220-240
270-280
Водопоглинання, %
30-31
230-240
Сорбцiйна вологiсть, %
4-5
33-34
Межа мiцностi при вигинi, МПа
0,8-0,9
0,6-0,7
Межа мiцностi при 10
деформацїї стискування, МПа

%-вiй

0,6-0,7

Коефiцiєнт теплопровiдностi, Вт/м·К 0,05-0,055
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З наведених даних видно, що матеріали, отримані об'ємним
омонолічуванням
характеризуються
більш
високими
показниками міцності при нижчій щільності та на порядок
нижчими показниками сорбційної вологості і водопоглинання,
завдяки щільній упаковці гранул і рівномірному розподілу
зв'язуючого у міжгранульному просторі. Досягається це завдяки
використанню НВЧ випромінювання, яке дозволяє здійснити
рівномірний прогрів всіх шарів рідкоскляної композиції та
одночасно спучити і гранули, і зв’язуюче та отримати міцний
омонолічений матеріал. Крім того запропонована технологія
більш економічна, тому що виключає стадію окремого спучення
гранул, тим самим знижуючи енерговитрати на виробництво.
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СТАН ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У
м. ХАРКІВ
У 2011 році, тоді ще на площі Повстання, відбувся
капітальний ремонт трамвайного переїзду, який був у
незадовільному стані і потребував негайної реконструкції. Було
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виконано демонтаж старих рейок, заглиблення на 80 см, потім
було покладено геоволокно для того щоб щебінь не
перемішувався з землею. Після цього було зроблено бетонний шар
та армовані каркаси. Це була нижня плита котра прийняла на себе
все навантаження [1]. Після чого бетоном був залитий весь вузол
та через 5 діб почався монтаж рейок навколо рейок було
прокладено спеціальні полімерні вкладиші для гашення вібрації
та перешкоджанню руйнування дорожнього полотна.
По проспекту Незалежності у травні 2013 року було
проведено капітальний ремонт трамвайного переїзду [2]. Через
великих потік машин та завантаженості трамвайного шляху
переїзд, який був виконаний із бетонних плит, прийшов у
непридатність, частина плит була частково зруйнована, навколо
рейок були ями та тріщини в дорозі, що негативно впливало на
переїзд транспорту через перехрестя. Тому було прийнято
рішення цей переїзд виконати за новою технологію. Для цього
було прокладено переїзд в монолітної плити з вмонтованими в
нею рейками.
У 2011 році на перехресті вулиці Сумській та Маяковського
було проведено реконструкцію трамвайного переїзду. Було
замінено 25 метрів дорожнього покриття та рейок. Старі рейки і
асфальт були демонтовані, а на їх місці вирили котлован, який
ретельно утрамбовували за допомогою спеціальної техніки. На
місці котловану встановили і змонтували триметрові
залізобетонні плити голландського виробництва. Головною
особливістю самих плит є жолоби, в яких встановлювались рейки,
виконані з високоякісних матеріалів. Вони вмонтовані на одному
рівні з дорожнім покриттям, що, згідно проєкту повинен був
забезпечити плавний рух трамваїв, зменшить рівень вібрації і
шуму на навколишні будівлі, а також забезпечить ізоляцію рейок
від блукаючих струмів. Планувалось, що нові рейки прослужать
без ремонту 25 років.
У вересні 2014 року почалася реконструкція в районі
Сумського ринку [3], по вул. Маяковського, на ділянці від вул.
Сумської до вул. Трінклера, і по вул. Трінклера, на ділянці від вул.
Маяковського до вул. Культури. Причиною реконструкції стало
те, що за роки експлуатації дорожнє покриття прийшло до
незадовільного стану.
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За словами заступника директора департаменту, трамвайні
колії центральними вулицями реконструювались за технологією
RCS (Rail Comfort System), які застосовувалися на аналогічних
роботах на перехресті пр. Московського і вул. Академіка Павлова,
та пізніше за цією технологією було зроблено переїзд та ділянку
шляху на початку вулиці Сумській.
Реконструкція перехрестя вулиці Академіка Павлова і
Московського проспекту пройшло повну реконструкцію в 2013
році [4], в результаті якої замість звичайних шпал були укладені
на бетонній основі і залиті бетоном до рівня проїзної частини.
Трамвайне перехрестя пройшло часткову реконструкцію, яка
торкнулася найбільш зношених його елементів. Проблемна крива
і сусідня з нею в протилежному напрямку, а також стрілочні вузли
і перетину на Московському проспекті з боку універмагу "Харків"
і на вулиці Академіка Павлова були замінені повністю, крім того
роботи торкнулися і прилеглих ділянок.
Аналізуючи хід реконструкції трамвайних переїздів у місті
Харкові, можна зробити висновок, що багато переїздів було
зведено за плитною технологією, яка за проектними
характеристиками повинна експлуатуватися не менше 25 років без
капітального
ремонту.
Відсутність
тривалого
досвіду
використання даної європейської технології в Україні,
враховуючи притаманні нашому регіону кліматичні умови та
культуру будівельного виробництва, виникає питання про
поточний стан даних переїздів, експлуатація яких становить 5-9
років.
Аналіз інтернет джерел свідчить про існуючи проблеми, які
виникають при експлуатації трамвайних шляхів та переїздів,
зведених по плитній технології, виникали проблеми з тим, що має
місце руйнування плит.
Прикладом ще одного недоліку, при використанні плитного
покриття, є приклади, коли у літню спеку відбувався
температурний викид рейки. Це відбувається під дією
температурного перепаду, що супроводжувалось викривленням
рейок в ширині і довжині, та неможливістю локального
регулювання шляху в процесі експлуатації.
Однією
з
розповсюджених
проблем
є
низька
морозостійкість бетону, який був виготовлений з порушення
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технологічних та нормативних вимог. На рисунку можна
спостерігати лущення бетонного покриття та початок руйнування
місця стикування плит з оголенням полімерної вставки.
Таких проблем можна уникнути, якщо декілька разів на рік
проводити аналіз та моніторинг стану плитних переїздів на
виявлення в них пошкоджень та руйнувань, та своєчасно
проводити поточний ремонт на цих ділянках, тому що
ефективніше та вигідніше буде проводити частковий ремонт, ніж
реконструювати велику ділянку шляху.
Висновки. У місті Харків до 2010-2011 року не відбувався
процес масштабної реконструкції трамвайних переїздів, що
призвело до того, що їх стан був незадовільний для нормальної
експлуатації. Постійні аварії трамваїв та незручності для руху
автотранспорту через поганий стан дорожніх покриттів призвели
до початку реконструкції.
У 2011 році почалась реконструкція на основних
трамвайних переїздах у місті, які потребували капітального
ремонту. Вперше почали використовувати європейську
технологію RCS, яка представляє переїзди з бетонних плит з
вмонтованими в них рейками.
Відсутність тривалого досвіду використання європейської
технології RCS в Україні, враховуючи притаманні нашому регіону
кліматичні умови та культуру будівельного виробництва, виникло
питання про поточний стан та необхідність моніторингу даних
переїздів, експлуатація яких становить 5-9 років.
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СТАН ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ В УКРАЇНІ ТА
ОСОБЛИВОСТІ УЛАШТУВАННЯ ТРАМВАЙНИХ
ПЕРЕЇЗДІВ В РОЗВИНУТИХ МІСТАХ КРАЇНИ
Невід’ємною частиною дорожньої інфраструктури великих
міст є трамвайні переїзди, які відноситься до складних ділянок
доріг та може значно впливати на комфортність руху
автомобільного транспорту [1]. На сьогоднішній день в Україні, а
саме у містах де розвинена трамвайна система транспорту і де
сходяться велика кількість трамвайних маршрутів до сих пір не
вирішена проблема якості трамвайного полотна. Наразі у
кожному місті України є багато проблемних ділянок в трамвайній
мережі, де зруйновані колії, погано облаштовані переїзди та
перехрестя руху транспорту, що в свою чергу погано впливає на
рух транспорту взагалі.
Багато
років
служби
ремонту
та
будівництва
використовували застарілі технології влаштування трамвайних
колії, що призводило до руйнування трамвайного полотна,
руйнування автомобільних доріг в місцях, де стикується колія та
асфальт, тому що від постійної завантаженості від руху
транспорту відбуваються руйнування дорожнього покриття,
з’являються ями та пробоїни в дорогах, які в результаті
викликають дискомфорт для транспорту та людей (якщо
трамвайне перехрестя, переїзд або частина шляху має пішохідні
зони). На цих місцях відбувається застій води з подальшим
руйнуванням асфальту та рейок, підвищується шум від руху
трамваю,
збільшується
зношення
ходової
частини
автотранспорту, часто ці місця стають причиною дорожньотранспортних пригод.
За багато років майже не робилися капітальні роботи по
ремонту або повній заміні переїздів, які об’єднують автомобільні
та трамвайні шляхи [2]. За довгі роки використання бетонних плит
на поверхні з’явилось дуже багато руйнувань, між плитами та
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рейками з’явились ями та тріщини, які з плином часу лише тільки
й будуть збільшуватись, тому ці ділянки сміливо можна відносити
до тих, які потребують ремонту.
У багатьох країнах світу використовують метод
улаштування трамвайних переїздів з використанням асфальту.
Тобто встановлюють рейки і наноситься в рівень з ними шар
асфальту.
У місті Марсель (Франція) у центральних вулицях
трамвайні перехрестя облаштовуються [3] за допомогою бруківки.
Для улаштування трамвайних переїздів не дуже часто, але
зустрічаються місця де використовують настили з гумових плит.
Настили [4] для залізничних переїздів призначені для
забезпечення перетину в одному рівні автомобільної та
трамвайної колії.
У країнах Європи часто при реконструкції або ремонті
трамвайних переїздів та колій використовується технологія
виконання робіт, яка включає в себе рішення, які дозволяють
використовувати замість шпал залізобетонні плити з «каналами»
в які вставляються та фіксуються рейки, а після цього заливається
спеціальний поліуретановий матеріал, який буде надійно
утримувати рейку в проектному положенні та розподіляти
навантаження. Це дозволяє значно знизити рівень шуму та
вібрації під час руху вагонів, зменшити зношування колій та
рухомого складу.
Багато сучасних конструкції переїздів виконано за
новітніми європейськими технологіями, облаштування яких на
трамвайних коліях полягає в суцільному покритті з
великогабаритних залізобетонних плит. Ця технологія отримала
назву RCS (Rail Comfort System) у основі якої полягає безшпальна
конструкція з установкою звичайних рейок (найчастіше Р65) на
важку бетонну основу (бетонні плити) [5]. Трамвайні плити –
міцні залізобетонні вироби, за допомогою яких створюється
надійне дорожнє полотно для руху трамваїв. Вони гарантують
стабільне положення рейок, що забезпечує безпечний і плавний
рух громадського міського транспорту з мінімальним рівнем
шуму і вібрацій.
На них монтуються рейки трамвайної колії на одному рівні
з дорожнім покриттям. При цьому трамвайне полотно по висоті
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вирівнюється з прилеглим покриттям проїзної частини вулиці, що,
в свою чергу, забезпечує комфорт і безпеку проїзду через переїзд
автотранспорт. Термін служби таких переїздів становить понад 20
років.
Висновки. На сьогоднішній день в Україні у містах, де
розвинена трамвайна система транспорту, до сих пір не вирішена
проблема стану трамвайних шляхів та переїздів, які знаходяться в
поганому стані, тому що за багато років не робилися роботи з їх
реконструкції.
У розвинутих містах велику роль приділяють стану та
покриттю, по яким їздять трамваї, слідкують за ними та
реконструюють. В експлуатації переїзди виконані з:
асфальтобетону, бруківки, гумових, металевих плит та
залізобетонних переїздів, виконаних по технології RCS (Rail
Comfort System).
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