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ВСТУП 

Матеріалознавство – наука про склад, будову та властивості матеріалів. 

Будівельне матеріалознавство включає в себе вивчення закономірностей 

протікання процесів, що лежать в основі отримання і використання будівельних 

матеріалів та виробів, і встановлення взаємозв’язку між їхнім складом, будовою 

і властивостями.  

У широкому значенні поняття матеріал – це хімічна речовина (або 

сукупність речовин), з якої складається або може бути виготовлений виріб чи 

конструкція, який має певні функціональні призначення. 

До будівельних матеріалів (від лат. materia – речовина) належать речовини, 

що мають властивості, необхідні для їхнього застосування в конструкціях і 

виробах будівельного призначення. 

Властивості матеріалів характеризують особливості їхнього стану і 

відношення до дії різноманітних факторів і процесів. Такі особливості тісно 

пов’язані зі складом і структурою матеріалів, які, у свою чергу, залежать від 

їхнього походження, характеру дії фізичних і хімічних сил і від технології їх 

одержання. 

Склад матеріалів відображений: 

- в елементарному вмісті чи вмісті окремих оксидів (хімічний склад); 

- у співвідношенні окремих частин – фаз, які є однорідними за хімічним 

складом і фізичними властивостями, але розділені поверхнею розподілу 

(фазовий склад); 

- а також у кількості окремих компонентів – речовин, що утворюють цей 

матеріал (речовинний склад). 

Структура матеріалів визначає порядок організації складових елементів і 

характер зв’язку між ними. У матеріалах виділяють різні структурні рівні – від 

атомно-молекулярного, що проявляється під час рентгенографічних 

досліджень, до макроструктури, яку спостерігають неозброєним оком або за 

незначного збільшення. 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

9 

Будівельним матеріалознавством називається наука, завданням якої є 

встановлення наявних зв’язків між складом, структурою та властивостями 

будівельних матеріалів і вивчення закономірностей їх зміни під впливом 

різноманітних фізичних і хімічних сил, технологічних та експлуатаційних 

факторів. Будівельне матеріалознавство невід’ємно пов’язане з технологією 

будівельних матеріалів – наукою, що вивчає процеси, завдяки яким отримують 

матеріали в умовах виробництва. 

Теоретично база матеріалознавчої науки, у тому числі й будівельного 

матеріалознавства, ґрунтується на комплексі фундаментальних наук, при 

вивченні механізму хімічних та фізичних перетворень, при отриманні та 

експлуатації найбільш плідним є використання фундаментальних положень 

фізичної хімії, зокрема, хімічної термодинаміки, хімічної кінетики, 

кристалохімії, хімії процесів, які відбуваються на поверхні рідин і твердих тіл. 

Закономірності фізико-хімічних процесів формування та руйнування 

матеріалів, що належать до структурованих систем, вивчаються фізико-

хімічною механікою. Важливу роль у розвитку теоретичних уявлень 

матеріалознавства відіграють також геолого-мінералогічні науки, серед яких 

кристалографія, мінералогія і петрографія.  

Знання основ будівельного матеріалознавства необхідне для: 

- прогнозування властивостей матеріалів, які використовуються в 

будівництві, їхня поведінка в конструкціях з урахуванням складу і структури; 

- розробки ефективних шляхів і засобів поліпшення властивостей 

традиційних матеріалів, а також створення нових матеріалів із заданою 

структурою і властивостями. 

 

  



Будівельне матеріалознавство 

10 

РОЗДІЛ 1 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ МИНУЛОГО 

Довгий час житлом людини були печери. Кістки та шкура мамонта, гілки 

дерев стали матеріалами для першого збудованого житла.  

Людина спостерігала за навколишнім світом та запозичувала різні 

конструктивні рішення у природи. Стовбур, що впав через струмок, випадкові 

лісові завали, печери стали прообразом перших мостів, балкових перекриттів, 

стінових огороджень тощо (рис. 1.1, а, б).  

Першими з’явилися будівлі балково-стоякової системи, що складалися з 

вертикальних і горизонтальних елементів. Форми природних склепінь у 

печерах підказали ідею склепінчастих і аркових перекриттів (рис. 1.1, е). Ліани 

і їх переплетіння стали прообразом підвісних систем (рис. 1.1, д). 

     

а        б 

     

в           г 
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д         е 

Рис. 1.1. Природні прообрази конструкцій:  

а – стовбур, що впав через струмок; б – випадкові лісові завали; 

в – гребля бобрів; г – мурашник; д – переплетіння ліан; е – печера 

 

Перші штучні будівлі, знайдені археологами на території сучасної 

України (Закарпаття), відносять приблизно до 75-40 тис. років до н. е., період 

палеоліту. Це були наметоподібні будинки з каркасами з гілок, покриті 

шкурами, а підлоги заглиблювали нижче поверхні землі (рис. 1.2). 

        

а       б 

Рис. 1.2. Реконструкція житла первісної людини періоду палеоліту:  

а – поселення Межиріч, житло з кісток мамонта; б – загальний вид 
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У період пізнього палеоліту штучні будівлі мали однокамерну наметову 

структуру, де несучі елементи вже виконували з кісток мамонтів та гілок дерев 

(рис. 1.3). 

     

а           б     в 

Рис. 1.3. Однокамерне житло пізнього палеоліту: а-в – різні варіанти  

 

Деревина – один із найстаріших матеріалів для будівництва житла. 

Спочатку це були гілки дерев, стовбури, що впали під натиском вітру чи 

буревію. Пізніше після винайдення сокири з’явилась можливість обробляти 

деревину. 

У період мезоліту й неоліту будувалися землянки та каркасні 

напівземлянки, підлоги яких заглиблювали на метр і нижче від поверхні землі 

(рис. 1.4). Почали застосовувати плити  каменю-пісковику. 

 

Рис. 1.4. Напівзаглиблене житло часів неоліту 
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Необхідно відзначити будівлі Трипільської культури, в Україні це середина 

V тис. до н. е., які на лісових територіях виконували каркасні, із заповненням 

між дерев’яними стояками плетінням хмизу, обмазаного глиною, або 

виконували зрубні. У степових районах стіни викладали з вальків глини, які 

можна розглядати як первісну невипалену цеглу. Широко застосовували солому 

та очерет як покриття для будівель. Підлоги переважно були глиняні. Стіни 

білили та фарбували. Широко застосовували кераміку (рис. 1.5). 

       

а    б     в 

Рис. 1.5. Двоповерхове житло часів Трипілля: 

а, б – реконструкція; в – відтворення житла 

 

У Стародавній Греції, Палестині й Туреччині будували дерев’яні будинки, 

а Іерехон було побудовано повністю з дерева (згадка про це місто є у Старому 

завіті).  

На сході перші дерев’яні будинки з’явилися в Китаї, але оскільки Китай – 

країна густонаселена, то запаси лісу швидко скінчилися. А в Японії китайські 

традиції дуже швидко підхопили та вдосконалили їх. Японці міцно упирали 

дерев’яну колону в кам’яну породу (фундамент), і рівень першого поверху 

піднімали високо над землею. Це робилося для запобігання руйнування 

будинку від землетрусу.  

У польському місті Біскупін було виявлено ціле селище будинків із колод 

(рис. 1.6). У цьому селищі, яке було побудоване приблизно в період 550-400 

років до н.е., горизонтальні кутові з’єднання стін були виконані методом 

врубки замком. Щілини між укладеними одна на одну колодами були заповнені 

мохом, соломою, глиною або вовною. 
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а б 

  
в г 

Рис. 1.6. Реконструкція м. Біскупін, Польща:  

а – вид на місто; б – огородження поселення з дерев’яного тину;  

в – один із житлових будинків; г – господарська будівля 

 

В епоху бронзи (ІІ – початок І тисячоліття до н. е.) люди почали обробляти 

камінь. Якщо в лісовій зоні ще поширеним була деревина, то в степовій 

будинки будували вже з глини та каменю.  

Камінь як будівельний матеріал почали використовувати близько 3000 років 

до н. е. мешканці Європи, Єгипту, Південної Америки, Близького Сходу і Китаю. 

Спочатку використовували необроблений камінь, а потім, з винайденням 

металевих знарядь праці, з каменю почали висікати великі прямокутні блоки, які 

клали один на одного. Із каменю будували будинки, храми, гробниці для 

померлих. Багато з таких кам’яних будівель збереглися до тепер.  

У Скара-Брей на Оркнейських островах, неподалік узбережжя Шотландії 

виявлено поселення з кам’яних будинків, усередині яких були кам’яні ніші для 

начиння, столи та нари (рис. 1.7). Будинки мали систему центрального 

опалення, туалети із системою каналізації, водні резервуари. Цікавим є той 
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факт, що всі речі, меблі, дверні отвори були виготовлені для людей не більше 

ніж один метр на зріст. Поселення було поховано під шаром піску 4500 років 

тому під час урагану. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1.7. м. Скара-Брей на Оркнейських островах:  

а – загальний вид міста; б – столи та ліжка з каменю;  

в – вид житла; г – кладка з каменю 

 

Поширеними будівельними матеріалами в Єгипті були очерет, мул, глина, 

каміння. Дерево вважалося дорогим і трудомістким в обробці. Каміння 

добували різне: м’який вапняк, міцний пісковик, твердий граніт та ін.  

Першими житловими будівлями були куполоподібні або прямокутні 

хатини з очерету на дерев’яному каркасі. Інколи їх обмазували глиною або 

мулом. Пізніше з’являються прямокутні житла, збудовані з цегли-сирцю. Балки 

стелі спиралися на стіни й на вертикальні дерев’яні стояки-колони. 

Для зміцнення кутів та верхньої грані стіни у кладку вкладали дерев’яні 

балки. Дерев’яними жердинами обрамляли прорізи (вікна та двері). Стеля 

укладалася з балок, що прилягали одна до одної. Зверху такий настил 

обмазувався глиною, в яку добавляли солом’яну січку.  
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З каміння будували гробниці, а також храми. Перші монументальні 

гробниці єгипетської знаті, які дійшли до нас, побудовані в період, що 

передував Стародавньому царству (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Єгипетські піраміди в Гізі 

 

Римляни перейняли багато ідей у греків, але багато нових технологій і 

конструкцій розробили самі. Бетон вони навчилися робити приблизно 200 років 

до н. е. Спочатку його використовували для спорудження фундаментів та 

невдовзі почали використовувати для зведення стін і величезних 

куполоподібних дахів. Було розроблено арки для зведення будівель, мостів і 

акведуків. За 200 років до н. е. у всіх римських містах було споруджено 

інсули – чотирьох- та п’ятиповерхові будівлі – помешкання. 

Бруковані, забезпечені дренажною системою, насипні дороги були 

прокладені в Римській імперії, Персії, Індії, Китаї та Мексиці. Вода в місто 

подавалася каналами або насипними акведуками (лат. aquaeductus – водогін).  

У 500 р. до н. е. – 500 р. після н. е. у країнах із теплим кліматом будувалися 

тінисті, прохолодні будинки з арками, добрим освітленням і вентиляцією.  
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У період 501-1100 рр. після н. е. відбулося широке будівництво 

грандіозних будівель у містах багатьох країн світу.  

У цей час у всій Західній Європі почали інтенсивно споруджувати замки, 

які будували з каменю, а згодом фортечними мурами обносили не лише замки, 

а і поселення, а іноді й ціле місто.  

Перші згадки про цеглу як про будівельний матеріал належать до 

V -IV тисячоліття до н. е. в архітектурі Стародавнього Єгипту. 

При розкопках у Джемдет-Насрі (археологічний пам’ятник в Іраку) 

виявлені сліди будівлі кінця IV – початку III тисячоліття до н. е. з тонких 

плоских цегл (так звані «рімхени»). 

На початку III тисячоліття до н. е. зроблена вручну односторонньо опукла 

цегла замінилася цеглою, що виготовлялася в дерев’яних формах (20×30×10 см – 

старовавилонська цегла). 

В’яжучим матеріалом при будівництві служила глина, іноді з домішками 

золи й бітуму. Вапняний розчин починає застосовуватися тільки із середини 

I тисячоліття до н. е. 

Наступним кроком в історії виробництва цегли була поява плінфи. Грецьке 

слово «plinthos» власне й означає «цеглина». Термін «кераміка» означає вироби 

з обпаленої глини. По-грецьки «керамос» – глина.  

У Римській цивілізації цегла мала розміри 45×30×10 см, з якої вперше 

стали будувати арки, склепіння та інші складні конструкції. 

На Стародавньому Сході цеглини мали форму глиняних пляшок і 

нагадували батони білого хліба. 

На Русі до кінця X століття будівництво велося тільки з дерева, через що ці 

пам’ятки до наших днів не збереглись. Під час будівництва дерев’яних будинків 

аж до ХІХ століття не використовували жодного цвяха (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Дерев’яне будівництво: 

а – напівземлянка часів Київської Русі; б – зведення дерев’яної будівлі,  

гравюра з «Учительного Евангелия» 1637 р. 

 

Кам’яне будівництво у давньоруських містах, і зокрема в Києві, почало 

поширюватися з кінця X століття.  

Друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст. характеризується змінами 

містобудування. Старі міста в Україні почали розбудовувати. Виникали й нові 

міста. На Київщині та Чернігівщині, які за тих часів потерпали від татарських і 

ногайських нападів, міста здебільшого виникали поблизу замків і перебували 

під їхнім захистом, а також поблизу давніх городищ, де для будови міських 

укріплень використовувалися вали й рештки оборонних споруд минулих часів. 

Переважним матеріалом тих часів була деревина та глина.  

Упродовж ХVІ ст. – першої половини ХVІІ ст. будівництво оборонних 

споруд не лише не втратило свого значення, а й набуло розмаху. До кінця 

ХVІІ ст. застосовують баштову систему укріплень. При цьому міські 

укріплення будували переважно з дерева. Дерев’яна фортеця була неодмінною 

ознакою міста на землях Подніпров’я та Лівобережжя, де відчувався брак 

інших будівельних матеріалів (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Баштова система укріплень: 

а – реконструкція фрагмента стіни Чернігівської фортеці  

кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. (за О. М. Бондар); б) – цитадель у Батурині 

 

У ХVІІ-ХVІІІ ст. на півночі Чернігівської губернії хати будувалися як 

однокамерні, так і двокамерні, з різних порід лісу й покривалися дахи дранкою 

чи соломою.  

У південній частині губернії хати будувалися у безлісій місцевості 

переважно із глини та очерету. Вгорі і знизу укладалися дерев’яні балки, часто 

із верби, а середина між ними заповнювалася очеретяними снопами, які 

укладалися вертикально і прибивалися до горизонтально закріплених лат. А 

потім ці стіни обмазували глиною і нею ж забивали щілини. Взимку, щоб було 

тепліше, такі хати обставлялися снопами очерету, соломою, мохом. Навколо 

хати робили земляну призьбу. Підлога теж була земляна, яку обмазували 

кольоровою глиною. Стелі настилали із дощок, покладених на сволоки поперек 

будівлі, згори настилали дубці лози й обмазували глиною. Дахи покривали 

соломою. У лісовій частині регіону хати будувалися з різних порід дерева 

(осики, берези, сосни), а підвалини стелилися із дуба.  

Фундаменти під дерев’яні будівлі не ставили, а нижні вінці клали прямо на 

землю. Під кути і середину стін клали великі камені або ставили «стільці» з 

товстих дубових колод. Для стільців підбирали окоренкову деревину модрини або 

дуба, це пов’язано з їх високою стійкістю проти загнивання, а для підвищення 

стійкості деревину ще й обпалювали на багатті або промазували дьогтем.  
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На жаль, більшість дерев’яних будівель або будівель із недовговічних 

матеріалів не дійшли до нашого часу. 

До ХVIII-XIX ст. житло на території Полісся принципово не змінювалося. 

Хоч були певні зміни – почали ширше використовувати глину (нею обмазували 

дерев’яний каркас), великі будинки заможних родин будували вже з цегли. 

У Чернігові у ХІІ-ХІІІ ст. житло не відрізнялось від інших міст. Частина 

населення мешкала в землянках, заглиблених у ґрунт на глибину від 0,5 до 

1,8 м. Стіни будували з дошок, розколотих навпіл колод або робили за 

традиційною для України технологією хат-мазанок, для чого споруджували 

каркас із вбитих у землю вертикальних паль, виплітали їх лозою, яку 

обмащували глиною. Наземні будинки будували з колод одно- та 

двоповерховими. Житлові будинки мали розміри 4×4 м. 

Кам’яне будівництво на Україну почало поширюватися з кінця X ст. з 

Візантії. У Х-ХІІІ ст. цеглу широко застосовують у будівництві Київської Русі. 

Поступово дерев’яні міста України перетворюються на цегляні. Слід зазначити, 

що кам’яне зодчество було відомо на Русі й до прийняття християнства. У 

«Повісті полум’яних літ» під час опису подій 945 року побіжно згадується 

кам’яний княжий теремний палац. 

Основними будівельними матеріалами кам’яного зодчества Київської Русі 

були цегла та необтесане каміння, що видобувалося або в місцевих каменярнях, 

або привозилося по річках здалеку (Київ, Чернігів, Переяслав та ін.). У 

будівництві X-XI ст. використовували здебільшого колотий камінь, який 

видобували в каменоломнях за допомогою клинів. Перевага віддавалася 

переважно м’яким породам каменю – піщанику і вапняку, але часто кладку 

фундаментів і стін складали з кварциту різних порід. 

Цегляне будівництво не могло б з таким успіхом розвиватися, якби на 

Лівобережжі не було значних запасів високоякісної глини, піску і в’яжучих 

матеріалів. На цій території цегла застосовувалась не лише для кладки стін, але 

і для фундаментів. Лише як виняток можна зустріти в будівництві природний 
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камінь: Колегіум, Спасо-Преображенський та Борисоглібський собори в 

Чернігові (рис. 1.11). Це можна пояснити наявністю необхідного матеріалу 

поблизу м. Чернігова.  

 

Рис. 1.11. Використання природного каменю в будівлях:  

а) – камені фундаменту Спасо-Преображенського собору в Чернігові;  

б) – камені цокольної частини Колегіумі в Чернігові 

 

Із каменю зводилися фундаменти, причому рови під них укріплювалися 

дерев’яними кілками, а нерідко під фундаменти закладали систему дерев’яних 

колод – «лежнів», заливаючи їх зверху розчином. Стіни споруджували 

змішаною кладкою: ряди цегли чергувалися з рядами каміння. 

З другої половини XII ст. серед інших порід у кладці будівель 

використовувався кругляк.  

У кладці фундаментів, стін і склепінь використовувався вапняний розчин 

із додаванням товченої кераміки, так званої «цем’янки», що надавала йому 

гідравлічні властивості. Цем’янка виготовлялася з битої цегли та відходів 

цегельного виробництва. Крім цем’янки, у вапняну суміш іноді додавали пісок. 

Приблизний склад розчину визначався співвідношенням 1:1:1 (вапно-цем’янка-

пісок). Для пам’яток Київської Русі Х – початку ХІ ст. характерно використання 

лесовидного суглинку як вихідної сировини для заповнювача-цем’янки, що 

спеціально випалювався. 
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Використання цем’янки як заповнювача широко застосовувалося у 

візантійському зодчестві й має древні традиції. Вітрувій (I ст. до н.е.) писав, що 

добавлення до розчину битої і просіяної черепиці покращує якість цього розчину. 

Необхідно зазначити, що додавання цем’янки як заповнювача 

рекомендувалось навіть у XIX ст. 

З кінця ХІ ст. замість спеціального заповнювача почали використовувати 

мелену плінфу, яка виготовлялася випаленням високоякісної каолінової глини з 

додаванням піску. При цьому розчини зберігали всі фізико-механічні 

властивості, притаманні суто вапняно-цем’янковим розчинам. 

Технологія з використанням вапняно-цем’янкових розчинів проіснувала 

майже 300 років (Х-ХІІІ ст.) у Київській Русі (рис. 1.12). Її було втрачено після 

татаро-монгольської навали. 

 

Рис. 1.12. Розчини Х – ХІ століть:  

а) – розчин із кладки Юрієвої Божниці; б) – розчин із кладки П’ятницької церкви;  

в) – розчин із кладки Спасо-Преображенського собору 

 

Більш пізні розчини характеризуються наявністю великої кількості вапна 

(розмір нерозчинного вапна може сягати від декількох міліметрів до 2-2,5 см), 

проте шматочки цегли, вугілля, камінців уже відсутні (рис. 1.13). 
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Рис. 1.13. Зразки розчинів кладки будівель ХVІІІ-ХІХ ст. з домішками вапна:  

а – розчин із кладки стіни підвалу будинку Дараган у Козельці; б – розчин з кладки 

цоколю спортивної школи в Козельці; в – розчин із кладки стіни кам’яниці Дараган  

у Козельці; г – розчин із кладки стіни будинку колишньої синагоги в м. Остер; 

д, е – розчин із кладки стіни будинку бані по вул. Стрілецькій м. Чернігів 
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Близько 1070 року стали зводити кам’яні фортеці-вежі. Перший такий 

замок в Англії – лондонський Тауер – почали будувати 1078 р. (рис. 1.14, а). 

Починаючи з кінця XIII ст. на західноукраїнських землях будівництво 

фортифікаційних укріплень зводили на окремих досить високих пагорбах із 

крутими схилами. У зазначений період активно співіснували дерево-земляні та 

кам’яні оборонні споруди. Зрубні дерев’яні стіни зазвичай або пов’язували з 

розташованими під ними внутрішньовальними конструкціями, продовженням 

яких вони і були, або ставили на палі, забивали в насип валів. 

Стіни і вежі зазвичай покривали дахом «в два теси», тобто тонкі дошки з 

деревини хвойних порід укладали «внапустку» так, щоб верхній шар закривав 

щілини нижнього. Рідше застосовували і покриття «в один тес», під дошки 

підкладали дрань або зверху прибивали нащільники. Іноді кінці дощок 

декоративно оформляли у вигляді зубців або пір’я. Дерев’яні стіни зовні 

обмазували глиною, що слугувало і захистом від полум’я. Оштукатурені й 

побілені дерев’яні стіни мали вигляд кам’яних будівель. 

Кам’яні оборонні споруди зазвичай ставили на дерев’яний настил, який 

укладали на заздалегідь вбиті палі. Ця інформація трапляється в «Статуте 

ратных, пушечных и инных дел»,що був виданий на початку XVII ст. 

Кладка кам’яних стін здебільшого була напівбутовою. За своєю 

структурою стіни виходили потрійними, що складалися з двох зовнішніх шарів 

лицьової кладки і внутрішньої забутовки. Зовнішні шари викладалися зазвичай 

з найбільш твердих порід каменю, особливу увагу звертали на той шар, що 

протистояв ворогу, для забутовки використовувалися більш м’які породи, 

щебінь, бій кладки або необроблене каміння, яким разом із будівельним 

розчином заповнювали всі виїмки та западини.  

Як будівельний розчин для фундаментів і нижніх частин кам’яних стін 

зазвичай використовувалася глина. Верхні частини стін складалися на 

вапняному розчині з додаванням піщаного наповнювача або дробленого 

місцевого каменю.  
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Стіни та вежі деяких фортець складалися з горизонтальних рядів різних 

порід каменю. Варто зазначити, що валунний камінь відігравав важливу роль у 

фортифікаційному зодчестві. Гарматні ядра перших вогнепальних знарядь або 

розколювались при ударі об міцні камені, або відскакували від них рикошетом. 

Тому валуни з каменю зосереджували на лицьових поверхнях стін. Але до 

кінця XV ст. міць вогнепальної артилерії різко зросла. При сильному ударі ядра 

об стіну валуни розхитувалися і вивалювалися зі стіни. Тому будівельникам 

довелося повернутися до напівбутової кладки, розміщуючи валуни між шарами 

обробленого плитняку. Тепер при попаданні ядра відбувалося часткове 

руйнування облицювального шару плитняку і валун лише частково оголювався. 

З кінця XV ст. значне поширення як будівельний матеріал набуває цегла. 

Іноді цегла і камінь використовувалися разом – нижню частину стіни робили 

кам’яною, а верхню – цегляною, або робили зовнішню і внутрішню сторони 

стіни цегляні, а середину з кам’яної забутовки. Для збільшення міцності 

кам’яних стін у них часто вводили колоди для зв’язку елементів стін. Колоди 

були поздовжніми або поперечними, а іноді являли собою горизонтальні рами, 

з’єднані на кінцях врубами. Такі рами робили з довгих паралельних колод, 

з’єднаних у декількох місцях поперечними короткими колодами. У XVI-

XVII ст. дедалі більшого поширення набувають залізні елементи зв’язку стін.  

На початку XV ст. стіни та вежі кам’яних фортець стали оздоблювати 

декоративними елементами – символічними хрестами, ошатними поясками з 

трикутних западинок і круглі розетки, викладені з цегли. 

У другій половині XIII ст. у західних і північних районах Галицько-

Волинського князівства з’являються нові фортифікаційні елементи – кам’яні вежі. 

Наприклад Кам’янець-Подільська фортеця, побудована з вапняку, 

укладеного на вапняковому розчині. У фортеці зустрічаються також фрагменти 

укріплень зведені з цегли. При будівництві зодчі використовували як місцеву 

цеглу, так і привізного виробництва (рис. 1.14, в, г). 
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а      б 

    

в      г 

    

д      е 

Рис. 1.14 – Кам’яні замки: 

а) – лондонський Тауер; б) – замок Нойшванштайн, Німеччина;  

в) – Кам’янець-Подільська фортеця; г) – внутрішній двір  

Кам’янець-Подільської фортеці; д) – Бережанський замок. Фрагмент стіни;  

е) – замок у с. Пнів. Фрагмент стіни 
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Як утеплювач наші пращури використовували такі теплоізоляційні 

матеріали, як очерет, коноплі, мох, стружка деревини, повсть, тваринна вовна 

та інші матеріали органічного походження (рис. 1.15). 

     
а       б 

   
в       г 

   

д              е 

Рис. 1.15. Природні теплоізоляційні матеріали:  

а – очерет; б – стебло коноплі; в – мох;  

г – стружка деревини; д – повсть; е тваринна вовна 
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Метали почали застосовувати пізніше в порівнянні з деревиною та 

гірськими породами. Першими металевими матеріалами, які почали обробляти, 

були мідь та бронза. Плавлення міді, олова, свинцю було відоме ще у IV ст. 

до н.е., у ІІІ ст. до н.е. плавили бронзу, а у ІІ ст. до н.е. – залізо. 

Латунь (сплав міді з цинком) була відома ще у часи Стародавнього Риму. 

На основі міді виготовляли інструменти, цвяхи, а також покрівельні матеріали 

для дахів. 

Масове використання металевих матеріалів почалося у ХІХ ст.  

Метали застосовують не лише як окремі конструкції, а й як арматуру в 

залізобетонних конструкціях. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що включає в себе «матеріалознавство»? 

2. Що розуміють під поняттям «матеріал»? 

3. Які речовини належать до будівельних матеріалів? 

4. Навіщо землянки заглиблювали нижче поверхні землі? 

5. Що таке «плінфа»? Чим вона відрізняється від цегли? 

6. Що таке «цем’янка»? Які її властивості? 

7. У чому відмінність дерев’яного домобудування від кам’яного? 

8. Чому великого поширення набула глина в будівництві? 

9. Які матеріали в давнину використовували для утеплення житла? 

10. Наведіть приклад матеріалів органічного походження? 
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

2.1. Загальні властивості 

Будівельні матеріали – усі речовини, що застосовує людина в 

будівництві, або речовинний елемент будівельного виробництва (який 

становить 50-60 %). 

Речовина – це вид матерії, яка на відміну від поля фізичного, має масу 

спокою. 

Будівельні вироби – це закінчені елементи, виготовлені з будівельних 

матеріалів (підвіконна дошка, залізобетонні панелі, обличкування та ін.). 

Будівельні конструкції (від лат. constructio – складати будови) – це 

елементи будівель і споруд, виготовлені з будівельних матеріалів і виробів 

(ферми, колони, балки, огороджувальні стіни, фундаменті конструкції тощо). 

Будівельні матеріали можна класифікувати за такими ознаками: 

1. Походження: 

- природні; 

- штучні. 

2. Призначення: 

- конструкційні (для влаштування стін, перекриттів, каркасів – бетон, 

метал, залізобетон, цегла, деревина); 

- в’яжучі (для кам’яної кладки, бетонів, штукатурки – цемент, гіпс, вапно, 

бітуми); 

- теплоізоляційні (мінеральна вата, пінопласт, повсть, пінобетон тощо); 

- покрівельні та гідроізоляційні (руберойд, толь, шифер, черепиця, 

покрівельне залізо тощо); 

- оздоблювальні та облицювальні (камінь, кераміка, пластики, лінолеум 

тощо). 

3. Агрегатний стан – тверді, рідкі, гази. 



Будівельне матеріалознавство 

30 

4. Структура – кристалічні, аморфні, коагуляційні, щільні, пористі, 

пилоподібні. 

5. Речовий склад – мінерали, деревина, метал, органіка. 

6. Кількість компонентів – одно-, дво- та багатокомпонентні. 

7. Спосіб одержання – плавлені, полімеризовані, спечені, обпалені тощо. 

8. Техніко-економічні показники – надійність, довговічність, вартість. 

9. Пожежно-технічні показники – горючість. 

Номенклатура будівельних матеріалів надзвичайно різноманітна (тисячі 

найменувань), проте вони органічно взаємопов’язані спільними 

функціональними призначеннями – використанням у будівництві. Основним 

критерієм для зіставлення різних видів матеріалів є їхні технічні властивості. 

Відповідно до умов роботи матеріалів у будівлях і спорудах їх можна 

поділити за призначенням на такі групи: 

- конструктивні – застосовуються для несучих конструкцій ферм, балок, 

стін, фундаментів тощо, які виготовляються з природних матеріалів, таких як 

камінь, дерево, та штучних, таких як бетон, залізобетон, цегла тощо; 

- матеріали спеціального призначення – це теплоізоляційні, 

гідроізоляційні, покрівельні, герметизуючі, антикорозійні, вогнетривкі, 

опоряджувальні, матеріали для захисту від радіаційних впливів тощо. 

Щоб визначити властивості будівельних матеріалів, їх піддають різним 

випробуванням у лабораторіях на спеціальних машинах і приладах, 

використовуючи спеціальну вимірювальну апаратуру й інструмент. 

Класифікаційні ознаки будівельних матеріалів поділяють на: фізичні; 

хімічні; фізико-хімічні; механічні; структурні; технологічні; функціональні. 

Основні властивості будівельних матеріалів, для полегшення вивчення, 

класифікують за окремими групами: 

1. Фізичні властивості:  

- структурно-фізичні, які характеризують стан матеріалу (істина густина 

(табл. 2.1), середня густина, насипна густина, питома вага, пористість, 

пустотність, будова та структура); 
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- гідрофізичні, які зумовлюють реакцію матеріалу на дію вологи 

(гігроскопічність, капілярне всмоктування, водопоглинання, водостійкість, 

вологість тощо); 

- теплофізичні, що визначають реакцію матеріалу на дію теплоти та вогню 

(теплопровідність, теплоємність, теплостійкість, вогнестійкість та ін.). 

Таблиця 2.1 – Густина деяких будівельних матеріалів 

Матеріал 
Істина 

густина, 
г/см3 

Середня 
густина, 

кг/м3 

Матеріал 
Істина 

густина, 
г/см3 

Середня 
густина, 

кг/м3 

Граніт 2,65-2,80 2600-2800 Скло 2,45-2,65 2450-2650 
Базальт 2,8-3,3 2800-3300 Піноскло 2,45-2,65 180-800 
Бетон важкий 

2,6-2,7 2000-2400 
Пісок 

кварцевий 2,65 1450-1600* 
Бетон легкий 

2,6-2,7 500-1800 
Мінеральна 

вата 2,4-2,7 75-150 
Цегла керамічна 2,65-2,70 1600-1800 Сталь 7,80-7,85 7800-7850 
Каміння керамічне 
порожнисте 2,65-2,70 1000-1350 Дуб 1,55 700-900 
Пінопласти 0,9-1,2 15-75 Сосна 1,55 400-600 

* – насипна густина, кг/м3. 

 
2. Фізико-механічні властивості: 

Характеризують здатність матеріалу чинити опір руйнуванню під дією 

різних навантажень: міцність (при стиску, розтягу, згині) (табл. 2.2), твердість 

(табл. 2.3), пластичність, крихкість, втома та ін. 

Таблиця 2.2 – Міцність будівельних матеріалів 

Матеріал 
Границя міцності, МПа 

при стиску при вигині при розтягу 

Сталь - - 380-450 
Шлакоситал 500-600 90-120 25-35 
Граніт 100-250 14 8 
Вапняк 5-150 7 0,5-4 
Бетон важкий 15-80 0,5-10 1-4 
Цегла керамічна 7,5-30 1,5-5 0,8-3 
Сосна вздовж волокон 30-65 60-120 70-130 
Плити деревно-волокнисті - 0,4-20 - 
Склопластики 250-400 240-550 220-350 
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Таблиця 2.3 – Шкала твердості Маоса і характеристика мінералів шкали 

Т
в

ер
ді

ст
ь

 

Мінерал 
Фото та формула 

мінералу 
Характеристика Колір 

Щ
іл

ьн
іс

ть
 

г/
см

3 

1 2 3 4 5 6 
1 Тальк 

 
Mg3Si4O10(OH)2 

залишається слід 
від нігтя без 

натиску 

від білого до 
сіро-зеленого 

2,7-2,8 

2 Гіпс 

 
CaSO4·2H2O 

залишається слід 
від нігтя 

від прозорого 
до білого і 
рожевого 

2,3 

3 Кальцит 

 
CaCO3 

залишається слід 
від ножа 

прозорий або 
білий 

2,7 

4 Флюорит 

(плавиковий 
шпат) 

 
CaF2 

залишається слід 
від ножа під 

натиском 

теж 3,1-3,2 

5 Апатит 

 
Ca5(PO4)3(OH-, Cl-, F-) 

від ножа 
залишається 
подряпина 

від білого до 
зеленого 

3,2 
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Закінчення табл. 2.3 
1 2 3 4 5 6 

6 Ортоклаз 
(польовий шпат) 

 
KAlSi3O8 

залишає 
подряпину на 

склі 

від світло 
жовтого до 
червоного 

2,6-2,7 

7 Кварц 

 
SiO2 

залишає сліди 
на склі 

від прозорого 
до фіолетового 

2,5-2,8 

8  
Топаз 

 

 
Al2SiO4(OH-,F-)2 

залишає сліди 
на склі 

від прозорого 
до жовно-
червоного 

3,5-3,6 

9 Корунд 

 
Al2O3 

залишає сліди 
на склі 

від блакитно-
сірого до 
червоного 

3,9-4,1 

10 Алмаз 

 
C 

залишає сліди 
на склі 

від прозорого 
до чорного 

3,5-3,6 

 



Будівельне матеріалознавство 

34 

3. Фізико-хімічні – характеризують взаємозв’язок фізичного та хімічного 

станів або хімічних процесів: когезія, адгезія, в’язкість, здатність до 

твердіння та ін. 

4. Хімічні властивості – здатність матеріалу до хімічних перетворень при 

взаємодії з іншими речовинами: стійкість щодо дії мінералізованих середовищ, 

кислото- та лугостійкість, токсичність. 

5. Спеціальні властивості: акустичність, декоративність. 

6. Експлуатаційні властивості – здатність матеріалу чинити опір руйнівної 

дії зовнішніх сил (атмосферно-повітростійкість, біостійкість, корозійна 

стійкість, старіння, надійність). 

7. Технічні властивості – здатність матеріалу піддаватись технологічній 

обробці: технологічність, подрібнюваність, абразивність та ін. 

 

2.2. Будова речовини. Кристалічні та аморфні речовини 

Залежно від термодинамічних умов (температура, тиск) більшість речовин 

у природі перебувають у чотирьох агрегатних станах: твердому, рідкому, 

газоподібному та плазмовому. 

Твердий і рідкий стан речовин належать до конденсованих систем. При 

плавленні твердих речовин утворюється рідина, наприклад: лід – вода, або 

кварц – кварцовий розплав. При випаровуванні (кипінні) рідини переходять у 

газоподібний стан. 

Перехід з однієї форми агрегатного стану в іншу визначається 

температурою і тиском. Якщо тиск невеликий, а температура дозволяє часткам 

речовини подолати енергію зв’язку, то речовина буде перебувати в газоподібному 

стані, у якому атоми й молекули дуже слабо зв’язані між собою, сильно розсіяні і 

перебувають у швидкому хаотичному русі. У рідинах її складові частини вже 

менш рухомі, але їхній безладний тепловий рух не забезпечує їм збереження 

ближнього порядку. У твердих тілах потенційна енергія часток перевищує їхню 

середню кінетичну енергію, що не дозволяє їм вільно переміщатися, і сили 

зв’язку між частками досить жорстко утримують їх у стані, близькому до 
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рівноважного. Більшість будівельних матеріалів – це тверді речовини. Але як 

похідні речовини для отримання великої номенклатури будівельних матеріалів 

використовуються також рідини і гази. Наприклад, звичайна вода, без якої не 

можна отримати ні бетону, ні розчину. А для полімерних матеріалів це різні види 

рідких і газоподібних мономерів та їхні дисперсії в органічних розчинниках і 

воді у вигляді концентрованих суспензій, емульсій та колоїдних розчинів (клеї, 

мастики, лаки, фарби тощо). Тому в науці про будівельні матеріали важливо 

знати склад, будову, структуру та властивості як вхідних речовин, так і 

отриманих із них, готових до використання виробів та матеріалів. 

Розглянемо природу твердого стану. У хімії всі речовини поділяються на 

прості, складні, сполучення та суміші. Прості речовини складаються з атомів 

якого-небудь хімічного елемента, наприклад Al, Si, Fe, Na, Ca, K, Mg тощо. 

Хімічні сполуки – це вже складні речовини, до їхнього складу входять два або 

більше хімічних елементів. Кожна з них має певний склад, будову і 

притаманний тільки їй набір властивостей. Суміші речовин не мають 

однорідного складу та на відміну від сполук є механічними сумішами. 

Тверді речовини й матеріали за типом будови можуть перебувати у 

кристалічному (упорядкованому) і аморфному (неупорядкованому) стані. І ті, й 

інші мають достатньо високу щільність та міцність. 

Характерною особливістю кристалів є те, що частки, які їх складають, 

утворюють докладну просторову структуру, у якій вони закономірно розміщені 

на фіксованій відстані один від одного, утворюючи кристалічну решітку. 

Кристалічна решітка – це характерне для кристала розташування атомів, 

іонів або молекул, що мають періодичну повторюваність у трьох вимірах. 

Упорядкованість кристалів проявляється в анізотропії їхніх властивостей, тобто 

в неоднаковості властивостей (наприклад, теплопровідності, міцності тощо) у 

різних напрямках координатних осей. 

Залежно від виду часток, що утворять кристал, і характеру зв’язку між 

ними розрізняють 4 основних типи структур кристалічних речовин: атомну, 

металеву, іонну та молекулярну (рис. 2.1). 
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а    б     в          г 

Рис. 2.1. Види кристалічних решіток:  

а – іонна; б – атомна; в – молекулярна; г – металева 

 

У кристалах з атомною структурою у вузлах кристалічних решіток 

розміщені нейтральні атоми однакових або різноманітних елементів, з’єднаних 

між собою в основному ковалентними зв’язками. До таких речовин належать 

карбіди, силіциди, алмаз та кремній, які мають високу міцність, твердість, 

тугоплавкість і дуже низьку розчинність. 

Металева решітка складається зі щільно упакованих катіонів металів, 

позитивні заряди яких врівноважуються валентними електронами, які вільно 

переміщуються між катіонами металів. Виникає металевий зв’язок. Металеву 

решітку мають практично всі метали і сплави, в тому числі залізо, сталь, чавун, 

сплави алюмінію і титану. Така структура решітки придає металам високу 

міцність, деформаційність, тепло- і електропровідність. 

У вузлах іонних кристалічних решіток поперемінно розташовані 

позитивно й негативно заряджені іони, зв’язок між якими здійснюється 

електростатичними силами притягання. За цим типом здебільшого побудовані 

решітки CaO, MgO, СаСО3, MgCО3, CaSО4, Са(ОН)2, Mg(OH)2 тощо. Ці 

сполуки мають достатньо високу температуру плавлення (або розкладу) і 

низьку тепло- і електропровідність. 

У вузлах молекулярної кристалічної решітки розміщені молекули, зв’язок 

між якими здійснюється слабкими міжмолекулярними силами. Речовини з 

молекулярними решітками мають низькі температури плавлення. Такі типи 

решіток характерні для речовин органічного походження (наприклад, парафін). 
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У реальних умовах ріст кристалів протікає з відхиленням від правильного 

геометричного розташування елементів решітки, що зумовлює появу в них 

різного роду дефектів. Залежно від походження дефекти можна поділяти за їх 

вимірністю: нульвимірні (крапкові), одновимірні (лінійний дефекти або 

дислокації), двовимірні (поверхні) і тривимірні (об’ємні). 

Прикладом крапкових дефектів є чужорідні (домішки) атоми та іони, що 

заміщають у решітках частки основної речовини. Їхня наявність може впливати 

на твердість, міцність, тепло- і електропровідність кристалів та дозволяє 

керувати властивостями матеріалу. Дислокації характерні для місць обриву 

площин решітки та їх закручування, а також для випадків послідовного 

об’єднання крапкових дефектів у ланцюги, що може призводити до зміни 

пластичності та зниження міцності матеріалу. 

При неправильному розміщенні часток у шарі утворюються плоскі сітки 

лінійних дефектів, а пори, канали, бульки газу й зародки нової фази можуть 

проявляти властивості тривимірних дефектів. Ті та інші негативно впливають на 

механічні властивості кристалічних матеріалів. Водночас наявність дефектів у 

структурі матеріалів у багатьох випадках сприяє прискореному протіканню 

хімічних реакцій синтезу технічних мінералів із заданими будівельно-технічними 

властивостями. 

Будівельні матеріали у твердому кристалічному стані представлені 

широким класом сполук у вигляді силікатів, алюмосилікатів, карбонатів, 

сульфатів, металів, сплавів, окремими видами полімерів. 

Одним із різновидів стану твердої речовини є аморфний стан. Типовим 

представником аморфних твердих тіл є силікатне скло, а також деякі види 

органічних полімерів. Аморфний стан аналогічний стану переохолодженої 

рідини, що має дуже велику в’язкість. Характерною особливістю аморфних 

речовин є відсутність дальнього порядку розташування часток у решітці, а 

ближній порядок, якщо й утворюється, то розповсюджується тільки на 

найближчу координаційну сферу. Аморфне тверде тіло, на відміну від 

кристалічного, не має певної температури плавлення, а поступово 
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розм’якшується в деякому температурному інтервалі. Речовини в аморфному 

стані завдяки порушеній та викривленій структурі завжди мають великий запас 

вільної енергії в порівнянні з кристалічними формами. Перехід з аморфного 

стану супроводжується виділенням тепла. Аморфні речовини є більш 

реакційноздатними в порівнянні з кристалічними, тому їх часто 

використовують як активні додатки. Міцність аморфних речовин переважно 

нижча за міцність кристалічних, тому для отримання зі скла матеріалів 

підвищеної міцності в скло спеціально вводять речовини для направленої 

кристалізації (використовується у частково закристалізованому склі). 

Різні властивості спостерігаються у кристалічних матеріалів того ж самого 

складу, якщо вони кристалізуються в різних кристалічних формах. Це явище 

називають поліморфізмом. Наприклад, існує дві кристалічні форми вуглеводу: 

алмаз і графіт. Різка відмінність в їхніх властивостях пов’язана з різним 

розташуванням кристалів: атоми алмазу мають щільну тетраедроподібну решітку 

(рис. 2.2, а), а атоми графіту розміщені немовби шарами, причому відстань між 

шарами більша, ніж між сусідніми атомами в шарах (рис. 2.2, б). Така структура 

графіту надає йому м’якість і властивість розшаровуватись на тонкі пластинки. 

 

а      б 

Рис. 2.2. Схеми кристалічних решіток: а – алмаз; б – графіт 

 

Зміну властивостей матеріалу шляхом зміни його кристалічної структури 

виконують при термічній обробці металів. 
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2.3. Структура будівельних матеріалів 

Під структурою матеріалів розуміють їхню будову, яка визначається 

взаємним розташуванням, формою, розмірами структурних елементів. 

Структурними елементами можуть бути: атоми, іони, молекули, тверді 

частинки різних розмірів (дисперсності), агрегати частинок, пори, тобто 

пустоти між частинками, заповнені рідкою чи газоподібною фазою. 

Частинки – це найдрібніші складові частини речовини, які можна 

отримувати механічним шляхом (диспергуванням) або фізико-хімічними 

засобами. Агрегати частинок утворюються внаслідок їх злипання, зокрема, зі 

зростанням дисперсності та збільшенням поверхневої енергії, а також 

зрощення, наприклад, у процесі кристалізації. 

Структуру матеріалів, їхні спільні ознаки та особливості можна розглянути 

на різних рівнях залежно від розмірів структурних елементів (l). Виділяють 

чотири рівні структури будівельних матеріалів: 

- атомно-молекулярний (l < 10-9 м); 

- субмікроскопічний (l = 10-9 … 10-7 м); 

- мікроскопічний (l = 10-7 …10-4 м); 

- макроскопічний (l > 10-4 м). 

Розглядаючи структуру матеріалу, на атомно-молекулярному рівні 

вивчають: 

- для кристалічних матеріалів – особливості побудови елементарних комірок; 

- для аморфних – особливості агрегатів молекул, атомів або іонів, які не 

утворюють упорядковані ґратки. 

До кристалічних матеріалів належить велика група природних або 

штучних матеріалів, серед яких є різноманітні мінерали. Деякі матеріалів 

(наприклад, цементи, полімери, шлаки) містять як кристалічні, так і аморфні 

компоненти. Найстійкішим є кристалічний стан тіла, оскільки енергія 

матеріалу при цьому мінімальна. Енергія іонної кристалічної ґратки дорівнює 

сумі енергій окремих іонів, що її складають. 
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На субмікроскопічному рівні розглядають структури матеріалів, що 

утворені частинками колоїдних розмірів 10-9... 10-7 м і які можна розрізняти у 

звичайному світловому мікроскопі. Більшість будівельних матеріалів належать 

до гетерогенних дисперсних систем, які складаються з двох та більше фаз. 

У дисперсних системах одна чи кілька речовин (дисперсна фаза) є дрібними 

частинками або порами, розподіленими в навколишньому середовищі. 

Дисперсність системи характеризує площа питомої поверхні, під якою розуміють 

відношення загальної площі F дисперсної фази до її загального об’єму V. 

S = F / V. 

На мікроскопічному рівні вивчають елементи структури матеріалів, які 

можна виявити за допомогою оптичного або електронного мікроскопа. Їхні 

розміри становлять 10-4…10-7 м, вони характерні для елементів 

мікрогетерогенних систем. 

Типові мікрогетерогенні системи – це порошки, суспензії, емульсії та піни. 

Для мікрогетерогенних систем, на відміну від колоїдних, броунівський рух не 

характерний. Частинки в таких системах переміщуються під впливом ваги, 

тому ці системи седиментаційно нестійкі. 

У бетонах це елементи структури цементного каменю та контактного 

шару, кераміки – кристалічні та склоподібні фази, металів – поверхневі та 

об’ємні дефекти, різні фази тощо. 

На макроскопічному рівні структуру матеріалів розглядають, якщо розміри 

частинок становлять понад 10-4 м. Макроструктуру вивчають неозброєним оком 

або при незначному збільшенні. При цьому можна визначити особливості 

будови й дефекти матеріалу, що зумовлені процесами їх формування, 

виробництва й експлуатації (наприклад, дефекти лиття металів, дефекти 

деревини, бульбашки та зайві включення у склі, тріщини і раковини в бетоні). 

Вивчення макроструктури матеріалів конгломератного типу дає 

можливість визначати відносну кількість в’яжучих матеріалів і заповнювачів, їх 

розподіл, а іноді й мінералогічний склад, розмір і форму зерен, характер 

поверхні, форму і кількість макропор і т. ін. 
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Конгломератні двокомпонентні структури (рис. 2.3) поділяють на три 

групи залежно від рівня розсунення зерен заповнювача. Якщо структура 

матеріалу з базальною цементацією, то зерна заповнювачів не утворюють 

контакт між собою, вони ніби плавають у зв’язній масі. 

 

а   б     в 

Рис 2.3. Схеми макроструктур конгломератного типу:  

а – з базальною цементацією; б – порова; в – контактна 

 

Властивості матеріалу (табл. 2.1) при такій макроструктурі зумовлені 

переважно властивостями сполучної матричної частини. Заповнювачі, діючи як 

концентратори напружень, можуть погіршувати механічні властивості 

конгломерату. У міру насичення структури зернами заповнювача утворюється 

щільний каркас, склеєний тонким прошарком штучного або природного 

в’яжучого. Таку структуру називають поровою. Вона сприятлива як з погляду 

витрат в’яжучого, так і надання матеріалам необхідних технічних властивостей. 

Таблиця 2.1 – Технічні властивості будівельних матеріалів  

Механічні 
властивості 

Фізичні властивості Корозійна 
стійкість 

Пожежно-технічні 
характеристики 

Деформативні 
властивості 
Реологічні 
властивості 

Міцність 

Параметри стану 
Гідрофізичні властивості 
Теплофізичні властивості 

Оптичні властивості 
Акустичні властивості 

Електрофізичні властивості 
Радіаційно-фізичні властивості 

Радіаційна стійкість 

 Горючість 
Займистість 

Поширення полум’я 
Димоутворююча 

здатність 
Токсичність 
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Для оцінки властивостей будівельних матеріалів їх піддають різним 

випробуванням у лабораторіях, використовуючи для цього спеціальні прилади, 

механізми та вимірювальну техніку. Одержані показники порівнюють з 

відповідними величинами, які містяться в нормативних документах 

(стандартах), встановлюючи технічні характеристики. 

 

2.4. Фізичні властивості твердих речовин 

Фізичні властивості характеризують фізичний стан матеріалів, тобто його 

щільність і структуру, а також визначають їх відношення до різноманітних 

фізичних факторів середовища, враховуючи, що фізичні впливи не змінюють 

електронну будову складників матеріалу – його атомів, іонів та молекул. 

Найбільш важливими властивостями цієї групи є: середня, істинна та 

насипна щільність, пористість, вологість, водопоглинання, водопроникність, 

газо- і паропроникність, теплопровідність, теплоємність і колір матеріалів. 

Основними структурними характеристиками матеріалів, які визначають їхні 

технічні властивості, є щільність і пористість. Порами умовно називаються 

повітряні осередки в самій речовині, з якої складається матеріал, а пустотами – 

повітряні порожнини між окремими частками матеріалу. 

З огляду на це поняття середньої щільності (або просто щільності) 

визначається як фізична величина, яка дорівнює відношенню маси матеріалу до 

всього об’єму, який він займає, включаючи наявні в ньому порожнечі й пори в 

природному вигляді: 

ρо = m/Vo, 

де    ρо – середня щільність, г/см3;  

m – маса зразка матеріалу, г; 

Vo – об’єм зразка матеріалу в см3 у природному вигляді. 

Істинна щільність визначається масою не всього видимого об’єму зразка 

матеріалу, а об’єму тільки твердої його частини без урахування пор і порожнин: 

ρ = m/Vm. 
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Таким чином, істинна щільність – це щільність самої речовини, з якої 

складається матеріал в абсолютно щільному стані. У щільних безпористих 

матеріалів, таких як алюміній, сталь або скло істинна щільність практично 

рівна середній. Істинна щільність речовин є їхньою фізичною константою, яку 

не можна регулювати як величину середньої щільності. 

У таблиці 2.2 наведено числові значення середньої та істинної густини 

деяких будівельних матеріалів. 

Таблиця 2.2 – Показники середньої та істинної густини  

деяких будівельних матеріалів 

Матеріал Середня густина, кг/м3 Істина густина, г/см3 

Граніт 2600…2800 2,65…2,80 
Базальт 2800…3300 2,80…3,30 
Габро 2900…3200 2,90…3,30 
Туф вулканічний 700…1400 2,55…2,60 
Бетон важкий 2000…2500 2,60…2,70 
Бетон легкий 500…2000 2,60…2,70 
Бетон ніздрюватий 300…1200 2,60…2,70 
Цегла керамічна звичайна 1600…1800 2,65…2,70 
Каміння керамічне порожнисте 1000…1600 2,65…2,70 
Скло 2450…2650 2,45…2,65 
Піноскло 180…800 2,45…2,65 
Мінеральна вата 75…1510 2,40…2,70 
Сталь 7800…7850 7,80…7,85 
Алюміній 2700 2,70 
Дуб 700…900 1,55 
Сосна 400…600 1,55 
Пінопласти 15…75 0,90…1,20 
Піностирол екструзійний 7…50 0,90…1,00 

 

Пористість – це ступінь заповнення об’єму матеріалу порами: 

П = [(Vo– Vm)/ Vo]100 %. 

Пористість можна також розрахувати, виходячи зі значень середньої і 

істинної щільності матеріалу: 

П = (1– ρо / ρ)100 %. 
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Величина пористості, як і розміри пор у матеріалах, змінюється в 

достатньо широких межах: від 0,2 % у граніту й інших щільних гірських 

породах до 85 % в комірковому бетоні. Від величини пористості, розміру й 

форми пор, їхнього характеру (замкнуті або відкриті) залежить багато 

важливих властивостей матеріалів: щільність, міцність, морозостійкість, 

корозійна стійкість, водонепроникність, теплопровідність тощо.  

Відкрита (уявна) пористість ПВ – відносний об’єм пор матеріалу, які 

сполучаються із зовнішнім середовищем. 

Закрита пористість ПЗ – відносний об’єм пор матеріалу, які не 

сполучаються із зовнішнім середовищем. 

Основні характеристики пористості деяких матеріалів наведені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Значення пористості деяких видів теплоізоляційних матеріалів 

Структура Матеріал 
Пористість, % 

загальна відкрита закрита 

Ніздрювата Газобетон 85…90 40…50 40…45 

Пінобетон 85…90 2…5 83…85 

Пінопласт 92…99 1…55 45…98 

Волокниста  Мінераловатні плити 85…92 85…92 0 

 

Для будівельних матеріалів, які часто використовуються у вигляді пухких 

зернистих, порошкоподібних або волокнистих матеріалів, наприклад, цементу, 

вапна, піску, гравію, щебеню, шлаку і скловати практичне значення має так 

звана насипна щільність. 

Насипна щільність – маса одиниці об’єму пухких насипних матеріалів. 

Насипна щільність враховує порожнини, що утворюються в об’ємі насипаного 

(шматків або волокон) матеріалу. Крім того, структуру всіх капілярно-пористих 

тіл можна охарактеризувати загальною пористістю (По); інтегральною або 

відкритою пористістю (Пц), що визначається відношенням сумарного об’єму 

всіх пор, що зв’язані між собою і з поверхнею матеріалу, до об’єму матеріалу, а 

також закритою пористістю(Пз). 
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П = (mнас – mсух) / Vо · 1/ρв, 

де    mнас – маса зразка в насиченому водою стані; 

mсух – маса зразка в сухому стані; 

Vо – об’єм сухого зразка; 

ρв – щільність води. 

Пз = По – Пц. 

Ряд фізичних властивостей матеріалів, що характеризують їх ставлення до 

води, називають гідрофізичними. 

Вологість (водопоглинання) матеріалу (В) – це відношення кількості 

вологи, що міститься в ньому, до маси матеріалу в абсолютно сухому стані: 

В = (mвол - mсух)/ mсух · 100%, 

де    mвол – маса вологого зразка, г; 

mсух – маса сухого зразка, г. 

Водопоглинання може розраховуватися і щодо об’єму матеріалу, 

виражаючи ступінь заповнення цього матеріалу водою. 

Слід мати на увазі, що зі збільшенням вологості знижується міцність та 

морозостійкість матеріалів і виробів та підвищується середня щільність і 

теплопровідність, що необхідно враховувати при їх використанні. Для 

зменшення водопоглинання штучних матеріалів необхідно прагнути 

отримувати замкнуті дрібні пори, рівномірно розподілені по об’єму матеріалу. 

З поняттям водопоглинання тісно зв’язане поняття водопроникності. 

Водопроникність – спроможність матеріалу фільтрувати через себе воду під 

дією одностороннього тиску. Чисельним показником водопроникності є 

коефіцієнт фільтрації (Кф), рівний кількості води, що профільтрувалась через 

тіло матеріалу площею 1 м2 за 1 секунду при заданому тиску води, або марка 

водопроникності (ν), що означає величину одностороннього гідростатичного 

тиску, при якому зразок – циліндр не пропускає воду в умовах стандартного 

іспиту. Між Кф і ν існує тісний зв’язок. Так, для бетону марки за водопроникністю 

відповідають Кф = 0,1 м/с і ν = 0,04 м/с, Кф = 0,015 м/с і ν = 0,005 м/с. 
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Одним із показників фізичної взаємодії води з капілярно-пористими 

матеріалами є капілярне всмоктування. Воно має місце, наприклад, у тому 

випадку, якщо частина конструкції перебуває в контакті з вологим ґрунтом, і 

призводить до підйому води по капілярах у вищерозташовані шари матеріалу, 

зволожуючи їх. 

Спроможність поглинати водяні пари з повітря характеризує 

гігроскопічність матеріалів і їх адсорбційні властивості. 

Говорячи про повітропроникність, слід мати на увазі, що матеріали 

стінових конструкцій повинні певною мірою характеризуватися цією 

властивістю для того, щоб забезпечити через зовнішні стіни житлових будинків 

природну вентиляцію. 

Створення газонепроникних конструкцій необхідно при зберіганні газів у 

ємностях і в спорудах, у яких не допускається проникнення шкідливих газів 

або зараженого повітря. 

До гідрофізичних явищ належать також вологісні деформації матеріалів, 

пов’язані з їх набуханням і усадкою. При насичуванні матеріалів водою 

відбувається їх набухання, а при висушуванні – усадка. Багаторазове поперемінне 

зволоження і висушування матеріалів є небезпечним, оскільки призводить до 

накопичування в них залишкових деформацій, появі тріщин і зниженню міцності. 

Залежно від термодинамічних умов більшість речовин у природі 

перебувають у чотирьох агрегатних станах: твердому, рідкому, газоподібному та 

плазмовому. 

 

2.5. Механічні властивості будівельних матеріалів 

Механічні властивості матеріалів характеризують їх спроможність 

опиратися зовнішнім механічним діям, які викликають у них стиск, вигин, 

розтяг, кручення, зріз, тертя. 

Основними механічними властивостями матеріалів є міцність, 

деформативність, твердість і зносостійкість. 
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Міцність – властивість матеріалів у певних межах сприймати силові 

навантаження без ознак руйнування. Міцність матеріалів зумовлена щепленням 

між собою частинок (атомів, іонів і молекул), з яких вони складаються. У зв’язку 

з тим, що у структурі практично всіх реальних твердих тіл є дефекти, їх реальна 

міцність набагато нижче теоретично можливої. До прикладення силових 

навантажень частинки, з яких складаються тверді матеріали, утримуються 

силами взаємного щеплення. Після прикладання до тіла зовнішнього 

навантаження (F), його дія рівномірно розподіляється на всі частинки матеріалу, 

і він виявляється в напруженому стані, що, у свою чергу, призводить до зміни 

відстаней між частками матеріалу, тобто до його деформації (∆l). 

Для того щоб визначити величину напружень (σ), які виникають у цьому 

перерізі матеріалу (А) при дії навантажена (F), необхідно величину силового 

навантаження віднести до площі перерізу: 

σ = F/A. 

Таким чином, напруження є мірою інтенсивності протидії внутрішніх сил 

впливу зовнішніх сил, віднесених до одиниці площі. За одиницю напруги 

прийнятий паскаль (Па), рівний тиску, що викликає сила в 1 ньютон (Н), 

рівномірно розподілена по перерізу матеріалу в 1 м2. 

Мірою деформації є відносна деформація (ε), яку визначають 

відношенням зміни лінійних розмірів тіла, що деформується, (∆l) в напрямку 

дії сили (при стиску – скорочення, при розтягу – подовження) до попереднього 

значення лінійного розміру зразка (l): 

ε = ∆l/l. 

Для твердих і пружних тіл зі збільшенням напруги пропорційно зростають 

і їх відносні деформації: 

σ = ε, 

де ε – модуль пружності (МПа), який характеризує жорсткість матеріалу і є 

його константою. 
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Модуль пружності залежить від величини енергії і виду хімічних зв’язків 

між частинками. Теоретичне значення міцності на розтяг для деяких 

однорідних матеріалів можна обчислити: 

 

σрозр = 2√(GE/a), 

де    σрозр – теоретична міцність на розтяг; 

G – поверхнева енергія твердого тіла, припадає на 1 см2 поверхні; 

E – модуль пружності; 

а – міжатомні відстані (2·10-8см). 

Порівняння модулів пружності сталі (2·105 МПа) і кремнеземистого скла 

(0,73·105 МПа) говорить про те, що під дією тієї ж самої сили деформація 

сталі буде в 2,7 раза меншою, ніж у скла. А якщо деформованість сталі 

порівнювати з каучуком (ε = 20 МПа), то вона буде в 10 000 разів нижчою ніж, 

у каучуку. Деформації можуть бути пружними, тобто що зникають при знятті 

силових навантажень або при руйнуванні матеріалу, і пластичними або 

залишковими – такими, що залишаються після зняття навантаження або 

руйнування зразка. Відповідно, зворотні деформації звуться пружними (гума, 

скло, сталь, штучні і природні кам’яні матеріали тощо), а незворотні – 

пластичними (бітум, окремі види пластмас, глини, бетонні суміші, що не 

затверділи, тощо). Напругу, за якої відбувається руйнування матеріалу при 

випробуванні, називають межею міцності. Залежно від характеру прикладання 

силового навантаження (F) розрізняють такі види напружень: міцність при 

стиску, розтягу, вигині, сколі (зрізі) і крученні. Міцність при стиску 

визначають на зразках стандартних розмірів у вигляді кубів, а інколи у вигляді 

циліндрів, призм і половинок балок. Міцність конструкційних будівельних 

матеріалів характеризується їхньою маркою. Найчастіше контролюється 

міцність на стиск. У необхідних випадках визначається міцність на вигин і 

розтяг. Для того щоб врахувати статистичний розкид міцності при 

випробуваннях, введене поняття клас матеріалу за міцністю. 
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З поняттям твердості сполучається і поняття здатності до стирання, яке 

характеризує спроможність матеріалу опиратися дії зусиль тертя. Здебільшого 

чим вище твердість матеріалу, тим більший опір він чинить тертю. 

Механічні властивості матеріалів характеризують їх спроможність 

опиратися зовнішнім механічним діям, які викликають у них стиск, вигин, 

розтяг, крутіння, зріз, тертя. Основними механічними властивостями матеріалів 

є міцність, деформативність, твердість і зносостійкість. 

Показники міцності деяких будівельних матеріалів наведено в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 – Міцність деяких будівельних матеріалів 

Матеріал 
Границя міцності, МПа 

стиск згин розтяг 

Бетон важкий 15…80 0,5…10 1…4 
Вапняк щільної структури 10…150 7 0,5…4 

Граніт 100…250 14 8 
Плити деревоволокнисті - 0,4…20 - 

Склопластики 250…400 240…550 220…350 
Сосна вздовж волокон 30…65 60…120 70…130 

Сталь  - - 380…450 
Цегла керамічна 7,5…30 1,5…5,0 0,8…3,0 

 

При визначенні міцності будівельних матеріалів, крім руйнівних методів, 

застосовують також неруйнівні (адеструктивні).  

Найефективнішими матеріалами, що поєднують у собі легкість та міцність 

є: цегла, важкий бетон, сталь, сосна. 

 

2.6. Хімічні і спеціальні властивості будівельних матеріалів 

Хімічні властивості матеріалів, характеризують їх спроможність до 

різноманітних хімічних, електрохімічних і біохімічних взаємодій із компонентами 

навколишнього середовища і речовинами, які з ними контактують, як на стадії 

їхнього виготовлення, так і в процесі експлуатації. До цих властивостей треба 

підходити диференційовано. Наприклад, хімічну активність цементу щодо води 

при отриманні бетону оцінюють як позитивну властивість. А хімічну активність 
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уже прогідратованого цементу, що затвердів, яка обумовлює його стійкість в 

експлуатаційних умовах, оцінюють уже як негативну властивість. 

Другою, не менше важливою стороною хімічних властивостей матеріалів є 

їх хімічний опір впливу агресивних середовищ або так звана хімічна стійкість. 

Водостійкість – спроможність матеріалів зберігати міцність при насиченні 

водою. Ця властивість пов’язана з розчиненням у воді складників матеріалів.  

Розчинення – це фізико-хімічний процес переходу іонів або молекул цієї 

речовини у воду і їх гідратації. Кількісним показником водостійкості є не 

величина розчинення матеріалів у воді, а так званий коефіцієнт розм’якшення 

(Крозм), що визначається як відношення межі міцності при стиску зразка 

матеріалу в насиченому водою стані до межі міцності зразків у сухому стані. 

Якщо значення Крозм менше за 0,8, то такі матеріали є неводостійкими.  

Морозостійкість – спроможність матеріалу в насиченому водою стані 

зберігати свою міцність і не руйнуватися при циклічному впливі 

заморожування і розмороження. 

Кількісною характеристикою морозостійкості є кількість циклів заморо-

жування, насичених водою зразків матеріалу, при температурі –20 °С протягом 4 

годин і розморожування також упродовж 4 годин при температурі +10 °С. 

До спеціальних властивостей необхідно віднести термостійкість, 

радіаційну стійкість і електропровідність. Відповідно до функціонального 

призначення слід враховувати технічні, декоративні й акустичні властивості, 

які також можна віднести до спеціальних. 

До спеціальних властивостей належать електропровідність матеріалів – 

спроможність проводити електричний струм. Вона залежить від складу і 

структури та виражається відношенням щільності струму до напруги (Ом-1·см-1). 

Залежно від цього показника матеріали класифікуються на три види: провідники 

(104…106 Ом-1·см-1), напівпровідники (104…10-10 Ом-1·см-1) і ізолятори (менше за 

10-10 Ом-1·см-1). До провідників належить більшість металів, а особливо мідь і її 

сплави, алюміній і його сплави. Як ізолятори використовуються: фарфор, окремі 

види скла, азбест, гума, склопластик. Напівпровідники займають проміжне 

положення. До них належать кремній, германій тощо. 
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Радіаційна стійкість – спроможність матеріалів зберігати міцність після 

впливу іонізуючого випромінювання. 

Акустичні властивості матеріалів. При визначенні акустичних 

властивостей матеріалів насамперед звертають увагу на віддзеркалення, 

проходження і поглинення ними звуку. 

Технологічні властивості є суто спеціальними, характеризують поведінку 

матеріалів при їх обробці, переробці й технологічних процесах. До технологічних 

властивостей відносяться: дрібнення, пластичність, здатність не 

розшаровуватись, добре вкладатись, формуватися, злежування, білина тощо. 

Хімічні властивості матеріалів, характеризують їх спроможність до 

різноманітних хімічних, електрохімічних і біохімічних взаємодій із компонентами 

навколишнього середовища. До спеціальних властивостей варто віднести 

вогнетривкість, термостійкість, радіаційну стійкість і електропровідність, 

технічні, декоративні й акустичні властивості. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняттю «будівельні матеріали». 

2. За якими ознаками класифікують будівельні матеріали? 

3. Назвіть фізичні властивості будівельних матеріалів. 

4. Які агрегатні стани речовини Вам відомі? 

5. Чим зумовлено перехід агрегатного стану з однієї форми в іншу? 

6. Що таке «кристалічна решітка»? Які існують типи структур кристалічної 

речовини? 

7. Які особливості аморфного твердого тіла? 

8. У чому полягає відмінність середньої щільності від істинної? 

9. У яких матеріалах відбувається капілярне всмоктування? 

10. Що розуміють під «міцністю»? 

11. Як визначають морозостійкість матеріалів? 

12. Які існують спеціальні властивості матеріалів? 
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РОЗДІЛ 3 

Природні кам’яні матеріали 

 

3.1. Загальні відомості 

Природні кам’яні матеріали отримують шляхом механічної переробки 

гірських порід, не змінюючи їхньої природної структури та властивостей. 

Гірські породи – це мінеральні маси, які утворюють земну кору і мають 

порівняно сталий склад і будову. 

Гірські породи – це головне джерело сировини для виготовлення 

будівельних матеріалів (мінеральні в’яжучі, глина, кераміка, скло, руди, метали). 

Мінерали – це природні утворення, однорідні за хімічним складом, 

будовою та властивостями. 

Гірські породи можуть бути полімінеральними або мономінеральними, 

тобто з багатьох чи одного мінералів. 

 

3.2. Походження та класифікація гірських порід 

Геологія – це наука про склад, будову та історію розвитку Землі. Основний 

об’єкт вивчення – Земна кора і її склад, структура й процеси, що в ній 

відбуваються, умови утворення та закономірності розподілу корисних копалин. 

Геологія включає в себе ряд самостійних дисциплін: 

Мінералогія – наука про мінерали, їхній склад, фізичні властивості та 

процеси утворення (мінерали в переважній більшості мають кристалічну 

будову). 

Кристалографія – наука, яка вивчає кристали та кристалічний стан 

речовин (кристали, тверді тіла, що мають природну форму багатогранників). 

Петрографія – наука про хіміко-мінералогічний склад, властивості, 

структуру й умови утворення гірських порід, які є скупченням мінералів. 
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У шарах Земної кулі йдуть безперервні процеси, зміни. Під дією різних 

геологічних процесів, які поділяються на внутрішні і зовнішні, Земна кора 

зазнає безперервних змін. 

До внутрішніх (ендогенних) процесів належить: 

- тектонічні рухи (переміщення гірських порід); 

- вулканізм – сукупність явищ, зумовлених діяльністю магми як на глибині, 

так і на поверхні; 

- сейсмічні явища – землетруси; 

- метаморфізм – фізико-хімічні процеси зміни структури, а інколи й 

хімічного складу гірських порід під дією температур, тиску, розчинів і газів. 

До зовнішніх (екзогенних) процесів належить: 

- вивітрювання – дія температури, морозу, кристалізації солей у капілярах; 

- хімічне руйнування – супроводжуються зміною хімічного складу; 

- органічне руйнування – під дією життєдіяльності організмів і рослин; 

- дії вітрові – видування часток, обточування їх, перенесення та відкладення 

(еолові піски); 

- діяльність глибинних вод – ерозійне розмивання порід, перенесення і 

акумуляція осадів; 

- діяльність моря – руйнування берегів, транспортування часток та їх 

відкладання; 

- діяльність льодовиків – перенесення маси уламків гірських порід. 

Залежно від умов утворення гірські породи поділяються на три групи 

(табл. 3.1): 

- вивержені – утворилися внаслідок охолодження і затвердіння магми; 

- осадові – виникли в поверхневих шарах Земної кори внаслідок 

руйнування (вивітрювання) первинних порід; 

- метаморфічні (видозмінені) – утворені з вивержених і осадових порід 

унаслідок перекристалізації та зміни структури під дією високих температур і 

великих тисків. 
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Таблиця 3.1 – Класифікація гірських порід 

Вивержені, або магматичні 
(первинні) 

Осадові (вторинні) 
Метаморфічні 
(видозмінені) 

Масивні 
Уламкові, 
вулканічні 

Механічні 
відклади 

Хімічні осади 
Органогенні 

відклади 
Глибинні: 

граніт 
сієніт 
діорит 
габро 

 
Вилиті: 
порфір 
діабаз 

базальт 
трахіт 

ліпарит 

Сипкі: 
вулканічний 

попіл 
вулканічний 

пісок 
пемза 

 
Зцементовані: 
вулканічний 

туф 
трас 

Сипкі: 
глина 
пісок 
гравій 
щебінь 

 
Зцементовані: 

пісковик 
конгломерат 

брекчія 

Карбонатні: 
вапняк 

вапняковий 
туф 

мергель 
доломіт 
магнезит 

 
Сульфатні: 

гіпс 
ангідрит 

барит 

Фітогенні: 
діатоміт 
трепел 
опока 

 
Зоогенні: 

крейда 
вапняк-

черепашник 

Вивержені: 
гнейс 

 
Осадові: 
сланці 
мармур 
кварцит 

 

Класифікація гірських порід (табл. 3.1) за їхнім походженням має 

надзвичайно важливе практичне значення, оскільки дає змогу оцінити кожну 

породу щодо її складу, структури та властивостей, зробити висновок, що 

найдоцільніші галузі її застосування в будівництві. 

 

3.3. Основні відомості про мінерали 

У природі знайдено і виявлено понад 2 тис. мінералів, які поділяються на: 

- рудоутворювальні; 

- другорядні; 

- рідкісні (дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали). 

Мінерали мають переважно кристалічну, рідше аморфну будову 

(кристалічний кремнезем (кварц), SiO2 і аморфний кремнезем), інколи 

трапляються в рідині (рідкому) (самородна ртуть). 

Характерною морфологічною ознакою мінералів є форма кристалів. 

Основний закон кристалографії полягає в тому, що кути між гранями в 

будь-яких кристалах цієї речовини за однакових умов мають ту саму величину. 
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Кристали зароджуються в пересичених розчинах (магматичний розплав, 

морська вода тощо) й у відповідних середовищах здатні до росту. 

Кристалічний стан речовин більш стійкий, ніж аморфний. Речовина в 

кристалах більш щільна (кварц) кристалами SiO2 має густину ρ = 2,65 г/см3, 

аморфний кремнезем ρ = 2 г/см3. 

Мінерали визначають не лише за формулою відповідних кристалів, але й 

за комплексом притаманних їм властивостей: хімічним складом, фізичним 

особливостям, щільністю, твердістю, стійкістю, ковкістю та інше, оптичними 

(кольором, прозорістю, блиском, світозаломленням та інше), теплофізичними, а 

також магнітністю, радіоактивністю, смаком, запахом тощо. 

Найбільш численним класом, куди входять майже 800 мінералів, є 

силікати, які становлять за масою 75 % Земної кори. 

40-50 мінералів найпоширеніших породоутворюючих є основою головних 

гірських порід, використовуваних у будівництві. 

 

3.4. Головні породоутворювальні мінерали вивержених порід 

Основними породоутворювальними мінералами магматичних порід є: 

Кварц, його різновиди, польові шпати, залізо, магнезіальні силікати, 

слюди. Усі ці мінерали відрізняються за своїми властивостями, тому зміст у 

породі тих чи інших мінералів змінює її будівельні властивості: міцність, 

стійкість, в’язкість і здатність до оброблення (полірування, шліфування).  

Кварц SiO2 – кристалічна форма діоксину, кремнію (кремнезему) міцний 

стійкий твердий мінерал (міцність на стиск – до 2000 МПа, твердість – 7, 

хімічно-стійкий (при звичайній температурі взаємодіє лише з плавниковою 

кислотою), густина ρ = 2,65 г/см3).  

Буває безбарвним, білим, а також сірим, димчастим, рожевим. При 

підвищених температурах (170-200 °С) сполучається з основами, утворюючи 

гідросилікати при t > 575 °С збільшується в об’ємі, t плавлення = 1710 °С. 
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Гарно пофарбовані різновиди мають назву гірський кришталь (водяно-

прозорий кришталь), аметист (фіолетовий), димчастий топаз, маріон (чорний). 

Польові шпати – алюмосилікати калію, натрію, кальцію або інші суміші. 

Становить до 60 % Земної кори, найрозповсюдженіший мінерал магматичних 

порід. Характерна особливість – яскраво виражена спайність за двома 

напрямками. 

Розрізняють ортоклаз (пряморозколюваний) – калієвий польовий шпат – 

К2О ‧ Al2O2 ‧ 6SiO2 – характеризується слабкими властивостями: кут між 

спаяностями 90о; твердість – 6…6,5; густина – 2,57 г/см3, плавиться при 

температурі 1170 оС, повне розплавлення при 1450 оС. Трапляється в кислих 

(гранітах) і середніх за кислотністю магматичних породах. 

Плагіоклази (косорозколюючі) – до яких належить альбіт 

Na2O ‧ Al2O2 ‧ 6SiO2 входить до складу кислих порід, анарита 

СаО ‧ Al2O3 ‧ 2SiO2 характерний для основних порід (габро, базальт та інші). 

Колір білий, сірий, жовтий. Стійкість значно нижча, ніж у кварцах. Так, під 

дією води та діоксину вуглецю відбувається реакція вивітрювання, польові 

шпати руйнуються з утворенням водних алюмосилікатів (глинистих мінералів). 

Слюди – водяні алюмосилікати, різноманітні за складом. Характерна їхня 

особливість – легка розщеплюваність на тонкі та пружні пластини. Твердість – 

2…3. Понижають міцність порід, прискорюють вивітрювання і утруднюють 

шліфування. 

Мусковіт – калієва сода, безбарвна, стійка, тугоплавка, густина 

2,7…3,0 г/см3. 

Біотит – магнезіально-залізиста слюда, колір чорний, вивітрюється легше, 

ніж мусковіт, густина 2,8…3,2 г/см3. 

Вермикуліт – також магнезіально-залізиста слюда, колір бронзово-жовтий, 

при прожарюванні втрачає воду, збільшується в 25 разів. 

Залізомагнезіальні й магнезіальні силікати. Мають темний колір, 

велику густину 3…3,6 г/см3, твердість – 5,5…7,5; високу міцність (300-

400 МПа) і ударну в’язкість.  
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3.5. Головні породоутворювальні мінерали осадових порід 

Кварц та інші види кремнезему. 

Аморфний кремнезем SiO2 – відрізняється великою хімічною активністю, 

вступає у взаємодію з вапном за наявністю води навіть при нормальній 

температурі. 

Опал – SiO2n H2O – аморфний, ρ = 1,9…2,5 г/см3, твердість – 5…6, 

крихкий, колір білий із домішками блакитного, бурого, зеленого, чорного. 

Халцедон – SiO2 – продукт кристалізації опалу, ρ = 2,6 г/см3, твердість – 6.  

Агат – халцедон шаруватої структури. 

Кремінь – халцедон забруднений домішками глини. 

Глинисті мінерали. 

Al2O3 ‧ mSiO2 ‧ nH2O – найпоширеніші мінерали осадових порід. 

Характеризуються високою дисперсністю. 

Мінерали – природні утворення, однорідні за хімічним складом, сталі 

структурні властивості, переважно кристалічна будова, рідше аморфна. 

Виявлено понад 2000 мінералів. Поділяються на породоутворювальні, 

другорядні й рідкісні. Найбільш численні, куди входять силікати (близько 800 

мінералів) за масою становлять 75 %. Близько 40-50 мінералів досить поширені і є 

породоутворювальною основою гірських порід, використовуються в будівництві. 

Визначають за хімічним складом і притаманним їм фізичними 

властивостями (твердість, стійкість, характер злому, міцність), а також 

магнітністю та радіоактивністю. 

 

3.6. Властивості гірських порід 

Магматичні породи. Магма являє собою високотемпературний 

силікатний розплав, який залежно від режиму охолодження може утворювати:  

- щільні кристалічні породи, якщо охолодження магми проходило повільно 

та під високим тиском у глибині земної кори (глибинні магматичні породи); 
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- аморфні (склоподібні) або слабокристалізаційні, а за наявності газу в 

магмі – пористі породи (вивержені магматичні породи). 

Мінеральний склад порід залежить від хімічного складу магми. 

Розрізняють магми кислі (містять SiO2 > 65 %), середні (містять 

SiO2 = 50…65 %) і основні (містять SiO2 <50 %). 

У гірських породах, що утворилися з кислої магми, обов’язково присутній 

кварц. Якщо порода утворилася з основної магми, в ній переважають темно 

фарбовані залізно-магнезійні алюмосилікати. Практично в усіх вивержених 

кристалічних породах основна частина припадає на польові шпати. 

Глибинні породи характеризуються кристалічною структурою, 

відсутністю пор, високою міцністю, твердістю і морозостійкістю. У 

полірованому вигляді мають привабливий вигляд. До них відносяться: граніти, 

сієніти, габро й діорити. 

Граніт – зернисто-кристалічна порода (рис. 3.1), що складається з трьох 

мінералів: кварцу (20…40 %), польових шпатів (40…70 %) і слюди (5…20 %), 

іноді замість слюди може бути рогова обманка. Залежно від розмірів зерен 

граніти поділять на крупно- та дрібнозернисті. 

 

Рис. 3.1 – Типи структур гірських порід:  

а – зернисто кристалічна гранітна; б – порфірована (украплення);  

К – кварц; П.ш. – польовий шпат; С – слюда 
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Будівельні властивості гранітів такі: щільність 2600…2700 кг/м3; межа 

міцності при стиску – 100…250 МПа, а при розтягу, як і в інших кам’яних 

матеріалів, у 30…40 разів нижче; внаслідок малої пористості та низького 

водопоглинання (<1 %) граніти дуже морозостійкі (F > 1000); хімічна стійкість 

також досить висока; граніти – тверді породи (твердість понад 6). Колір 

гранітів визначається кольором польового шпату й найчастіше буває сірим, 

рожевим і темно-червоним. Граніти досить гарно поліруються, набуваючи 

гарного декоративного вигляду. 

Граніти широко застосовуються для облицювання будівель інженерних 

споруд (мостів), влаштування підлог громадських будівель і монументальних 

скульптур. 

Сієніти – аналоги граніту, але без кварцу (утворилися із середніх магм). 

Темнозабарвлених мінералів (рогової обманки) може бути до 15 %. Колір їх 

переважно сірий, сіро-блакитний, зеленуватий. Середня густина 

2600…2800 кг/м3. Міцність при стиску до 220 МПа. За крупністю зерен вони 

можуть бути крупно-, середньо- та дрібнозернистими. Властивості і сфера 

застосування такі ж як і у граніту. 

Діорити – темно-сіра дрібнокристалічна порода, що складається переважно 

з польових шпатів (близько 75 %) і темнозабарвлених мінералів (рогова обманка, 

авгіт). Середня густина – 2800…3000 кг/м3. Міцність при стиску 150…300 МПа. 

Відрізняються підвищеною ударною в’язкістю і морозостійкістю. Характерне 

темно-сіре забарвлення із зеленим відтінком. Добре поліруються. Застосовують в 

облицюванні та дорожньому будівництві (бруківка тощо). 

Габро – крупнокристалічна порода, що утворилася з основної магми; 

складається з польових шпатів (близько 50 %) і темнозабарвлених мінералів 

(авгіт, олівін, рогова обманка та ін.). Щільність – 2900…3300 кг/м3; межа 

міцності при стиску – 200…400 МПа. Забарвлення темно-сіре, темно-зелене, 

чорне. Застосовують як облицювальний матеріал. 
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Вивержені масивні вилиті породи. На відміну від глибинних порід, 

вилиті утворилися внаслідок охолодження магми у вигляді лави на поверхні 

землі або близько до неї. Охолодження відбувалося швидше і менш рівномірно 

при порівняно швидкому зниженні тиску або навіть при атмосферному тиску. 

Такі умови не сприяли утворенню великих кристалів і замість них 

утворювалися нові генетичні структури: прихована-кристалічна, 

дрібнокристалічна або навіть аморфна (склоподібна). Унаслідок активного 

газовиділення в період формування можлива значна пористість вилитих порід. 

Усі вилиті породи є аналогами описаних глибинних порід (мають із ними 

спільний хімічний склад), але відрізняються за структурою. 

Розрізняють давні й нові вилиті породи. До підгрупи давніх вилитих 

порід належать порфіри (мають характерну порфіровану будову, тобто наявні 

великі кристали – порфіроїди або украплення в дрібнозернистій або 

склоподібній масі). 

Середня густина порфірів – 2400…2500 кг/м3. Міцність при стиску – 

120…130 МПа. Колір залежить від кольору основної маси і вкраплень (сірий, 

зеленуватий тощо). 

До підгрупи нових вилитих порід належать ліпарити (аналоги гранітів) та 

трахіти (аналоги сієнітів). Це зазвичай дрібнопористі, ніздрюваті породи з 

шорсткою поверхнею зламу. Середня густина – майже 2200 кг/м3. Міцність при 

стиску – 50…90 МПа. Забарвлення світле – біле, сіре, жовтувате. Застосовують 

як стінові матеріали, щебінь для бетону. 

Андезити – вилиті породи підгрупи нових, аналоги діоритів. Частина з 

них має ніздрювату будову. Середня густина – 2200…2700 кг/м3. Міцність при 

стиску – 60…240 МПа. Забарвлення світле – біле, сіре, жовтувате. 

Використовують для отримання кислотостійких виробів. 

Вилитими аналогами габрових порід є діабази (підгрупа давніх) та базальти 

(підгрупа нових). Це дуже щільні породи, перші мають дрібнокристалічну, 

другі – навіть склоподібну будову. Середня густина діабазів – 3100 кг/м3, 

базальтів – 3300 кг/м3. Міцність при стиску, відповідно – 200…400 МПа і 
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100…500 МПа. Мають велику ударну в’язкість і малу стиранність. Колір темно-

сірий, темно-зелений, чорний. Застосовують у дорожньому будівництві. У 

зв’язку з низькою, у порівнянні з іншими породами, температурою плавлення їх 

застосовують для виготовлення литих кам’яних виробів. 

Вивержені уламкові (вулканічні) породи. Ці породи можуть бути 

сипкими і зцементованими, тому їх властивості змінюються в широких межах. 

Сипкі порошкоподібні частинки (до 1 мм) називають вулканічним попелом, 

крупніші (до 5 см) – вулканічними пісками, а найкрупніші (до 30 см) – пемзою. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке гірська порода та мінерал? 

2. Які бувають ендогенні та екзогенні процеси? 

3. На які групи поділяють гірські породи? 

4. Наведіть класифікацію гірських порід за походженням. 

5. Як утворюються осадові гірські породи? 

6. Як утворюються вивержені магматичні породи? 

7. Від чого залежить мінеральний склад порід? 

8. Які властивості мають граніти? 

9. Які властивості мають слюди? 

10. Назвіть головні породоутворювальні мінерали осадових порід. 
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РОЗДІЛ 4 

КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ 

 

4.1. Загальні відомості. Класифікація керамічних матеріалів і виробів 

Керамічними називають кам’яні вироби, які одержують із глинистих мас 

формуванням, сушінням і подальшим випалюванням при температурі 

900…1300 °С. 

Термін «кераміка» походить від слова «керамейя», яким у стародавній 

Греції називали мистецтво виготовлення виробів із глини. 

Керамічні матеріали – це найстародавніші з усіх штучних кам’яних 

матеріалів. Вік керамічної цегли становить понад 5000 років. Висока 

довговічність і порівняна простота виготовлення керамічних матеріалів 

висунули їх на одне з перших місць з-поміж інших будматеріалів. 

При випалюванні глиняна маса перетворюється у штучний камінь досить 

високої міцності, щільності, водостійкості, морозостійкості й довговічності. 

Високі фізико-механічні характеристики і великий асортимент керамічних 

виробів дозволяють широко їх використовувати в усіх частинах будинків і 

споруд від фундаменту до покрівлі. Тому залежно від призначення керамічні 

матеріали можна поділити на такі види: 

а) стінові (цегла звичайна, цегла й каміння порожнисті та пористі, крупні 

блоки й панелі з цегли); 

б) опоряджувальні матеріали; 

- для зовнішнього облицювання (цегла й каміння керамічні лицьові, плитки 

керамічні фасадні); 

- для внутрішнього облицювання (плитки й плити для стін і підлог); 

в) покрівельні (черепиця); 

г) заповнювачі для легких бетонів (керамзит, аглопорит); 

д) труби (дренажні й каналізаційні); 

е) санітарно-технічні вироби (умивальні, унітази); 
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ж) дорожня цегла; 

и) вогнетривкі матеріали. 

За структурою черепка всі види поділяють на дві групи: пористі (не 

спечені) і щільні (спечені). 

Пористі вироби поглинають більше ніж 5 % води (за масою), у 

середньому їхнє водопоглинання становить 8-20 %. До цієї групи належать 

стінові, покрівельні, облицювальні матеріали, дренажні труби тощо. 

Щільні вироби поглинають менш як 5 % води, найчастіше 1-4 % за 

масою. Щільну структуру мають плитки для підлоги, дорожня цегла, стінки 

каналізаційних труб тощо. 

 

4.2. Сировина для виготовлення керамічних матеріалів. Властивості глин 

Сировиною для виготовлення керамічних матеріалів є різні глинясті гірські 

породи. Найбільше глини складають переважно з мінералу каолініт Аl2О3 2SiO2 

2Н2О і споріднених із ним мінералів – монтморилоніту Аl2О3 4SiO2 11Н2О, 

галуазиту Аl2О3 2SiО 4Н2О тощо. Після випалювання вони мають білий колір. 

У глинах можуть бути домішки карбонатів, оксидів заліза, кварцу тощо, 

які впливають на властивість керамічних матеріалів. Так, домішки польового 

шпату, вапняку знижують температуру плавлення глини. Червоне забарвлення 

керамічних виробів залежить від наявності в глині оксидів заліза. 

Трепели й діатоміти, які складаються здебільшого з водного аморфного 

кремнезему, використовують для виготовлення теплоізоляційних виробів, 

легковагової цегли й каміння. 

Для поліпшення технологічних властивостей глин і надання виробам 

певних фізико-механічних властивостей вводять добавки (спінювачі, 

пороутворювачі, плавкі, пластифікатори тощо). 

Спінювальні добавки вводять у керамічну масу, щоб знизити пластичність 

і зменшити повітряну та вогневу усадки, для цього використовують шамот, 

дегідратовану глину, пісок, гранульований шлак, золи ТЕС. 
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Плавні добавки знижують температуру випалювання та стікання глини 

(польові шпати, залізна руда, доломіт, магнезит, тальк тощо). 

Пороутворювальні добавки вводять для підвищення пористості виробів 

(магнезит, крейда, доломіт, які під час випалювання виділяють СО2, а також 

вигоряючі добавки – тирса, золи ТЕС, подрібнене вугілля). 

Глазур – це легкоплавкі стекла (кварцовий пісок, оксиди, каолін), які 

наносять у вигляді шлікеру на поверхню виробу й випалюють у печах. 

Ангоб – виготовляють із тугоплавкої білої або кольорової глини, наносять 

на поверхню у вигляді шлікеру (мокрий розчин) тонким шаром і випалюють. 

Поверхня виходить матовою. 

Властивості глин. Глинисту сировину для керамічних матеріалів 

класифікують за гранулометричним складом, пластичністю, усадкою, 

вогнетривкістю. 

Гранулометричний склад глини: найдрібніші мінеральні частки, які 

звуться глинистими (до 0,005 мм); частки пилу (до 0,16 мм) і зерна кварцу, 

слюди та інших мінералів (0,16…5,0 мм), від співвідношення часток залежить 

пластичність глини. 

Пластичність, тобто здатність у вологому стані внаслідок зовнішнього 

впливу набирати будь-якої форми. Технічним показником пластичності є число 

пластичності: 

Пл=Wт-Wр,      (4.1) 

де   Wт і Wр – вологості %, які відповідають границям текучості й розкочування 

глиняного джгута відповідно. 

За пластичністю глини поділяють на: 

- високопластичні (Пл > 25 %); 

- середньопластичні (Пл = 15-25 %); 

- помірнопластичні (Пл = 7-15 %); 

- малопластичні (Пл 3- 7 %); 

- не пластичні. 
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Малопластичні глини погано формуються, а високопластичні розтріскуються 

під час сушіння і потребують спінювання. Для виготовлення будівельних 

керамічних виробів застосовують переважно помірнопластичні глини з піском. 

Усадкою називають зменшення лінійних розмірів та об’єму зразка в процесі 

сушіння (повітряна усадка 2…12 %) та випалювання (вогнева усадка, 2…8 %). 

За вогнетривкістю  глиняну сировину поділяють на класи: 

- вогнетривкі “О” – з показником вогнетривкості понад 1580 °С; 

- тугоплавкі “Т”  –  з показником вогнетривкості 1350-1580 °С; 

- легкоплавкі “Л” – з показником вогнетривкості менше 1350 °С. 

Під час виплавлювання глина зазнає фізико-хімічних змін і характерною 

властивістю її є здатність переходити в камнеподібний стан. 

При температурі: 

а) 450…600 °С – із глинистої речовини виводиться хімічно зв’язана вода і 

утворюється безводний метакаолініт Аl2О3   SiO2  → Аl2О3   SiO2; 

б) 700…800 °С – розкладається на оксиди Аl2O3, SiO2 алюмінію і кремнію; 

в) 900 °С і вище – утворюється штучний мінерал муліт з Аl2O3 SiO2 який 

необоротно перетворюється на камінь; 

г) 950…1000 °С – утворення рідкої фази, унаслідок чого відбувається 

злипання і ущільнення черепка, знижується водопоглинання менше як 5 %. 

 

4.3. Основні технологічні схеми виготовлення матеріалів 

Незважаючи на широкий асортимент керамічних виробів, різноманітність 

фізико-механічних властивостей та видів сировини, основні етапи виготовлення 

таких виробів спільні, потрібно: видобути й підготувати сировинну масу, 

сформувати вироби (сирець), висушити їх, випалити, обробити та впакувати. 

Переробку сировинної маси та формування виробів (залежно від 

властивостей вихідної сировини й виду виготовлюваних виробів) виконують 

пластичним, напівсухим або шлікерним (мокрим) способами. 

Підготовка глин і формування залежно від виду виготовленої продукції, 

виду й властивостей сировини здійснюється такими способами:  
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- пластичне формування застосовують тоді, коли глиниста сировина 

волога, пухка, добре розмокає у воді. Для цього використовують легкоплавкі 

середньо- та помірнопластичні глини, що містять 40...50 % піску. Формування 

виробів при вологості 18-28 % здійснюється на стрічкових пресах, які бувають 

вакуумними й безвакуумними; 

- напівсухий спосіб виробництва припускає формування керамічних 

виробів із шихти вологістю 8-12 % при тиску 15-40 МПа. Зазначений спосіб має 

певні переваги: вироби мають більш правильну форму й точні розміри, до 30 % 

скорочуються витрати палива, допускається використання малопластичних глин 

із більшим вмістом відходів промислового виробництва. Пресування виробів 

виконують у пресформах на гідравлічних пресах. Напівсухий спосіб пресування 

використовується для виготовлення всіх видів виробів; 

- сухий спосіб є різновидом напівсухого виробництва керамічних 

матеріалів. Преспорошок при цьому способі  має вологість 2-6 %. Усувається 

операція сушінням відформованого виробу. Цим способом виготовляють щільні 

керамічні вироби-плитки для підлог, дорожню цеглу; 

- шлікерний спосіб застосовується для виготовлення керамічних виробів 

складної конфігурації. Виливок виробів виконують з маси вмістом води 40 %. 

Цим способом виготовляють санітарно-технічні вироби, лицювальну плитку. 

Сушіння виробів. Перед випалом вироби висушують до вмісту вологи 

5-6 % у тунельних і камерних сушарках протягом 72 годин, температура 

теплоносія 120-150 °С. Цегла-сирець сохне протягом 16-36 год. Вказана 

технологічна операція необхідна, щоб уникнути нерівномірної усадки, 

скривлень і розтріскування виробів при випалі. 

Випалювання виробів – найбільш важлива й завершальна стадія 

виготовлення керамічних виробів. У процесі випалу під дією температури в 

сировинної суміші відбуваються складні фізико-хімічні перетворення. Так, при 

нагріванні сирцю до 120 °С видаляється фізично зв’язана вода й керамічна маса 

стає непластичною. У більш високій температурній зоні – від 450 до 600 °С 

відбувається виділення хімічно зв’язаної води, глинисті мінерали 
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розкладаються на окремі оксиди. При подальшому збільшенні температури 

вигорають органічні домішки й керамічна маса втрачає свою пластичність. 

Формування міцності майбутнього черепка починається при 800 °С завдяки 

протіканню твердофазових реакцій. У процесі нагрівання від 1000 до 1200 °С 

відбувається вогнева усадка виробу й спікання (залежно від виду глини усадка 

становить 2-8 %). Інтервал температур випалу лежить у межах: від 900 до 

1100 °С для цегли, каменю, керамзиту; від 1100 до 1300 оС для клінкерної 

цегли, плиток для підлог; від 1300 до 1800 °С для вогнетривкої кераміки. 

Після вивантаження з печі цеглу сортують відповідно до вимог стандартів. 

 

4.4. Стінові керамічні вироби (цегла та керамічне каміння) 

Частка стінових керамічних виробів у загальному балансі стінових 

матеріалів становить 50 %. Застосовують цеглу та каміння для мурування 

зовнішніх і внутрішніх стін. 

Технічні характеристики стінових керамічних матеріалів повинні 

відповідати вимогам стандартів. 

Вироби класифікують за такими основними ознаками: 

- призначенням; 

- наявністю чи відсутністю порожнин; 

- міцністю; 

- розмірами; 

- морозостійкістю; 

- зносостійкістю; 

- водопоглинанням; 

- середньою густиною; 

- теплотехнічними властивостями; 

- радіоактивністю. 

За призначенням вироби поділяють на види: 

- рядові (Р); 
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- лицьові (Л); 

- облицювальні (Об); 

- дорожні (Д); 

- тротуарні (Т). 

Рядові вироби використовують для мурування зовнішніх і внутрішніх стін 

та інших елементів будинків і споруд, для виготовлення стінових панелей і 

блоків, а також для мурування фундаментів. 

Лицьові вироби використовують для мурування й одночасного 

облицювання стін та інших елементів будинків і споруд, їхні лицьові поверхні 

можуть бути гладкими, рифленими або офактуреними, природного кольору 

(кольору нормального випаленого черепка), пофарбованими шляхом введення у 

сировинні матеріали домішок чи іншими способами. Лицьові поверхні 

офактурених облицювальних виробів можуть бути одержані торкретуванням 

мінеральним дрібняком, ангобуванням, поливкою, двошаровим формуванням 

або іншими способами. 

Крупноформатні камені виготовлять тільки рядові. 

Керамічну цеглу виготовляють двох типів: повнотілою (без порожнин або 

з технологічними порожнинами об’ємом до 13 % для запобігання структурному 

свілеутворенню) або порожнистою, камінь – тільки порожнистим. 

Порожнини у виробах можуть розташовуватися як вертикально, так і 

горизонтально. 

Лицьову порожнисту керамічну цеглу виготовляють із порожнистістю не 

більше за 48 %. 

Усі вироби, за винятком призначених для мурування фундаментів, можуть 

виготовлятись пористими. 

Цеглу випускають звичайних розмірів 250×120×65 мм, потовщену – 

250×120×88 мм, модульну – 288×138×63 мм, «камінь» – 250×120×138 мм, 

модульна одинарна – 288×138×65 мм, модульна подвійна – 288×138×138 мм, 

укрупнена – 250×250×138 мм, з горизонтальними пустотами – 250×250×120 мм, 

«євро» – 250×85×65 мм. 
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Оскільки вага однієї цеглини не повинна перевищувати 4,3 кг, то 

потовщену й модульну цеглу зазвичай виготовляють із пустотами; цеглу 

напівсухого пресування також виготовляють із пустотами (але пустоти в ній 

конічної і не наскрізні) (рис. 4.1, а). 

Прийняті такі назви сторін цегли (рис. 4.1, б): більша – постіль; бічна 

довша – ложок, торцева – тичок. 

 

Рис. 4.1. Керамічна цегла звичайного пластичного (а)  

і напівсухого (б) формування: 

1 – постіль; 2 – ложок; 3 – тичок 

 

Залежно від границі міцності при стиску цеглу та камінь виготовляють: 

марок 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300; крупноформатні камені марок 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 250, 300; цеглу та камені з горизонтально 

розташованими пустотами марок 35, 50, 75, 100; тротуарні вироби – 150, 175, 

200, 250, 300; дорожні вироби – 300, 400, 500, 600, 700, 1000. 

За морозостійкістю вироби виготовляють марок F-15, F-25, F-35, F-50, F-

75, F-100. Керамічні клінкерні вироби за морозостійкістю виготовляють марок: 

облицювальні – F-100, F-150, F-200; тротуарні – F-200, F-250, F-300; дорожні – 

F-300 та вище. 

За показниками середньої густини вироби ділять на п’ять класів: 0,8; 1,0; 

1,2; 1,4; 2,0. 
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Середня густина суцільної цегли становить 1600-1900 кг/м3. 

За теплотехнічними властивостями вироби залежно від класу середньої 

густини ділять на п’ять груп, наведених у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Групи виробів за теплотехнічними властивостями 

Група виробів за 
теплотехнічними 
властивостями 

Теплопровідність 
виробів, Вт/м‧К 

Клас середньої 
густини 

Середня густина 
виробів, кг/м3 

Високої ефективності <0,24 0,8 <800 
Збільшеної ефективності 0,24-0,36 1,0 801-1000 

Ефективні  0,36-0,46 1,2 1001-1400 
Умовно ефективні 0,46-0,58 1,4 1401-1600 

Малоефективні  >0,58 2,0 >1600 

 

За ефективною сумарною питомою активністю природних радіонуклідів 

вироби поділяють на класи: 

1 – для всіх видів будівництва (до 370 Бк/кг); 

2 – для промислового будівництва (понад 370 Бк/кг до 740 Бк/кг). 

Номінальні геометричні розміри виробів наведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 – Розміри керамічної цегли та каменів 

№ з/п Тип виробу 
Номінальний розмір, мм Коефіцієнт 

перерахунку на 
умовну цеглу НФ 

довжина 
(L) 

ширина 
(В) 

товщина 
(Н) 

1 2 3 4 5 6 
1 Керамічна цегла нормального 

формату - одинарна 250 120 65 1,00 
2 Керамічна цегла «євро» 1 250 90 65 0,75 
3 Керамічна цегла «євро» 2 250 85 65 0,70 
4 Цегла модульних розмірів одинарна 288 138 65 1,32 
5 Цегла потовщена з горизонтальним 

розташуванням пустот 250 120 88 1,35 
6 Цегла потовщена 250 120 88 1,35 
7 Цегла модульних розмірів 

потовщена 288 138 88 1,79 
8 Камінь звичайних розмірів 250 120 138 2,12 
9 Камінь модульних розмірів 288 138 138 2,81 

10 Камінь модульних розмірів 
укрупнений 288 288 88 3,74 

11 Камінь укрупнений 250 250 138 4,42 
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Закінчення табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 
12 Камінь укрупнений із горизонтальним 

розташуванням пустот 250 250 120 3,85 
13 Камінь крупноформатний 510 

398 
380 
380 
380 
380 
250 
250 

250 
250 
250 
255 
250 
180 
250 
180 

219 
219 
219 
188 
140 
140 
188 
140 

14,31 
11,17 
10,66 
9,34 
6,82 
4,91 
6,02 
3,23 

14 Камінь із горизонтальним 
розташуванням пустот 250 200 70 1,79 

 

Умовна познака виробів повинна містити: 

- назву виробу (цегла, камінь, вироби керамічні клінкерні облицювальні, 

дорожні, тротуарні); 

- матеріал виробів (К – керамічні, Кл – клінкерний); 

- вид виробу (Р – рядовий, Л – лицьовий, Об – облицювальний, Д – 

дорожній, Т – тротуарний); 

- тип виробу (Пв – повнотілий, Пр – порожнистий) – тільки для цегли та 

виробів облицювальних; 

- коефіцієнт об’єму (НФ); 

- марку за міцністю при стиску (75…1000); 

- середню густину (кг/м3); 

- марку за морозостійкістю (F-15…F-300 і вище); 

- клас за ефективною сумарною питомою активністю природних 

радіонуклідів (1 або 2); 

- познаку стандарту. 

Наприклад, цегла керамічна рядова повнотіла розмірами 250×120×65 мм 

(1 НФ), марки за міцністю 100, густиною 1650 кг/м3, марки за морозостійкістю 

F-25, за ефективною сумарною питомою активністю природних радіонуклідів, 

клас 1 буде позначатися:  

Цегла КРПв – 1НФ – М 100 – 1650 – F-25 – 1 – ДСТУ Б В.2.7-61:2008. 
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Наприклад, виріб керамічний клінкерний облицювальний повнотілий, 

основний (розмірами 250×120×65 мм) 1,00 НФ марки за міцністю 300, марки за 

морозостійкістю F-300, за ефективною сумарною питомою активністю 

природних радіонуклідів – клас 1. 

Виріб ККл/ОбПвОс/1,00НФ/М300/ F-300/1–ДСТУ Б В.2.7-245:2010. 

 

4.5. Керамічні вироби для внутрішнього та зовнішнього облицювання 

Для облицювання фасадів використовують лицьову цеглу й каміння, які 

виготовляють із глин, трепелів і діатомітів методом пластичного формування, 

або напівсухого пресування, з нанесенням фактурного шару або без нього. 

Лицьова цегла й каміння призначені для мурування та одночасного 

облицювання зовнішніх і внутрішніх стін будівель і споруд, тому повинна мати 

дві лицьові поверхні – поперечкову і ложкову. 

Цегла лицьова повинна відповідати технічним вимогам стандартів. 

За міцністю цеглу і каміння поділяють на такі марки: 300, 250, 200, 150, 

125, 100, 75, за морозостійкістю – 15, 25, 35 і 50. Водопоглинання має бути не 

менше як 6 %. 

Лицьову цеглу світлих тонів виготовляють із червоновипалювальних 

тугоплавких глин із додаванням до 45 % шамоту. Добираючи склад керамічних 

мас і регулюючи режим випалювання, можна виготовити цеглу білого, 

кремового та інших кольорів. 

Лицьову двошарову цеглу формують із місцевих червоних глин і лише 

лицьовий шар (3-5 мм завтовшки) із біловиплавлених глин. 

Ангобована цегла має лицьову поверхню, вкриту ангобом (суміш білої глини 

80 %, скляного бою 15-20 % і мінерального барвника 5-7 %), який наносять на 

відформований виріб у вигляді суспензії – шлікера, а потім виплавляють. 

Глазуровану цеглу  застосовують для акцентних вставок. 

Для оздоблення збірних конструкцій на заводах використовували килимо-

мозаїчні плитки і плитки типу «Кабанчик». 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

73 

Фасадні плитки типу «Кабанчик» виготовляли розміром 120×65×7 мм 

неглазурованими і глазурованими, їх використовують на оздоблення збірних 

панелей і облицювання цегляних стін. 

Цокольні глазуровані плитки розміром 150×75×7 мм використовують для 

цоколів і підземних переходів. Ці плитки мають спечений черепок, їхнє 

водопоглинання не перевищує 5 %. 

Плитка для внутрішнього оздоблення залежно від використовуваної 

сировини поділяється на майолікові й фаянсові. 

Майолікові плитки виготовляються з легкоплавких глин із додаванням 

20 % вуглекислого калію у вигляді крейди. Лицьову поверхню покривають 

прозорою кольоровою глазур’ю. 

Формують плитки на важільному пресі, потім їх сушать, випалюють, 

глазурують і випалюють удруге. 

Фаянсові плитки виготовляють із вогнетривких глин, додаючи кварцовий 

пісок і плавні речовини (польовий шпат), після випалювання мають білий або 

слабкозабарвлений колір черепок. 

Декорування здійснюється методом еріографії, набризкування, нанесення 

глазурі і т. ін. За вимогами стандартів – товщина плиток не перевищує 5 мм, 

плінтусний 10 мм. Водопоглинання плиток повинно становити не більше 16 %. 

До якості плиток для внутрішнього облицювання стін висувають високі 

вимоги: вони повинні мати правильну геометричну форму, чіткі грані й кути, 

бути термічно стійкими. 

 

4.6. Плитка для підлог та дорожня цегла 

Плитки для підлог виготовляють із тугоплавких, або вогнетривких глин, із 

забарвлюючими добавками, або без них. 

Плитки повинні мати високу щільність, водопоглинання до 5 %, 

підвищений опір до стирання (< 0,25 г/см
2
). 
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Дорожня цегла (клінкерна) виготовляється з випалюванням до повного 

спікання. Як сировину застосовують тугоплавкі глини з великим інтервалом 

температур між початком спікання і початком деформування (80-100 оС). 

Марки цегли 1000, 600 і 400, відповідно морозостійкість – F-100, F-50, F-30. 

Водопоглинання не більше відповідно 2, 4, 6 %, стійка до стирання, 

випробування на удар  (кількість ударів) не менше ніж відповідно 16, 12, 8. Її 

застосовують для влаштування підлог промислових будівель, облицювання 

каналізаційних колекторів, мостових опор тощо. 

 

4.7. Покрівельні керамічні вироби 

Керамічна черепиця – це довговічний і вогнестійкий покрівельний 

матеріал. Вона буває стрічковою, пазовою, плоскою, хвилястою. Сировина для 

черепиці є легкоплавкі цегельні глини з добавками або без них. Стрічкову 

черепицю виготовляють пластинним формуванням на стрічкових пресах, а 

штамповану пазову – напівсухим пресуванням у металевих, або гіпсових 

формах. Випалюють при t = 950-1000 оС, F-25. 

 

4.8. Санітарно-технічна кераміка та вироби 

Сировиною для санітарно-технічної кераміки є біловипалені глини, каолін, 

кварц і польовий шпат узяті в різних співвідношеннях відповідно до табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 – Складові санітарно-технічної кераміки 

Складові 
Вміст, % за масою 

у фаянсі у напівфарфорі 
у санітарному 

фарфорі 
Біловипалені вогнетривкі 
глини й каолін 55-50 48-50 45-50 
Кварц 40-50 40-45 30-35 
Польовий шпат 5-10 7-12 18-22 

 

Вироби з фаянсу мають пористий, а з фарфору – щільний, сильноспечений 

черепок: напівфарфор має проміжне значення. 
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Компоненти подрібнюють у кульовому млині з водою. Приготовлена 

суміш являє собою шлікер. Вироби формують переважно методом лиття на 

конвеєрі в гіпсових формах, які вбирають надлишок води. Потім їх 

підв’ялюють на повітрі, сушать, глазурують, випалюють при t = 1250-1300 ºС. 

Кульовий млин (рис. 4.2) – це апарат для подрібнення твердих матеріалів, 

який складається з циліндричного металевого барабана, футерованого 

зсередини, і подрібнювальних тіл округлої форми. Кульовий млин призначений 

для тонкого мокрого або сухого помелу і змішування сировинних компонентів. 

Завантаження і вивантаження матеріалів у кульовий млин виконують крізь 

спеціальний люк.  

 

Рис. 4.2. Кульовий млин:  

1 – камера грубого помелу; 2 – міжкамерна перегородка;  

3 – камера тонкого помелу; 4 – вихідна решітка. 

 

Вироби з фаянсу мають пористий черепок із водопоглинанням 10-12 %, 

Rст = 100 МПа. Водопоглинання фарфору становить 0,2-0,5 % і Rст до 500 МПа. 

Санітарно-технічні вироби призначені для санітарно-гігієнічного та 

господарчого використання та представлені умивальниками, унітазами, 

змивальними бачками, біде, пісуарами та іншими виробами, які встановлюють 

у санітарно-технічних вузлах житлових, громадських і промислових споруд. 

Ці вироби виготовляють із фарфорових, напівфарфорових, фаянсових та 

шамотних мас і покривають білою або кольоровою поливою.  

За структурою черепка в зламі санітарно-технічні вироби належать до 

типу тонкокерамічних, що мають щільний (фарфоровий або напівфарфоровий), 

а також пористий (фаянсовий) черепок. 
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Як самі вироби, так і глазур на них повинні бути термічно й хімічно 

стійкими. 

Основні види санітарно-будівельних виробів виготовляють із мас, що 

відповідають після випалу вимогам, які ставляться до фарфору. Типовим є 

склад: глина гідрослюди сто-каолінітова – 20 %, каолін – 28-30 %, польовий 

шпат – 22-24 %, кварцовий пісок – 21-23 %, шамот – 5-10 %. 

При розробці складів за мету ставиться отримання необхідних литтєвих 

складів шлікеру і фізико-механічних властивостей черепка, відповідність 

коефіцієнтів розширення черепка і глазурі, допустимої усадки виробів при 

литті та ін. 

При виготовленні шлікерних мас застосовують сумісний помел 

пластичних і непластичних матеріалів у кульових млинах або роздільний помел 

цих матеріалів із розмелення каоліну в мішалках. При сумісному помелі 

опіснюючі матеріали піддають подрібненню на щокових дробарках і бігунах, а 

потім тонкому помелу в кульових млинах. При роздільному помелі опіснюючі 

матеріали піддаються мокрому помелу в кульових млинах: розмелення глин 

проводиться в кульових млинах чи пропелерних мішалках, а змішування – в 

змішувальних басейнах. Для розрідження шлікера використовують електроліти 

(сода, розчинне скло та ін.). Перед подачею на лиття шлінкер витримується у 

витратних мішалках не менше 1 доби. 

Опіснюючі матеріали – це добавки до пластичних матеріалів, які 

знижують пластичність і усадку, але при цьому не знижують вогнетривкості 

мас. До них належать: кварцові матеріали; шамот; бій керамічних виробів. 

Нині підприємствами керамічної промисловості впроваджені різноманітні 

за конструкцією комплекси механізованого обладнання для лиття унітазів і 

умивальників із використанням стендів для лиття. 

Робота на стенді здійснюється таким чином. Встановлені на стелажі форми 

скріплюються ручною забивкою дерев’яних гачків, а потім дві половини форми 

також вручну скріплюються між собою металевими скобами. Зібрані форми 

заповнюють шлікером, що подається під тиском із розшарованого напірного 
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колектора з індивідуальними кранами для кожної з форм через штуцер, що 

знаходяться знизу в спеціальному отворі, який розташований у гіпсовому 

постаменті. Після завершення часу, необхідного для набору черепка, під 

вакуумом з форм відсмоктується надлишковий шлікер. Розбирання гіпсових 

форм і вилучення з них виробів здійснюється наступного дня після заливання. 

Витягнуті з гіпсових форм вироби переставляють на підставках зі 

зйомника на встановлений паралельно стенда для лиття стелаж для 

виправлення. На рамі стелажу змонтовані направляючі для переміщення по них 

оправочного столу, що являє собою поворотний диск, встановлений на каретці, 

яка переміщується на катках по направляючих рами вздовж стенда. У 

неробочому стані стіл розташовується вертикально, що забезпечує вільний 

прохід вздовж стенда. 

Шлікер подають до гіпсових форм шлангами з прокладеного вздовж рами 

литтєвого стенда колектора, з’єднаного з напірним заводським 

шлікеропроводом. Відсмоктування залишків шлікера з гіпсових форм 

проводиться через колектор, який кранами відключається від напірного 

шлікепровода і приєднується до системи вакуум-зливу. 

Автоматизований стенд для лиття санітарних керамічних виробів дозволяє 

підвищити якість продукції завдяки стабільності параметрів лиття, 

використанню вакуумованого шлікера, м’якого транспортування відливок. Він 

забезпечує достатню гнучкість виробництва, характеризується простотою і 

надійністю в експлуатації, має ефективний захист від запиленості на місці 

зачистки відливок і відповідає всім вимогам техніки безпеки. 

Процес лиття санітарних керамічних виробів можна прискорити завдяки 

введенню в склад шлікера спеціальних добавок чи використанню нових 

прогресивних методів відливки виробів. У першому випадку застосовують 

розріджуючи добавки, які спроможні скорочувати тривалість лиття і сушіння, чи 

полімерні добавки, які забезпечують зміцнення відливок. Новими прогресивними 

методами лиття є лиття під тиском, вакуумне лиття, електрофорез. 
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Сучасні сушильні установки для сушки санітарних керамічних виробів 

повинні відповідати таким вимогам: забезпечувати поточність виробництва; бути 

компактними, займати мінімальну виробничу площу; забезпечувати мінімальні 

витрати теплоти й електроенергії за рахунок використання тепла відхідних газів 

від печей; забезпечувати високу якість сушіння; мати високу надійність. 

У наш час сушіння санітарно-будівельних виробів здійснюється в 

камерних, тунельних і конвеєрних сушарках. 

Особливості глазурування санітарно-технологічних виробів пов’язані зі 

специфікою їх експлуатації і полягають у тому, що шар глазурі чи ангоба 

повинен бути рівномірним, мати достатню товщину, володіти хімічною 

стійкістю і міцністю. 

Випал санітарно-будівельних виробів здебільшого одноразовий і 

здійснюється в тунельних печах довжиною 88 і 100 м. Тривалість випалу 

виробів у таких печах становить 18-20 год, максимальна температура випалу – 

1180-1250 ºС залежно від виду виробів, складу черепка і глазурей. Перепад 

температур по висоті печі в зоні випалу – 20-30 ºС; щільність завантаження 

виробів у печах – 70 кг/м3; місячний обсяг знімання продукції з 1 м3 пічного 

каналу – 2,2 т. Останнім часом на заводах вводиться прискорений режим 

випалу в тунельних печах – до 16,4 год.  

В останній час багато закордонних фірм використовують для 

облаштування функціональної поверхні унітазів та умивальників спеціальне 

водовідштовхувальне покриття, яке помітно поліпшує споживні властивості. 

Покриття внутрішньої поверхні умивальника або унітаза, утворює тонку 

водовідштовхувальну плівку, завдяки якій бруд на стінках не затримується. Такі 

вироби не відрізняються від звичайних за зовнішнім виглядом. Визначити 

наявність захисного шару можна шляхом наливання в санітарно-технічний 

виріб води: на глазурі вона розтікається, а за наявності захисного покриття вона 

збирається в краплі. Існує багато інших розробок, що суттєво поліпшують 

споживні властивості виробів. Наприклад, оснащення змивальних бачків 
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дворежимною системою зливання, коли немає потреби в повноцінному 

6-літровому зливанні, що дозволяє витрачати всього 3 л води. За підрахунками 

спеціалістів така система допомагає зберегти до 12,5 т чистої води в рік, не 

порушуючи санітарних норм. 

У нових моделях унітазів змивальні бачки обладнані шумопоглинальною 

системою, при якій вода подається знизу, або за допомогою трубки та сітки, що 

дає можливість наповнювати бачки майже безшумно. 

Туалетні кімнати в сучасних квартирах обладнують біде – жіночим 

гігієнічним душем. Для його виготовлення використовують фарфорові, 

напівфарфорові та фаянсові маси. У комплект входять кран-змішувач, 

фонтанчик із сітчастим наконечником, випуск, сифон, водопровідна підводка. 

Уся арматура повинна бути хромована. Поверхню санітарно-технічних виробів 

поділяють на видиму, функціональну, монтажну та невидиму (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 – Види поверхні санітарних виробів 

Вид поверхні Характеристика поверхні 

Видима Поверхня виробу, яку видно спереду та збоку в процесі його експлуатації 

Невидима Поверхня, яку не видно спереду та збоку в процесі його експлуатації 

Функціональна Ділянка поверхні, яка підлягає дії водопровідної та стічної води 

Монтажна Поверхня, якою виріб кріпиться до будівельної конструкції, або місце 
з’єднання елементів санітарного виробу 

 

Основні параметри та розміри повинні відповідати вимогам стандартів або 

технічної документації виробів конкретних видів. При цьому мають бути 

враховані показники якості у відповідності до діючих нормативних документів 

(табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 – Показники якості санітарних виробів 

Водопоглинання, % Механічна міцність виробів, 
кН 

Корисний об’єм 
змивальних 

баків, л, не менше 
Вид мас 

фарфорові напівфарфорові фаянсові унітази умивальники біде 
1 5 12 1,5 2,0 2,0 6 
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Вироби не повинні мати наскрізних видимих та невидимих тріщин, 

холодного тріску та цеку. Допустимі дефекти та деформації наведені в 

табл. 4.6, табл. 4.7. 

Таблиця 4.6 – Допустимі дефекти на видимих та функціональних поверхнях 

Вид дефекту 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 

П
ос

іч
ки

 

на 
умивальниках 

Не допускається Допускається 
загальною 

довжиною не 
більше 10 мм 

Допускається загальною 
довжиною не більше 20 

мм 

на змивних 
бачках 

Допускається 
загальною довжиною 

не більше 10 мм 

Допускається 
загальною 

довжиною не 
більше 10 мм 

Допускається загальною 
довжиною не більше 20 

мм 

на інших 
виробах 

Допускається 
загальною довжиною 

не більше 15 мм 

Допускається 
загальною 

довжиною не 
більше 15 мм 

Допускається загальною 
довжиною не більше 25 

мм 

Засмічення Не допускається Допускається 
загальною площею 
не більше 0,5 см2 

Допускається загальною 
площею не більше 1,0 см2 

Виплавки Не допускається Не допускається Допускаються діаметром 
2 мм не більше 3 шт. 

Скипання глазурі Не допускається Не допускається Допускається загальною 
площею не більше 3 мм2 

Відтінок основного 
кольору, матовість, 

напливи 

Не допускається на 
видимих поверхнях 

Не допускається на 
видимих поверхнях 

Допускається, якщо не 
погіршують зовнішній 

вигляд виробу 

М
уш

ки
  

на 
умивальниках 

Допускається не 
більше 2 шт. 

Допускається не 
більше 5 шт. 

Допускається, якщо не 
погіршують зовнішній 

вигляд виробу 
на інших 
виробах 

Допускається не 
більше 6 шт. 

Допускається не 
більше 10 шт. 

Допускається, якщо не 
погіршують зовнішній 

вигляд виробу 
Наколи Допускаються розсіяні Допускаються 

розсіяні 
Допускаються розсіяні 

Плями Не допускається Не допускається Допускаються 
малопомітні 

Хвилястість Не допускається Не допускається Допускається  
Склуваті місця Допускається 

загальною площею не 
більше 0,25 см2 

Допускається 
загальною площею 
не більше 1,0 см2 

Допускається загальною 
площею не більше 3 см2 

Пузирі  Не допускається Не допускається Допускаються діаметром 
до 2 мм не більше 4 шт. 
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Таблиця 4.7 – Допустимі деформації виробів 

Вид деформованої поверхні 
Величина деформації, мм 

Вид виробів 

У площині, що прилягають до стіни 

ум
ив

ал
ьн

ик
и 

пі
су

ар
и 

ун
іт

аз
и 

по
ли

ці
 

ун
іт

аз
и 

з 
ці

ль
но

ви
ли

то
ю

 
по

ли
це

ю
 

зм
ив

ни
й 

ба
чо

к 

бі
де

 

Горизонтальні борти 3 4 – – – – – 

У площині, що прилягає до підлоги 4 – – – – – – 

Площина сидіння – – 4 – 4 – 4 

У місцях приєднання – – – 2 – 3 – 

Відхилення від горизонтальності 
верхньої поверхні – – 8 – 8 – 8 

Нижня поверхня кришки і верхня 
поверхня корпусу – – – – – 2 – 

Зовнішня поверхня днища – – – – – 4 – 

У зоні на відстані 10 мм від краю 
отвору, що призначений для 
установки спускної арматури – – – – – 4 – 

 

Загальне число допустимих дефектів на одному виробі не повинно 

перевищувати: 

- двох на виробах 1-го сорту; 

- трьох на виробах 2-го сорту; 

- п’яти на виробах 3-го сорту. 

Допустимі посічки, відбитості повинні бути зашпакльовані білим 

цементом чи іншим матеріалом, що забезпечує міцність шпарування.  
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4.9. Труби керамічні. Класифікація 

Труби керамічні (рис. 4.3) використовують для будівництва безнапірних 

мереж каналізації, що транспортують промислові, побутові та дощові 

неагресивні й агресивні стічні води, а також для облаштування закритого 

дренажу в меліоративних системах. 

Для виробництва цих труб використовують пластичні вогнетривкі й 

тугоплавкі глини з вмістом Аl2О3 не менше 16 %. 

Основною сировиною для виробництва труб є тугоплавкі глини з низькою 

температурою спікання (до 1200 ºС). найкращими глинами вважають каолініто-

гідрослюдисті й каолінові, менш придатними – каолініто-монтморилонітові. 

Висуваються вимоги і до гранулометричного складу: вміст частин менше ніж 

2 мкм становить ~45 %, від 2 до 20 мкм – ~15-25 % і більше як 20 мкм – ~35-45 %. 

   

Рис. 4.3. Керамічні труби 

 

Для приготування глазурі використовують легкоплавкі глини, перліт, 

марганцеву руду, гіпс, а також поварену сіль (для покриття соляною поливою). 

Переробку сировинних компонентів проводять мокрим (пластичним) чи 

сухим способом. При підготовці глини в замкненому циклі з включенням у 

схему сушильного барабана, молоткового млина сита-бурат вологість її після 

сушки сягає ~10-12 %, тонкість помелу ~ 80 % зерен розміром менше як 0,5 мм 

і ~20 % зерен розміром від 1 до 0,5 мм. 
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Другий компонент маси – шамот – отримують брикетуванням глини на 

стрічкових пресах чи пресвальцях із випалом в обертових чи шахтних печах 

при температурі 1150-1200 ºС. Після помолу і розсіву шамоту його 

гранулометричний склад повинен бути наступним: зерен розміром 3-0,5 мм – 

40-50 %, менше як 0,5 мм – 50-60 %. 

Перемішують і зволожують компоненти спочатку в сухому, а потім у 

мокрому двох вальному змішувачі. 

Пластичне формування труб здійснюється на гвинтових вертикальних і 

рідше на горизонтальних вакуум-пресах при глибині вакууму 53,3-56,0 кН/м2. 

Сушка здійснюється в камерних і конвеєрних сушках. Температура на 

початку сушки – 35-40 ºС при вологості 80-90 %. Тривалість такої сушки 

становить від 14 до 70 год залежно від діаметру труби і конструкції сушарок. 

Глазурування труб здійснюють глиняними сирими глазур’ями і рідше 

соляною. Готують глазур помелом у шаровому млині попередньо подрібнених 

компонентів. До їхнього складу входять легкоплавкі глини (46-50 %), польовий 

шпат чи пегматит (20-30 %), крейда (9-15 %), перліт, бите скло, залізна чи 

марганцева руда. 

Глазурують труби занурюванням, поливом, пульверизацією, соляною 

глазур’ю. В останньому випадку при температурі 1120-1180 ºС в топки печі 4-8 

разів закидають порції повареної солі. Під дією високої температури, 

відновлюючого середовища і водяної пари сіль розкладається на Nа2О і НСL. 

Оксид натрію, взаємодіючи з компонентами маси, утворює алюмосилікат 

натрію у вигляді шару на поверхні труби. 

Випалюють труби в тунельних печах, рідше в печах періодичної дії при 

температурі 1080-1180 ºС. Труби діаметром до 300 мм встановлюють на 

вагонетки розширенням поперемінно вверх-вниз, а діаметром 300 мм і більше – 

розширенням вверх. Іноді труби різних діаметрів вставляють одну в іншу. 

Тривалість перебування труб у зонах: підігріву – 18-20, випалу – 5-7, 

охолодження – 24-26 год. Тривалість випалу 30-60 год. У печах періодичної дії 

випалюють труби діаметром більше 300 мм, тривалість випалу до 115 год. 
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4.10. Дренажні, каналізаційні та кислототривкі труби 

Дренажні труби виготовляють із високопластичних глин циліндричними, 

шести- чи восьмигранними, внутрішнім діаметром 25-250 мм, завдовжки 

333-500 мм. 

Для виробництва дренажних труб використовуються глини з числом 

пластичності від 9 до 27, із загальною усадкою 6-12 % і температурою спікання 

1100-1200 ºС. Глини низької пластичності використовують у виробництві труб 

невеликих діаметрів. Додавання в масу 20-25 % пластичної глини покращує 

фізико-механічні властивості труб, включаючи морозостійкість. Як опіснюючі 

матеріали використовують шамот, пісок, дегідратовану глину. 

Переробка сировини й підготовка маси включають використання бігунів 

мокрого помелу, вальців із зазором між валками не більше ніж 2 мм. Маса 

вилежується, гомогенізується шляхом пропускання через глинорозтирач чи 

бігуни мокрого помелу. 

Формують труби на горизонтальних стрічкових і вертикальних вакуумних 

пресах роздільним чи пакетним способом. Труби малого діаметра формують у 

горизонтальних стрічкових, а великого – у вертикальних пресах. 

Сушать дренажні труби в горизонтальному положенні, укладаючи їх 

отворами вздовж руху теплоносія. У тунельній сушарці тривалість сушіння труб 

діаметром 50 мм – 10-22 год, 75-100 мм – 18-30 год, 125-250 мм – 18-60 год. 

Після сушіння випалюють у кільцевих і тунельних печах при температурі 

920-1050 ºС. Тривалість випалу в тунельних печах – 22-45 год. Водопоглинання 

черепка не більше 15 %, морозостійкість не нижче 15 циклів. 

Промисловість випускає розтрубні труби з перфорацією, або безрострубні, 

які з’єднують керамічними муфтами. Вода в такі труби надходить через стики й 

отвори на поверхні труби. Труби використовують для меліоративних робіт та 

при осушенні основ будівель і споруд. 

Основні номінальні розміри труб, межі відхилення та фізико-механічні 

властивості наведені в табл. 4.8 та 4.9. 
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Таблиця 4.8 – Розміри дренажних труб 

Внутрішній діаметр, мм Товщина стінки, мм Довжина, мм 

номінальний 
граничні 

відхилення 
номінальний 

граничні 
відхилення 

номінальний 
граничні 

відхилення 
50 ±2 11 ±2 333 – 
75 13  
100 ±3 15 ±3 333 ±10 

±5 125 18 
150 20 
175 ±5 22 ±5 333 ±10 

±5 200 24 
250 25 
300 27 

Таблиця 4.9 – Фізико-механічні властивості труб 

Діаметр труб, мм Міцність труби, кН, не менше Морозостійкість циклів, не менше 

50-75 3,5-4,0 15 
100-150 4,5-5,0 15 
175-200 5,0-5,5 15 
250-300 5,5-6,0 15 

 

Допустимі дефекти на поверхні труби: 

- виплавки, пузирі, відколи розміром від 3 до 6 мм – до 5 шт.; 

- включення розміром від 3 до 6 мм – до 8 шт.; 

- відколи завглибшки не більше ¼ товщини стінки, від 3 до 6 мм – до 8 шт.; 

- наскрізні тріщини завдовжки не більше ніж 80 мм – до 1 шт. 

Каналізаційні труби виготовляють із тугоплавких глин, за формою 

циліндричні з розтрубом на одному кінці. Сировинну масу готують пластичним 

способом, труби формують у вертикальних трубних пресах, покривають 

кислотостійкою глазур’ю та випалюють при температурі 1250-1300 ºС. Їх 

виготовляють діаметром 150-600 мм і завдовжки 1000-1500 мм. Вони мають 

бути водонепроникними і витримувати внутрішній гідравлічний тик не менш 

як 0,15 МПа. Водопоглинання не більше за 8 %. Кислотостійкість внутрішньої і 

зовнішньої поверхні не менш як 93 %. Труби призначені для безнапірних 

мереж каналізації. 
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Розміри каналізаційних труб та відхилення від них представлені в табл. 

4.10, а фізико-механічні властивості в табл. 4.11. 

Таблиця 4.10 – Розміри труб 

Циліндрична частина труби Розтруб труби 
Номінальна 

товщина 

но
м

ін
ал

ьн
ий

 

м
еж

а 
ві

дх
ил

ен
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м

ін
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 (
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ві
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150 ±7 1000, 
1100, 
1200, 
1300, 
1400, 
1500 

60 224 ±7 60 19 
200 282 20 
250 ±9 340 ±9 22 
300 ±10 348 ±10 27 

350 ±11 1000, 
1100, 
1200, 
1300, 
1400, 
1500 

70 456 ±11 70 28 
400 510 30 
450 568 34 
500 622 36 
550 678 39 
600 ±12 734 ±12 41 

 

Таблиця 4.11 – Фізико-механічні властивості труб 

Діаметр труб, мм 
Міцність 

труби на 1 м 
довжини, кН 

Водопроникність, 
МПа 

Водопоглинання, 
% 

Кислотостійкість, 
% 

150-250 20-24 0,15 7,5-8 93-94 
300-450 25-32 
500-600 30-35 

 

Внутрішня і зовнішня поверхня труб повинна бути покрита хімічно 

стійкою поливою. Труби при простукуванні металевим молотком повинні 

видавати чистий не деренчливий звук. 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

87 

Труби на зовнішній стороні кільця циліндричної частини і внутрішній 

стороні розтруба повинні мати нарізку не менше ніж із п’яти канавок глибиною 

не менше 2 мм. 

До дефектів труб належать: 

- не покриті поливою невеликі ділянки на поверхні (особливо внутрішній); 

- посічки; 

- не наскрізні тріщини завширшки більше ніж 1 мм на розтрубі, на 

торцях труб; 

- окремі виплавки; 

- пузирі; 

- відбитості на торцях труби з зовнішньої та внутрішньої сторони; 

- непрямолінійність циліндричної частини труби; 

- не перпендикулярність площини торців труби до її осі. 

Загальна кількість дефектів на одній трубі не повинна перевищувати 4 шт. 

Кількість труб у партії, які мають дефекти, також не повинна перевищувати 4 %.  

Визначення показників зовнішнього вигляду при оцінці якості 

каналізаційних труб визначають візуально з відстані 1 м, а також за допомогою 

металевої лінійки і щупа. 

 

4.11. Вогнетривкі та кислототривкі вироби 

Вогнетривкі вироби поділяють на просто вогнетривкі (1580-1770 оС), 

високовогнетривкі (1700-2000 оС), найвищої вогнетривкості (понад 2000 оС). Їх 

застосовують при будівництві промислових печей, топок і апаратів, які 

працюють при високих температурах. 

Виготовляють з вогнетривких матеріалів, найширше застосовують:  

а) кремнеземисті (SiO2 > 93 %), вогнетривкість 1670-1790 оС, але мають 

невисоку термічну стійкість і при швидкому нагріванні розтріскуються. 

б) алюмосилікатні – напівкислі SiO2 > 65 %, Аl2O3 > 28 %, вогнетривкість 

1610-1710 °С; 
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- шамотні матеріали, Аl2O3, 30-45 %, вогнетривкість 1580-1730, висока 

термостійкість (для футерування обертових печей); 

- високоглиноземисті матеріали з вмістом Аl2O3 >45 %, вогнетривкість 

1820-1860 °С. Використовують у скловарній промисловості і для укладання 

доменних печей; 

в) магнезіальні – складаються з периклазу МgО (80-85 %) їх 

вогнетривкість до 2000 оС; 

г) хромисті вироби одержують із хромистого залізняку з добавками 

магнезиту і глинозему. Вогнетривкість їх 1800-2000 оС. Використовують у 

сталеварних печах. 

Кислототривкі вироби (кислототривка керамічна цегла та плитки) 

(рис. 4.4). Призначені для футерування башт, резервуарів, печей на хімічних 

заводах, для опорядження підлог у цехах з агресивним середовищем. Їх 

кислотостійкість 92-96 %, водопоглинання 8-12 %, теплостійкість 2-8 теплозмін 

Rст цегли 15-25 МПа. 

 

Рис. 4.4. Керамічна кислотривка плитка 

 

Керамічні кислототривкі труби виготовляють глазурованими з обох сторін 

і застосовують для перекачування неорганічних і органічних кислот та газів під 

тиском до 0,3 МПа. 
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Питання для самоконтролю 

1. На які види поділяють керамічні матеріали? 

2. На які групи поділяють вироби за структурою черепка? 

3. Навіщо вводять пороутворювальні добавки? 

4. Які плавні добавки Вам відомі? 

5. Від чого залежить пластичність глин? 

6. Які способи формування глинистої маси Вам відомі? 

7. Що відбувається під час випалювані сировини при виготовленні цегли? 

8. Які керамічні вироби застосовують для облицювальних робіт? 

9. Які труби виготовляють із кераміки? 

10. Які керамічні вироби відносять до вогнетривких? 

  



Будівельне матеріалознавство 

90 

РОЗДІЛ 5 

МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ 

 

5.1. Поняття склоподібного стану речовин 

Характерна особливість силікатних розплавів полягає в тому, що вони 

мають здатність при швидкому охолодженні переходити у склоподібний стан – 

аморфний різновид твердого стану. 

 

5.2. Класифікація матеріалів і мінеральних розплавів  

залежно від структури й різновиду сировини 

Залежно від виду вихідної сировини матеріали й вироби з мінеральних 

розплавів поділяють на вироби зі скла, шлаків та гірських порід (кам’яне литво). 

 

5.3. Основні сировинні матеріали 

Спільною основою будівельних матеріалів і виробів із мінеральних 

розплавів є силікатна основа, тобто в їхньому складі переважає SiО2 та сполуки 

на його основі – силікати. Сировиною для силікатних розплавів є поширені 

гірські породи (піски, глини, базальти, граніти, гнейси, мергелі, мармури, сієніти, 

сланці тощо). Побічні продукти – це відходи промисловості (металургійні 

шлаки, золи ТЕС, бій силікатної цегли тощо), вторинна сировина (склобій) і т. ін. 

Сировинний матеріал для виробництва скла умовно поділяють на основні і 

допоміжні. До основних відносять кварцовий пісок, кальциновану соду, сульфіт 

натрію, доломіт, вапняк, крейду. 

Кременезем (SiO2) – основна складова частина всіх силікатних стекол 

(55-75 %). Вводять у шихту у вигляді кварцового піску, мілких пісковиків і 

кварцитів з обмеженим вмістом домішок. 

Оксид натрію (Nа2О) – вводиться в вигляді кальцинованої соди Nа2СО3, 

при нагріванні Nа2СО3 розкладується на Nа2О і СО2. У скломасі  залишається 

Nа2О, а СО2 виходить. Оксид натрію прискорює зниження температури варіння 

скла. Прискорює склоутворення. 
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Оксид кальцію (СаО) – вводиться у вигляді вапняку або крейди СаСО3. 

Оксид магнію (МgО) вводиться у вигляді магнезиту МgСО3 доломіту 

МgСО3 · СаСО3. Оксиди кальцію та магнію  підвищують хімстійкість скла. 

Оксид алюмінію Аl2О3 вводиться у вигляді технічного глинозему 

Аl2О3 · 3Н2О, польових шпатів або каолінів. Він підвищує тугоплавкість і 

хімстійкість скла. До допоміжних матеріалів відносять освітлювачі, 

глушники, барвники. 

Освітлювачі  сприяють вивільню скломаси від газових включень. Як 

освітлювачі використовують селітру, оксиди миш’яку та сурми, хлорид натрію, 

фтористі солі тощо. 

Глушники вводять до складу скла, щоб  воно набуло здатності розсіювати 

світло. Застосовуються для цього сполуки фтору, фосфору, олова, сурми та 

цирконію. 

Барвники забарвлюють скло: оксид марганцю Мn2О3 – у фіолетовий колір, 

оксид хрому Сr2О3 – у зелений, сполуки нікелю NiО, Ni2О3 – червоно-фіолетове 

забарвлення, сполуки срібла АgNО3 і АgСl – золотисто-жовтий. 

 

5.4. Процес скловаріння 

Технологія  виготовлення скла  передбачає такі операції та процеси: 

а) обробка сировинних матеріалів (дрібнення, розмелювання великих 

кусків, сушіння вологих матеріалів, класифікацію дисперсних матеріалів); 

б) виготовлення скляної шихти (дозування і перемелювання компонентів); 

в) скловаріння; 

г) формування зі скломаси матеріалів та виробів; 

д) механічну, термічну і хімічну обробку виробів для підвищених 

експлуатаційних властивостей. 

Процес варіння скла складається з п’яти етапів: 

1. Силікатоутворення. 

2. Склоутворення. 
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3. Освітлення. 

4. Гомогенізація. 

5. Охолодження. 

1. Силікатоутворення йде при t = 725-1150 оС, унаслідок плавлення 

сумішей з’являється рідка фаза, утворені у шихті силікати разом із рідкою 

фазою та компонентами, що не зреагували, спікаються у щільну масу. 

2. Склоутворення. З подальшим підвищенням температури в розплаві 

завершуються реакції силікатоутворення, відбувається взаємне розчинення 

силікатів і надлишкового кремнезему, унаслідок чого утворюється скломаса, 

насичена газовими бульбашками. Процес склоутворення завершується при 

t ≈ 1250 оС. 

3. Освітлення та гомогенізація  скломаси відбувається одночасно при одних 

і тих самих температурах. З цією метою скломасу доводять до t = 1500-1600 оС. 

З підвищенням температури різко знижується в’язкість  розплаву й відповідно 

полегшується видалення великих і малих газових бульбашок, тобто розплав 

усереднюється за складом, стаючи однорідним. 

 

5.5. Формування скловиробів 

Для формування виробів  (витягання, прокатування, пресування, лиття 

тощо) скломаса охолоджується до 300-400 оС, унаслідок чого вона набуває 

в’язкості необхідної для  формування. 

У відформованому виробі виникають великі термічні напруження, тому 

після формування виконується гартування (охолодження) за спеціальним 

режимом. Гартування проводить або одночасно з формуванням виробів, або 

після повторного нагрівання до температури початку розм’якшення. 

Основні способи формування: вертикальне й горизонтальне витягування 

прокатування, а також новий спосіб – плаваючої стрічки  (флют-спосіб), що 

ґрунтується на вільному розтіканні скломаси на підкладці з розплавленого 

олова, пересування, видування, пресування тощо. 
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5.6. Властивості та види скла 

Аморфна структура скла зумовлює певні специфічні властивості 

(прозорість, міцність, атмосферостійкість, водо- та газонепроникність тощо). 

Оптичні властивості скла характеризуються  прозорістю (світлопропусканням, 

світлопоглинанням, світловідбиттям, світлорозсіюванням). Світлопропускання  

віконного скла становить 84-87% (коефіцієнт світлопропускання). 

Фактична міцність звичайного скла при стиску 500-2000 МПа, при розтягу 

35-100 МПа. Модуль пружності (4,5-9,8) · 104 МПа, твердість за шкалою Маоса 

відповідає 5-7 класу, густина становить 2450-2550 кг/м3, спеціальних стекол до 

8000 кг/м3, теплопровідність 0,4-0,82 Вт/(м·К), скло має високу звукоізоляційну 

здатність. Скло завтовшки 1 см відповідає по звукоізоляції цегляній стіні t = 12 см. 

Головний недолік скла – крихкість (Кр). Характеризується відношенням 

модуля пружності Е до границі міцності при розтягу Rр: 

Кр = 
рR

Е
 = (300-1500).     (4.1) 

Для скла характерна відсутність пластичних деформацій. 

 

5.7. Номенклатура та застосування виробів зі скла в будівництві 

Основні види скла і вироби з нього – це: 

Скло листове віконне, завтовшки 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 і 6,0 мм, 

максимальний розмір 2200×600 мм. Світлопропускання 84-87 %. 

Вітринне неполіроване скло відрізняється від віконного скла більшими 

розмірами (3450×2950 мм найбільший і до 2200×1950 мм). 

Вітринне поліроване скло виготовляють флюат способом завтовшки 5,5 і 

6,5 мм і поставляють у вигляді 16 стандартних розмірів від 1380×1340 мм до 

2950×2950 мм. Світлопропускання не менше ніж 87 %. 

Візерунчате скло відрізняється від звичайного тим, що на його поверхні є 

рельєфний візерунок, виготовляється методом безперервного прокату. 
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Армоване скло виготовляють методом безперервного прокатування з 

одночасним армуванням металевою сіткою. 

Кольорове матове скло поділяють на два види – забарвлене у масі 

(глушене) і накладне (на одну з поверхонь наносять шар забарвленого скла 

t = 0,2-1,5 мм. 

Облицювальну плитку виготовляють із незабарвленого чи кольорового 

глушеного скла безперервним прокатуванням або пресуванням. 

Скляні порожнисті блоки виготовляють методом пресування півблоків та 

зварювання чи склеювання їх у порожнистий блок. 

Склопакети виготовляють дво- або тришаровими. 

Двошарові склопакети застосовують для скління при розрахунковій 

температурі зовнішнього повітря, не нижче ніж –40 °С, 3-шарові не нижче –50 °С. 

Профільне скло швелерного, таврового, півкруглого тощо виготовляють 

методом безперервного  прокатування. 

Дверні полотна – це вироби із загартованого скла. Загартоване скло має 

підвищену міцність, воно здатне витримувати кулі масою 800 г, що падають із 

висоти 1,5 м. 

Труби скляні призначені для транспортування агресивних рідин (крім 

плавикової кислоти), газів, харчових продуктів тощо. Бувають напірні (до 

0,6 МПа) і безнапірні труби. 

Багатошарове скло (триплекс) складається з кількох листів міцно склеєних 

між собою прозорою еластичною прокладкою. Застосовують для скління 

транспортних засобів, огорож, контрольно-вимірювальної апаратури. Основна 

властивість триплексу – безосколковість при руйнуванні. 

Спеціальні вироби й матеріали із скла: теплопоглинальне скло (поглинає 

інфрачервоні промені), увіолеве скло (пропускає ультрафіолетові промені (для 

дитячих садків). 

Виробництво скляного волокна ґрунтується на здатності розм’якшеної 

скломаси витягуватися в тонкі нитки. Переважно одержують фільверно-

дутьовим методом. Виготовляють з нього теплоізоляційні вироби, шнури, 

скляну тканину, і т. ін. 
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5.8. Властивості ситалів та вироби з них 

Ситалом називають штучний полікристалічний матеріал, який одержують 

кристалізацією скла відповідного хімічного складу. Вони займають проміжне 

положення між звичайним склом і керамікою. Ситал має вищі порівняно з 

склом фізико-хімічні властивості. Середня густина ситалів 2,6-2,9 г/м3, границя 

міцності при стиску 800-1000 МПа, при вигинанні 100-225 МПа, 

водопоглинання 0 %, кислотостійкість 97,8-98,9 %, модуль пружності 72-

135 МПа. Показники міцності вищі, ніж у бетону, зокрема на стиск вищі, ніж у 

сталі, висока корозійна стійкість, підвищена стійкість до стирання, висока 

довговічність та міцність цих матеріалів. 

Листи й плити із ситалів застосовують як облицювальний матеріал, 

футеровку резервуарів хімічної промисловості, а також для виготовлення труб. 

Шлакоситали – це різновид склокристалічних матеріалів, які 

виробляються напрямленою кристалізацією шлакових стекол. До складу шихти 

входять гранульований доменний шлак, кварцовий пісок та каталізатори 

кристалізації (сульфат натрію, кремнефтористий натрій, оксиди й сульфіди 

хрому, титану, цинку тощо). 

Виробництво шлакоситалів складається із двох основних станів: перший – 

одержання шлакового скла й формування з нього виробів; друга – термічна 

обробка виробів, за спеціальним режимом, внаслідок якої утворюється 

склокристалічна структура. 

Труби виготовляються методом безперервного формування з пластичного 

шлакоситалового листа, який згортають за допомогою трубоформувального 

пристрою та одночасним зварюванням шва. Діаметр труб до 500 мм. Фізико-

механічні властивості трохи нижчі, ніж у сталі, але хімічна стійкість висока і 

досягає 99 % при дії концентрованих кислот при дії 35%-го розчину лугів (NаОН). 
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5.9. Матеріали і вироби зі шлакових розплавів та кам’яного литва 

Литі кам’яні вироби – це штучний силікатний кам’яний матеріал, 

одержаний розплавлюванням природних кам’яних матеріалів. Це виробництво 

дістало назву петрургії (з грецького «петрос» – камінь). 

Сировиною для петрургічної промисловості можуть бути базальт, діабаз, 

доломіт, крейда тощо. Технологія виробництва передбачає такі етапи: підготовку 

сировини, плавлення її, відливання виробів, кристалізацію і відпалювання. 

Керуючи структуроутворенням одержують щільні, ніздрюваті й волокнисті 

матеріали. 

Плавлені вироби мають досить високі фізико-хімічні характеристики: 

середню густину 2400-3000 кг/м3, малу пористість (до 2 %) низьке 

водопоглинання (до 0,22 %), підвищену морозостійкість (до 500 циклів), 

підвищена кислотостійкість (98,6-99,8 %) та лугостійкость (до 91 %). 

Стиранність виробів 0,04-0,08 г/см2, тобто в 3-5 разів менша, ніж граніту, високі 

діелектричні властивості та термостійкість (до 900 °С). Міцність на стиск 

230-300 МПа, при вигині 30-50 МПа, при розтягу 15-30 МПа. 

З кам’яного литва випускають плоскі та  вигнуті плитки, деталі жолобів, 

труб, штуцерів. Литі вироби світлих тонів застосовують як облицювальний 

матеріал, архітектурні деталі та в інших галузях промисловості. 

На основі мінерального волокна виготовляють ефективний 

теплоізоляційний матеріал  волокнистої структури. 

Залежно від відносної деформації стиску поділяють на такі види: 

напівжорсткі, жорсткі, підвищеної жорсткості, тверді. 

Плити м’які мають середню густину m
 = 50-75 кг/м3, теплопровідність 

0,047 Вт/(м·К). 

Напівжорсткі – m
 = 100-125 кг/м3 , теплопровідність 0,049 Вт/(м·К). 

Жорсткі – m
 = 150 кг/м3, теплопровідність 0,051 Вт/(м·К). 

В’яжучі речовини при виготовленні плит застосовують неорганічного й 

органічного походження (формальдегідні смоли, бітуми і т. ін.). 
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Питання для самоконтролю 

1. Якою головною особливістю володіють силікатні розплави? 

2. Яка технологія виготовлення скла? 

3. З яких сировинних матеріалів виготовляють скло? 

4. Який головний недолік скла? 

5. За рахунок чого можна отримати армоване скло? 

6. Що така ситали і шлакоситали? 

7. Які основні властивості скла? 

8. Чому скло прозоре? 

  



Будівельне матеріалознавство 

98 

РОЗДІЛ 6 

ПОВІТРЯНІ В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ 

 

6.1. Класифікація в’яжучих матеріалів 

Неорганічні в’яжучі речовини – мінеральні матеріали, переважно 

порошкоподібні, утворюючі при змішуванні з водою пластичне тіло, потім 

тверднуть і набувають каменеподібного стану. Винятком є магнезіальні в’яжучі, 

які замішуються розчинами солей.  

В’яжучі поділяються на: повітряні, гідравлічні, автоклавного твердіння і 

кислототривкі.  

До повітряних відносять гіпсові й ангідритові в’яжучі, повітряне вапно, 

магнезіальні в’яжучі речовини, рідке (розчинне) скло. 

Вироби й конструкції на повітряних в’яжучих у затверділому стані 

зберігають міцність тільки на повітрі. 

Гідравлічні в’яжучі, після твердіння на повітрі, здатні зберігати міцність 

як на повітрі, так і у воді. 

В’яжучі автоклавного твердіння твердіють при тиску 0,8-1,6 МПа і 

температурі 174-200 °С. 

Кислототривкі в’яжучі після твердіння на повітрі зберігають міцність при 

впливі кислот.  

В’язкі матеріали класифікуються за походженням, призначенням і 

технологічним ознакам. 

 

6.2. Гіпсові в’яжучі речовини, сировина, властивості,  

використання в будівництві 

Гіпсове в’яжуче – це в’язкі речовини, що складаються переважно з 

напівводного гіпсу або ангідриту, що отримують за допомогою теплової 

обробки сировини і її помелом. 
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Сировина – гірські породи осадового походження: природний гіпс, що 

складається переважно з мінералу двоводного гіпсу (СаSО4 · 2Н2О), глиногіпс і 

природний ангідрит СаSО4. Використовують і ангідрит, відходи промисловості 

(фосфогіпс – від переробки природних фосфатів у суперфосфат, борогіпс і ін.) 

Залежно від температурної обробки в’яжуче поділяють на дві групи: 

низькообжигові й високообжигові. 

Низькообжигові одержують при температурі обробки 140-180 °С. Вони 

складаються здебільшого з напівводного гіпсу в зв’язку з тим, що дегідратація 

сировини при зазначених температурах призводить до перетворення 

двоводного гіпсу в напівгідрит (напівводний) СаSО4 · 0,5Н2О: 

СаSО4·2Н2О = СаSО4 · 0,5Н2О + 1,5Н2О. 

Реакція дегідратації протікає з поглинанням теплоти – для одержання 1 кг 

напівводного гіпсу з двогідрата теоретично треба затратити 580 кДж. 

До низькообжигових гіпсових в’яжучих відносять: гіпс будівельний, 

формувальний і високоміцний. 

Будівельний гіпс виготовляють низькотемпературним випалом (близько 

150 ºС) гіпсової породи (гіпсового каменю) у спеціальних казанах або печах. У 

першому випадку гіпсовий камінь спочатку розмелюють, а потім у вигляді 

порошку нагрівають у казанах протягом 90-120 хв при постійному 

перемішуванні. Існують промислові установки, у яких сполучені помел і випал. 

Вода із сировини виділяється у вигляді пари. В’яжуче складається з дрібних 

кристалів β-модифікації СаSО4 · 0,5Н2О і також містить деяку кількість 

ангідриту СаSО4 та частки сировини, що не розклалися. Міцність на стиск 

після отвердіння 2-7 МПа. 

Формувальний гіпс складається також переважно з β-модифікації 

напівгідрату СаSО4 · 0,5Н2О. Він містить незначну кількість домішок і тонко 

розмелюється. Застосовують його в керамічній і фарфоро-фаянсовій 

промисловості для виготовлення форм. 
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Високоміцний гіпс одержують термічною обробкою високосортного 

гіпсового каменю в герметичних апаратах у середовищі насиченої пари при 

тиску вище за атмосферний, або кип’ятінням його у водних розчинах деяких 

солей із наступним сушінням і розмелом у тонкий порошок. Він складається 

здебільшого з α- модифікації напівводного сульфату кальцію у вигляді великих 

і щільних кристалів, що характеризуються зниженою водопотребою в 

порівнянні з β-напівгідратом. Це обумовлює більш щільну структуру отверділої 

α-модифікації СаSО4 · 0,5Н2О і міцність на стиск 15-25 МПа, що може досягати 

при спеціальній технології до 70 МПа. 

До високообжигових (ангідритових) в’яжучих відносяться: ангідритові 

в’яжучі (ангідритовий цемент), високообжиговий гіпс і оздоблювальний 

ангідритовий цемент. 

Ангідритове в’яжуче одержують випалом двоводного гіпсу у шахтних 

печах з наступним помелом у порошок. При температурі 600-700 °С утвориться 

ангідрит СаSО4, що не має в’язких властивостей. Активують його твердіння 

сульфати N2SО4, NаНSО4, Аl2(SО4)3 та інші, матеріали з лужною реакцією – 

вапно, основний доменний гранульований шлак. Вони вводяться при помелі від 

1 до 8 %. 

Замість штучного ангідриту застосовується і природний. Ангідритовий 

цемент має істину щільність 2,9-2,9 г/см3, насипну щільність 850-1100 кг/м3, в 

ущільненому стані – 1200-1500 кг/м3, водопотребу – 30-35 %. Початок його 

схоплювання при затворі водою не раніше 30 хв, кінець – не пізніше 8 год. За 

міцністю він поділяється на марки 50, 100, 150 і 200. 

Високообжиговий гіпс (на відміну від будівельного гіпсу) повільно 

схоплюється і твердіє, але його водостійкість і міцність на стиск вище, тому 

його застосовують при влаштуванні безшовних поверхонь, у розчинах для 

штукатурки і кладки, для виготовлення «штучного мармуру». 

Твердіння, властивості й застосування гіпсових в’яжучих. 

При затворі будівельного гіпсу водою відбувається хімічна реакція 

приєднання води, він твердіє з утворенням двоводного сульфату кальцію. 
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СаSО4 · 0,5Н2О + 1,5Н2О = СаSО4 · 2Н2О, тобто утвориться вихідний 

матеріал – гірська порода гіпс.  

При гідратації 1 кг β-напівгідрату виділяється теплота, рівна 133 кДж. 

Теоретично для гідратації напівводного гіпсу з утворенням двоводного гіпсу 

потрібно 18,6 % води від маси гіпсового в’яжучого. Практично для одержання 

удобоукладальної пластичної суміші будівельний гіпс вимагає 50-70 % води, а 

високоміцний – 30-40 %. Унаслідок значної кількості хімічно незв’язаної води, 

гіпс, що затвердів, має велику пористість – 40-60 % і більше. Пористість менша 

при використанні високоміцного гіпсу. 

Оскільки розчинність напівгідрату у воді 8 г/л (у розрахунку на СаSО4), а 

двогідрату 2 г/л, то незабаром після затвору гіпсу водою утворюються умови 

для утворення в перенасиченому розчині зародків кристалів двогідрату. 

Схоплювання (тужавіння) гіпсового тіста починається з утворення пухкої 

просторової коагуляційної структури, у якій кристалики двогідрату зв’язані 

слабкими Ван-дер-ваальсовими силами молекулярного зчеплення. Після 

схоплювання відбувається твердіння, зумовлене збільшенням кристалів нової 

фази, їх зрощенням і утворенням кристалізаційної структури. Щойно 

виготовлені гіпсові вироби висушують при 60-70 оС, що підвищує міцність 

зрощення кристалів і самих виробів унаслідок видалення плівкової води. 

Можна обійтися і без сушіння, якщо зменшити кількість води затвору за 

рахунок введення в гіпсові розчини і бетони пластифікуючих добавок і 

застосування інтенсивного ущільнення.  

Основні властивості гіпсових в’яжучих: тонкість помелу, водопотреба, 

терміни схоплювання, міцність на розтягання при згині і при стиску (марка).  

Залежно від термінів схоплювання гіпсового тіста випускають такі види: 

швидкотверднучі з початком схоплювання не раніше ніж через 2 хв і кінцем – 

не пізніше ніж через 15 хв; нормальнотверднучі з початком схоплювання не 

раніше ніж через 6 хв і кінцем не пізніше 30 хв; повільнотверднучі з початком 

схоплювання не раніше ніж через 30 хв (кінець схоплювання не нормується). 
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За міцністю, що визначається на зразках-балочках розміром 40×40×160 мм 

із гіпсового тіста через 2 год після виготовлення, встановлюють марки за 

міцністю на стиск від Г-2 до Г-25 із градацією через одиницю, що відповідає 

2-25 МПа, і міцності на вигин для них від 1,2 до 8 МПа відповідно. 

Маркування гіпсового в’яжучого надає інформацію про його основні 

властивості. Наприклад, Г-5-А-11 означає: гіпсове в’яжуче марки 5 

швидкотверднучі, середнього помелу. 

Матеріали й вироби на гіпсових в’яжучих у воді знижують свою міцність 

унаслідок розчинення СаSО4 · 2Н2О і руйнування кристалічного зростка. Для 

підвищення водостійкості гіпсових виробів при виготовленні вводять 

гідрофобні добавки, мелений доменний гранульований шлак, а також 

просочують водовідштовхувальними речовинами. 

Щільні гіпсові вироби витримують 15-20 циклів поперемінного 

заморожування і відтавання. 

Вогнестійкість гіпсових виробів висока. Вони руйнуються після 6-8 год 

нагрівання. 

Сталева арматура в гіпсових виробах піддається корозії. Її необхідно 

захищати цементно-бітумною або цементно-полістирольною обмазками. 

 

6.3. Вапно повітряне. Основи технології, сировина, властивості, сфера 

застосування 

Вапно одержують випалом карбонатних вапнякових і вапняково-

магнезіальних гірських порід, з вмістом глинистих домішок до 6-8 %. 

Вапно поділяють на негашене комове, негашене мелене, гідратне 

(пушонка) і вапняне тісто. 

У мелене й гідратне допускається вводити тонкомолотий доменний і 

паливний шлаки, золи, трепел, вулканічні породи й ін. 

Залежно від вмісту в ньому оксиду кальцію й оксиду магнію його 

поділяють на кальцієве, магнезіальне й доломітове. 
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Кальцієве вапно містить МgО не більше ніж 5 %, магнезіальне – від 5 до 

20 %, а доломітове від 20 до 40 %. 

При вмісті МgО понад 5 % вапно здобуває слабкі гідравлічні властивості. 

Вапно для виготовлення автоклавних силікатних виробів не повинно 

містити більше як 5 % оксиду магнію.  

Одним з показників якості вапна є вихід вапняного тіста. Він залежить 

від вмісту глинистих і піщаних домішок, а також найтонших фракцій 

гідроксидів кальцію і магнію розміром 0,02-0,5 мм. Високоякісне вапно має 

вихід тіста 2,5-3,5 л на 1 кг.  

Негашене вапно поділяють на три сорти, з добавками – на два, гідратне – 

два сорти. Сорт вапна залежить від вмісту в ньому активних оксидів кальцію і 

магнію, непогашених зерен, втрат при прожарюванні, тонкості помелу, 

швидкості гашення. 

Повітряне вапно виготовляють з осадових карбонатних вапняно-

магнезіальних гірських порід: вапняків і крейди, доломітизованих вапняків, 

доломітів. Крім природної сировини, можуть застосовуватися відходи 

цукрового і содового виробництва, гідратне вапно від виробництва ацетилену. 

Негашене (комове) вапно є напівпродуктом для одержання інших видів 

вапна. Виготовляють його випалом сировини у шахтних, обертових і інших 

печах. Найбільш поширені шахтні печі, що працюють на основі пересипного 

способу з добовою продуктивністю 50, 100, 200 і більше т. Вони складаються зі 

сталевого кожуха, футерованого усередині вогнетривкою кладкою. Печі 

завантажують шарами вапняку, що чергуються, і вугілля. Процес завантаження 

і вивантаження обпаленого матеріалу йде безперервно. Гартований вапняк 

опускається вниз по шахті. Він спочатку підігрівається до 850 °С, потім 

обпікається при температурі від 850 до 1200 °С, потім при 900 °С і далі 

охолоджується до 100-150 °С повітрям, що подається знизу. 

Випал – основний процес у виробництві вапна. З температури 850 оС 

починається декарбонізація вапняку. Реакція розкладання йде за схемою: 

СаСО3 + 178 кДж = СаО + СО2↑ 
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На декарбонізацію одного моля СаСО3 (100 г) затрачається 178 кДж тепла.  

При збереженні і транспортуванні негашеного комового вапна його варто 

оберігати від зволоження. 

Мелене негашене вапно одержують подрібнюванням комового вапна в 

кульових млинах. Доцільно вводити при цьому активні мінеральні добавки: 

гранульований шлак, золи теплоелектростанцій, пуцолани й ін. 

При затворі меленого вапна водою утвориться гідроксид кальцію за 

схемою: 

СаО + Н2О = Са(ОН)2 

У результаті чого воно перетворюється в каменеподібне тіло. Цей процес 

називається гідратним твердінням. 

Насипна щільність меленого вапна 900-1200 кг/м3. У порівнянні з комовим 

воно має меншу водопотребу, виділяє більшу кількість тепла, що прискорює 

висихання стін при застосуванні його в штукатурних  розчинах. Схоплювання 

будівельних розчинів становить 30-60 хв. Прискорюють терміни схоплювання 

введенням добавки соляної кислоти, хлориду кальцію, хлориду натрію. Для 

уповільнення термінів схоплювання застосовують добавки гіпсу, сірчаної кислоти. 

Через 28 діб міцність затверділого вапна 1-1,5 МПа. 

Його варто зберігати на складах з механізованим завантаженням і 

вивантаженням, тому що воно має шкідливий недолік – утворення пилу. 

Тривалість збереження не повинна перевищувати 5-10 діб. У повітряно-паро-

водонепроникній тарі термін збереження збільшується.  

Гідратне вапно (пушонка) і вапняне тісто. 

При обробці комового вапна водою відбувається його гасіння, у результаті 

чого воно розпадається в порошок. Цей процес протікає за реакцією: 

СаО + Н2О = Са(ОН)2, з виділенням 65,5 кДж теплоти на один моль. Для 

гасіння в пушонку потрібно теоретично 32,13, практично 60-80 % води від маси 

негашеного вапна. Гасіння роблять у гідраторі. 
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Насипна щільність гідратного вапна 400-500 кг/м3. Відправляють його 

споживачам у мішках, цементовозах, контейнерах. За відсутності 

централізованих постачань, можливе ручне гашення комового вапна. Воно 

може виконуватися обприскуванням або зануренням у воду. За першим 

методом комове вапно насипають шарами по 20 см на площадку, здатну 

поглинати воду, і поливають водою зі шланга з насадкою для розбризкування. І 

так до висоти 1,0-1,5 м. Зверху засипають піском шаром 10 см. За другим 

методом куски негашеного вапна розміщують у дротові кошики і занурюють у 

воду, де витримують до припинення виділення пухирців повітря. Потім вапно 

висипають і розрівнюють на площадці до висоти 1,0-1,5 м. 

Гашення вапна в тісті роблять механізованим способом. Можна і вручну. 

Спочатку вапно гасять у вапняне молоко, а потім згущають у вапняне тісто. 

Найбільш поширеним є термомеханічне гашення безперервної дії. При 

ручному гашенні вапно спочатку гаситься у вапняне молоко у творильній 

шухляді. Потім зливається у творильну яму через випускний отвір із двома 

сітками: внутрішня з отворами до 50 мм, зовнішня – 2-3 мм. Вони затримують 

негашені частки великих розмірів. У творильній ямі вапно витримують не 

менше 10 діб. Зайва вода відсмоктується ґрунтом. На поверхні доспілого вапна 

з’являються усадочні тріщини. Добре витримане вапняне тісто містить 50 % 

води і має середню щільність 1400 кг/м3. 

Затвердіння розчинних і бетонних сумішей, приготовлених на гашеному 

вапні, протікає в результаті впливу вуглекислоти – карбонатне твердіння. 

Спочатку відбувається кристалізація гідроксиду кальцію, потім утворення 

карбонату кальцію за схемою: 

Са(ОН)2 + СО2 + nН2О = СаСО3 + (n + 1) · Н2О. 

Через місяць міцність розчинів і бетонів становить 0,5-1 МПа, через 

десятки і сотні років – 5-7 МПа. 

Повітряне в’яжуче застосовують для готування штукатурних і кладочних 

розчинів, автоклавних виробів, фарбувальних складів. 
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6.4. Магнезіальні в’яжучі 

Магнезіальними в’яжучими називаються порошкоподібні матеріали, до 

складу яких входить оксид магнію. До них належать каустичний магнезит і 

каустичний доломіт.  

Каустичний магнезит одержують із природного магнезиту, каустичний 

доломіт – із природного доломіту. Природний магнезит – гірська порода, що 

складається з вуглекислої солі магнію МgСО3, що містить різні домішки: глину, 

кремнезем, вуглекислий кальцій. Природний доломіт – гірська порода, що 

являє собою подвійну вуглекислу сіль кальцію і магнію МgСО3 · СаСО3. Вона 

містить також глинисті й інші домішки. 

Виготовлення магнезіальних в’яжучих полягає у випалі й помелі вихідної 

сировини. Випал ведуть у шахтних і обертових печах, помел – у кульових 

млинах. Розкладання магнезиту відбувається при температурі 700-800 ºС за 

реакцією МgСО3 = МgО + СO2. Доломіт розкладається при температурі 

600-700 ºС на МgО і С2. СаСО3 не розкладається і залишається баластом. 

Схоплювання і твердіння магнезіальних в’яжучих відбувається за реакцією: 

МgО + Н2О = Мg(OH)2. 

На відміну від інших в’яжучих, вони зачиняються не водою, а розчинами 

хлористого магнію МgС12 · 6Н2О або сірчанокислим магнієм МgSО4 · 7Н2О. Ці 

солі підвищують розчинність МgО, і швидкість взаємодії її з водою зростає.  

При затворі хлористим магнієм співвідношення між компонентами 

приймається наступним: 62-67 % МgО і 33-38 % МgС12 · 6Н2О. При затворі 

сірчанокислим магнієм МgО приймають 80-84 %, а МпSО4 · 7Н2О в 

перерахуванні на МgSО4 – 16-20 %. 

Каустичний магнезит – в’яжуча речовина з насипною щільністю 

700-850 кг/м3, з початком схоплювання 20 хв і кінцем – не пізніше 6 год, 

швидкотверднуче з міцністю на стиск у віці 28 діб – 40-60 МПа (може досягати 

80-100 МПа). 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

107 

Каустичний доломіт має насипну щільність 1050-1100 кг/м3, початок 

схоплювання 3-10, кінець – 8-20 год, міцність при стиску 10-30 МПа. 

Магнезіальні в’яжучі застосовують для виготовлення ксилолітових листів, 

виготовлення фібролітових плит, штучного мармуру, будівельних деталей. 

 

6.5. В’яжучі на рідкому склі 

Рідким (розчинним) склом називають водні розчини солей кремнієвої 

кислоти – силікату натрію Nа2О · nSіО2, або силікату калію К2О · nSіО2 (n – 

силікатний модуль, що являє собою відношення числа молекул кремнезему до 

числа молекул лужного оксиду. Він приймається від 1 до 6,5). 

Залежно від фізичного стану, розчинне скло поділяють на силікат-брилу, 

що складається із твердих кусків різних розмірів, і водний розчин силікат-

брилу – рідинне скло. 

Рідинне скло – це колоїдний водний розчин силікату натрію чи силікату 

калію, який має густину 1,3…1,5 г/см3. 

Для виробництва розчинного скла, яке можна здійснювати сухим або 

мокрим способом, як кремнеземисту сировину використовують кварцові піски, 

природні та штучні аморфізовані кремнеземмісткі речовини, як лужний 

компонент – соду, поташ, сульфат натрію, гідроксиди натрію і калію. 

При сухому способі виробництва ретельно перемішану сировинну суміш 

розплавляють у скловарних печах при температурі 1300…1400 оС, а далі 

скломасу вивантажують у вагонетки. Унаслідок швидкого охолодження на 

повітрі, вона твердне й розколюється на прозорі куски з різним відтінком, що 

мають назву «силікат-брил». 

У разі охолодження розплаву лужного силікату у проточній воді, 

отримують дрібнозернистий продукт, який називається гранулят. 

Рідинне скло одержують розчиненням подрібнених кусків силікат-брилу у 

воді в автоклавах при тиску 0,4…0,8 МПа та температурі 150 оС. 
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Розчиняти лужний силікат можна і при атмосферному тиску при 

температурі 90…100 °С, але попередньо силікат-брилу слід перевести в 

тонкодисперсний стан. 

Твердіння композицій на основі рідинного скла може відбуватися за 

рахунок взаємодії силікату натрію з СО2 повітря при гідролізі першого 

Na2SiO3 + 2H2O + CO2 = SiO2•2H2O + Na2CO3. 

При цьому утворюється гель силікатної кислоти SiO2 · 2H2O, що має 

в’яжучі властивості. 

Для прискорення твердіння рідинного скла додають кремнефторид 

натрію Na2SiF6, який сприяє виділенню гелю силікатної кислоти та гідролізу 

рідинного скла. 

 

Питання для самоконтролю 

1. На які види поділяють в’яжучі? 

2. З якої сировини виготовляють гіпсове в’яжуче? 

3. Назвіть основні властивості гіпсових в’яжучих. 

4. На які види поділяють вапно? 

5. Що таке повітряне вапно? 

6. Що виготовляють із магнезіального в’яжучого? 

7. Як виготовляють розчинне скло? 

8. Як прискорити процес твердіння рідкого скла? 
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РОЗДІЛ 7 

ГІДРАВЛІЧНІ В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ 

 

7.1. Номенклатура в’яжучих 

До них належать: гідравлічне вапно, романцемент, вапноутримуючі та 

шлаколужні в’яжучі, цементи на основі портландцементного і глиноземистого 

клінкерів, гіпсоцементно-пуцоланові й гіпсошлакоцементні в’яжучі. 

 

7.2. Гідравлічне вапно 

Гідравлічним вапном називають в’яжучі речовини, одержувані випалом 

мергелистих вапняків, що містять від 6 до 20 % глинистих домішок. Хімічний 

склад сировини і готового в’яжучого характеризується гідравлічним або 

основним модулем (ОМ) – співвідношенням оксиду кальцію до кислотних 

оксидів у відсотках по масі: 

ОМ = СаО / (SіО2 + Аl2О3 +  Fе2О3). 

Цей модуль знаходиться в межах від 1,7 до 9. 

Гідравлічне вапно поділяють на сильногідравлічне з ОМ = 1,7-4,5, і 

слабогідравлічне з ОМ = 4,5-9. При гідравлічному модулі менше за 1,7 

одержують романцемент, а якщо він більше 9 – повітряне вапно. Виробництво 

гідравлічного вапна включає випал сировини і перетворення його в порошок. 

Випал ведеться у шахтних або обертових печах при температурі 900-1100 ºС. 

Перетворення в порошок виконується гасінням або помелом. При випалі 

відбувається розкладання СаСО3 на СаО і СО2. 

Потім СаО взаємодіє з піщаними і глинистими домішками. У результаті 

утворюється речовина, що складається із СаО(С), 2СаО · SiО2(С2S), 

2СаО · Аl2О3 · SiО2(С2АS). За наявності в сировині МqСО3 утвориться також 

СаО · МqО · SiО2. Гідравлічні властивості вапна додають мінерали С2S і С2АS. 
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Справжня щільність гідравлічного вапна становить 2,6-3 г/см3, насипна 

щільність у пухкому стані – 700-800 кг/м3, в ущільненому – 1000-1100 кг/м3. 

Початок схоплювання 0,5 г, кінець – 8-16 г. Міцність при стиску 

сильногідравлічного вапна у віці 28 діб досягає 5 МПа, слабогідравлічного – 

1,7 МПа. 

Гідравлічне вапно застосовують для приготування будівельних розчинів 

підвищеної водостійкості, мурувальних та штукатурних розчинів, для 

виробництва вапняно-пуцоланових цементів, легких і важких бетонів низьких 

класів, для виготовлення стінового каміння, призначеного для експлуатації в 

умовах різної вологості, для стабілізації ґрунтів при будівництві шляхів із 

малою інтенсивністю руху. 

 

7.3. Технологія виготовлення портландцементу 

До цементів відносять гідравлічні в’яжучі речовини, до складу яких 

входять силікати й алюмінати кальцію. Їх одержують спіканням або 

плавленням вихідних матеріалів. Отриману після високотемпературної 

обробки суміш називають клінкером, що є основною складовою частиною 

цементів. Цементи класифікують: за видом клінкеру – на основі 

портландцементного і глиноземистого клінкерів; за речовинним складом – на 

чисто клінкерні, з мінеральними добавками і змішані; за міцністю при 

твердінні – на високоміцні марки 550 і 600, підвищеної міцності марки 500, 

рядові марок 300 і 400 і низькомарочні – нижче 300; за швидкістю твердіння – 

на звичайні з нормованою міцністю у віці 28 діб, швидкотверднучі – через 3 і 

28 діб, і особливо швидкотверднучі – через 1 добу і менше; за термінами 

схоплювання – на повільносхоплюванні, з початком схоплювання більше за 

1 год 30 хв, нормальносхоплюванні – від 45 хв до 1 год 30 хв, і 

швидкосхоплюванні – менше ніж 45 хв.   

Цементи нормуються також за спеціальними властивостями: 

сульфатостійкі, безусадкові, напружувані, низькотермічні, декоративні й ін. 
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Основною складовою речовиною портландцементу є клінкер. Від його 

якості передусім залежать властивості цементу. Хімічний склад 

характеризується вмістом основних оксидів у таких кількостях, %: оксид 

кальцію СаО(63-67), кремнезем SiО2(19-24), глинозем Аl2О3(4-7), оксид заліза 

Fе2О3(2-6), оксид магнію Мq2О3(0,5-5,0), сірчистий ангідрит SО3(0,3-1,0), 

оксиди лужних металів Nа2О + К2О(0,4-1,0), оксид хрому й оксид титана 

ТiО2 + СrО3(0,2-0,5), фосфорний ангідрит Р2О3(0,1-0,3). 

Мінеральний склад клінкеру. Перераховані оксиди утворюють силікати, 

алюмінати й алюмоферити, кальцит. Силікати переважно у вигляді кристалів, 

між якими розміщається проміжна речовина, що складається з алюмінатів і 

алюмоферитів кальцію в кристалічному й аморфному виді. 

Відносний вміст цих мінералів становить, у %: трикальцієвий силікат 

(аліт) 3СаО · SiО2(Са3S) – 45-60; двохкальцієвий силікат (беліт) 

2СаО · SiО(С2S) 15-35; трикальцієвий алюмінат 3СаО · А12О3(С3А) – 4-14; 

чотирикальцієвий алюмоферит (целіт) 4СаО · А12О3 · FеО3(З4АF) – 10-18. 

Крім перерахованих у клінкері містяться невелика кількість інших 

мінералів – алюмінатів, алюмоферитів і феритів кальцію, а також оксиду 

кальцію СаО в кількості 0,5-1 % і оксиду магнію МqО – до 5 % у вільному 

стані, лужних оксидів Nа2О і К2О – до 1 %. 

Виробництво портландцементу. Сировиною для виробництва служать 

карбонатні і глинисті породи. З карбонатних використовують вапняк, крейду, 

мергелі. Вапняк і крейда складаються в основному з вуглекислого кальцію 

СаСО3. Із ними в клінкер вводять оксид кальцію СаО. З глинистих порід 

застосовують найчастіше глини, рідше глинисті сланці й леси. З ними 

вводиться кремнезем SiО2, глинозем Аl2О3 і оксид заліза F2О3. 

Мергелі являють собою природну суміш вуглекислого кальцію і глинистих 

мінералів. При вмісті в мергелях СаСО3 у кількості відповідному штучно 

складеної сировинної суміші, їх називають натуральними. 
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Із вторинних ресурсів для виготовлення клінкеру використовують 

нефеліновий шлам, одержуваний при виробництві глинозему. Мається досвід 

застосування доменних, мартенівських, кольорової металургії і паливних 

шлаків, що дозволяє підвищити продуктивність печей. 

Виробництво портландцементу включає виготовлення клінкеру, 

здрібнювання його разом із гіпсом, активними мінеральними й іншими 

добавками, яких немає в сировинній шихті, або їх там недостатньо. Недостачу 

SiО2 компенсують уведенням трепелу, опоки, діатоміту, кварцового піску, 

Fе2О3 – уведенням колчеданних недогарків або залізної руди. 

Добавкою, що сповільнює терміни схоплювання цементу, є природний 

двоводний гіпс, що вводиться до 3,5% у перерахуванні на SО4.  

Добавки можуть і не вводиться. 

Активні мінеральні добавки в складі портландцементу поліпшують його 

властивості. Вони бувають природні та штучні.  

Виробництво портландцементу складається з таких операцій: видобуток 

вапняку або мергелю, глини, гіпсу, за потреби – коригувальних добавок, 

підготовку сировинних матеріалів, їхній випал, до спікання або одержання 

клінкеру, помел клінкеру в порошок разом з гіпсом і, при необхідності, з 

добавками. Найбільш відповідальний процес – одержання клінкеру з заданим 

мінеральним складом. 

Нині застосовують три способи підготовки сировинної суміші: сухий, 

мокрий і змішаний. Найбільш економічним є сухий спосіб. На одержання 1 т 

клінкеру при цьому способі витрачається 130-165 кг умовного палива. При 

мокрому способі витрата 230 кг. 

Сухий спосіб виробництва клінкеру. Застосовують при вологості 

сировинних матеріалів до 10-15 %. Вапняк і глину дроблять і потім 

завантажують у млини кульові, валкові або в млини самоподрібнення 

«Аерофол», де сполучаються здрібнювання і сушіння газами, що відходять. 

Підсушування сировини виконується й у дробарках. 
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Отримане сировинне борошно спочатку піддають попередній тепловій 

обробці при температурі до 800-850 ºС у циклонних теплообмінниках, а далі – 

у спеціальних реакторах при температурі 900-950 ºС. У них відбувається 

декарбонізація до 85-90 %. 

Обпалюють сировинне борошно при температурі 1500 ºС у коротких 

обертових печах. 

Мокрий спосіб виробництва клінкеру. Цей спосіб доцільно застосовувати 

при використанні м’якої і вологої сировини. Здрібнювання і змішування 

вапняку або крейди і глини здійснюють у воді. Рідино-текуча маса з вологістю 

34-45 % називається шламом. 

Глину переробляють у водну суспензію в глиновзбовтувачах і подають 

разом із дробленим вапняком або крейдою і коригувальними добавками в 

кульовий млин, де роблять змішування і помел. Далі вапняно-глиняний шлам 

подається в резервуари для збереження. 

При комбінованому способі перед випалом шлам збезводнюють, що 

дозволяє зменшити витрату палива на 20-30 %. Випал сировинної суміші 

здійснюють переважно в обертових печах. Довжина печей від 95 до 230 м і 

діаметр 5-7 м. Розташовуються вони з ухилом. Працюють за принципом 

притоку. Із верхнього кінця надходить порошок при сухому способі або шлам 

при мокрому. З нижнього кінця подається паливо (газ, мазут або мелене 

вугілля), що згоряє у виді 20-30-метрового смолоскипа, створюючи 

температуру до 1450 °С. Сировина в печі, що обертається зі швидкістю 

1-2 оберти/хв, рухається до нижнього кінця назустріч гарячим газам, 

проходячи зони з різними температурами. Їх умовно виділяють шість:  

І – випару, ІІ – підігріву і дегідратації, ІІІ – декарбонізації, ІV – екзотермічних 

реакцій, V – спікання, VІ – охолодження. 

При сухому способі виробництва відсутня зона випару. 

У зоні випару при температурі від 70 до 200 ºС відбувається видалення 

вільної води. Матеріал збивається у грудки (комкується), а потім розпадається 

на більш дрібні частки. У зоні підігріву і дегідратації при t = 200-700 ºС 
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вигорають органічні домішки і починається дегідратація каолініту 

А12О3 · 2SiО2 · 2Н2О і інших глинистих мінералів. Утворюється каолінітовий 

ангідрит А12О3 · 2SiО2. 

У зоні декарбонізації в інтервалі t = 900-1200 ºС відбувається дисоціація 

вуглекислого кальцію СаСО3 з утворенням вільного оксиду кальцію СаО і 

продовжується розкладання глинистих матеріалів на оксиди 2SiО2, А12О3 і 

Fе2О3. Відбувається також утворення нових з’єднань: 2СаО · SiО2(С2S), 

СаО · А12О3(СА) і 2СаО · Fе2О3(С2F). 

У зоні екзотермічних реакцій при t = 1200-1300 ºС відбувається 

прискорення реакцій у твердому стані з виділенням теплоти. Матеріал 

здебільшого складається з С2S, С3А, С4АF і невеликої кількості СаО у 

вільному стані. 

У зоні спікання при t = 1350-1450-1300 ºС утвориться 20-30 % розплаву. У 

нього спочатку переходять С3А, С4АF, СаО і МgО, а потім і С2S. Потім С2S 

вступає у взаємодію із СаО й утворюється основний мінерал цементного 

клінкеру С3S. Він погано розчиняється в розплаві й виділяється у вигляді 

кристалів. У разі зниження t до 1300 ºС рідка суміш твердіє, утворюючи 

кристали С3А, С4АF і МgО частково – скла. Цей процес продовжується в 

наступній зоні. 

У зоні охолодження при t = 1300-1000 ºС закінчуються всі процеси й 

формується склад клінкеру з кристалів С3S, С2S, С3А, С4АF, МgО, СаО і 

склоподібної фази, що складається з С3А і С4АF. Потім клінкер охолоджують до 

температури 100-200 ºС і витримують на складі до двох тижнів. Зовні він являє 

собою каменеподібні зерна розміром до 40 мм. 

Помел цементів. Портландцемент являє собою темно-сірий або 

зеленувато-сірий порошок з питомою поверхнею зерен від 2800 до 5000 см2/гр. 

Тонке здрібнювання клінкеру разом із гіпсом і активними мінеральними 

добавками проводять у кульових (трубних) млинах. Це барабани розмірами 

3,95×11; 4,5×16,4 м і ін., розділений дірчастими перегородками на дві-чотири 

камери, кожну з яких заповнюють сталевими кулями визначених розмірів, а 
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останню – циліндрами. При обертанні барабана кулі й циліндри падають, 

стираючи матеріали. На виході з млина портландцемент має температуру 80-

120 ºС. Для охолодження, а також гасіння залишків незв’язаного оксиду 

кальцію, цемент витримують у силосах місткістю 4-10 тис. т, а потім 

відправляють споживачеві у вагонах цементовозах і автоцементовозах або 

упаковують у мішки. 

 

7.4. Властивості портландцементу і його різновидів  

До основних властивостей відносять: справжню і насипну щільність, 

водопотребу, терміни схоплювання, рівномірність зміни об’єму, міцність, 

тепловиділення. 

Справжня щільність складає 3,1-3,2 г/см3. Більш економічні цементи зі 

зниженою щільністю – вони дають більш високий вихід цементного тіста. 

Насипна щільність у рихло насипаному стані дорівнює 900-1100 кг/м3, в 

ущільненому – 1400-1700 кг/м3. Чим тонше цемент, тим він має меншу насипну 

щільність. 

Водопотреба характеризується кількість води у відсотках до цементу, 

необхідної для одержання тіста нормальної густоти. Вона становить 24…28 %. 

Цементи з меншою водопотребою утворюють більш щільний цементний 

камінь. Їхня якість вища. Водопотребу цементу можна зменшити введенням у 

його склад пластифікуючих добавок ЛСТ, ЛСТМ, С-3 і ін. 

Початок схоплювання портландцементу повинний наставати не раніше 

45 хв, кінець – не пізніше 10 год. Терміни схоплювання можна відрегулювати. 

Прискорюють їх добавки СаС12, Са(NО3), Nа2SО4, сповільнюють – NаРО4, 

NаВ4О7. На швидкість схоплювання впливають водоцементне відношення, 

температура, тонкість помелу цементу. При збереженні цементу на нього 

впливають пари води і вуглекислий газ. На поверхні зерен утворюється плівка 

гідратних речовин і карбонату кальцію, що перешкоджають гідратації і 

сповільнюють терміни його схоплювання. 
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Рівномірність зміни обсягу. Нерівномірність зміни зменшує міцність 

бетону і може привести до його руйнування. Вона викликається гідратацією 

СаОвільн при вмісті його більше ніж 1,5-2 %, МgОвільн понад 5 %, при 

надлишковому введенні гіпсу. 

За міцністю портландцементи поділяються на марки 400, 500, 550 і 600, які 

встановлюють за їхньою активністю – межі міцності зразків у 28 добовому віці. 

Наростання міцності в часі для більшості цементів відбуваються по 

логарифмічній залежності. Через троє діб вона складає 35, через 7 – 65, через 

90 – 125, через 1 рік – 150 % від марочної. Твердіння цементу продовжується 

роками й може перевищити марочну міцність у 2-3 рази. 

На міцність цементу впливає мінеральний склад портландцементного 

клінкеру. При підвищеному вмісті мінералу С3S він має найбільшу кінцеву 

міцність. Менша міцність у цементів із високим вмістом С2S. 

Активність цементу в ранньому віці залежить від тонкості його помелу. 

Розмір зерен становить від 15 до 40 мкм. Глибина гідратації через 6-12 місяців не 

перевищує 10-15 мкм. Таким чином, до 20 % цементу не бере участі у гідратації. 

Підвищення тонкості помелу з 3 до 4-4,5 тис. см2/г збільшує активність на 15-

20 %. Істотно впливає на активність тривалість збереження. Через 3 місяці вона 

знижується на 15-20 %, через 6 місяців – на 20-30 %. Ще швидше втрачають 

активність тонкоподрібнені цементи. При підвищенні температури в умовах 

достатньої вологості прискорюється інтенсивність реакції між клінкерними 

мінералами і водою. Найшвидше набирає міцність цементний камінь при 

температурі 175-200 °С і вище при тиску 0,8-1,8 МПа. Прискорюється твердіння 

при температурі 70-100 °С і атмосферному тиску. Особливо широко ці способи 

застосовуються в заводських умовах. При температурі 0-8 ºС твердіння цементу 

сповільнюється, а нижче 0 ºС, при замерзанні води, взагалі припиняється.   

Застосування добавок солей нітриту натрію (NаNО2), поташу (К2О3) і ін., 

що знижують температуру замерзання води, забезпечують твердіння цементу в 

розчинах і бетонах при негативних температурах. 

Добавки хлориду кальцію (СаСl2), сульфату натрію (Nа2SО4) і ін., 

застосовують як прискорювачі твердіння і при звичайних температурах. 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

117 

Тепловиділення цементу є результатом екзотермічних реакцій між 

клінкерними матеріалами і водою. Воно залежить від мінерального складу 

клінкеру, тонкості помелу, речовинного складу цементу і становить: через 

3 доби – 113-376, 7 діб – 130-418, 28 діб – 176-553 і через три місяці – 

192-570 Дж/кг цементу. Найбільшу кількість тепла виділяють цементи з 

підвищеним змістом у клінкері мінералів С3S і С3А, менше – при більш високій 

кількості С2S і С4АF. Ця характеристика має практичне значення. 

При бетонуванні масивних конструкцій рекомендуються цементи з 

меншим тепловиділенням. Бетонування узимку вимагає застосування цементів 

із більш високим тепловиділенням. 

Портландцемент із мінеральними добавками одержують помелом 

клінкеру, двоводного гіпсу й активних мінеральних добавок до 20 %. 

Випускається тих самих марок, що і портландцемент. Допускається випуск 

марки 300. Добавки підвищують його водостійкість і сульфатостійкість. 

Морозостійкість зменшується. Заміна клінкеру більш дешевими мінеральними 

добавками зменшує його вартість. Різновидами є спеціальні цементи – 

швидкотверднучий, сульфатостійкий портландцементи. 

Шлакопортландцемент – гідравлічна в’яжуча речовина, одержувана 

помелом портландцементного клінкеру, гіпсу і гранульованих доменного або 

електротермофосфорного шлаку. Шлаки уводяться від 21 до 80 %. До 10 % їх 

може замінятися активною мінеральною добавкою.  

Справжня щільність 2,8-3 г/см3, рихло насипна – 900-1200, ущільнена – 

1400-1700 кг/м3. 

Водопотреба й терміни схоплювання приблизно такі ж, як і у 

портландцементу. 

За міцністю випускається марок 300, 400 і 500. Характеризується 

уповільненою швидкістю твердіння в початковий період. До 6-12 місяців за 

міцністю порівнюється з портландцементом і навіть перевищує її. 

Термообробка при температурі 80-95 °С активізує твердіння, тому його 

рекомендують застосовувати в заводських умовах. 
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Тепловиділення при твердінні на 15-30 % менше, ніж у портландцементу, 

він повільніше набирає міцність при знижених позитивних температурах. 

Тому він ефективний у масивних конструкціях і небажаний при зимовому 

бетонуванні. 

Жаростійкість через знижений зміст гідроксиду кальцію вище, ніж у 

портландцементу, і становить 600-800 °С, тому його рекомендують для 

жаростійких бетонів. 

Морозостійкість нижче, ніж у портландцементу – 50-100 циклів.  

Невелика кількість у цементному камені гідроксиду кальцію підвищує 

стійкість його в м’яких водах, тому він має підвищену стійкість у сульфатних 

водах. 

Шлакопортландцемент – одне з найпоширеніших в’яжучих. Випускають 

його до 25 % від усіх цементів. Застосування шлаку, який не потребує 

обпалювання, знижує його вартість проти портландцементу на 15-20 %. 

Різновидами шлакопортландцементу є швидкотверднучі й сульфатостійкі 

шлакопортландцементи. 

 

7.5. Спеціальні цементи 

До них належать: швидкотверднучі, сульфатостійкі, білий і кольорові, що 

розширюється і напружується, пластифікований і гідрофобний. 

Портландцемент швидкотверднучий одержують спільним помелом 

портландцементного клінкеру нормованого мінерального складу з гіпсом. 

Допускається вводити до 10 % активних мінеральних добавок і до 15 % 

доменних або електротермофосфорних гранульованих шлаків. Випускають 

марок 400 і 500. Для нього додатково нормується міцність у віці 3 доби. При 

вигині вона повинна бути відповідно 4 і 4,5 МПа, при стиску – 25-28 МПа. 

Особливо швидкотверднучий портландцемент є різновидом 

швидкотверднучого. Випускають марок 500, 550 і 600. Через добу він набирає 

міцність не менш 30 МПа. Швидкість твердіння досягається за рахунок 
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високого змісту мінералу С3S (60-65 %), обмеженого (до 8 %) мінералу С3А і 

підвищеної тонкості помелу. Застосовують його переважно для аварійно-

відновлювальних робіт. 

Швидкотверднучий шлакопортландцемент одержують спільним помелом 

портландцементного клінкеру нормованого мінерального складу з гіпсом і 

доменним гранульованим шлаком – 30-50 %.  

Сульфатостійкі портландцементи. До цієї групи відносять: сульфатостійкий 

портландцемент, сульфатостійкий портландцемент із мінеральними добавками, 

сульфатостійкий шлакопортландцемент і пуцолановий портландцемент. 

Декоративні портландцементи – це білі й кольорові портландцементи. 

Одержують спільним помелом малозалізистого клінкеру з гіпсом із 

добавками або без них. 

Темно-сірий колір звичайного цементу залежить від змісту в ньому оксидів 

заліза, марганцю й ін. Кращі білі цементи не повинні містити F2О3 не більше як 

0,25-0,35 %, а МnО – 0,05-0,15 %. Це досягається добавкою крейди або вапняку 

з F2О3 до 0,15 % і каоліну з F2О3 до 1 %. 

Для підвищення білизни клінкер обпалюють у відновлюваній атмосфері й 

відбілюють швидким охолодженням водою. 

За білизною ці цементи мають три сорти, за міцністю – 400 і 500. 

Портландцементи кольорові одержують спільним здрібнюванням білого 

або кольорового клінкеру, мінеральних або органічних барвників, гіпсу й 

активної мінеральної добавки. Пігменту вводять не більше ніж 15 %, 

органічного барвника до 0,5 %. Добавкою служить білий діатоміт (до 6 %). 

Випускають червоний, жовтий, зелений, блакитний, рожевий і чорний кольори. 

За міцністю марок 300, 400 і 500. 
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7.6. Структура цементного каменю, його стійкість  

і основні види корозії 

Твердіння портландцементу. У перший період при змішуванні цементу з 

водою утворюється насичений розчин, що містить іони Са2+, SО2
4, ОН+, К+. З 

нього утворюються гідросульфоалюмінат і гідроксид кальцію. У другий період 

утворяться тонкодисперсні кристали гідросилікатів кальцію. Вони ростуть у 

вигляді довгих волокон і разом із гідросульфоалюмінатом утворюють пухку 

матрицю. Рухливість суміші зменшується, відбувається схоплювання. У третій 

період збільшується кількість гідросилікатів, пори заповнюються продуктами 

гідратації. Підвищується щільність і міцність цементного каменю. 

Затверділий цементний камінь складається з кристалічних і колоїдних 

гідратних речовин, не до кінця гідратованих зерен цементу, пор, заповнених 

повітрям, і хімічно не зв’язаної води. 

В умовах експлуатації конструкції, виготовлені на цементних в’яжучих, 

можуть піддаватися хімічній корозії. Корозія в газоподібному середовищі 

протікає зазвичай за наявності вологи і так само, як у воді.  

Корозія першого виду відбувається в результаті розчинення цементного 

каменю водами з малою тимчасовою жорсткістю. Це вода гірських рік, дощова, 

болотна, конденсат. Руйнування цементного каменю починається вимиванням 

Са(ОН)2, розчинність якої становить 1,2 г/л у розрахунку на СаО, а потім 

відбувається руйнування клінкерних мінералів. Вилуговування 15-30 % СаО з 

цементного каменю призводить до зменшення міцності на 40-50 %.  

Корозія другого виду відбувається в результаті взаємодії складового 

цементного каменю з кислотами і деякими солями. При обмінних реакціях 

утворюються легкорозчинні з’єднання, які не мають міцності. До цього виду 

корозії відносять вуглекислотну, загальнокислотну і магнезіальну. 

Корозія третього виду виникає при дії на цементний камінь речовин, 

здатних утворити кристалічні з’єднання збільшеного обсягу. Вони тиснуть на 

стінки пор і руйнують цементний камінь. 
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Сульфатно-магнезіальна корозія виникає при дії на цементний камінь 

сульфату магнію МgSО4. Реакція протікає за схемою: 

Са(ОН)2 + МgSО4 + 2Н2О = СаSО4 ‧ 2Н2О + Мg(ОН)2. Утвориться пухка маса 

Мg(ОН)2 і кристали СаSО4 ‧ 2Н2О, що розчиняються у воді. Вплив на цемент 

позначається при концентрації МgSО4 більше за 0,5-0,75 %. Відбувається 

сполучення двох видів корозії – магнезіальної і сульфатної. 

 

7.7. Глиноземистий цемент 

Глиноземистий цемент – швидкотвердіюче гідравлічне в’яжуче, продукт 

тонкого подрібнення клінкеру одержуваного випалюванням (до плавлення або 

спікання) сировинної суміші. 

Глиноземистий цемент у будівництві застосовують у чистому виді і як 

добавки для виготовлення інших в’яжучих.  

Хімічний склад характеризується вмістом головних оксидів: алюмінію 

(глинозем А12О3) – 30-50 %, кальцію (СаО) – 35-45 %, кремнію (кремнезем 

SiО2) – 5-15 %, заліза (Fе2О3) 5-15 % і невеликої кількості у вигляді домішок 

інших оксидів: титана (ТiО2) – 1,5-2,5 %, магнію (МgО) – 0,5-1,5 %, сірчаного 

ангідриду (SО3) – 0,1-1 %, лужних металів (Nа2О + К2О) – до 1 %. 

Мінеральний склад глиноземистого цементу характеризується вмістом у 

ньому з’єднань однокальцієвого алюмінату (СА), однокальцієвого 

двоалюміната (СА2), п’ятикальцієвого триалюміната (С5А3), геленіту (С2АS), 

двокальцієвого силікату (βС2S). Основним мінералом, що визначає властивості 

глиноземистого цементу, є СА. Він утворює тверді розчини з однокальцієвим 

феритом до 15 % і оксидом заліза – до 10 %. При твердінні камінь дає високу 

міцність. Мінерал С3А5 швидко схоплюється і твердіє, СА2 твердіє, але має 

високу кінцеву міцність.  

Сировиною для виготовлення є вапняки СаСО3 і боксити А12О3 ‧ nН2О. 

Можуть застосовуватися алюмінієві шлаки й обпалені високоглиноземні глини. 

Виготовляють двома способами: спіканням або плавленням сировинної суміші. 



Будівельне матеріалознавство 

122 

Спіканням в обертових або шахтних печах роблять випал 

тонкоподрібненої сировинної суміші бокситу і вапняку. При температурі 

1300 °С утворюється глиноземистий клінкер. 

Плавленням у доменних печах одночасно одержують чавун і глиноземистий 

шлак. Печі завантажують залізистим бокситом, вапняком, металевим брухтом і 

коксом. Розплавлений чавун і шлак періодично випускають. Температура шлаку 

1600-1700 ºС. Охолоджений шлак є клінкером глиноземистого цементу. 

Твердіння глиноземистого цементу відбувається в результаті взаємодії 

мінералів з водою, і насамперед основного мінералу СА, що протікає за схемою: 

СаО ‧ Аl2О3 + 10Н2О = СаО ‧ Аl2О3 ‧ 10Н2О. При температурі 22-30 ºС 

СаО ‧ Аl2О3 ‧ 10Н2О переходять у СаО ‧ Аl2О3 ‧ 8Н2О і утворюється гідроокис 

алюмінію А1(ОН)2.  

Справжня щільність цементу 3,1-3,3 г/см3. Насипна щільність у пухкому 

стані 1000-1300 кг/м3, в ущільненому – 1600-1800 кг/м3, водопотреба 23-28 %. 

Початок схоплювання не раніше 45 хв, кінець – не пізніше 12 год. 

Прискорювачами служать Са(ОН)2, Nа2СО3, СаSО4, портландцемент, 

сповільнювачами – NаСl, СаСl2 КСl, винна кислота й ін. 

Цей цемент при твердінні швидко набирає міцність. Через 10-15 год 

міцність становить 15-20 МПа, через добу – 80-90 % від марочної. Марки 

цементу, обумовлені у віці трьох діб, – 400, 500 і 600. Через 10-20 років 

міцність зростає на 50-60 %.  

Глиноземистий цемент інтенсивно твердіє при знижених температурах. 

Так, при 0 ºС через три доби міцність його становить 50 % марочної. Це 

пояснюється підвищеною екзотермією в початковий період. Пропарювання та 

автоклавна обробка знижують його міцність.  

Бетони на глиноземистому цементі мають підвищену водостійкість, у 

порівнянні з портландцементом. Жаростійкість їх дуже висока і становить 

1200-1600 ºС. Пояснюється це відсутністю в цементі гідроксиду кальцію. Вони 

більш морозостійкі й водонепроникні, тому що пористість цементного каменю 

нижче в 1,5 раза пористості портландцементного каменю. 
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Глиноземистий цемент рекомендують застосовувати для виготовлення 

жаростійких, морозостійких і водонепроникних бетонів, при виконанні 

аварійних і ремонтних робіт. Вартість його перевищує вартість 

портландцементу в 5-6 разів. 

 

7.8. В’яжучі автоклавного твердіння 

За класифікацією, запропонованою П. І. Баженовим, можна виділити такі 

групи: 

а) силікатні, приготовлені із сировинної суміші, що містять вапно (гашену 

або мелену кипілку) і кварцовий пісок, які утворюють силікати кальцію в 

процесі автоклавної обробки; 

б) жужільні (шлакові), виготовлені з використанням металургійних або 

паливних шлаків як кремнеземистий компонент; 

в) зольні, що готуються із застосуванням золи від спалювання вугілля, 

сланців, торфу; 

г) в’яжучі, виготовлені з використанням відходів хімічної (нефеліновий 

шлам і ін.) і гірничодобувної промисловості. 

Кожне із зазначених в’яжучих містить дві головні частини: 

кремнеземистий компонент (SiО2 у кристалічній або аморфній формі) і вапно 

(СаО); добавки, що вводяться, можуть регулювати процес структурування. 

Твердіння цієї групи в’яжучих засновано на технічному синтезі 

гідросилікатів кальцію, що відбуває в середовищі насиченої водяної пари при 

температурі (у промислових автоклавах) 174,5-200 ºС і відповідному тиску 

пари 0,9-1,3 МПа. У результаті взаємодії оксидів SiО2 і СаО за участю води 

утворюється група гідросилікатів – тоберморитів складу 5СаО ‧ 6SiО2 ‧ nН2О з 

різною кількістю води (n-3-10,5). Тоберморитів, обумовлюючим високу 

міцність автоклавних матеріалів, можуть супроводжувати погано 

закристалізовані гідросилікати. 
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В’яжучі автоклавного твердіння застосовують для виготовлення 

різноманітних матеріалів: пористі (газосилікат, піносилікат) – для 

теплоізоляційних елементів зовнішніх стін і покрить будинків; щільні – для 

конструкційних елементів. 

Використання промислових відходів, що не вимагають випалу, для 

безцементних в’яжучих матеріалів дає можливість заощаджувати паливо й 

енергію, одержувати порівняно низьку їхню собівартість і одночасно 

вирішувати екологічні проблеми захисту середовища від забруднення 

відходами виробництва. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що відносять до гідравлічних в’яжучих? 

2. Що таке «романцемент»? 

3. Де застосовують гідравлічне вапно? 

4. Що таке «клінкер»? 

5. Яка сировина слугує основою для виготовлення портландцементу? 

6. Як виготовляють портландцемент? 

7. Назвіть основні властивості портландцементу. 

8. Що таке «шлакопортландцемент»? 
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РОЗДІЛ 8 

БЕТОНИ І БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ 

 

8.1. Класифікація бетонів 

Бетоном називають штучний матеріал, який отримують у результаті 

твердіння правильно підібраної, ретельно перемішаної й ущільненої суміші 

(в’яжучої речовини, води, заповнювачів і, у необхідних випадках, спеціальних 

добавок). Цю суміш до початку її затвердіння називають бетонною сумішшю. 

Бетони класифікують за такими ознаками: основне призначення, середня 

щільність, вид в’яжучого, вид заповнювача, за структурою й умовами твердіння. 

За призначенням розрізняють: конструкційні (звичайний) та спеціальні 

(гідротехнічний, бетон для транспортного будівництва, дорожній, жаростійкий, 

теплоізоляційний, хімічно-стійкий, декоративний, радіаційно-захисний, 

корозійностійкий тощо). 

Звичайним називають бетон, до якого не висувають особливих вимог. 

Гідротехнічний застосовують для зведення гідротехнічних споруд (греблі, 

водорегулювальні та водозабірні споруди й ін.). 

Бетони для транспортного будівництва застосовують для зведення мостів, 

віадуків, шляхопроводів, естакад, водопропускних труб тощо. 

Дорожнім називають бетон, який застосовують у покриттях доріг, 

аеродромів і інших подібних споруд. 

Жаростійкі бетони застосовують для виготовлення конструкцій, що в 

умовах експлуатації піддаються постійному або періодичному впливі високих 

температур (вище за 200 °С). 

Конструкційно-теплоізоляційні бетони призначені для конструкцій, до 

яких ставляться вимоги як щодо несучої здатності, так і щодо теплоізоляційних 

властивостей. 

Корозійностійкими називають бетони, здатні в умовах експлуатації 

протистояти впливові агресивних середовищ. 
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За середньою щільністю розрізняють особливо важкі, важкі, легкі й 

особливо легкі бетони.  

Особливо важкі бетони із середньою щільністю більше за 2500 кг/м3 

виготовляють на особливо важких заповнювачах (магнетит, лімоніт, барит, 

чавунний дріб, обрізки сталі). Ці бетони застосовують для виготовлення 

спеціальних конструкцій, наприклад, при спорудженні атомних електростанцій 

для захисту від радіоактивного випромінювання. 

Важкі бетони із середньою щільністю 2000-2500 кг/м3 виготовляють на 

щільному піску і крупному заповнювачі з щільних гірських порід і 

використовують у всіх несучих конструкціях. 

Легкі бетони із середньою щільністю 500-2000 кг/м3 виготовляють на 

пористому крупному заповнювачі й пористому або щільному дрібному 

заповнювачі. Їх використовують здебільшого для влаштування 

огороджувальних і несучих конструкцій. 

Особливо легкі бетони (ніздрюваті, пористі) із середньою щільністю до 

500 кг/м3 виготовляють із в’яжучої речовини, мелених заповнювачів і 

пороутворювача. Застосовують як теплоізоляційний матеріал у вигляді блоків, 

плит, шкарлуп. 

За видом в’яжучих бетони поділяють на цементні, на вапняних в’яжучих, 

гіпсові, шлаколужні, полімерні.  

Цементні бетони виготовляють на портландцементі і його різновидах, 

глиноземистому цементі. Вони мають універсальні властивості й 

застосовуються для несучих і огороджувальних конструкцій будинків і споруд. 

Бетони на вапняних в’яжучих виготовляють на вапні, кварцовому піску, 

шлаку, золі, активних мінеральних добавках. Бетони на вапні і 

кремнеземистому компоненті, які твердіють при автоклавній обробці, 

називають силікатними. Найбільше поширення мають силікатні бетони на 

кварцовому піску. Застосовують їх у промисловому і цивільному будівництві 

для виготовлення стінових блоків, панелей, влаштування теплоізоляції. 
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Гіпсові бетони виготовляють на основі гіпсових в’яжучих: будівельного, 

високоміцного (технічного), високообпалюваного. Ці бетони мають низьку 

водостійкість. Їх застосовують переважно для виготовлення перегородкових 

плит і панелей, що експлуатують у сухому середовищі. Більш водостійкі бетони 

на гіпсоцементно-пуцолановому в’яжучому, що застосовують для виготовлення 

сантехкабін і навіть зовнішніх стін. 

Шлаколужні бетони виготовляють на шлаколужних в’яжучих – доменному 

гранульованому шлаку і лужному компоненті – соді, поташі, рідкому склі й ін. 

Застосовують їх для виготовлення будь-яких конструкцій. 

Полімерні бетони виготовляють на полімерних в’яжучих – поліефірних, 

епоксидних і інших смолах. Їх застосовують для експлуатації в агресивних 

середовищах.  

За видом застосовуваних заповнювачів: бувають на щільних, пористих і 

спеціальних заповнювачах. 

Щільні заповнювачі з гірських порід або відходів промисловості мають 

середню густину понад 2000 кг/м3 (гранітний щебінь, металургійні шлаки). 

Пористі заповнювачі мають середню щільність менше за 2000 кг/м3. Це 

заповнювачі, що спеціально виготовляються – керамзитовий гравій і пісок, 

аглопоритовий щебінь і пісок і ін., або одержувані з гірських порід – туфів, 

вапняків і ін. Сюди належать також бетони з пористими великими і щільними 

дрібними заповнювачами, бетони на органічних заповнювачах. 

Спеціальні заповнювачі надають бетонам певні властивості. Так, 

заповнювачі із залізних руд, що мають підвищену щільність, поглинають 

радіоактивні промені. Їх застосовують у бетонах для захисту від радіоактивного 

випромінювання. Жаростійкі бетони виготовляють, використовуючи бій 

керамічних виробів, шамотний щебінь і пісок. 

За крупністю зерен заповнювачів розрізняють бетони піщані (розглядають 

як дрібнозернисті і містять пісок крупністю до 5 мм), дрібнозернисті 

(найбільша крупність заповнювача не перевищує 10 мм) та крупнозернисті 

(крупність заповнювача від 10 до 150 мм). 
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Залежно від характеру структури розрізняють такі види бетонів. 

Бетони щільної структури, у яких простір між зернами заповнювачів 

цілком зайнято затверділою в’яжучою речовиною. Припустимий обсяг 

міжзернових порожнеч в ущільненій бетонній суміші не перевищує 6 %. 

Крупнопористі бетони (безпіщані або малопіщані), у яких значна частина 

обсягу міжзернових порожнеч залишається не зайнятою дрібним заповнювачем 

і затверділим в’яжучим. 

Поризовані бетони, у яких простір між зернами заповнювача зайнято 

в’яжучою речовиною, поризованим піноутворювачем або газоутворюючими 

добавками. 

Ніздрюваті бетони – бетони зі штучно створеними комірками-порами, що 

складаються із суміші в’яжучої речовини, тонкодисперсного кремнеземистого 

компонента і пороутворюючої добавки. 

За умовами твердіння бетони поділяються на: 

- бетони природного твердіння, що твердіють при температурі 15-20 °С і 

атмосферному тиску; 

- бетони, що піддають, з метою прискорення твердіння, тепловій обробці 

(70-90 °С) при атмосферному тиску; 

- бетони, що твердіють в автоклавах при температурі 175-200 °С і тиску 

пари 0,9-1,6 МПа. 

 

8.2. Важкий бетон. Вихідні матеріали для одержання. Вимоги  

до вихідних матеріалів 

Якість бетону зазвичай залежить від матеріалів, які використовуються. 

Вибір цих матеріалів, з врахуванням вимоги до бетону та самих матеріалів, – 

важлива технологічна операція при проєктуванні складу бетону. 

Цементи. Вид цементу обирають залежно від призначення конструкцій і 

умов їхньої експлуатації, необхідного з розрахунку міцності конструкцій класу 

бетону (марки), міцності для збірних конструкцій або проєктного віку для 

монолітних і збірно-монолітних конструкцій. 
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Витрата цементу в бетоні буде раціональною, якщо дотримується 

співвідношення між марками цементу й міцністю бетону. 

Зі зменшенням цього співвідношення збільшується витрата цементу, 

розвиваються усадочні деформації і знижується тріщиностійкість бетону, при 

збільшенні – за рахунок недостатнього вмісту цементу, бетонна суміш 

розшаровується, знижується щільність бетону. 

Як дрібний заповнювач застосовують у бетонах природний і штучний пісок. 

Природний пісок – це рихла суміш зерен крупністю від 0,14 до 5 мм, що 

утворилися в результаті природного руйнування (вивітрювання) скельних 

гірських порід. 

Штучний пісок одержують дробленням твердих гірських порід або деяких 

побічних продуктів промисловості, наприклад металургійних шлаків. Форма 

зерен дроблених пісків гострокутна, поверхня шорстка. Ці піски не містять 

шкідливих домішок, які часто трапляються в природному піску. 

Пісок для бетону повинен складатися із зерен різного розміру, щоб його 

міжзернова пустотність була мінімальною, – чим менше обсяг порожнин у 

піску, тим менше потрібно цементу для одержання щільного бетону. 

Застосовувати зерна розміром від 5 до 10 мм до 5 % допускається, зерна 

діаметром більше за 10 мм застосовувати не можна. Оптимальний зерновий 

склад визначається ситовим методом, і характеризується вмістом у ньому зерен 

різного розміру.  

Для визначення зернового складу піску використовують стандартний набір 

сит з отворами (мм) 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 і 0,14, через які просівають 1 кг 

висушеного до постійної маси піску. На підставі результатів ситового аналізу 

піску розраховується модуль крупності піску Мкр. 

Залежно від зернового складу розрізняють пісок підвищеної крупності, 

великий, середній, дрібний і дуже дрібний. 

Зерновий склад піску може визначатися також і за графіком, для побудови 

якого по горизонталі відкладають розміри отворів сит (у мм), по вертикалі – 

повні залишки на ситах (%). Отримані точки з’єднують ламаною лінією, яку 
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називають «крива зернового складу піску». Якщо крива фактичного розсіву 

лежить у межах заштрихованої області стандартного графіка, то пісок 

придатний для бетону. Якщо крива виходить за межі заштрихованої області, то 

пісок потрібно збагатити, відсіваючи непотрібні фракції, або промити його. 

Збагачення і промивання піску роблять у кар’єрі.  

Для важкого бетону рекомендуються великі й середні піски. 

Використовувати для бетону дрібні (і тим більше дуже дрібні піски) 

допускається тільки після техніко-економічного обґрунтування доцільності 

їхнього застосування. 

Крупний заповнювач. Застосовують дроблений із гірських порід щебінь 

або гравій. Щебінь відрізняється від гравію гострокутною формою і шорсткою 

поверхнею зерен, у зв’язку з чим зчеплення його з цементно-піщаним розчином 

краще, ніж гравію. Вміст шкідливих домішок у щебені незначний. 

Зерновий склад заповнювача визначають просіванням середньої проби 

(10 кг), висушеної до постійної маси через стандартний набір сит із розмірами 

отворів (мм) 70, 40, 20, 10 і 5, і наступним зважуванням залишків на кожнім 

ситі. Потім обчислюють у відсотках часткові й повні залишки, і встановлюють 

найбільшу Dнайб і найменшу Dнайм крупність зерен заповнювача. За найбільшу 

крупність зерен приймають розмір отворів того верхнього сита, на якому 

повний залишок перевищує 5 %, за найменшу – розмір отворів першого знизу 

сита, повний залишок на якому становить не менш ніж 95 %. Крім того, 

обчислюють значення 0,5(Dнайб + Dнайм) і 1,25 Dнайб. 

Для оцінки складу крупного заповнювача за результатами розсіювання 

будують криву. Крупний заповнювач визнають придатним для бетону, якщо 

крива його зернового складу розташовується в межах заштрихованої площі 

стандартного графіка. 

Міцність зерен крупного заповнювача впливає на міцність приготовленого 

на ньому бетону. Міцність щебеню за міцністю залежить від вихідної гірської 

породи, з якої він зроблений. Для важких бетонів варто застосовувати щебінь, 

отриманий із гірських порід міцністю в 1,5–2 рази вище заданої марки бетону. 
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Остаточно придатність щебеню або гравію для бетону необхідної марки 

встановлюють за результатами випробувань бетону, приготовленого на цьому 

заповнювачі. 

Морозостійкість щебеню і гравію визначають поперемінним 

заморожуванням і відтаванням у насиченому водою стані, а також прискореним 

методом – заморожуванням у розчині сірчанокислого натрію. За 

морозостійкістю поділяють на марки, F: 15, 25, 50, 100, 150, 200 і 300.  

Для бетонів застосовують щебінь фракцій (за розмірами), мм: 5(3)-10; 10-

20; 20-40, або суміш фракцій. 

Вода. У технології бетонних робіт воду використовують для приготування 

бетонних сумішей, догляду за бетоном у процесі його твердіння, промивання 

заповнювачів. За своєю якістю вода повинна відповідати діючим технічним 

умовам. Вона не повинна містити шкідливих домішок, що можуть 

перешкоджати нормальному схоплюванню і твердінню в’яжучих речовин, або 

викликати появу в структурі бетону новоутворень, що знижують міцність і 

довговічність бетону. 

Без попередньої перевірки для замішування суміші і догляду за бетоном 

можна застосовувати питну воду, річкову, озерну або зі штучних водойм, що не 

забруднені стічними викидами, солями, оліями. 

Добавки до бетонів. Для поліпшення властивостей бетонних сумішей і 

бетону застосовуються різні добавки. 

Пластифікуючими називають добавки, що збільшують рухливість (або 

зменшують жорсткість) бетонних сумішей без зниження міцності бетону. Це 

поверхнево-активні речовини.  

Протиморозні добавки уводять для твердіння бетону при мінусових 

температурах середовища, адже вода без добавок замерзає і припиняється 

гідратація цементу. Лід, що утворився, розпушує ще слабку структуру 

цементного каменю, що викликає втрату міцності в бетоні. 
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Для забезпечення твердіння бетону на морозі, у бетонну суміш уводять 

протиморозні добавки, що знижують температуру замерзання води, вода 

залишається в рідкому стані і процес гідратації цементу продовжується. 

Добавки, що скорочують витрату цементу – це мінеральні порошки, 

побічні продукти промисловості: пилоподібна зола теплоелектростанцій, 

доменні і паливні шлаки в тонкомолотому виді. 

 

8.3. Основні вимоги та загальні властивості бетонної суміші й бетону. 

Обставини, що впливають на характеристики бетону 

Легкоукладальність – здатність бетонної суміші заповнювати форму і 

утворювати в результаті ущільнення щільну й однорідну масу. Вона оцінюється 

трьома показниками: рухливістю, твердістю і зв’язністю суміші. 

Рухливість визначають за осіданням стандартного конуса (ОК). Усічений 

конус виготовляють із тонкої листової сталі таких розмірів: висота 300 мм, 

діаметр нижньої основи 200 мм, верхньої – 100 мм (рис. 7.1).  

 

Рис. 8.1. Конус для визначення осідання бетонної суміші 

 

Конус із середини протирають вологою ганчіркою і встановлюють на 

горизонтальну площадку, яка не усмоктує вологу. Бетонною сумішшю 

наповнюють конус за три прийоми, щораз ущільнюючи суміш металевим 

стержнем діаметром 20 мм. Поверхню суміші загладжують, потім конус 

плавно піднімають і встановлюють поруч із конусом, що утворився, з бетонної 
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суміші. Бетонна суміш осідає. Різниця висот металевої форми конуса й осілої 

бетонної суміші, виражена в сантиметрах, характеризує рухливість суміші й 

називається осіданням конуса. Цим способом оцінюють рухливість 

пластичних бетонних сумішей. 

Жорсткість сумішей, у яких ОК = 0, характеризують показником 

жорсткості, зумовленої на приладі, що являє собою металевий циліндр 

діаметром 240 і заввишки 200 мм. Циліндр установлюють на лабораторну 

віброплощадку зі стандартними характеристиками. Потім у циліндр вставляють 

стандартний конус і заповнюють його бетонною сумішшю, так само як і при 

визначенні рухливості. Конус знімають і на бетонну суміш у циліндрі 

опускають сталевий диск із наскрізними отворами, прикріплений до штатива, 

що створює при ущільненні суміші привантаження 0,9 кПа. Включивши 

віброплощадку, суміш піддають вібрації доти, поки цементне тісто не почне 

виділятися з усіх отворів диска. У цей момент вібратор виключають. Час, 

необхідний для ущільнення суміші в приладі, називають показником 

жорсткості бетонної суміші (Ж), і виражають у секундах.  

Залежно від легкоукладальності розрізняють тверді й рухливі бетонні 

суміші.  

Зв’язність – це здатність бетонної суміші зберігати однорідну структуру, 

тобто не розшаровуватися в процесі транспортування, укладання й ущільнення. 

При ущільненні суміші частки зближаються, а частина води, як найбільш 

легкого компонента, віджимається наверх, утворюючи капілярні ходи і 

порожнини під зернами крупного заповнювача. Крупний заповнювач, щільність 

якого відрізняється від щільності розчинної частини (суміш цементу, піску і 

води), також переміщується в тілі бетонної суміші. Якщо заповнювач щільний і 

важкий (наприклад, гранітний щебінь) частки його осідають, легкі пористі 

заповнювачі (керамзит, аглопорит) – спливають. Усе це погіршує структуру 

бетону, робить його неоднорідним, збільшує водопроникність і знижує 

морозостійкість. Щоб підвищити зв’язність і запобігти розшаруванню бетонної 
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суміші, необхідно правильно призначати кількість дрібного заповнювача в 

складі бетону, скорочувати витрати води затворення використовуючи 

пластифікуючі добавки. 

На легкоукладальність бетонних сумішей впливає вміст цементного тіста, 

води, вид цементу, крупність і форма зерен заповнювачів, співвідношення 

між великим заповнювачем і піском, чистота заповнювачів, поверхнево-

активні добавки. 

Вміст цементного тіста. Чим більше в бетонній суміші цементного тіста 

(цемент+вода), тим вище легкоукладність. Цементного тіста повинно бути 

досить для заповнення порожнеч і охоплення зерен заповнювачів з деяким їх 

розсуненням. Зі збільшенням товщини охоплюючого шару тертя між зернами 

зменшується, і легкоукладність суміші підвищується. 

Рухливість суміші при витраті цементу від 200 до 400 кг/м3 залежить 

здебільшого від витрати води. Ця закономірність називається законом сталості 

водопотреби.  

Вміст води. З підвищенням вмісту води рухливість суміші збільшується. 

Однак її кількість повинна бути оптимальною для того, щоб не відбувалося 

розшарування, що супроводжується осадженням заповнювачів і виділенням 

води на поверхні укладеного бетону. У бетоні на портландцементі цього не 

відбувається при В/Ц не більше за 1,65 нормальної густоти цементного тіста. 

Добавки змінюють цю «межу». Зі збільшенням кількості води при постійній 

кількості цементу міцність бетонів знижується. 

Вид цементу. Легкоукладність бетонної суміші залежить від нормальної 

густоти цементного тіста (НГЦТ). Пуцоланові портландцементи, особливо з 

добавками діатоміту і трепелу, мають високу НГЦТ, утворюють більш в’язке 

цементне тісто, і бетонні суміші на них мають гіршу легкоукладність у 

порівнянні із сумішами на портландцементі. 

Крупність заповнювачів. З підвищенням крупності щебеню, гравію, піску 

сумарна площа їхніх зерен зменшується.  
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Співвідношення між крупним заповнювачем і піском повинне бути 

оптимальним із таким розрахунком, щоб пустотність їхньої суміші була 

якомога менше. При підвищеному вмісті піску питома поверхня зерен 

підвищується, і бетонна суміш стає менш рухливою. 

Форма зерен заповнювача. Кращу легкоукладність мають бетонні суміші 

на заповнювачах із гладкою поверхнею – гравії і річковому або морському піску 

в порівнянні з бетонними сумішами на щебені і гірському піску. 

Чистота заповнювачів. Пилоподібні, і, особливо, глинисті частки в 

заповнювачах негативно впливають на легкоукладність бетонних сумішей, тому 

що мають велику питому поверхню і підвищену водопотребу. 

Поверхнево-активні добавки. Застосування поверхнево-активних добавок і 

особливо пластифікаторів є одним із найбільш ефективних засобів підвищення 

легкоукладності бетонних сумішей.  

Міцність бетону. Найважливішою властивістю бетону є міцність. 

Найкраще він чинить опір стиску, тому конструкції з нього проєктують з 

урахуванням цієї якості. І тільки в окремих конструкціях враховується міцність 

бетону на розтяг або на розтяг при вигині. 

Міцність при стиску. Міцність бетону на стиск визначається за 

результатами випробувань партії кубиків. Стандартний куб має розмір ребра 

15 см. Міцність бетону на стиск визначається через класи міцності бетону, які 

позначаються літерою С. Класи міцності ґрунтуються на характеристичній 

кубиковій міцності (із гарантованою з 95%-ю імовірністю), визначеній при 

стисненні куба з ребром 15 см у віці 28 діб з бетону робочого складу.  

Класи міцності для бетонних і залізобетонних конструкцій дають у межах 

С8/10…С50/60, де перша цифра позначає розрахункове значення, а друга – 

характеристичне значення кубиковій міцності. 

Класи понад С30/35 відносяться до високоміцних бетонів, а менше ніж 

С8/10 – до неконструктивних (підготовки, підливки та ін.). 
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Марки бетону за морозостійкістю від F25 до F500 характеризують число 

витримуваних циклів поперемінного заморожування та розморожування у стані 

насиченості водою. 

Марки бетону за водопроникністю від W2 до W12 характеризують 

граничний тиск води, при якому ще спостерігається просочування її через 

випробувальний зразок. 

Марки бетону за щільністю від D800 до D2400 характеризують середню 

щільність (кг/м3). 

Оптимальний клас і марку бетону вибирають на основі техніко-

економічних міркувань залежно від типу залізобетонної конструкції, її 

напруженого стану, способу виготовлення, умов експлуатації та ін. 

Технологічні фактори, що впливають на міцність бетону. Впливають: 

активність цементу, вміст (кількість) цементу, відношення води до цементу по 

масі (В/Ц), якість заповнювачів, якість перемішування і ступінь ущільнення 

суміші, вік і умови твердіння бетону, повторне вібрування.  

Вміст цементу. З підвищенням вмісту цементу в бетоні його міцність 

зростає до визначеної межі, потім міцність зростає повільніше, інші ж 

властивості бетону погіршуються: збільшуються усадка, повзучість. Тому не 

рекомендується вводити на 1 м3 бетону більше ніж 600 кг цементу. 

Водоцементне відношення (В/Ц). Міцність бетону зі зменшенням В/Ц 

підвищується, зі збільшенням – зменшується. Це визначається фізичною 

сутністю формування структури бетону. При твердінні бетону з цементом 

взаємодіють 15-25 % води, а для одержання легкоукладності суміші вводиться 

зазвичай 40-70 % води (В/Ц = 0,4...0…0,7). Надлишкова вода утворює пори в 

бетоні, що знижують його міцність. 

Якість заповнювачів. Неоптимальність зернового складу, застосування 

дрібних заповнювачів, наявність глини і пилоподібних фракцій, органічних 

домішок зменшують міцність бетону. Міцність великих заповнювачів, сила 

їхнього зчеплення з цементним каменем істотно впливають на міцність бетону. 
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Якість перемішування і ступінь ущільнення бетонної суміші істотно 

впливають на міцність бетону. Міцність бетону, приготовленого в 

бетонозмішувачах примусового змішування, вібро- і турбозмішувачах, вище за 

міцність бетону, приготовленого в гравітаційних змішувачах, на 20-30 %. 

Якісне ущільнення суміші підвищує міцність бетону, тому що зміна середньої 

щільності бетону на 1 % змінює міцність на 3-5 %. 

 

8.4. Гідротехнічний бетон 

Залежно від умов експлуатації встановлюють показники якості бетону, 

основними з яких є такі: клас за міцністю на стиск С; марка за морозостійкістю 

F; марка за водонепроникністю W.   

Гідротехнічний бетон призначений для будівництва гідротехнічних споруд, 

у зв’язку з чим до його якості ставляться додаткові вимоги: водопоглинання, 

лінійна усадка і набрякання, стійкість проти агресивного впливу води, 

мінімальне тепловиділення, опір стиранню потоком води, тріщиностійкість. 

Час тужавіння (вік) бетону, що відповідає його класам за міцністю на 

стиск, осьовому розтяганню і марці за водонепроникністю, приймається 

переважно для масивних гідромеліоративних споруд і конструкцій 

гідротехнічних споруд 180 діб; для збірних і монолітних конструкцій морських 

і збірних конструкцій річкових транспортних споруд і тонкостінних 

гідромеліоративних конструкцій – 28 діб. Час твердіння (вік) бетону, що 

відповідає його проєктній марці за морозостійкістю, приймається 28 діб, для 

масивних конструкцій, зведених у теплій опалубці, – 60 діб. 

Клас бетону за міцністю на стиск С визначають за осьовим стиском куба 

розміром 15×15×15 см. Класи за міцністю бетону, С8/10; С12/15; С16/20; 

С20/25; С25/30; С30/35; С32/40; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60. 

Марка бетону за морозостійкістю F50; F75; F100; F150; F200; F300; 

F400; F500. 
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Вимоги за морозостійкістю ставляться тільки до конструкцій, що 

перебувають у зоні перемінного рівня, води, у зоні висотою 2 м від рівня води і 

зовнішньому надводному бетоні. 

Марки бетону за водонепроникністю: W2; W4; W6; W8; W10; W12. 

Вимоги до матеріалів гідротехнічного бетону залежать від умов його 

експлуатації в конструкціях. 

Для підводного бетону варто застосовувати пуцолановий портландцемент і 

шлакопортландцемент як найбільш водостійкі. Допускається застосовувати 

портландцемент без мінеральних добавок і з мінеральними добавками. 

Для сульфатної агресивної води необхідно застосовувати сульфатостійкі 

портландцементи. 

Для бетону зони перемінного рівня води, експлуатованого в найбільш 

важких умовах, кращим вважається сульфатостійкий портландцемент. 

Допускається застосовувати портландцемент із вмістом мінералу С3А до 8 %. 

Для надводного бетону рекомендується застосовувати портландцемент, 

портландцемент із мінеральними добавками, шлакопортландцемент. Для 

бетону внутрішньої зони варто використовувати низькотермічні цементи – 

пуцолановий і шлакопортландцемент. Допускається застосовувати 

портландцемент і портландцемент із мінеральними добавками. 

Як дрібний заповнювач для гідротехнічного бетону застосовують 

природний і штучний пісок із Мкр від 1,5 до 3,5. Дрібний пісок із Мкр менше 2 

застосовують у бетонах із пластифікованими добавками. 

Дроблений пісок повинен мати достатню для одержання необхідної марки 

бетону морозостійкість. 

Крупний заповнювач – щебінь і гравій із вивержених і осадових гірських 

порід розмірами зерен від 5(3) до 150 мм. 

Марка щебеню з вивержених порід повинна перевищувати марку бетону 

не менше ніж у 2,5 раза, а з осадових порід – не менше ніж у 2 рази. 
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8.5. Види гідротехнічного бетону 

Дрібнозернистий бетон – бетон, у якого крупність заповнювача до 10 мм. 

Його можна укладати торкретуванням за допомогою цемент-гармати. У цемент-

гармату засипають суху суміш дрібнозернистого бетону, що стисненим 

повітрям подається по гнучкому шлангу до місця укладання бетону. До 

вихідного отвору гнучкого шланга по спеціальному шлангу під тиском 

надходить у потрібній кількості вода. При виході з отвору сопла суха суміш 

змочується водою й у готовому вигляді наноситься на бетоновану поверхню. 

При такому способі укладання бетонної суміші виходить дрібнозернистий 

бетон високої щільності, міцності, морозостійкості й водонепроникності. 

Більш досконалий метод – пневмобетонування (мокра схема), коли по 

шлангу подається заздалегідь приготовлена бетонна суміш, що дозволяє в 

процесі бетонування зменшити водоцементне відношення суміші на 25 %, 

скоротити витрату складових (у результаті зменшення відскоку) і спростити 

технологію провадження робіт.  

Крім перерахованих способів укладання дрібнозернистого бетону, 

застосовують звичайний спосіб, тобто укладання готової суміші в опалубку або 

форму з наступним ущільненням і тепловою обробкою (якщо це необхідно). 

Дрібнозернистий бетон застосовують при влаштуванні протифільтраційних 

облицювань каналів і водойм, будівництві різних ємностей, при виготовленні 

тонкостінних панелей і тротуарних плит, закладенню деформаційних швів 

гідротехнічних споруд і т. ін. Для ремонту гідротехнічних споруд, облицювань 

каналів може використовуватися швидко твердіючий дрібнозернистий бетон на 

основі рідкого скла в сполученні з добавками. 

Литий бетон доцільно застосовувати в гідротехнічному будівництві для 

бетонування тонкостінних густоармованих конструкцій зі складною 

конфігурацією, де укладання і вібрація звичайних сумішей утруднена, а також 

при бетонуванні монолітних облицювань зрошувальних каналів різного 

перерізу й виробництві збірного залізобетону для меліоративного будівництва. 
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Литий бетон з органо-мінеральними добавками дозволяє: зменшити не 

менше ніж на 20 % кількість води затворення при збереженні заданої 

рухливості бетонної суміші й підвищення міцності бетону на дві марки або 

зниження витрати цементу на 15-36 %; одержати бетон з осіданням конуса 

20-24 см; зменшити трудомісткість при укладанні бетону за рахунок 

виключення процесу вібрування; підвищити морозостійкість на 25-40 %, а 

водонепроникність на 2-4 ступені; підвищити стійкість бетону і залізобетону в 

різних агресивних середовищах. 

Литу бетонну суміш готують із цементу, піску зі вмістом дрібних часток 

(менше як 0,15 мм) до 15 % від маси крупного заповнювача, 

водоутримувальних добавок (бентонітова глина й ін.), мікронаповнювачів 

(зола-віднесення, керамзитовий пил і ін.). Литий бетон (текучий) можна 

укладати без механічного впливу.  

 

8.6. Легкий бетон. Способи одержання легкого бетону, його властивості, 

використання в будівництві. Пористий бетон 

Легкі бетони відрізняються високою пористістю (до 40 %) і порівняно 

невеликою середньою щільністю (від 500 до 1800 кг/м3). Їх використовують для 

виготовлення несучих і огороджувальних конструкцій, зі збірного бетону й 

залізобетону. 

У легкому бетоні використовують пісок і щебінь з пемзи, вулканічного 

шлаку, вулканічного туфу, пористого вапняку і доломіту, вапняку-черепашнику, 

вапняного туфу, опоки, трепелу, діатоміту, паливних шлаків, пористих 

металургійних шлаків, керамзиту, термозиту, перліту, вермикуліту й ін. 

Залежно від виду застосовуваного крупного пористого заповнювача легкі 

бетони поділяють на керамзитобетон, аглопоритобетон, шлакобетон, 

пемзобетон тощо. 

За структурою розглянуті бетони розділяють на такі основні види: 
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- звичайні легкі бетони, виготовлені з в’яжучої речовини, води, дрібного і 

великого заповнювача при повному заповненні порожнеч між зернами великого 

заповнювача розчином. Кількість залученого в бетонну суміш повітря не 

перевищує 6 % обсягу; 

- крупнопористі (безпісчані) легкі бетони, у яких зерна крупного 

заповнювача покриті тонким шаром цементного тіста, а міжзернові порожнечі 

залишаються вільними. Крупнопориста структура містить більше як 25 % 

порожнеч, заповнених повітрям; 

- поризовані легкі бетони на основі в’яжучої речовини і пороутворювача, у 

структурі яких виникають повітряні осередки. Це підвищує пористість 

цементного розчину і тим самим знижує щільність бетону. 

За призначенням легкі бетони на пористих заповнювачах поділяють на такі 

види: 

- теплоізоляційні – середньою щільністю в повітряно-сухому стані менше 

ніж 500 кг/м3, теплопровідністю не більше 0,25 Вт/(м·ºС), застосовувані для 

виготовлення теплоізоляційних плит і ін.; 

- конструкційно-теплоізоляційні із середньою щільністю 500-1400 кг/м3, 

міцністю не нижче М35, теплопровідністю не більше за 0,6 Вт/(м·ºС), 

використовувані в несучих і огороджувальних конструкціях, самонесучих 

(стінах і перекриттях); 

- конструкційні – середньою щільністю 1400-1800 кг/м3, міцністю не 

нижче за М50, морозостійкістю F15 і вище, застосовувані в несущих 

конструкціях. 

За видом в’яжучих розрізняють легкі бетони цементні, вапняні, гіпсові, на 

змішаному в’яжучому і рідкому склі. 

Для легких бетонів неавтоклавного твердіння застосовують 

портландцемент, шлакопортландцемент, пуцолановий портландцемент, а також 

швидкотвердіючий портландцемент. 
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Заповнювачі для легких бетонів. Застосовують природні або штучні 

пористі матеріали, від властивостей і якостей яких залежать властивості 

приготовленого бетону. 

Природні пористі заповнювачі одержують дробленням і фракціонуванням 

пористих гірських порід – пемзи, вулканічного туфу або лави, вапняку-

черепашнику й ін. З них найбільш ефективна пемза і вулканічні туфи, що 

мають високу, переважно замкнуту, пористість, у результаті чого їхнє 

водопоглинання виявляється невеликим. 

Штучними заповнювачами служать відходи промисловості і спеціальна 

переробка природних кам’яних матеріалів. 

До відходів промисловості, що застосовують без попередньої переробки, 

відносять шлаки металургійні, паливні, хімічного виробництва. 

У результаті спеціальної переробки природних кам’яних матеріалів і 

відходів промисловості одержують спучені, при випалі глин, керамзит і 

аглопорит, перліт і вермикуліт, гранульовані шлаки, зольний гравій і ін. 

Властивості легких бетонів. Основними властивостями є щільність, 

теплопровідність, міцність і морозостійкість. Для одержання легкого бетону з 

заданими властивостями необхідно правильно вибрати вихідні складові 

компоненти (матеріали) і правильно підібрати склад бетону. 

Середня щільність бетону залежить від насипної щільності й зернового 

складу пористого заповнювача, витрати в’яжучого і води. Відношення насипної 

щільності великого пористого заповнювача і щільності отриманого на ньому 

бетону в середньому, для звичайного легкого бетону, дорівнює 0,5, а для 

малопіщаного і поризованого – 0,6. Наприклад, на керамзиті насипною щільністю 

500 кг/м3 можна одержати керамзитобетон щільністю близько 1000 кг/м3. 

Теплопровідність коливається у широких діапазонах – від 0,07 до 

0,7 Вт/(м·ºС). На її величину впливають щільність бетону, характер пористості 

й ін. Зі збільшенням щільності теплопровідність бетону підвищується. 

Теплоізоляційні легкі бетони теплопровідністю менш 0,2 Вт/(м·ºС) одержують 

при застосуванні дуже легких заповнювачів, наприклад, спученого перліту. 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

143 

Міцність легкого бетону залежить від міцності цементного каменю і 

заповнювачів, міцність яких значно нижче за міцність заповнювачів, 

застосовуваних у важких бетонах. 

У випадку армування конструкцій використовують легкий бетон із 

щільною структурою. Витрата цементу на 1 м3 бетонної суміші в цих випадках 

повинна бути не менше ніж 200 кг/м3. Середня щільність таких бетонів не 

нижче за 800 кг/м3, що забезпечує гарне зчеплення бетону з арматурою і 

надійно захищає її від корозії. 

Морозостійкість легкого бетону залежить від виду і кількості в’яжучого і 

морозостійкості заповнювача. На портландцементі бетони мають вищу 

морозостійкість, що зростає зі збільшенням кількості цементу. Морозостійкі 

заповнювачі (пемза, керамзит, аглопорит) дозволяють одержувати бетон F25 – 

F100. Такі бетони використовують для зовнішніх конструкцій. 

Пористі (ніздрюваті) бетони одержують із суміші в’яжучого і газо- або 

піноутворюючих добавок, у яких відсутні великі заповнювачі, а іноді й пісок. 

При твердінні такого бетону одержують високопористий кам’яний матеріал із 

рівномірно розподіленими повітряними порами (до 85 % від загального обсягу 

бетону) у виді замкнутих осередків. 

За видом пороутворення розрізняють газобетони й пінобетони (рис. 8.2). 

У перших спучування бетонної суміші здійснюють уведенням 

газоутворювача, у других – піноутворювача. Пори, що утворилися, являють 

собою замкнуті осередки діаметром 1-2 мм, розділені тонкими стінками 

затверділої бетонної суміші. 

Газобетон готують із суміші цементу (іноді з добавкою вапна), 

кремнеземистого компонента й води з введенням у вже перемішану суміш 

газоутворювача – алюмінієвої пудри, пергідролю (водний розчин перекису 

водню Н2О2) і ін. Процес газоутворення відбувається в результаті хімічної 

взаємодії алюмінію з гідроксидом кальцію. 
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Рис. 8.2. Легкий бетон: 

а – газобетон; б – пінобетон 

 

Водень, що виділяється, спучує цементне тісто, що затвердіває, зберігає 

пористу структуру. 

Вихідні компоненти газобетону – цемент, вапно-пушонка, мелений пісок, 

воду ретельно змішують у змішувачі, у цей розчин уливають водну суспензію 

алюмінієвої пудри і, після повторного перемішування, розливають газобетонну 

суміш у металеві форми, заповнюючи їх так, щоб після закінчення спучування 

форма була заповнена доверху. 

Після визрівання у формах газобетон здебільшого піддають тепловій 

обробці в автоклавах. Автоклавна обробка забезпечує прискорене твердіння, 

високу міцність і значно знижує витрати цементу шляхом часткової або повної 

заміни його вапном. В останньому випадку одержують газосилікати. 
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Пінобетон готують змішуванням цементного тіста або розчину з окремо 

приготовленою стійкою піною. Після затвердіння пінобетонної суміші 

утворюється бетон пористої структури. Піну готують шляхом енергійного 

перемішування піноутворювача з водою. Піноутворювачі – рідкі суміші 

каніфольного мила і тваринного клею або водного розчину сапоніну (витяжка з 

рослинного мильного кореня, а також препарат ГК (гідролізована кров з боєнь).  

Пінобетонну суміш готують у пінобетонозмішувачах. Потім її розливають 

у металеві форми і поміщають у пропарювальні камери або автоклави. 

В автоклаві при температурі 175-190 °С і тиску пари 0,8-1,3 МПа гідроксид 

кальцію інтенсивно взаємодіє з кремнеземистим компонентом. При цьому 

утворюється гідросилікат кальцію, який має високу міцність і довговічність. 

Крупнопористі бетони. Готують суміш із цементу, крупного заповнювача 

(щебінь, гравій) і води. Цементне тісто охоплює окремі зерна крупного 

заповнювача, і затверднувши в цементний камінь, міцно з’єднує їх між собою 

по всій площині контакту. Такий бетон називають безпіщаним. 

До складу суміші можна вводити невелику кількість піску з таким 

розрахунком, щоб сумарний обсяг розчинної суміші був менше обсягу 

порожнин крупного заповнювача. Такий бетон називають малопіщаним. 

Як крупний заповнювач застосовують пористий (рідше щільний) щебінь 

або гравій. Витрата цементу на 1 м3 бетонної суміші коливається від 70 до 150 кг. 

Середня щільність такого бетону в  повітряно-сухому стані 

1700-1900 кг/м3. Коефіцієнт теплопровідності крупнопористого бетону на 

щільних заповнювачах від 0,6 до 1 Вт/(м·ºС). Це найменш ефективний за 

теплозахисними властивостями легкий бетон. Кращі теплозахисні властивості 

мають крупнопористі бетони на пористих заповнювачах. Оскільки в бетоні 

утворюються сполучені між собою пори, то для теплозахисту приміщень 

стіни будинків із такого бетону обов’язково необхідно заштукатурювати із 

двох сторін. Марки крупнопористого бетону визначають так, як і важкого. 
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8.7. Корозія бетонів 

При експлуатації будинків і споруд у рідких і газоподібних середовищах 

бетон піддається дії хімічній корозії. Корозія в газоподібному середовищі 

протікає, за наявності вологи, так само, як і у воді. 

     

Рис. 8.3. Газова корозія бетону 

 

Хімічну корозію поділяють на три види. Частіше два види корозії 

об’єднують. 

Корозія першого виду відбувається в результаті розчинення складового 

цементного каменю водами з малою тимчасовою твердістю. Це вода гірських 

рік, дощова, болотна, конденсат. Зменшує агресивність води вміст у ній 

Са(НСО3)2 і Мg(НСО3)2. Руйнування цементного каменю починається 

вимиванням Са(ОН)2, розчинність якого становить 1,2 г/л у розрахунку на СаО, 

а потім відбувається руйнування клінкерних мінералів. Вилуговування 15-30 % 

СаО з цементного каменю призводить до зменшення міцності на 40-50 %. 

Стійкість бетонів можна підвищити застосуванням більш щільних бетонів, 

пуцоланових портландцементів і шлакопортландцементів. Добавки в цементах 

зв’язують вапно в нерозчинні з’єднання. При витримуванні виробів на повітрі, 

у результаті взаємодії Са(ОН)2 із СО2 на поверхні бетону утвориться 

малорозчинний карбонат кальцит СаСО3, що не вилуговується водою. 
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Корозія другого виду відбувається в результаті взаємодії складового 

цементного каменю з кислотами і деякими солями. При обмінних реакціях 

утворюються легкорозчинні з’єднання, які не мають міцності. До цього виду 

корозії відносять вуглекислотну, загальнокислотну, магнезіальну. 

1. Вуглекислотна корозія. Вуглекислий газ СО2, що міститься в повітрі, 

розчиняється у воді, утворюючи вугільну кислоту Н2СО3. За наявності у воді 

достатньої кількості карбонату кальциту СаСО3, для нейтралізації вугільної 

кислоти, Н2СО3 і СаСО3 повинні перебувати в рівноважному стані: 

Н2СО3 + СаСО3 ↔ Са(НСО3)2. Ця вугільна кислота не є агресивною стосовно 

цементного каменю. Якщо кількість вуглекислоти більше, ніж рівноважна, вона 

стає агресивною і здатна зруйнувати цементний камінь за реакцією: 

Са(ОН)2 + Н2СО3 = СаСО3 + 2Н2О; 

СаСО3 + Н2 СО3 = Са(НСО3)2. 

Гідрокарбонат кальцит легко розчиняється і вимивається водою. 

Вуглекислотна корозія відбувається в результаті дії розчинів неорганічних 

і органічних кислот при їхній РН < 7. Не входять сюди кремнефтористоводнева 

і полікремнієві кислоти. Кислоти спостерігаються в стічних, болотних водах; у 

викидах промислових підприємств може бути сірчистий газ, хлор і інші, 

утворюючи з водою кислоти. Кислоти взаємодіють із гідроксидом кальцію, у 

результаті чого утворюються нескладні кальцієві солі, які легко вимиваються 

водою. Наприклад, при дії соляної кислоти НСl на цементний камінь виходить 

розчинний хлорид кальцію: 

Са(ОН)2 + 2НСl = СаСl2 + 2Н2О. 

Органічні кислоти – азотна, оцтова, молочна, винна тощо також руйнують 

цементний камінь. 

2. Магнезіальна корозія. Чисто магнезіальна корозія відбувається при дії 

магнезіальних солей, крім МgSО4. Наприклад, у морській воді утримується 

хлорид магнію МgСl2, що взаємодіє з цементним каменем за реакцією: 

Са(ОН)2 + МgСl2 = СаСl2 + Мg(ОН)2. 
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Утворюється розчинний хлорид кальцію і нескладний гідроксид магнію. 

Корозія стає помітною при вмісті у воді МgСl2 більше за 1,5-2 %. 

Для захисту від другого виду корозії варто застосовувати щільні бетони, 

просочувати їх епоксидними, поліефірними й іншими смолами, улаштовувати 

захисні покриття. 

Корозія третього виду виникає при дії на цементний камінь речовин, 

здатних утворити кристалічні з’єднання збільшеного обсягу. Вони натискають на 

стінки пор і руйнують цементний камінь. Корозія відбувається при дії вод, що 

містять сульфат кальцію СаSО4, сульфат натрію NаSО4 і ін. NаSО4 спочатку 

реагує із Са(ОН)2 за схемою Са(ОН)2 + NаSО4 ↔ СаSО4 + 2NаОН, а потім СаSО4 

з мінералом С3А. Сульфат кальцію СаSО4 одразу реагує з мінералом С3А: 

3СаО · А12О3 · 6Н2О + СаSО4 + (25-26)Н2О = 3СаО · А12О3 · СаSО4(31-

32)Н2О. У результаті взаємодії утвориться кристалічний трисульфатний 

гідроалюмінат з обсягом у 2,8 раза більшим за обсяг вихідних речовин. 

Для запобігання цього виду корозії застосовують глиноземистий цемент, 

сульфатостійкі портландцементи і бетони підвищеної щільності. 

Сульфатно-магнезіальна корозія (рис. 8.4) виникає за умови дії на 

цементний камінь сульфату магнію МgSО4. Реакція протікає за схемою: 

Са(ОН)2 + МgSО4 + 2Н2О = СаSО4 · 2Н2О + Мg(ОН)2. 

Утвориться пухка маса Мg(ОН)2 і кристали СаSО4 · 2Н2О, що 

розчиняються у воді. Вплив на цемент позначається при концентрації МgSО4 

більшу ніж 0,5-0,75 %. Відбувається сполучення двох видів корозії – 

магнезіальної і сульфатної. 

При проєктуванні захисту від корозії бетонних і залізобетонних 

конструкцій слід визначати характеристики агресивного середовища і умов, в 

яких відбуваються ті чи інші корозійні руйнування. 

Залежно від фізичного стану агресивні середовища поділяють на 

газоподібні, рідкі та тверді. 
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Рис. 8.4. Сульфатна корозія бетону  

 

Залежно від інтенсивності агресивного впливу на бетонні й залізобетонні 

конструкції середовища поділяють на неагресивні, слабоагресивні, 

середньоагресивні й сильноагресивні. 

Залежно від характеру впливу агресивних середовищ на бетон останні 

поділяють на хімічні (наприклад, сульфатна, магнезіальна, кислотна, лужна 

тощо) та біологічні (наприклад, пряма дія рослин, моху, грибів, бактерій; 

біохімічна агресивність, викликана життєдіяльністю мікроорганізмів; 

біохімічна газогенерація тощо). 

Залежно від умов впливу агресивних середовищ на бетон середовища 

поділяють на класи, які визначають щодо конкретного незахищеного від корозії 

бетону та залізобетону. 

Класи середовищ із зазначенням їхніх індексів за зростанням агресивності 

наведені в додатку А ДСТУ Б В.2.6-145:2010. 

Залежно від ступеня агресивності середовища слід застосовувати такі види 

захисту або їх поєднання:  

1) у слабоагресивному середовищі – первинний і, за потреби, вторинний;  
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2) у середньоагресивному середовищі – первинний і вторинний, 

здійснюючи останній шляхом нанесення захисного покриття, що обмежує 

доступ агресивного середовища до матеріалу конструкції;  

3) у сильноагресивному середовищі – первинний і вторинний, здійснюючи 

останній шляхом нанесення покриття, що виключає доступ агресивного 

середовища до матеріалу конструкції. 

До заходів первинного захисту відносяться:  

1) застосування бетонів, стійких до впливу агресивного середовища;  

2) застосування добавок, що підвищують корозійну стійкість бетонів та їх 

захисну здатність щодо сталевої арматури, сталевих закладних деталей та 

з’єднувальних елементів;  

3) зниження проникності бетонів;  

4) дотримання додаткових розрахункових та конструктивних вимог при 

проєктуванні бетонних і залізобетонних конструкцій.  

До заходів вторинного захисту належить захист поверхонь бетонних і 

залізобетонних конструкцій:  

1) лакофарбовими, у тому числі товстошаровими (мастичними), 

покриттями;  

2) обклеювальною ізоляцією;  

3) обмазувальними і штукатурними покриттями;  

4) облицюванням штучними або блочними виробами;  

5) ущільнювальним просочуванням поверхневого шару конструкцій 

хімічно стійкими матеріалами;  

6) обробкою гідрофобізуючими складами;  

7) обробкою препаратами – біоцидами, антисептиками тощо. 

Вимоги щодо забезпечення корозійної стійкості бетону для кожного класу 

середовища експлуатації повинні включати в себе:  

1) дозволені види і марки (класи) складових бетону;  

2) максимально допустиму величину водоцементного відношення;  

3) мінімально необхідний вміст цементу в бетоні;  
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4) мінімальний об’єм втягнутого повітря (у разі потреби);  

5) мінімальний клас бетону за міцністю на стиск; 

6) мінімально допустиму марку бетону за водонепроникністю та/або 

максимально допустимий коефіцієнт дифузії. 

Для бетону залізобетонних конструкцій будівель і споруд з агресивними 

середовищами слід приймати марки за водонепроникністю W4 і вище. 

Як в’яжучі для приготування бетонів рекомендується застосовувати:  

1) портландцемент, портландцемент із мінеральними добавками, 

шлакопортландцемент;  

2) сульфатостійкі цементи;  

3) глиноземисті цементи. 

Допускається також застосування цементів (в’яжучих) низької водопотреби, 

цементів із поліфункціональними добавками, напружуючих і безусадочних 

цементів та інших в’яжучих, отриманих на основі зазначених вище цементів.  

Для бетонів, що експлуатуються:  

- у газоподібних і твердих середовищах слід застосовувати 

портландцемент, портландцемент із мінеральними добавками, 

шлакопортландцемент;  

- у рідких і твердих середовищах із вмістом сульфатів слід застосовувати 

сульфатостійкі цементи, шлакопортландцементи та портландцементи;  

- у рідких середовищах, агресивних за показником бікарбонатної лужності 

слід застосовувати портландцемент із мінеральними добавками, 

шлакопортландцемент або пуцоланові портландцементи;  

- у рідких середовищах, агресивних за сумарним вмістом солей за 

наявності випаровувальних поверхонь допускається застосування 

глиноземистого цементу за умови дотримання вимоги до температурного 

режиму твердіння бетону.  

Для бетонних і залізобетонних конструкцій із попередньо напруженою 

арматурою застосування глиноземистого цементу не допускається. 



Будівельне матеріалознавство 

152 

Як дрібний заповнювач слід використовувати кварцовий пісок 

(відмулюваних часток не більше як 1 % за масою), а також пористий пісок.  

Як крупний заповнювач для бетону треба використовувати 

фракціонований щебінь із вивержених порід, гравій та щебінь із гравію марки 

за подрібнюваністю залежно від міцності бетону на стиск, але не нижче 800. 

Для підвищення стійкості бетону залізобетонних конструкцій, що 

експлуатуються в агресивних середовищах, слід використовувати добавки, що 

знижують проникність бетону або підвищують його хімічну стійкість і 

морозостійкість, що підвищують захисну здатність бетону щодо арматури, а також 

підвищують стійкість бетону в умовах впливу біологічно активних середовищ. 

 

8.8. Визначення і класифікація будівельних розчинів 

Будівельним розчином називають штучний кам’яний матеріал, отриманий 

у результаті затвердіння оптимально підібраної суміші з в’яжучої речовини, 

води і дрібного заповнювача. До затвердіння розчин називають розчинною 

сумішшю. Для додання розчинним сумішам або затверділим розчинам певних 

властивостей у них уводять хімічні й мінеральні добавки. 

Будівельні розчини застосовують у вигляді тонких шарів у кам’яних 

кладках і кладках із блоків, штукатурних шарах, стяжках, для закладення стиків 

і швів у конструкціях. Будівельні розчини виготовляють на мінеральних 

в’яжучих речовинах і, для деяких видів робіт (стяжки, захист від корозії та ін.) 

використовують бітумні й полімерні розчини. 

У кам’яних будинках витрата будівельного розчину становить 10-25 % 

загального обсягу конструкцій. На витрату розчину йде близько 20 % усього 

цементу, що випускається. 

Класифікують розчини за щільністю, видом в’яжучого, складом і 

призначенням. 

За середньою щільністю розрізняють розчини важкі, щільністю понад 

1500 кг/м3, і легкі – менше ніж 1500 кг/м3. 
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За видом в’яжучого – вапняні, глиняні, гіпсові, цементні, вапняно-

цементні, вапняно-гіпсові, цементно-глиняні й ін. Залежно від властивостей 

в’яжучі розчини поділяють на повітряні (твердіють і експлуатуються тільки в 

повітряних умовах – вапняні, гіпсові, глиняні) і гідравлічні, які починають 

твердіти на повітрі та продовжують твердіти у воді або у вологих умовах.  

За складом розчини поділяють на прості і складні (змішані). Розчини, 

приготовлені на одному виді в’яжучого, заповнювачі й воді, називають 

простими. Склад простих розчинів позначають двома числами. Наприклад, 

вапняний розчин 1:4 означає, що в розчині на одну частину вапна приходиться 

чотири частини заповнювача (піску). Розчини, приготовлені на декількох 

в’яжучих, заповнювачі й воді, називаються складними, або змішаними. Склад 

складних розчинів позначають трьома числами. Наприклад, склад вапняно-

цементного розчину 1:1:9 означає, що на одну частину вапна в розчині 

приходиться одна частина цементу і дев’ять частин заповнювача. 

За призначенням будівельні розчини розрізняють: кладочні – для кам’яної 

кладки фундаментів, стін, стовпів, зводів тощо; штукатурні – для 

оштукатурювання стін, стель, фасадів будинків, для декоративних і спеціальних 

штукатурок, кріплення лицювальних матеріалів, для влаштування мозаїчних 

підлог; монтажні – для заповнення і закладення швів між великими елементами 

при монтажі будинків і споруд із готових збірних конструкцій і деталей. 

У будівництві застосовують розчини спеціального призначення: 

гідроізоляційні, тампонажні, ін’єкційні. Вони застосовуються для гідроізоляції 

конструкцій із різних матеріалів, що піддаються агресивному впливові води 

при будівництві водопровідних тунелів, для запакування тріщин у скельній 

основі гідротехнічних споруд, при влаштуванні протифільтраційних завіс 

запакування деформаційних і конструктивних швів. 

Матеріали для розчинів. 

В’яжучі речовини. Застосовуються всі неорганічні в’яжучі речовини. Вид 

в’яжучих призначається залежно від необхідної міцності розчину й умов 

експлуатації конструкцій. 
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Для надземних малонавантажених конструкцій при відносній вологості 

повітря до 60 % і для фундаментів, експлуатованих у маловологих ґрунтах, для 

низькомарочних розчинів марок 4 і 10, рекомендується вапно повітряне і 

гідравлічне, вапняно-шлакові в’яжучі, романцемент і цемент для будівельних 

розчинів. Допускаються вапняно-пуцоланові й вапняно-зольні в’яжучі. 

Для розчинів марки 25 і вище, експлуатованих у цих же умовах, варто 

застосовувати портландцемент, шлакопортландцемент, пластифікований і 

гідрофобний портландцементи. Допускається пуцолановий портландцемент, 

цемент для будівельних розчинів, вапняно-пуцоланові в’яжучі. 

Для надземних конструкцій, експлуатованих при відносній вологості 

повітря понад 60 %, і фундаментів, що знаходяться в дуже вологих і насичених 

водою ґрунтах, для розчинів марки 10 застосовують вапняно-жужільне в’яжуче, 

романцемент і цемент для будівельних розчинів. Допускаються вапняно-

пуцоланові й вапняно-зольне в’яжуче, вапно гідравлічне, для марок 25 і вище – 

портландцемент, шлакопортландцемент, пуцолановий, пластифікований і 

гідрофобний портландцементи. Допускаються вапняно-жужільне в’яжуче і 

цемент для будівельних розчинів. 

Для монтажу бетонних панелей і великих блоків для розчинів марки 25 і 

вище варто застосовувати портландцемент, пластифікований і гідрофобний 

портландцементи. Допускається шлакопортландцемент і пуцолановий 

портландцемент. 

Для конструкцій, що зводяться способом заморожування, для розчину марки 

10 рекомендується портландцемент і пуцолановий портландцемент, допускаються 

вапняно-утримуючі в’яжучі. Для розчинів марки 25 і вище варто застосовувати 

портландцемент, пластифікований і гідрофобний портландцементи, допускається 

шлакопортландцемент. 

Для конструкцій експлуатованих в агресивних сульфатних водах, 

необхідно застосовувати сульфатостійкі портландцементи. Допускаються 

пуцоланові портландцементи. 
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Для конструкцій, що знаходяться в м’яких водах, розчини готують на 

пуцоланових портландцементах і шлакопортландцементах. 

Для влаштування лицювального шару великих блоків і панелей із розчинів 

марок 50 і вище варто застосовувати білий і кольорові портландцементи, 

допускається портландцемент і шлакопортландцемент. 

Для влаштування гідроізоляційних штукатурок або торкретної оболонки 

на залізобетонних трубах, закладення стиків збірних конструкцій, з’єднання 

розтрубних труб, закладення анкерів тощо для розчинів марки 50 і вище варто 

застосовувати портландцемент, що розширюється, гіпсоглиноземистий і 

водонепроникний цементи, що розширюються. 

Для внутрішнього оздоблення будинків для розчину марки 25 і вище 

застосовують гіпсові в’яжучі марок Г-3 і вище і гіпсо-цементно-пуцоланові 

в’яжучі, допускаються ангідритові. 

Заповнювачами для важких будівельних розчинів служать природні 

кварцові або польовошпатні піски, а також дроблені піски, одержувані з 

щільних гірських порід. Для легких розчинів застосовують пористі штучні 

піски: керамзитовий, аглопоритовий, із жужільної пемзи, гранульованого 

шлаку, спучених перліту й вермикуліту та природні піски з пемзи, вулканічного 

шлаку і туфу, з легких карбонатних порід, діатоміту, опоки, трепелу. 

Кладочні розчини для бутового мурування, монтажу великоблочних і 

великопанельних стін повинні готуватися на пісках із найбільшою крупністю 

зерен, що не перевищують 5 мм, для цегельної кладки – 2,5 мм. 

Штукатурні розчини, застосовувані для набризку і ґрунту, готують на піску 

з найбільшою крупністю зерен не більше ніж 2,5 мм, для накривки –1,25 мм. 

Вода для затворення не повинна містити шкідливих домішок. Вимоги до 

неї ті ж, що і для бетонів. 

Для підвищення рухливості, нерозшаровуваності, водоутримуючої 

здатності розчинних сумішей у їхній склад уводять неорганічні й органічні 

пластифікуючі добавки. 
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Неорганічними пластифікаторами служать вапняне і глиняне тісто. У 

простих розчинах вони є в’яжучими, у змішаних основне їхнє призначення – 

пластифікація сумішей. 

Органічні пластифікатори: милонафт, підмилений луг та ін. Милонафт – 

побічний продукт лужного очищення нафтопродуктів. Складається з натрієвих 

мил нафтенових кислот, легко розчинюється у воді. Підмилений луг – побічний 

продукт, що утворюється при варінні господарського мила. Складається з 

змилених жирних кислот. 

Органічні пластифікатори вводять у кількості 0,03-0,3 % від маси цементу 

в цементні й цементно-вапняні розчини. Вони заміняють частково або цілком 

вапняне тісто. Варто мати на увазі, що їхнє застосування в цементних розчинах 

знижує розрахунковий опір кладки на 10 %. 

У розчини для зимових робіт уводять протиморозні добавки. 

Номенклатура і властивості будівельних розчинів. 

Вибір в’яжучих і складу розчину залежить від умов експлуатації 

конструкцій і технології виконання робіт. 

Кладочні розчини. При зведенні стін застосовують цементні, змішані 

(цементно-вапняні й цементно-глиняні), вапняні і глиняні розчини. Кількість 

матеріалів для розчинів марки 25 і вище визначають спеціальним розрахунком, 

для марок 4 і 10 наводять у виді відношення в’яжучого до піску за обсягом.  

Рухливість кладочних розчинів визначають по глибині занурення 

спеціального конуса (у см). При кладці стін із цегли і бетонних каменів 

рухливість призначається 9-13 см, при бутовому муруванні 4-6 см, монтажі стін 

із панелей і великих блоків 5-7 см. 

Штукатурні розчини. Штукатурне покриття складається з двох і більше 

шарів. Зчеплення штукатурного шару з поверхнею основи забезпечується 

підготовчим шаром або набризком, товщиною до 5 мм по бетонних і цегельних 

поверхнях і 9 мм – по дерев’яних. Наступний шар – ґрунт завтовшки 5-7 мм 

служить для одержання рівної поверхні. Поліпшена рівність поверхні 

штукатурки досягається покриттям шаром завтовшки до 2 мм по ґрунту. 
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Розчини для звичайних штукатурок – цементні, вапняні, цементно-вапняні, 

вапняно-гіпсові, гіпсові, глиняні і глиняно-вапняні. 

Монтажні розчини. При монтажі панелей стін із важкого бетону 

горизонтальні шви заповнюють розчином не нижче М100, з легкого – не 

нижче М50. Марки розчину вказуються в проєкті на будинки і споруди по 

кожній конструкції. 

Розчини спеціального призначення. Гідроізоляційні розчини 

(водонепроникні) – звичайно жирні цементні розчини складу 1:1 – 1:3,5, у які 

додають церезит, розчинне скло, алюмінат натрію, хлоралюмокальцій, 

азотнокислий кальцій, хлорне залізо, бітумну емульсію, полімери й ін. 

Особливо надійні гідроізоляційні розчини, нанесені методом торкретування. 

Такі розчини застосовують для покриття стін басейнів, трубопроводів, тунелів, 

підвалів, що піддаються дії агресивних вод, резервуарів. 

Тампонажні розчини застосовують для запакування водоносних тріщин і 

порожнин у гірських породах, а також для заповнення простору між 

кріпленням виробки і породою з метою гідроізоляції шахтних стовбурів, 

тунелів і рівномірності розподілу гірського тиску на облицювання (кріпи). Ці 

розчини можуть бути цементно-піщаними, цементно-піщано-суглинковими, 

цементно-суглинковими. Вони мають гарну однорідність, водостійкість, 

рухливість, міцність і стійкість до агресивних вод. Як в’яжучі застосовують 

матеріали: для звичайних гідрогеологічних умов – портландцемент; за 

наявності агресивних середовищ – шлакопортландцемент; за наявності 

напірних вод – тампонажний портландцемент. Склад цих розчинів приймають 

від 1:4 до 1:15 або 1:2:2 до 1:5:10.  

Ін’єкційні розчини використовують при омонолічуванні будівельних швів 

гідротехнічних споруд і швів збірних залізобетонних елементів, 

замонолічуванні швів і каналів у попередньо напружених конструкціях із 

метою захисту арматури від корозії, забиванні тріщин у бетоні і скельних 

породах. Для цієї мети застосовують цементно-піщані розчини або цементне 



Будівельне матеріалознавство 

158 

тісто, що подають у місце укладання методом ін’єкції, марки не менше 300 при 

В/Ц = 0,35-0,45 і цемент марки 400 і вище. Витрата цементу на 1 м3 розчину 

1100-1400 кг, а для тіста 1300-1600 кг. До таких розчинів ставляться вимоги 

щодо міцності, морозостійкості, в’язкості й водовідділення. Для підвищення 

рухливості і морозостійкості в їхній склад уводять 0,1 % милонафту або 

лігносульфонату технічного. Твердіння розчину в заін’єктованій конструкції 

повинне протікати при температурі не нижче 15 °С. Для прискорення твердіння 

застосовують пропарювання при температурі 60-70 °С. 

Декоративні розчини застосовують для обробки фасадів будинків, 

фасадних поверхонь стінових панелей і блоків, а також інтер’єрів. Їх наносять у 

вигляді штукатурки, а також у вигляді покривочного шару на оштукатурену 

поверхню або лицьову поверхню панелей і великих блоків. 

Декоративні розчини бувають цементні, вапняні, цементно-вапняні, 

теразитові, каменеподібні, полімерцементні, гіпсополімерцементні й ін. Як 

в’яжучі застосовують білі й кольорові портландцементи, полімери і змішані 

цементно-полімерні в’яжучі. Для фарбування розчинів у необхідний колір у 

їхній склад уводять лугостійкі природні і штучні пігменти в кількості 3-12 % 

від маси в’яжучого. Заповнювачі – природні кварцові і дроблені з гірських 

порід піски, крихти різних гірських порід, слюда, дроблене скло. 

Жаростійкі розчини поділяються за складом на шамотно-цементні й 

шамотно-бокситові. 

Шамотно-цементний розчин складається з портландцементу (16-20 %), 

шамотного порошку (80-84 %) і пластифікаторів: вогнетривкої глини (4-6 %) 

від маси шамотно-цементної суміші і добавки ЛСТ (0,1 %) від маси цементу. 

Крупність зерен шамотного заповнювача не повинна перевищувати 1,2 мм. 

Кількість тонкомолотого порошку в шамотній складовій повинно бути стільки 

ж, стільки й цементу. Глина вводиться у вигляді тонкомолотого порошку або 

глиняного молока. Застосовують його для кладки теплових агрегатів з 

алюмосилікатної цегли, що експлуатуються при температурі 1200 °С. 
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Шамотно-бокситовий розчин складається із шамотного порошку (78 %), 

порошку бокситу (8,7%), рідкого натрієвого скла (13,3%), і пластифікаторів: 

вогнетривкої глини (4%), обробленою кальцинованою содою, і ЛСТ (0,1 %) від 

маси шамотно-бокситової суміші. Застосовують його при температурі 1300 °С 

для кладки рекуператорів, газоходів, димоходів мартенівських печей. 

Кислототривкі розчини складаються з в’яжучого, заповнювача, наповнювача 

й отверджувача. Крім того, в їхній склад можуть вводитись різні добавки. 

Як в’яжучі застосовують натрієве рідке скло із силікатним модулем 2,4-2,8 

і густиною 1,3-1,32 г/см3 і калієве – із силікатним модулем 3-3,2 тієї ж густини. 

Заповнювачі – кислотостійкі матеріали: кварцовий природний пісок, 

дроблені андезит, граніти, бій керамічних виробів. Наповнювачі – порошки з 

кислотостійких порід – андезиту, діабазу й ін. Затверджувач – 

кремнефтористий натрій. Добавки, що збільшують водостійкість розчину: 

силікагель, діатоміт, трепел і ін., які містять реакційноздатний кремнезем. Для 

підвищення щільності вводять фуриловий спирт, фурфурол, парафін і ін. 

Склад розчину на натрієвому склі: 

Nа2О(2,4-2,8)SiО2 – 400-600, Nа2Si6 – 60-80, тонкомолотий наповнювач – 

420-800 кг/м3, пісок – 800-1325 кг/м3. У розчини з добавками можуть вводиться 

або активний кремнезем  – 21 кг, або фуриловий спирт – 13 кг, або парафін – 8 кг. 

Склад розчину на калієвому склі: ДО2ПРО(3-3,2) SiО2 – 420, Nа2Si6 – 63, 

наповнювач – 875 кг/м3, пісок – 875 кг/м3. 

Кислототривкі розчини застосовують для захисту будівельних конструкцій 

від впливу кислот середніх і високих концентрацій. При впливі сірчаної, 

фосфорної й оцтової кислот рекомендується розчин на калієвому склі. 

Акустичні й теплоізоляційні розчини мають середню густину не більше 

ніж 1200 кг/м3. В’яжучим для них служать портландцементи, вапно, гіпс або 

суміш портландцементу і вапна. Заповнювачі – піски із зернами крупністю до 

3-5 мм, що одержують із пористих матеріалів: пемзи, туфів, шлаків, перліту, 

аглопориту, керамзиту. Склад найбільш поширених перлітових розчинів 
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(відношення цементу до піску по масі) наступний: простих – 1:(5-8), 

змішаних – 1:(0,25-1):(5-8). Коефіцієнт звукопоглинання їх становить 0,5, 

коефіцієнт теплопровідності 0,06-0,12 Вт/(м·ºС). 

Розчини для зимових робіт. При негативній температурі конструкції зі 

звичайної кладки, панелей і крупних блоків зводять на звичайних цементних, 

цементно-вапняних і цементно-глиняних розчинах методом заморожування, 

або на розчинах з хімічними протиморозними добавками. Кращим в’яжучим є 

портландцемент, допускається застосування шлакопортландцементу і 

пуцоланового портландцементу марки 300 і вище. Міцність розчину М25 і 

вище на портландцементі в кладці при товщині стін і стовпів 38 см і більше, 

зведених методом заморожування, при відтаванні повинна бути не менше за 

0,2 МПа, розчину на шлакопортландцементі і пуцолановім портландцементі 

при будь-якій товщині стін – 0. 

Рекомендована кількість протиморозних добавок і орієнтовна міцність 

розчинів наведена в табл. 8.1. 

Таблиця 8.1 – Рекомендована кількість протиморозних добавок  

і орієнтовна міцність розчинів 

Сфера 
застосування 

Назва 
добавки 

Середньодобова 
температура 
повітря, ºС 

Кількість 
добавки, % від 
маси цементу 

Очікувана міцність розчину, 
% від марочної, 

твердіючого при негативних 
температурах через 

7 діб 28 діб 90 діб 
У неармованих 
конструкціях 

Хлорид 
натрію + 
хлорид 
кальцію 

До -2 1,5 + 0 35 80 100 
-3 до -5 3 + 0 35 80 100 
-6 до -10 3,5  + 1,5 25 45 70 

-11 до -15 3 + 4,5 15 25 50 
В армованих і 
неармованих 
конструкціях 

Нітрит 
натрію 

До -2 2-3 15 50 70 
-3 до -5 4-5 10 40 55 
-6 до -15 8-10 5 30 40 

Поташ  До -5 5 25 60 80 
-6 до -15 10 20 50 65 

-16 до -30 12 10 35 50 
Нітрат 
кальцію з 
мочевиною 

До -2 2-3 15 50 70 
-3 до -5 4-5 10 30 50 
-6 до -20 6-10 3 20 30 
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Як протиморозні добавки застосовують поташ К2СО3 нітрит натрію NаNО2 

або комплексну добавку, що складається з нітрату кальцію Са(NО3)2 · 4Н2О і 

сечовини СО(NН2)2. 

Для надземних неармованих конструкцій, де допускаються висоли і 

зволоження, можна застосовувати хлорид кальцію СаСl2, хлорид натрію NаСl 

або суміш NаСl + СаСl2. 

Кількість добавок, що рекомендується, і інтенсивність твердіння розчину 

М50 на портландцементі М300 і вище при негативних температурах наведені в 

табл. 8.1. 

При застосуванні силікатних матеріалів добавка поташу допускається не 

більше ніж 10 %, а в конструкціях, що піддаються зволоженню (цоколі й ін.), 

застосовувати поташ заборонено. 

Основними властивостями розчинних сумішей є легкоукладність, 

пластичність (рухливість), водоутримуюча здатність і розшарування, а 

затверділого розчину – міцність, щільність і довговічність. Вибір властивостей 

розчинів залежить від сфери їх застосування. 

Легкоукладність – властивість розчинної суміші легко укладатися щільним 

і тонким шаром на пористу основу і не розшаровуватись при збереженні, 

транспортуванні й перекачуванні насосами. Вона залежить від пластичності 

(рухливості), водоутримуючої здатності суміші і здатності не розшаровуватись. 

Пластичність суміші характеризують її рухливістю, тобто здатністю 

розтікатися під дією власної ваги або прикладених до неї зовнішніх сил. 

Рухливість майже всіх розчинних сумішей визначають глибиною занурення 

(у см) стандартного конуса масою (300 ± 2) гр. Висота конуса 180 мм, діаметр 

основи 150 мм, кут при вершині 30º. 

Рухливість залежить від кількості води і в’яжучого, виду в’яжучого й 

заповнювача, співвідношення між в’яжучим і заповнювачем. 

Водоутримуюча здатність – властивість розчинної суміші утримувати воду 

при укладанні її на пористу основу (цегла, блоки, бетон і т. ін.), а також при 

транспортуванні. Водоутримуючу здатність збільшують шляхом введення в 
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розчин неорганічних дисперсних добавок і органічних пластифікаторів. Суміш 

з такими добавками віддає воду пористій основі поступово, при цьому розчин 

стає щільніше, добре зчеплюється з основою. 

Розчинна суміш здатна розділятися на тверду і рідку фракції під час 

перевезення транспортом і перекачуванні її по трубах. При цьому суміш може 

розділятися на воду (рідка фаза), пісок і в’яжуче (тверда фаза), у результаті чого 

суміш втрачає свої якості, і потрібно додаткове її перемішування. 

Якщо склад розчинної суміші підібрано правильно і водов’яжуче 

відношення призначене правильно, то розчинна суміш буде рухливою, 

легкоукладною, вона має водоутримуючу здатність і не буде розшаровуватися. 

Пластифікуючі добавки як неорганічні, так і органічні підвищують 

водоутримуючу здатність сумішей і зменшують їх розшарування. 

Життєздатність – властивість розчинної суміші зберігати необхідну 

легкоукладність від початку готування до укладання в конструкцію. Вона 

залежить від складу суміші й температури зовнішнього повітря. У цементних 

розчинів вона становить зазвичай 2-4 години і залежить від термінів 

схоплювання цементу. Вапняні розчини на гідратному вапні мають 

життєздатність 6-10 год, змішані цементно-вапняні – 4-6 год. 

Властивості розчинів. Затверділі розчини повинні мати задані проєктом 

міцність, щільність, водонепроникність, морозостійкість, сталість обсягу, 

хімічну стійкість. Густина (щільність) розчину залежить від виду й хімічного 

складу заповнювача. Справжня густина звичайних цементно-піщаних розчинів 

2600-2770 кг/м3. За середньою густиною, як відомо, будівельні розчини 

поділяють на важкі (1500 кг/м3 і більш) і легкі (менш 1500 кг/м3). Для важких 

використовують щільні заповнювачі з насипною щільністю не менше за 

1500 кг/м3, для легких – менше як 1200 кг/м3. 

Міцність характеризують маркою, що визначають межею міцності на стиск 

стандартних зразків-кубів розміром 70,7×70,7×70,7 мм, виготовлених із робочої 

розчинної суміші й випробуваних після 28-добового твердіння в стандартних 

умовах. Установлені марки: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 і 300. Маломіцні 
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розчини марок 4 і 10 одержують із місцевих в’яжучих і вапна. Міцність розчинів 

на згин приблизно в 5 разів, а при розтяганні в 10 разів менше за міцність при 

стиску. Міцність залежить від активності й кількості в’яжучого, кількості води, 

якості заповнювачів, старанності готування розчину, умов і тривалості твердіння. 

При укладанні на щільну основу міцність розчину залежить від активності 

цементу та цементно-водного відношення Ц/В. 

При укладанні на пористу основу вода відсмоктується, і в розчині 

залишається приблизно однакова кількість води, незалежно від її первісного 

вмісту. У цьому випадку міцність розчину залежить від активності в’яжучого і 

його витрати. 

Інтенсивність твердіння розчинів залежить від температури. Значення 

межі міцності розчину на портландцементі від міцності розчину, що затвердів 

при 20 ºС у віці 28 діб приведені в табл. 8.2. 

Таблиця 8.2 –Значення межі міцності розчину на портландцементі від 

міцності розчину, що затвердів при 20 ºС у віці 28 діб 

Температура 
твердіння, ºС 

Вік зразків, діб 
1 3 7 14 28 

1 1 5 15 31 52 
5 4 11 25 60 68 

10 6 18 37 71 83 
15 10 24 47 80 95 
20 13 33 55 86 100 
25 18 42 64 92 104 
30 23 49 72 96 - 
35 27 58 79 100 - 
40 32 66 87 - - 
45 38 75 94 - - 
50 43 85 99 - - 

 

Повільніше набирають міцність розчини на пуцолановім портландцементі і 

шлакопортландцементі, особливо при температурі нижче за 15 ºС. Відносна їхня 

міцність приймається від міцності розчинів на портландцементі, наведеної в 

табл. 8.2, 30 % при температурі твердіння 0 °С, 70 % – при 5 ºС, 90 % – при 9 °С. 
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Водонепроникність розчину важлива для зовнішніх штукатурок будинків, 

стяжок, спеціальних гідроізоляційних штукатурок тощо. Для підвищення 

водонепроникності при готуванні розчину вводять добавки: що ущільнюють 

(рідке скло) і гідрофобізуючі (церезит, полімерні смоли, бітум). 

Морозостійкість характеризує довговічність розчину. Залежно від циклів 

заморожування-відтавання в насиченому водою стані, установлені марки по 

морозостійкості, F: 10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200 і 300. Морозостійкість 

залежить від щільності й водонепроникності, виду в’яжучого, В/Ц, введених 

добавок і умов твердіння. 

Зміна об’єму, за рідкісним винятком, супроводжується твердінням 

в’яжучих речовин. Гіпсові в’яжучі при твердінні збільшуються в обсязі, 

вапняні і більшість цементів – зменшуються. Виключення складають, в’яжучі, 

що розширюються і безусадкові цементи. Зміна об’єму, твердіючого в’яжучого 

викликає зміну об’єму розчину, що твердіє. 

 

8.9. Добавки-модифікатори властивостей бетонних  

і розчинових сумішей та бетонів і розчинів 

Добавки-модифікатори поділяють на два види: хімічні добавки різного 

складу і походження, які вводять у бетонну суміш у дуже невеликих кількостях 

(від 0,005 до 3% від маси цементу в бетоні) і тонкомелені мінеральні порошки, 

своєрідні замінювачі цементу, які вводять у бетонну суміш у кількості від 5 до 

20 % і більше від маси цементу. 

Добавки-модифікатори хімічного походження для бетонів і будівельних 

розчинів класифікують за функціональним призначенням (основним ефектом дії, 

що стосується технологічних та експлуатаційних характеристик) на такі види: 

1. Добавки, що регулюють властивості готових до використання бетонних 

та розчинових сумішей: 

1) пластифікуюча група: 

- пластифікуючі / водоредукуючі; 
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- сильнопластифікуючі / сильноводоредукуючі; 

- суперпластифікуючі / суперводоредукуючі; 

2) стабілізуючі: 

- водоутримувальні (стабілізуючі); 

- добавки, що поліпшують перекачування; 

3) поризуюча група: 

- повітровтягувальні; 

- піноутворювальні; 

- газоутворювальні; 

4) регулюють строки тужавлення (скорочують або подовжують); 

5) регулюють термін зберігання початкової рухомості суміші (скорочують 

або подовжують). 

2. Добавки, що змінюють властивості бетонів і розчинів: 

1) регулюють (прискорюють або сповільнюють) кінетику твердіння; 

2) підвищують міцність; 

3) знижують проникність; 

4) кольматують пори; 

5) підвищують захисні властивості бетону щодо сталевої арматури; 

6) підвищують морозостійкість; 

7) підвищують корозійну стійкість: 

- сульфатостійкість; 

- стійкість проти корозії, яку спричиняє реакція кремнезему заповнювачів 

із лугами цементу та добавок. 

3. Добавки, що надають бетонам (розчинам) спеціальних властивостей: 

1) протиморозні; 

2) гідрофобізуючі; 

3) біоцидні; 

4) підвищують стійкість, щодо висолоутворення. 

Добавки поділяють на 4 класи: 

1 – добавки, що змінюють розчинність в’яжучих речовин (електроліти, що 

регулюють терміни тужавлення та швидкість тверднення в’яжучих речовин); 
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2 – добавки, що реагують із в’яжучими речовинами з утворенням 

важкорозчинних або малодисоційованих сполук (добавки, які досить суттєво 

впливають на процеси тужавлення та швидкість гідратації в’яжучих речовин); 

3 – готові центри кристалізації (кристалічні затравки – вапняк, 

гідросульфоалюмінати та гідросилікати кальцію і т. ін.); 

4 – органічні поверхнево-активні речовини (ПАР гідрофілізуючого та 

гідрофобізуючого типів). 

Добавки об’єднують у класифікаційні групи за функціональним 

призначенням: 

- пластифікуючі, суперпластифікуючі, сильнопластифікуючі добавки – без 

змін консистенції сприяють зниженню вмісту води в даній бетонній чи 

розчиновій суміші, або які без зміни вмісту води збільшують осідання чи 

розпливання суміші; 

- водоутримувальні (стабілізуючі) добавки – зменшують водо- і 

розчиновідділення бетонної (розчинової) суміші шляхом зниження 

розпливання суміші, що сприяє зменшенню розшаровуваності бетонної 

(розчинової) суміші та зменшує опір у трубопроводі бетононасоса і прискорює 

переміщення по ньому бетонної суміші; 

- повітровтягувальні добавки – дозволяють контрольованій кількості 

повітря рівномірно розподілятися у бетонній (розчиновій) суміші під час 

перемішування і залишатися в бетоні (розчині) після затвердіння у вигляді пор; 

- піноутворювальні добавки – добавки, що забезпечують можливість 

отримання технічної піни необхідної якості, яка при змішуванні з 

компонентами бетонної (розчинової) суміші дозволяє отримувати бетони 

ніздрюватої (поризованої) структури; 

- газоутворювальні добавки – здатні виділяти газ при хімічній взаємодії з 

продуктами гідратації цементу для утворення бетонів ніздрюватої 

(поризованої) структури. Повітровтягувальні, піноутворювальні та 

газоутворювальні добавки можна об’єднати в поризуючі добавки; 
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- добавки, що регулюють строки тужавлення – скорочують або 

подовжують час початку переходу бетонної (розчинової) суміші від 

в’язкотекучого до твердого стану; 

- добавки, що регулюють термін зберігання рухомості суміші – 

скорочують або подовжують термін зберігання початкової рухомості бетонної 

(розчинової) суміші; 

- добавки, що регулюють тверднення – прискорюють або зменшують 

швидкість розвитку ранньої міцності бетону (розчину), впливаючи або не 

впливаючи на строки тужавлення; 

- добавки, що знижують проникність бетону – підвищують марку бетону 

за водонепроникністю внаслідок ущільнення його структури; 

- добавки кольматуючі – сприяють заповненню пор у бетоні 

водонерозчинними продуктами, підвищують водонепроникність бетону; 

- добавки, що підвищують захисні властивості бетону щодо сталевої 

арматури – підвищують пасивну дію бетону щодо сталевої арматури; 

- добавки, що підвищують морозостійкість бетону – підвищують стійкість 

бетону в умовах багаторазового заморожування та відтавання бетону у 

водонасиченому стані; 

- добавки, що підвищують сульфатостійкість – підвищують стійкість 

бетону в умовах, які можуть призводити до сульфатної корозії; 

- добавки, що підвищують стійкість бетону проти корозії, яку спричиняє 

реакція кремнезему заповнювачів із лугами цементу та добавок – нівелюють 

негативний вплив взаємодії кремнезему заповнювача з лугами цементу та 

добавок, у т. ч. сприяють зменшенню деформацій усадки; 

- добавки протиморозні – забезпечують тверднення бетону (розчину) за 

від’ємних температур навколишнього середовища; 

- добавки гідрофобізуючі – надають стінкам пор і капілярів у бетоні 

(розчині) гідрофобних (водовідштовхувальних) властивостей і зменшують 

капілярну абсорбцію бетону; 



Будівельне матеріалознавство 

168 

- добавки біоцидні – мають бактерицидні та фунгіцидні властивості; 

- добавки, що підвищують стійкість щодо висолоутворення – запобігають 

утворенню висолів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. З чого складається бетон? 

2. Як класифікують бетони? 

3. Як розрізняють бетони за призначенням? 

4. З яких складових виготовляють шлаколужні бетони? 

5. Як виготовляють поризовані та ніздрюваті бетони? 

6. Які добавки до бетонів застосовують? 

7. Що таке рухливість та жорсткість бетонної суміші? 

8. Від чого залежить міцність бетону? 

9. Як отримати легкий бетон? 

10. Назвіть заходи захисту від корозії. 

11. Що розуміють під «будівельним розчином»? 

12. Що таке «кладочний розчин»? 

13. Які основні властивості розчинних сумішей? 

14. Як класифікують добавки до бетонів? 
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РОЗДІЛ 9 

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ 

 

9.1. Загальні відомості 

Металеві матеріали мають високі механічні властивості, великі електро- і 

теплопровідність, здатні до значних пластичних деформацій, що дає 

можливість обробляти їх під тиском: прокатуванням, кованням, штампуванням, 

волочінням. Вони добре зварюються, працюють при низьких та високих 

температурах тощо. Ці властивості зумовлені наявністю в кристалічній решітці 

металів електронів, що вільно пересуваються. Тому метали при нормальній 

температурі є кристалічними тілами. 

Однак метали мають істотні недоліки – велику щільність, здатність до 

корозії під дією різних агресивних середовищ, істотні деформації при високих 

температурах тощо. Усе це зумовило широке застосування сплавів металів-

матеріалів, які утворилися у процесі затвердіння розплавів, що містять два й 

більше хімічних елементів і мають характерні властивості металів. 

Метали й сплави поділяються на чорні і кольорові. До чорних металів 

належать залізо та сплави на його основі – чавун, сталь, феросплави; до 

кольорових – мідь, алюміній, цинк, нікель та ін. Найширше застосовують у 

будівництві чорні метали – чавуни і сталі для каркасів будинків, арматури в 

залізобетоні, мостів, труб, покрівлі тощо. 

 

9.2. Атомно-кристалічна будова металів і сплавів 

Атоми металів та їхніх сплавів у твердому стані розміщуються в певному 

порядку, утворюючи в просторі правильну кристалічну решітку. 

На рис. 9.1 наведено основні види чарунок кристалічних решіток металів: 

об’ємно центровану кубічну, гранецентровану кубічну, гексагональну. Об’ємно 

центровану решітку має залізо при температурі до 910 °С і вище за 1390 °С, 
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хром, вольфрам, ванадій та ін. Гранецентровану кубічну решітку мають залізо 

при температурі 910...1390 °С, мідь, нікель, алюміній та ін. Гексагональну 

решітку мають магній, цинк та інші метали. 

       

Рис. 9.1. Основні види елементарних чарунок кристалічних решіток металів:  

а – об’ємно центровано кубічна; б – гранецентрована кубічна; в – гексагональна 

 

Крім зазначених, можливі й інші види кристалічних решіток, властиві 

кожному металу. У металі діють різні фізико-хімічні зв’язки: металевий, 

вандерваальсовий, іонний та ковалентний. Наприклад, у сталі переважає 

металевий зв’язок, що виникає за рахунок сил тяжіння між решіткою з 

позитивно заряджених іонів та «газом» вільних електронів, що їх оточує. 

Між теоретичною та реальною міцністю металів існують суттєві 

розходження. Вони зумовлені дефектами у кристалах, що за геометричними 

ознаками поділяються на точкові, лінійні, поверхневі та об’ємні. Це дислокації 

різних типів, що відіграють головну роль у процесах пластичної деформації 

металів і впливають на їхню фактичну міцність. Реальна міцність може 

збільшуватись після досягнення деякої критичної щільності дислокацій. 

Традиційними засобами зміцнення металів, що приводять до збільшення 

щільності дислокацій, є механічне наклепування, подрібнення зерна та загальне 

фрагментування кристалів внаслідок термообробки. 

При переході металу з рідкого стану у твердий у ньому утворюються 

просторові кристалічні решітки. Цей процес називається кристалізацією. 

Технічні метали – це полікристалічні тіла, що складаються з великої 

кількості по-різному орієнтованих кристалічних зерен (поперечні розміри зерен 

0,001...0,100 мм). Тому загалом метали і сплави можна вважати умовно 

ізотропними тілами. 
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При затвердінні розплаву металу спочатку утворюються найдрібніші 

кристали правильної форми, а потім, при охолодженні, вони збільшуються за 

розмірами та зрощуються між собою у вигляді деформованих кристалів. 

 

9.3. Властивості металів і сплавів 

Для металів характерними є пластичність і висока міцність, електро- і 

теплопровідність, ковкість і зварюваність, своєрідний блиск. У металів 

своєрідні не лише фізичні, а й хімічні властивості: здатність до окислення та 

відновлення в реакціях. 

Фізичні властивості металів і сплавів характеризуються густиною, 

температурою плавлення, температурним коефіцієнтом розширення. 

Густина більшості металів вища за 7000 кг/м3, а густина легких металів 

(алюмінію, берилію, магнію) менша ніж 3000 кг/м3. Чим менша густина металу, 

тим легшими й ефективнішими виявляються будівельні матеріали та 

конструкції з нього. 

Температура плавлення металу змінюється при внесенні до нього 

добавок. Більшість сплавів, наприклад на основі заліза, мають температуру 

плавлення нижчу, ніж метали, що входять до їхнього складу. Однак деякі 

сплави кольорових металів, наприклад нікелю й алюмінію, мають вищу 

температуру плавлення, ніж чистий нікель або алюміній. Зміна температури 

плавлення металу від вмісту в ньому інших речовин характеризується 

діаграмою стану. 

Розширення металів при нагріванні характеризується коефіцієнтом 

лінійного та об’ємного розширення. Здатність металу подовжуватись при 

нагріванні ефективно використовують при виробництві попередньо напружених 

залізобетонних виробів способом електротермічного напруження арматури. 

Механічні властивості металів характеризуються їхніми міцністю, 

твердістю, ударною в’язкістю, втомою та повзучістю. 
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Міцність – це здатність металу або сплаву чинити опір дії зовнішніх сил. 

Залежно від характеру цих сил розрізняють міцність при розтягу, стиску, згині, 

крученні. Характеризуються вони відповідними границями міцності, тобто 

умовними напруженнями, при яких дослідний зразок металу руйнується. 

Ударна в’язкість (або динамічна міцність) – це здатність металу чинити 

опір ударним навантаженням. Випробування виконують на спеціальних 

приладах – копрах. Характеристикою цієї властивості є робота, затрачена на 

руйнування стандартного зразка (Дж), віднесена до одиниці його об’єму (м3) 

або площі (м2). 

Твердість металу визначають його протидією при вдавлюванні в нього 

твердої сталевої кульки (метод Брінеля) або алмазної піраміди. 

На втому, або витривалість, випробовують зразки зі сталі та кольорових 

важких і легких сплавів, деталі з яких працюють за умов повторно-змінних 

розтягувальних, згинальних, стискувальних, скручувальних та інших навантажень. 

На повзучість, тобто здатність деформуватись під постійним 

навантаженням, випробовують метали, які безпосередньо працюють під 

напруженням. Унаслідок повзучості можуть збільшуватися прогини будівельних 

конструкцій, втрачатися стійкість. Особливо небезпечною є повзучість 

арматурної сталі у попередньо напружених залізобетонних конструкціях. 

 

9.4. Металеві сплави 

Металеві сплави одержують унаслідок сплавлення декількох хімічних 

елементів та їх сумісної кристалізації з утворенням механічної суміші, твердого 

розчину і хімічної сполуки. Можливість утворення сплаву того чи іншого типу 

визначається характером взаємодії елементів у процесі кристалізації. 

Механічні суміші складаються з двох компонентів – А і В (рис. 9.2), 

одержаних розподільним зрощенням кристалів між собою, при цьому кожний із 

них зберігає свої специфічні властивості. 
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Рис. 9.2. Структура і кристалічні решітки (а-в) сплавів різних типів:  

1 – атоми речовини А; 2 – атоми речовини В 

 

Тверді розчини мають основний метал – розчинник (А) і розчинену 

речовину (В), атоми якої входять до кристалічної решітки розчинника й 

розміщуються в ній хаотично. Розчинником називають той компонент, який 

зберігає у сплаві кристалічну решітку. Атоми розчиненого компонента 

змінюють розміри елементарної кристалічної чарунки розчинника та 

спотворюють її. 

Хімічні сполуки утворюються внаслідок хімічної взаємодії компонентів, 

при цьому атоми розміщуються у суворому порядку й кількісному 

співвідношенні. Наприклад, у сплавах заліза з вуглецем утворюється карбід 

заліза, який називається цементитом: 

3Fе + С = Fе3С. 

У сплавах алюмінію з міддю утворюється інтерметалева сполука СuАІ2. 

Як Fe3C, так і СuАl2 – тверді, міцні, але дуже крихкі речовини. Наявність їх у 

сплаві веде до його зміцнення з одночасним зниженням пластичності та 

ударної в’язкості. 
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Будова сплаву визначає його властивості, тому потрібно знати, як ця будова 

буде змінюватись при зміні температури і складу сплаву. Залежність між 

будовою сплаву, його складом і температурою описується за допомогою 

діаграми стану (рис. 9.3). Її будують експериментально за критичними точками, 

одержаними на кривих охолодження сплавів цієї системи. За діаграмою стану 

конкретного сплаву можна визначити температури кристалізації й перетворень у 

твердому стані і структуру при заданій температурі, що дає змогу приблизно 

оцінити механічні, фізичні й хімічні властивості сплаву та правильно 

призначити режими термічної обробки, обробки тиском, зварювання тощо. 

Вид діаграми стану подвійної системи визначається взаємодією її 

компонентів у рідкому й твердому станах (утворенням рідких і твердих 

розчинів, хімічних сполук і проміжних фаз), а також наявністю поліморфних 

модифікацій компонентів. 

Основними структурами, що складають залізовуглецеві сплави, є такі. 

Ферит – твердий розчин вуглецю в α-Fe. При температурі 723 °С 

граничний вміст вуглецю 0,02 %. За відсутності добавок не кородує. 

Цементит – карбід заліза Fе3С – хімічна сполука, яка містить 6,67 % 

вуглецю, є складовою частиною евтектичної суміші, а також самостійною 

структурною складовою. Він здатний утворювати тверді розчини, нестійкий, 

розпадається при термічній обробці. Цементит досить твердий (НВ 800) та 

крихкий. 

Аустеніт – твердий розчин вуглецю в γ-Fе. Атоми вуглецю 

впроваджуються в кристалічну решітку. Стійкий тільки при високій 

температурі, а із застосуванням Мn, Сr – при звичайних і навіть низьких 

температурах. Твердість, аустеніту НВ 170...220. 

Перліт – евтектоїдна суміш фериту й цементиту, утворюється під час 

розпаду аустеніту при температурі 723 °С і вмісті вуглецю 0,83 %. Добавки Sі і 

Мn сприяють утворенню перліту і при меншому вмісті вуглецю. Твердість 

перліту НВ 160...260. 
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Рис. 9.3. Діаграма стану залізовуглецевих сплавів:  

а – діаграма: І – рідкий сплав; ІІ – рідкий сплав і кристали аустеніту;  

ІІІ – рідкий сплав і цементит; ІV – аустеніт; V – цементит і аустеніт;  

VІ – аустеніт, цементит, ледебурит; VІІ – цементит і ледебурит;  

VІІІ – ферит і аустеніт; ІХ – ферит і перліт; Х – цементит і перліт;  

ХІ – перліт, цементит і ледебурит; ХІІ – цементит і ледебурит;  

б – орієнтовні відношення структурних складових у різних частинах діаграми 

 

Ледебурит – евтектична суміш аустеніту й цементиту, утворювана при 

1130 °С і вмісті вуглецю 4,3 %. Структура його нестійка: при охолодженні 

аустеніт, що входить до складу ледебуриту, розпадається на вторинний 

цементит та перліт. Ледебурит дуже твердий (НВ 700) і крихкий. 



Будівельне матеріалознавство 

176 

Графіт – м’яка і крихка складова чавуну, яка складається з різновидів 

вуглецю. Трапляється у сірих та ковких чавунах. 

Усі лінії на діаграмі стану відповідають критичним точкам, тобто тим 

температурам, при яких відбуваються структурні зміни у сплавах. 

Лінія АСО є границею кристалізації сплаву (лінія ліквідусу), лінія АЕСР є 

границею кінця кристалізації сплаву (лінія солідуса). Тільки чисті метали та 

евтектика плавляться і тверднуть при постійній температурі. Усі інші сплави 

тверднуть поступово, причому з рідкого сплаву спочатку виділяється 

надлишковий щодо складу евтектики компонент. Область АЕ5С на діаграмі 

відповідає аустеніту. Лінія GS – початок виділення фериту, а лінія SE – вторинного 

цементиту. Лінія РSК відповідає остаточному розпаду аустеніту й виділенню 

перліту. В області нижче лінії РSК ніяких змін структури не відбувається. 

Зі збільшенням вмісту вуглецю у залізовуглецевих сплавах змінюється і 

структура, збільшується вміст цементиту та зменшується кількість фериту. Чим 

більше вуглецю у сплавах, тим вища твердість, але нижчі їхні пластичні 

властивості. Механічні властивості сплавів залежать також від форми та 

розміру часток структурних складових. Твердість і міцність сталі тим вищі, чим 

менші частки фериту й цементиту. 

 

9.5. Виробництво і види чавуну 

Чавун одержують сплавленням заліза з вуглецем (2...6,67 %) та деякою 

кількістю кремнію, марганцю, сірки, фосфору тощо. Його виплавляють у 

доменних печах, куди завантажують попередньо підготовлену шихту (вихідний 

матеріал), до складу якої входять залізні руди, паливо й флюси. 

У залізних рудах залізо міститься у вигляді оксидів Fе2О3 або Fе3О4 в 

кількості 20...70 %. Мінерали руди, які не містять металу, називають 

порожньою породою. Руди з малим вмістом заліза перед завантаженням у 

доменну піч збагачують (видаляють порожню породу) магнітною сепарацією. 
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Як паливо застосовують кам’яновугільний кокс – продукт спікання 

спеціального вугілля без доступу повітря. Він безпосередньо бере участь у 

відновленні й навуглецюванні заліза, має велику міцність на стиск, завдяки 

чому не розтріскується в печі під вагою руди й флюсів. 

До складу флюсів входять вапняки, доломіти або пісковики, які знижують 

температуру плавлення порожньої породи, руди й золи палива, а також 

сприяють переходу шкідливих для металу домішок у шлак. 

Завантажують доменну піч (рис. 9.4) рудою, паливом і флюсами шарами, 

що безперервно чергуються й поступово опускаються вниз. 

У нижню частину печі, яку називають горном, через спеціальні отвори-

фурми під тиском нагнітають гаряче повітря (500...800 °С), яке підтримує 

горіння палива. 

 

Рис. 9.4. Схема доменної печі 

 

Навпроти фурм кокс, з’єднуючись з киснем повітря, інтенсивно згоряє і 

утворює вуглекислий газ, який відновлює оксиди заліза до чистого заліза за 

схемою Fе2O3  Fе3О4  FеО   Fе за такими реакціями: 

3F2О3 + СО = 2Fе3О4 + СО2 ; 2Fе3О4 + 2СО = 6FеО + 2СО2 ; 6FеО + 6СО = 

= 6Fе + 6СО2 ; Fе2О3 + ЗСО = 2Fе + 3СО2 . 
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При цьому відновлюються й інші елементи, що містяться в руді: оксиди 

кремнію (SiО2), марганцю (Мn2О3), фосфору (Р2О5), які з часткою сірки у 

вигляді FеS переходять у чавун. 

При температурі 1130 °С (у зоні розпарювання) чавун розплавляється, 

краплями стікає у горн і збирається в його нижній частині, а над ним 

знаходиться шар розплавленого шлаку, який складається з оксидів, що входять 

до складу пустої породи руди. Чавун і шлак у вигляді розплаву періодично (4-6 

разів на добу) випускають через нижню чавунну й верхню шлакову льотки. 

У процесі доменної плавки можна одержати: переробний (білий) чавун у 

кількості до 90 %, який використовують в основному для виробництва сталі, 

ливарний (сірий) чавун – 8...15 %, з якого виробляють чавунні відливки, 

феросплави (до 3 %) з підвищеним вмістом марганцю та кремнію, які 

використовують як добавки при виробництві сталі. 

Основною структурною складовою білих чавунів є крихкий твердий 

цементит. Їх майже не застосовують у будівництві через велику твердість і 

крихкість, а переробляють на сталь та сірі чавуни. Сірі чавуни поділяють на 

власне сірі, високоміцні, леговані й ковкі. 

Власне сірі чавуни одержують уведенням у плавку речовин, які сприяють 

розпаду цементиту з виділенням вуглецю у вигляді графіту: Fе3S  ЗFе + С. 

Чим більше введено в плавку кремнію (майже 5 %), тим більша кількість 

цементиту розпадається, що призводить до утворення пластичної феритної 

основи чавуну. При зменшенні вмісту кремнію не весь цементит, що входить до 

складу перліту, розпадається, і тоді структура буде феритно-перлітовою з 

включенням графіту. 

Із сірих чавунів виготовляють елементи будівельних конструкцій, у тому 

числі й таких відповідальних, як опорні частини залізобетонних балок, ферм, 

тунелі метрополітену, башмаки під колони тощо. 
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9.6. Виробництво і види сталі 

Сталь виплавляють з переробного чавуну мартенівським, конверторним та 

електроплавильним способами. Процес виплавлення полягає в зменшенні 

кількості вуглецю і домішок (Sі, Мn, Р, S) у чавуні окисленням його киснем 

повітря, яке продувають крізь розплав чавуну, або киснем, що міститься в 

залізній руді чи металобрухті. Внаслідок окислення заліза на початку плавки 

утворюється закиc заліза FеО, далі за його участю відбуваються такі реакції; 

FеО + С = Fе + СО ; 

2FеО + Зі = 2Fе + SіОа; 

FеО + Мn = Fе + МnО; 

5FеО + 2Р = 5Fе + РаО5. 

Утворені сполуки кремнію та марганцю нерозчинні у розплавленому 

залізі, мають меншу щільність, ніж залізо, спливають на поверхню і 

видаляються у вигляді шлаку. 

Для видалення фосфору й сірки, розчинних у розплавленому залізі, у 

шихту вводять оксид кальцію СаО, що утворює з сіркою сірчаний кальцій СаS, 

а з фосфором – сполуку 4СаО · Р2О5. Ці сполуки, також нерозчинні у 

розплавленому залізі, переходять у шлак і видаляються. 

Наприкінці плавки у розплаві залишається частина непрореагованого 

закису заліза АеО, що призводить до зниження механічних властивостей сталі. 

Аби позбутися його і довести вміст вуглецю до заданого значення, наприкінці 

плавки проводять розкислення сталі, для чого у рідкий метал вводять 

марганець, кремній або алюміній (марганець і кремній вводять у вигляді їхніх 

сплавів із залізом, так званих феромарганцю, феросиліцію). Процес 

розкислення проходить за такими реакціями 

FеО + Мn = Fе + МnО; 

2FеО + Sі = 2Fе + SiO2; 

3FеО + 2А1 = ЗFе + А12 O3. 
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Оксиди, що утворилися, спливають і видаляються разом зі шлаком. 

Повністю розкислену сталь, називають спокійною, менш розкислену – 

напівспокійною і малорозкислену – киплячою. 

Після виплавлення сталь розливають у злитки, які надалі піддають гарячій 

обробці. 

Мартенівський спосіб виробництва сталі полягає в тому, що сталь 

виплавляють у відбивній печі, яка має регенератори для підігрівання повітря й 

газу (рис. 9.5). У шихту, яку завантажують у піч, входять чавун, металевий брухт 

та інші матеріали. Паливом є горючі гази (природні, генераторні тощо), які 

попередньо підігріваються до температури 1000...1100 °С. Потім газ і повітря 

надходять до надподового простору печі, де внаслідок згоряння газу 

температура підвищується до 1800 °С. Завантажений разом із металевим 

брухтом чавун розплавляється. У цей період вдувається більше повітря, ніж 

потрібно для забезпечення згоряння газу. Унаслідок цього в поверхневому шарі 

розплавленого чавуну утворюється закис заліза FеО, кисень зі шлаку переходить 

у метал за реакцією FеО  Fе + [О] і взаємодіє з вуглецем із виділенням 

бульбашок, оксиду вуглецю CO – СО газ: О] + [С]  СО]. 

 

Рис. 9.5. Схема мартенівської печі 
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Кипіння сталі сприяє її дегазації (виділенню з неї азоту, водню і кисню), 

спливанню неметалевих домішок й переходу їх у шлак. 

За добу в печі проводять 4-5 плавок. Склад сталі легко піддається 

регулюванню. Вона є основним матеріалом для виготовлення будівельних 

конструкцій, арматурної сталі, деталей машин. 

Конверторний спосіб виробництва сталі полягає в тому, що розплавлений 

чавун, який знаходиться у конверторі (рис. 9.6), продувається киснем крізь 

спеціальні отвори, рівномірно розподілені у днищі конвектора.  

    

Рис. 9.6. Схема конвертора: 

1 – обертова грушоподібна посудина; 2 – футеровка;  

3 – фурменні отвори для подачі повітря; 4 – поворотний механізм 

 

Крім того, цей спосіб дає змогу використовувати як шихту рідкий чавун з 

оптимальним вмістом фосфору й сірки, до 50 % металевого брухту, руду, флюс. 

Собівартість конверторної сталі на 5 % нижча від мартенівської та значно 

вища продуктивність праці.  

Електроплавильний спосіб виробництва сталі ведуть у дугових або 

індукційних електропечах (рис. 9.7), при цьому використовують як сталевий 

скрап і залізну руду, так і рідкі сталі, що надходять з мартенівської печі або 

конвертора. 

 



Будівельне матеріалознавство 

182 

 

Рис. 9.7. Схема дугової  електропечі: 

1 – сталевий під печі футерований вогнетривкою цеглою; 2 – жолоб;  

3 – металева шихта; 4 – вогнетривка цегла; 5 – стінки; 6 – склепіння;  

7 – кабелі трансформатору; 8 – електротримачі; 9 – електроди;  

10 – вікно; 11 – привод; 12 – подини 

 

Брак палива й подачі кисню для його згоряння виключає можливість 

насичення сталі сіркою та окислення заліза киснем. Під час плавлення 

температура в печі становить 2000 °С, що дає змогу вводити до складу сталі 

тугоплавкі елементи. Однак вартість сталі, одержуваної електроплавильним 

способом, найвища порівняно з усіма іншими способами. Цим способом 

виплавляють якісні й леговані сталі, сплави з тугоплавких елементів та 

феросплави: феросиліцій (Sі – 45...90 %), феромарганець (Мn – 60...80 %) та ін. 

Залежно від кількості легуючих добавок розрізняють сталі 

низьколеговані, що містять легуючих речовин до 2 %, середньолеговані – 

2...10 % та високолеговані – більше як 10 %. Будівельники широко 

застосовують низьколеговану сталь. 
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9.7. Основні метали, застосовувані в будівництві 

Вуглецеві та леговані сталі. 

На механічні властивості вуглецевих сталей впливає переважно вміст у 

них вуглецю. При збільшенні його підвищуються міцність, твердість та 

зносостійкість сталі, але знижуються пластичність й ударна в’язкість, а також 

погіршується зварюваність. 

Домішки фосфору спричинюють холодноламкість, а домішки сірки –

червоноламкість. Для сталі різних марок допустимий вміст фосфору становить 

0,04...0,09 %, сірки – 0,04...0,07 %. 

Шкідливий вплив на властивості сталі має кисень. Якщо його вміст 

перевищує 0,03 %, то це призводить до старіння сталі, а більше за 0,1 % – до 

червоноламкості. 

Домішки марганцю та кремнію у межах 0,8...1,0 % практично не 

впливають на механічні властивості вуглецевих сталей. У сталі, призначеної 

для зварюваних конструкцій, вміст кремнію не повинен  перевищувати 0,25 %. 

Вміст азоту збільшує міцність і твердість сталі, але зменшує пластичність. 

У марках сталей позначено групи, за якими сталь постачається (А – за 

механічними властивостями, Б – за хімічним складом, В – за механічними 

властивостями й додатковими вимогами щодо хімічного складу); додаткові 

індекси (сп – спокійна сталь, пс – напівспокійна, кп – кипляча сталь). У групі А 

індекс М часто опускають, але мають на увазі, що це мартенівська, а за 

відсутності індексів сп, пс, кп мають на увазі, що сталь спокійна. 

Спокійна сталь більш якісна, але за вартістю вона на 12...15 % дорожча за 

киплячу. Напівспокійна сталь за властивостями посідає проміжне становище 

між спокійною та киплячою, але через незначну витрату розкислювачів 

вартість її менша, ніж спокійної. Механічні характеристики сталі залежать 

також від форми й товщини прокату. Вуглецеві сталі звичайної якості групи А 

застосовують без термообробки і виготовляють таких марок: Ст0, Ст1, Ст2, 

Ст3, Ст4, Ст5, Ст6, Ст7. Зі збільшенням номера сталі підвищується вміст у ній 
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вуглецю, збільшуються міцність і твердість, але знижуються пластичність та 

ударна в’язкість. Сталь групи Б виготовляють тих самих марок, що і сталь 

групи А, але перед маркою сталі ставлять літеру Б (БСтО, БСт1кп). 

Якісну конструкційну вуглецеву сталь виплавляють в мартенівських та 

електричних печах. Залежно від хімічного складу цю сталь поділяють на дві 

групи:  

1) з нормальним вмістом марганцю; 

2) з підвищеним вмістом марганцю.  

Існують такі марки якісної конструкційної вуглецевої сталі: 05кп, 08кп, 

08сп, 08, 10кп, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60, 65, 70. Цифри 

в марках показують середній вміст вуглецю у сотих частках процента. 

До конструкційних вуглецевих сталей належить також автоматна; вона має 

підвищений вміст сірки. Марки цієї сталі: А12, А20, А30, А40. 

Літера А означає автоматну сталь; число, що стоїть за літерою А, – вміст 

вуглецю у сотих частках процента. Ця сталь містить сірки 0,6...0,2 %, фосфору – 

0,06...0,15 %. З неї виготовляють на верстатах-автоматах кріпильні деталі. 

Інструментальні вуглецеві сталі містять вуглецю понад 0,65 %. Залежно 

від вмісту S та Р і способу виробництва їх поділяють на якісні й високоякісні, 

що містять не більше як 0,03 % і 0,035 % Р. Якісні інструментальні сталі мають 

марки: У7, У8, У9, У10, У11, УІ2, У13; високоякісні – такі самі марки, але з 

додаванням літери А, наприклад У7А, У8А тощо. 

У будівництві інструментальну сталь застосовують з обов’язковою 

термічною обробкою (загартуванням з наступним низьким або середнім 

виробництвом). 

Легованими (або спеціальними) називають сталі, до яких уводять легуючі 

елементи (від грец. «лега» – складне), що змінюють структуру і властивості 

сталей. Легуючими елементами є Сu, А1, Sі, Ті, V, Сr, Nd, W, Мо, Ni, Мn, Со та 

ін. Легуванням підвищують корозійну стійкість сталей, надають їм стійкості за 

умов низьких та високих температур і тисків, підвищують міцність, твердість, 
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зносостійкість тощо. Так, легуючі елементи Сu, Si, Сr, Мо, Ni та ін. 

підвищують корозійну стійкість сталі; Sі, Мn, Сr, Мо, Nl та ін. – твердість та 

міцність; V, Со, Nі – в’язкість; Сr, Мn, Nі – опір стиранню тощо. 

До сталі додають також В, Sе, N. Zr. Легована сталь може містити 

одночасно декілька легуючих елементів. 

Класифікують леговані сталі за призначенням, хімічним складом та 

мікроструктурою. 

За призначенням їх поділяють на три класи: конструкційні; 

інструментальні і сталі з особливими фізико-хімічними властивостями. 

Для позначення марок сталей вибрано літерно-цифрову систему. Легуючі 

елементи позначають літерами: С – кремній, Г – марганець, X – хром, Н – нікель, 

М – молібден, В – вольфрам, Р – бор, Т – титан, Ю – алюміній, Ч – рідкоземельні 

метали, Ф – ванадій, Ц – цирконій, Б – ніобій, А – азот, Д – мідь, К – кобальт, П – 

фосфор та ін. Цифри, що стоять за літерами, показують вміст легуючих елементів 

у процентах. Якщо вміст елементів не перевищує 1,5 %, то цифру не ставлять. 

Літера А, що стоїть у кінці марки, означає, що сталь високоякісна. 

Наприклад, сталь марки 35ХНЗМА – високоякісна, містить 35 % С, 1 % Сr, 3 % 

Nі, 1 % Мо; сталь марки 25Г2С – містить 0,20...0,29 % С; 1,2...1,6 % Мn та 

0,6...0,9 % Sі. У середині позначення літера А вказує на спеціально введений до 

сталі азот. 

За хімічним складом леговані сталі поділяють на три класи: низьколеговані 

із загальним вмістом легуючих елементів до 2,5 %, середньолеговані – 

2,5...10 % та високолеговані, які містять більше як 10 % таких елементів, 

наприклад, нержавіюча сталь 1X1-8Н9. 

Низьколеговані сталі застосовують для виготовлення будівельних сталевих 

конструкцій (ферм, мостів, нафто- та газопроводів тощо) та арматури для 

залізобетонних конструкцій. 

Сталеві конструкції здебільшого є зварними, тому для них використовують 

маловуглецеві (менш як 0,25 % С) низьколеговані сталі підвищеної міцності, які 

добре зварюються, з додаванням більш дешевих легуючих елементів – Sі та Мn. 
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Низьколеговані сталі підвищеної міцності мають марки 17ГС, 16Г2АФ. 

Вони містять також 0,01 % N та 0,1 % V. Ці сталі мають високу пластичність та 

ударну в’язкість, підвищену міцність; границя міцності при розтягу 

550...600 МПа, границя текучості 350... 450 МПа. Після термічної обробки ці 

показники стають ще більшими. 

Крім низьколегованих сталей підвищеної міцності застосовують і 

низьколеговані сталі високої міцності, які мають границю текучості більше ніж 

450 МПа. Наприклад, сталь марки 18Г2АФ має феритно-перлітну структуру зі 

значно подрібненими зернами внаслідок наявності нітридів ванадію, що сприяє 

підвищенню границі текучості  (вище приблизно на 100 МПа). 

У залізобетонних конструкціях застосовують прості вуглецеві сталі та 

низьколеговані арматурні сталі у вигляді дроту і стержнів гладких або 

періодичного профілю. Ненапружені залізобетонні конструкції, в яких сталь 

сприймає невеликі напруження, армують простими вуглецевими сталями та 

низьколегованими сталями марок 35ГС, 18Г2С і 25Г2С. 

Попередньо напружені конструкції армують високоміцними середньо- і 

високовуглецевими низьколегованими (марок 45С, 80С, 35ГС, 45ГС, 20ХГ2С, 

20Х2Г2Т) сталями у гарячекатаному або термічно зміцненому стані за 

допомогою загартування та відпускання. 

Залежно від структури, яку дістають леговані сталі після нормалізації, їх 

поділяють на п’ять класів: перлітні, мартенситні, аустенітні, феритні та 

карбідні. Більшість конструкційних та інструментальних сталей належить до 

сталей перлітного класу. Такі сталі містять незначну кількість легуючих 

елементів (5...6 %), добре оброблюються тиском і різанням. 

Корозійностійкі сталі. 

Корозійностійкими називаються сталі, які мають високу стійкість проти 

корозії в агресивних середовищах. Найбільше піддаються корозії в різних 

середовищах залізовуглецеві та низьколеговані сталі. При додаванні до сталей 

деяких легуючих елементів корозійна стійкість їх збільшується. 
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Найширше застосовуються хромисті нержавіючі та хромонікелеві сталі, в 

яких головним легуючим елементом є хром. 

Хромисті сталі містять 0,08...0,40 % С і 13...17 % Сr. Вони мають 

надвисоку корозійну стійкість у повітрі, воді й деяких кислотах, лугах і солях 

завдяки тому, що на поверхні сталі утворюється щільна тонка плівка оксиду 

хрому, яка захищає сталь від корозії. Марки хромистих нержавіючих сталей: 

08X13, 12X13, 30X13, 40X13, 12X17, 08Х17Т, 14Х17Н2, 15Х25Т, 15X28. 

Хромонікелеві сталі одержують введенням нікелю до хромистої сталі, яка 

містить 0,12...0,14 % С та 17...20 % Сr. З введенням нікелю хромиста сталь 

набуває аустенітної структури, що зменшує схильність зерен до росту, підвищує 

корозійну стійкість, запобігає холодноламкості, покращує механічні властивості. 

Марки хромонікелевих сталей: 12ХІ8Н8, 12Х18Н9Т, 1 0Х14П4НТ та ін. 

Корозійностійкі сталі застосовують для будівельних виробів і конструкцій, 

які експлуатуються у ґрунтових і морських водах, пазах та інших агресивних 

середовищах. 

Жаростійкі та жароміцні сталі. 

Жаростійкими називають сталі, поверхня яких є стійкою проти хімічного 

руйнування у газовому середовищі при температурах, вищих ніж 550 °С, і які 

працюють тривалий час у ненавантаженому або слабонавантаженому стані. 

Окалиностійкість сталі підвищують легуванням її елементами, які мають 

більшу спорідненість із киснем, ніж залізо, внаслідок чого в потрібному 

напрямі змінюються склад та будова окалини. 

При окисленні сталі, легованої алюмінієм, кремнієм або хромом, і її 

поверхні утворюється тонка щільна плівка оксидів А12О3, SіО3 або Сr2О3, яка 

ускладнює окислення. 

Гранична температура експлуатації жаростійких сталей становить 

900...1150 °С при вмісті хрому 16...27 %, якщо дія навантаження короткочасна. 

Жаростійкі сталі містять 0,08...0,50 % С, легуються хромом, молібденом, 

вольфрамом,  ванадієм. 
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Жароміцними є сталі, здатні протистояти механічним навантаженням при 

високих температурах. 

Кольорові метали і сплави. 

Сплави кольорових металів застосовують для виготовлення деталей, що 

працюють в умовах агресивного середовища, піддаються тертю, повинні мати 

високу теплопровідність і невелику масу, бути електропровідними. 

Мідь – метал, який має високі теплопровідність і пластичність, стійкий 

проти атмосферної корозії, міцність становить 180…240 МПа.  

Латунь – сплав міді з цинком (10...40 %), добре піддається холодному 

прокатуванню, штампуванню, витягуванню, міцність 240...400 МПа. При 

маркуванні латуні (Л96, Л90...Л62) цифри означають, вміст міді у процентах. 

Бронза – сплав міді з оловом (до 10 %), алюмінієм, марганцем, свинцем та 

іншими елементами. Має хороші ливарні властивості, з неї виготовляють 

вентилі, крани, люстри. 

Алюміній – легкий метал, який має низьку міцність при розтягу 

(в = 80...180 МПа), твердість НВ20, невелику густину 2700 кг/м3), стійкість до 

атмосферної корозії. У чистому вигляді у будівництві застосовують рідко 

(фарби, фольга, газоутворювачі). Для підвищення міцності до нього вводять 

легуючі добавки (Мn, Сu, Мg, Sі, Fе). Алюмінієві сплави поділяють на ливарні 

(силуміни), застосовувані для відливання виробів, і ті, що деформуються 

(дюралюміни), які йдуть для прокатування профілів, листів тощо. 

Силуміни – сплави алюмінію з кремнієм (до 14 %), мають високі ливарні 

якості, малу усадку, міцність до 200 МПа, твердість НВ 50...НВ 70, високу 

пластичність ( = 5...10 %).  

Дюралюміни – складні сплави алюмінію з міддю (до 5,5 %), кремнієм 

(менше як 0,8 %), марганцем (до 0,8 %), магнієм (до 0,08 %) та ін. Границя 

міцності дюралюмінів після загартовування і старіння становить 400...480 МПа і 

може бути підвищеною до 550...600 МПа внаслідок наклепу при обробці тиском. 
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Алюміній та його сплави застосовують у будівництві для несучих і 

огороджувальних конструкцій. Особливо ефективним є застосування 

дюралюмінів для конструкцій у великопрогінних спорудах, збірнорозбірних 

конструкціях, призначених для експлуатації в агресивному середовищі. З 

листів алюмінієвих сплавів виготовляють тришарові навісні панелі з 

теплоізоляційним заповненням. 

 

9.8. Види обробки сталі 

Термічна обробка сталі. 

Для термічної обробки сталі застосовують відпалювання, нормалізацію, 

загартовування та відпускання. 

Відпалювання сталі виконують у тих випадках, коли треба зменшити 

твердість, підвищити пластичність і в’язкість, ліквідувати наслідки перегрівання, 

одержати рівноважний стан, поліпшити оброблюваність при різанні. 

Повне відпалювання сталі здійснюють нагріванням її до температури, 

вищої, ніж верхні критичні точки, на 20…50 °С, витримуванням при такій 

температурі до повного прогрівання злитку з наступним дуже повільним 

охолодженням (разом із піччю, під шаром піску, золи, шлаку тощо). 

При неповному відпалюванні сталь нагрівають вище за нижні критичні 

точки на 20...50 °С, витримують при такій температурі з наступним повільним 

охолодженням. При неповному відпалюванні відбувається лише часткова 

перекристалізація. 

Нормалізація полягає у нагріванні сталі, нетривалому витримуванні при 

певній температурі й наступному охолодженні на повітрі. Унаслідок 

нормалізації сталі з вмістом вуглецю менше як 0,3 % набувають феритно-

перлітної структури, а сталі з вмістом вуглецю 0,3...0,7 % та низьколеговані – 

сорбітної. Нормалізацію сталі застосовують у тих випадках, коли потрібно 

одержати дрібнозернисту однорідну структуру з більш високими твердістю і 

міцністю, але з дещо нижчою пластичністю, ніж після відпалювання. 
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Загартовування сталі полягає у нагріванні її до температури утворення 

аустеніту, витримуванні при цій температурі й наступному швидкому 

охолодженні. Залежно від швидкості охолодження сталь одержують у стані 

мартенситу, трооститу або сорбіту. 

При загартовуванні звичайних вуглецевих сталей у слабких водних 

розчинах-електролітах або у холодній воді вони набувають структури 

мартенситу; при загартовуванні в гарячій воді або мінеральному маслі – 

структуру трооститу, у розплавленому свинці – структуру сорбіту. 

Сталі з вмістом вуглецю менше ніж 0,2 % практично не сприймають 

загартовування. 

Загартовуванню піддають готові вироби, щоб підвищити їхню твердість і 

міцність. Вироби з підвищеними вимогами щодо зношеності піддають 

поверхневому загартовуванню. 

Відпусканням називають термічну обробку, при якій загартовану сталь 

нагрівають до температури нижче критичних точок, витримують при цій 

температурі, а потім охолоджують. Мета відпускання – зменшення внутрішніх 

напружень, зниження твердості та крихкості, підвищення пластичності. 

Відпускання буває: низьке (в інтервалі температур 150...200 °С), середнє 

(300...400 °С), високе (500...600 °С). Під час низького відпускання сталь 

зберігає структуру мартенситу, а зміна механічних властивостей пояснюється 

зменшенням загартовуваних напружень. Під час середнього та високого 

відпускання відбуваються дифузійні процеси з розкладом мартенситу й 

утворенням суміші фериту з високодисперсними часточками цементиту. При 

цьому знижуються твердість і міцність сталі, підвищується пластичність, 

практично повністю знімаються внутрішні напруження в ній. 

Хіміко-термічна обробка сталі. 

Хіміко-термічна обробка сталі полягає у зміні хімічного складу сталі на 

поверхні виробу й наступному проведенні термообробки. Від поверхневого 

загартування цей вид обробки відрізняється тим, що попередньо поверхню 

оброблюваних виробів насичують різними елементами (С, N, А1, Sі, Сr та ін.). 
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Цементація – це поверхневе насичення маловуглецевої сталі (С < 0,3 %) 

вуглецем із наступними загартуванням та відпусканням з метою одержання 

деталі з твердою поверхнею і в’язкою серцевиною. Цементація відбувається у 

твердому, рідкому або газоподібному середовищі (карбюризаторі). 

Після цементації вироби піддають загартуванню на мартенсит із 

наступним низьким відпусканням, унаслідок чого серцевина цементованих 

виробів стає м’якою і в’язкою, а поверхневий шар – твердим і міцним. 

При газовій цементації над оброблюваними виробами пропускають гази 

(природний або суміші метану, етилу та ін., одержуваних при піролізі гасу чи 

інших рідких нафтопродуктів), які при нагріванні до високих температур 

(900...950 °С) виділяють атомарний вуглець. Газова цементація забезпечує 

підвищення продуктивності праці й точніше регулювання процесу цементації, 

але потребує більш складного обладнання. 

Азотування сталі – це процес поверхневого насичення сталі азотом шляхом 

витримування її, нагрітої до 500...650 °С, у атмосфері аміаку NH3. Аміак 

дисоціює за реакцією 2NН3- > 2N + ЗН2 з виділенням атомарного азоту, який 

дифундує у сталь і утворює нітрити, що мають високу твердість. Азотування 

сталі підвищує її поверхневу твердість у 1,5-2 рази порівняно з цементацією, 

збільшує зносостійкість і границю втомлюваності, підвищує опір корозії. 

Ціанування – це одночасне насичення поверхні сталевого виробу азотом і 

вуглецем; проводять його для підвищення твердості, зносостійкості та міцності 

на втомленість дрібних і середніх деталей. 

Порівняно з цементацією ціанування менш тривале. Воно 

супроводжується значно меншими деформаціями і коробленням, надає сталі 

більшої твердості, зносостійкості та стійкості проти корозії. Внаслідок 

ціанування підвищується границя витривалості сталі. 

Дифузійна металізація – це процес поверхневого насичення сталі алюмінієм 

(алітування), хромом (хромування), кремнієм (силіціювання), бором (борування) 

та іншими елементами. Його здійснюють нагріванням та витримуванням 
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сталевих виробів у контакті з одним або кількома із зазначених елементів, які 

можуть перебувати у твердому, рідкому або газоподібному стані. Така обробка 

надає поверхневим шарам сталі жаростійкості, зносостійкості, опору корозії. 

Наклеп, відновлення та старіння сталі. 

Механізм руйнування сталі залежить від структури сплаву. Під впливом 

навантаження викривлюється форма окремих кристалів, особливо найбільш 

слабких – фериту. Якщо навантаження не перейшло певної межі й буде зняте, 

тоді форма кристалу набуде свого первісного вигляду. Якщо навантаження 

призвело до міжкристалевих зсувів, тоді настає межа пропорціональності – 

перлітові прошарки починають руйнуватись. При наступному збільшенні 

навантаження зерна фериту взаємно зміщуються, пронизуються кристалами 

перліту, внаслідок чого збільшується опір навантаженням. 

Руйнування металу настає, коли зв’язок між атомами окремих кристалів 

порушується. 

Наклепом називають зміцнення металу і зміну його властивостей під 

впливом пластичної деформації у холодному стані. Основні зміни властивостей 

металу відбуваються через викривлення кристалічної решітки внаслідок 

витягування у напрямі деформації (волочіння дроту, штампування листів, 

вигину, деформації арматури тощо). 

У будівництві для підвищення границі текучості арматури залізобетонних 

конструкцій користуються наклепом, для чого її скручують або витягують у 

холодному стані. Явище наклепу нестійке. У металі, зміцненому наклепом, 

навіть при кімнатній температурі дуже повільно, але самовільно починають 

відбуватися процеси, які знімають викривлення у решітці та формі зерен. Для 

прискорення цих процесів підвищують температуру. 

Відновлення – це процес повернення у вихідний стан кристалічної 

решітки, тобто зняття викривлень нагріванням маловуглецевої сталі до 

200...400 °С, що дещо зменшує її твердість і міцність та підвищує пластичність. 
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Повне відновлення властивостей металу досягається наступним 

підвищенням температури до 600 °С. Цей процес супроводжується 

перекристалізацією деформованих зерен у нові рівноважні структури й 

називається рекристалізацією. 

Старіння – це процес деформування металу, який прискорюється з 

підвищенням температури. Так, при нагріванні до 200...400 °С наклепана м’яка 

сталь унаслідок швидкого протікання процесу старіння втрачає пластичність і 

стає крихкою. Старінню сприяють вібраційні навантаження, наприклад у 

мостах. Уповільнити старіння можна введенням присадок (алюмінію, титану), 

які зв’язують шкідливі домішки. 

 

9.9. Застосування сталі в будівництві 

У будівництві сталь використовують для виготовлення конструкцій, 

армування їх, влаштування покрівель, риштовання, огороджень, форм 

залізобетонних виробів тощо. 

Класифікація сталей для металевих конструкцій: 

1. Залежно від галузі застосування і основних характеристик: сталі 

конструкційні, інструментальні, електродні, спеціальні. Для будівельних 

металоконструкцій застосовують конструкційні сталі з різними характеристиками. 

2. Залежно від міцності: сталі звичайні, підвищеної (застосовують для 

металевих конструкцій) та високої міцності (застосовують рідко). 

3. Згідно з хімічним складом: сталі вуглецеві, низьколеговані, 

середньолеговані й високолеговані. 

4. Згідно з сортаментом: сталь листова, сортова, фасонна, гнуті профілі, 

труби, канати. 

5. Залежно від способу виробництва: сталь мартенівська, конверторна, 

виплавлена. 

6. Відповідно до ступеня розкислення: кипляча сталь «кп» (після 

виплавлення бурхливо виділяються розчинені гази, сталь ніби кипить, що 

призводить до неоднорідності металу), спокійна сталь «сп» (результат введення 
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у сталь розкисників, таких як кремній, марганець, алюміній, що зв’язують 

кисень, у підсумку кипіння припиняється, і сталь кристалізується спокійно), 

напівспокійна «пс» (знаходиться між киплячою і спокійною, бо витрата на неї 

розкисників у 2…5 разів менша, ніж для спокійної сталі). 

7. За корозійною стійкістю: І група (звичайної стійкості), ІІ група (сталі 

пониженої корозійної стійкості марки в умовах середньо-, високо-, 

сильноагресивних середовищах), ІІІ група (атмосферостійкі для слабо- і 

сильноагресованих середовищ). 

Найбільш поширені мало вуглецеві будівельні сталі відповідно до норм 

позначають С235, 245, 255, 275. Цифровий індекс – це характерний опір, 

визначений за межею текучості сталі. Наприклад, для сталі С245, опір 245 

МПа. Згідно з ГОСТ 380-2005 маловуглецеві сталі мають марки Ст3 і Ст3Г. 

Цифра 3 вказує вміст вуглецю у сталі до 0,3 %, літера Г – підвищений вміст 

марганцю. 

Сталь Ст3 виготовляють трьох груп: група А (гарантовані механічні якості 

сталі), група Б (гарантований хімічний склад сталі), група В (сталь має 

гарантовані механічні якості та хімічний склад). 

При виборі сталі для конструкцій слід враховувати: 

- клас відповідальності споруд; 

- призначення конструкцій та елементів і категорію їх відповідальності; 

- можливі наслідки досягнення граничних станів; 

- характер діючих напружень (статичне, динамічне) та їхній рівень; 

- вид напруженого стану (одноосьовий, плоский чи об’ємний, розтяг або 

стиск); 

- наявність зварних з’єднань (рівень залишкових напружень, ступінь 

концентрації напружень, властивості сталі в зоні зварювання); 

- ступінь агресивності впливів; 

- товщину прокату; 

- особливості конструктивної форми і технології виготовлення 

(концентратори напружень, гільйотинне різання, наклеп тощо). 
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9.10. Сортамент прокатного металу і металовиробів 

Прокатуванням металу під тиском між валками стана виготовляють: 

сортову сталь, прокатну сталь листову, кутники, швелери, двутаври, труби 

тощо (рис. 9.8). 

 

Рис. 9.8. Прокат: 1-10 – простої геометричної форми;  

11-18 – фасонні профілі загального призначення;  

19-34 – фасонні профілі спеціального призначення 

 

Основну масу прокатних сталевих виробів одержують прокатуванням у 

гарячому стані при температурі 900...1250 °С (гаряча прокатка) й невелику 

частину – у холодному стані (холодна прокатка). На сортаменти є відповідні 

стандарти найбільш раціональних типів профілів та частоти їх градацій. 

Сортова сталь: кругла (діаметром 10...210 мм), застосовується для 

виготовлення арматури, скоб, болтів; квадратна (сторона квадрата 10...100 мм); 

штабова (завширшки 12...20 мм) – для виготовлення в’язей, хомутів та бугелів. 

Сталь листова: листи завтовшки 4...160 мм, завширшки 600...3800 мм; 

тонколистова дахова чорна чи оцинкована завтовшки до 4 мм; широкополичкова 

завтовшки 6...60 мм, завширшки 200...1500 мм, завдовжки 5...12 мм. 
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Кутові профілі (рівнобокі та нерівнобокі) випускають площиною перерізу 

1...140 см3. 

Швелери характеризуються перерізом і визначаються їхнім номером, який 

відповідає висоті стінки швелера у сантиметрах. 

Двутаври – це основний балочний профіль, він позначається номером 

відповідно до його висоти у сантиметрах. 

Труби мають діаметр 8...1620 мм. Вони можуть бути круглого, квадратного 

та прямокутного перерізу, безшовними та зварними. 

Важливим напрямом у справі економії та раціонального використання 

металу в будівництві є застосування гнутих профілів із прокату (рис. 9.9) і 

сталей підвищеної та високої міцності в конструкціях промислових будівель і 

споруд. Найбільш доцільною конфігурацією профілів зі сталей підвищеної 

міцності є замкнута форма поперечного перерізу. Такі профілі мають високу 

корозійну стійкість,  бо піддаються  корозії тільки за зовнішнім периметром. 

 

Рис. 9.9. Гнуті профілі:  

а – профілі з елементом подвійної товщини; б – профілі замкнутого типу 

 

Гнуті профілі виготовляють методом безперервного профілювання листів, 

штабів і стрічки на профілевигинальних агрегатах різних типів. 
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Застосування профільних металевих конструкцій дає змогу економити 

метали за рахунок раціонального використання їх за перерізом. Вони досить 

стійкі при змінних навантаженнях, надійні за умов низьких температур. Із них 

виготовляють колони, стиснуті елементи решіток, підкроквяних ферм, башт, 

щогл, опор ліній електромереж. Найдоцільніше застосовувати ці профілі у 

великопрогінних промислових та громадських будівлях, наприклад, у 

складальних  цехах, ангарах, гаражах, складських, виставочних павільйонах, 

спортивних залах, критих ринках тощо.  

Широко застосовують також гнуті гофровані профілі (рис. 9.10): листові з 

гофрами по всій ширині перерізу; листові з періодично повторюваними 

гофрами; сортові з гофрами. Такі профілі застосовують як панелі перекриттів, 

стінові та покрівельні елементи, настили підлог. Легкість монтажу, 

демонтажу, багаторазовість складання і транспортування – усе це дає змогу 

широко впроваджувати їх при створенні тимчасових споруд цивільного та 

спеціального призначення. 

 

Рис. 9.10. Гофровані профілі:  

а – за всім поперечним перерізом; б – у поперечному перерізі гофри розділені 

прямолінійними відрізками; в – сортові з гофрами 
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Із гнутих тонкостінних профілів прокату виготовляють нові сучасні типи 

вітрин і вітражів крамниць, кіосків, торговельних палаток, шкіл, кінотеатрів, 

дитячих закладів  тощо. 

 

9.11. Корозія металів та засоби захисту від неї 

Корозією називають хімічне або електрохімічне руйнування металів під 

дією навколишнього середовища. Щорічно від корозії безповоротно 

втрачається майже 10 % вироблюваних металів. 

Під час хімічного руйнування на поверхні металу утворюється плівка з 

продуктів корозії, яка в міру збільшення розтріскується й відшаровується від 

металу. 

При електрохімічній корозії метал руйнується внаслідок його розчинення 

у рідкому середовищі, яке є електролітом. Електрохімічна корозія полягає в 

тому, що атоми, які знаходяться у вузлах кристалічної решітки металу, при 

контакті з розчином електроліту переходять у розчин у формі іонів, залишаючи 

еквівалентну кількість електронів у металі. Перехід атомів металу в іони і 

розчинення їх у рідкому електроліті визначається величиною нормального 

електродного потенціалу. Чим негативніший нормальний електродний 

потенціал, тим виразнішою є здатність металу до розчинення в електролітах. 

Такий вид корозії може також виникнути при контакті двох різнорідних металів 

за наявності електроліту, коли між цими металами виникає гальванічний струм. 

Наприклад, залізо має нижчий негативний електродний потенціал, ніж цинк, та 

вищий, ніж мідь. Отже, при контакті заліза з цинком буде руйнуватися цинк, а 

при контакті заліза з міддю – залізо. 

Таким чином, електрохімічна корозія – це руйнування сплаву, що 

супроводжується появою електричного струму внаслідок роботи безлічі 

мікрогальванічних елементів на поверхні металу, що кородує. 
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Залежно від характеру навколишнього середовища електрохімічна корозія 

може бути підводною, атмосферною, ґрунтовою, спричиненою блукаючими 

струмами. 

Для захисту металу від корозії застосовують різні методи: легування сталі, 

гальванізацію, металізацію, оксидування, фосфатування, покриття лаками та 

фарбами тощо. 

Гальванічний метод захисту полягає в тому, що на поверхні виробу 

електролітичним осадженням з розчинів солей металів утворюється тонкий 

шар металу, який протидіє корозії. 

Металізація – це покриття поверхні деталі розплавленим металом, 

розпиленим стиснутим повітрям. Металеві покриття можна наносити також 

дифузією металу покриття в основний метал – алітування, силіціювання, 

хромування, а також способом плакування, тобто укладанням на основний метал 

тонкого шару захисного металу і закріпленням його гарячим прокатуванням. 

Оксидування – це захист оксидними плівками. Для цього природну 

оксидну плівку, яка завжди є на металі, роблять міцнішою, обробляючи 

сильним окислювачем, наприклад концентрованою азотною кислотою, 

розчинами марганцевої або хромової кислот та їхніх солей. 

Фосфатування полягає в утворені на поверхні виробу плівки з 

нерозчинних солей заліза або марганцю внаслідок занурення металу у гарячі 

розчини кислих фосфатів заліза або марганцю. 

Лакофарбові покриття – це механічний захист металу плівкою з різних 

лаків та фарб. 

При тимчасовому захисті металевих виробів від корозії для покриття 

металу використовують масла, що не висихають, а також інгібітори – речовини, 

які уповільнюють перебіг корозії. 

Ванни, раковини, декоративні вироби для захисту від корозії покривають 

емаллю, тобто наплавляють на метал при 750...800 °С різні комбінації силікатів 

(кварц, польовий шпат, буру, глину та ін.). 
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Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під кристалізацією? 

2. Як одержують металеві сплави? 

3. Як одержують чавун? 

4. Як одержують сталь? 

5. Як класифікують метали? 

6. Які профілі виготовляють зі сталі? 

7. Що таке корозія металу? 

8. Як захистити метал від корозії? 
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РОЗДІЛ 10 

ЗБІРНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ  

 

10.1. Загальні відомості 

Залізобетон – це композиційний будівельний матеріал, в якому поєднуються 

бетон і сталева арматура, забезпечується спільна робота бетону й сталі, що 

істотно різняться своїми фізико-механічними властивостями. Бетон добре 

чинить опір стискувальним навантаженням, проте має низьку міцність при 

розтягу, яка становить 1/10...1/12 міцності на стиск. А сталь має дуже високу 

міцність при розтягу, тому в залізобетоні сталеву арматуру розміщують так, щоб 

вона сприймала розтягувальні зусилля, а стискувальні передавалися на бетон. 

Можливість спільної роботи сталевої арматури та бетону зумовлюється міцним 

зчепленням між ними й майже однаковими коефіцієнтами лінійного розширення 

при зміні температури в інтервалі від 0 до 80 °С (бетону – 10×10-6 К-1, сталі – 

12×10-6 К-1). 

Бетон захищає сталь, що міститься в ньому, від корозії. Найдоцільніше 

використовувати залізобетон для будівельних виробів і конструкцій, що 

зазнають вигину: сталь сприймає розтягувальні напруження, а бетон – 

стискувальні, що забезпечує загалом високу міцність матеріалу. 

Використання залізобетону в промислових масштабах почалося 

наприкінці XIX ст. Завдяки хорошим (і регульованим) механічним 

властивостям, довговічності, вогнестійкості, гігієнічності, технологічності, 

доступної сировинної бази, можливості економії металу в ряді конструкцій, 

незначним експлуатаційним витратам, можливості створення на основі 

залізобетону різноманітних архітектурних форм. Залізобетон є основним 

конструкційним матеріалом сучасного індустріального будівництва. 

Залізобетонні конструкції за способом виготовлення поділяють на 

монолітні та збірні. 
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Монолітні конструкції зводять безпосередньо на будівельному 

майданчику. Монолітний залізобетон використовують, якщо потрібно 

підвищити архітектурну виразність будівель і споруд, при нестандартності та 

малій повторюваності елементів і при особливо великих навантаженнях 

(фундаменти, гідротехнічні, транспортні та інші споруди). Монолітне 

домобудування має техніко-економічні переваги порівняно з цегляним, 

великоблоковим і навіть великопанельним (одноразові витрати на створення 

його виробничої бази, витрата сталі на монолітні конструкції, на опалублення, 

енергетичні витрати на виготовлення тощо). Проте при виготовленні 

монолітного залізобетону затрачується велика кількість ручної праці, 

збільшуються терміни будівництва, ускладнюється бетонування в зимовий час. 

Збірні залізобетонні вироби та конструкції виготовляють на механізованих 

та автоматизованих підприємствах. Перевага збірного залізобетону порівняно з 

монолітним – в істотному підвищенні продуктивності праці та поліпшенні 

якості будівництва за рахунок випуску на спеціалізованих підприємствах 

великорозмірних елементів підвищеної заводської готовності, у скороченні 

термінів будівництва.  

Проте збірні залізобетонні вироби мають значну масу та розміри, що 

потребує потужного спеціалізованого підіймально-транспортного обладнання. 

Основними напрямами розвитку збірного залізобетону є укрупнення 

конструктивних елементів, зниження матеріало- та металомісткості, 

підвищення ступеня заводської готовності. 

Збірні залізобетонні вироби класифікують за видом армування, щільністю, 

видом бетону, внутрішньою будовою та призначенням. 

За видом армування залізобетонні вироби бувають зі звичайним 

армуванням та попередньо напружені. 

Виріб зі звичайним армуванням (укладання сталевих стержнів, сіток чи 

каркасів у зоні розтягу) під час експлуатації не захищають від появи в ньому 

тріщин. 
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Під впливом внутрішніх напружень у розтягнутій зоні залізобетону 

можуть утворитися мікротріщини, оскільки гранична розтягуваність бетону в 

5-6 разів менша, ніж сталі. Тріщиноутворення задовго до руйнування виробу 

може призвести до корозії арматури під дією вологи та газів, що не 

виправдовує застосування високоміцної арматури, оскільки часто не дає змоги 

повністю використати її несучу здатність. Появи мікротріщин можна уникнути, 

якщо обтиснути бетон попередньо напруженою арматурою. 

Попереднє натягування арматури можна виконувати до і після бетонування 

конструкції. 

У першому випадку арматуру попередньо розтягують, а після бетонування 

і затвердіння бетону її вивільняють від натягу. Арматура, прагнучи повернутися 

в попередній ненапружений стан унаслідок пружності, оскільки вона міцно 

зчеплена з бетоном, обтискує його. Гранична розтягуваність бетону у виробі під 

дією експлуатаційного навантаження неначе збільшується: деформації від 

попереднього стиску підсумовуються з деформаціями розтягу. 

У другому випадку залізобетонні вироби виготовляють із поздовжніми 

каналами, у них пропускають арматуру, яку натягують, а кінці закріплюють 

спеціальними пристроями на торцях виробу. Після цього канали заповнюють 

цементним розчином, щоб захистити арматуру від корозії. 

Попереднє обтискування бетону достатньо виконати з напруженням 

50...60 МПа, якщо арматура натягується в межах пружних деформацій до 

85...30 % границі текучості сталі. 

Використання попередньо напруженої арматури дає змогу не тільки 

запобігти тріщиноутворенню, а й значно зекономити метал, скоротити витрату 

складових матеріалів у бетоні, зменшити масу залізобетонної конструкції, 

підвищити тріщиностійкість і, отже, довговічність залізобетону, знизити 

вартість будівництва. 

За середньою густиною залежно від проєктних вимог залізобетонні вироби 

виготовляють з особливо важких, важких, полегшених, легких, особливо 

легких (теплоізоляційних) бетонів. 
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За видом бетонів залізобетонні вироби розрізняють так: із цементних 

бетонів, важких і легких; силікатних; ніздрюватих; спеціальних (хімічно 

стійких, декоративних, жаростійких тощо). 

Вироби можуть складатися з одного виду бетону (одношарові) та з різних 

видів бетону (багатошарові). 

Залізобетонні вироби одного виду можуть різнитися типорозмірами 

(стіновий блок основний, кутовий, підвіконний тощо). Вироби того самого 

типорозміру розрізняють за марками залежно від армування, відмінностей у 

закладних деталях та монтажних отворах. 

За внутрішньою будовою залізобетонні вироби можуть бути суцільними, 

порожнистими та комбінованими із застосуванням різних матеріалів 

(теплоізоляційних чи оздоблювальних). 

За призначенням збірні залізобетонні вироби поділяють на такі основні 

групи: для житлових, громадських, промислових будівель; для споруд 

сільськогосподарського та гідротехнічного будівництва; вироби загального 

призначення. Із загального обсягу виробництва збірного залізобетону 80 % 

становлять вироби для цивільного та промислового виробництва. 

Залізобетонні вироби для організації масового виробництва мають бути 

типовими й уніфікованими, щоб їх можна було застосовувати в будівлях та 

спорудах різного призначення. 

Вироби повинні мати максимальний ступінь заводської готовності, 

випускатися в закінченому, зібраному й повністю укомплектованому вигляді. 

Залізобетонні вироби з прорізами постачають зі встановленими віконними чи 

дверними блоками, з опорядженою зовнішньою та внутрішньою поверхнями стін. 

Високого ступеня заводської готовності досягають використанням 

об’ємних залізобетонних елементів (кімната, частина квартири, санвузол), які 

опоряджуються одночасно з монтажем електро- та санітарно-технічного 

обладнання. Роботи на будівельному майданчику зводяться до встановлення 

блоків та з’єднання інженерних мереж. 
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10.2. Арматура 

Під арматурою розуміють гнучкі або жорсткі сталеві стрижні, розміщені в 

масі бетону. Головне призначення арматури – сприймати зусилля розтягу, а 

також усадкові й температурні напруження в елементах конструкцій. 

За функціональним призначенням арматуру поділяють на робочу та 

конструктивну (монтажну, розподільну). Робочу поділяють на поздовжню і 

поперечну. Поздовжня арматура сприймає поздовжні зусилля, її розташовують 

паралельно зовнішнім граням елемента. Поперечна арматура направлена 

перпендикулярно або під кутом до поздовжньої та сприймає поперечні зусилля. 

Під конструктивною (поздовжньою і поперечною) розуміють арматуру, яку 

встановлюють без розрахунку (за конструктивними або технологічними 

умовами). Діаметр конструктивної арматури приймають не менше ніж 10-12 мм 

і не менше від діаметра поперечної арматури. 

Основними характеристиками арматури є міцність і деформативність, які 

залежать від складу та технології її виготовлення. 

Арматуру класифікують за: функціональним призначенням, способом 

застосування (попередньо напружена та без попереднього напруження), 

залежно від способу виготовлення (стрижнева діаметром 5,5–40 мм і дротяна 

діаметром 3-12 мм), за способом подальшого зміцнення (термомеханічно 

зміцнена та зміцнена в холодному стані), за формою поверхні (гладенька та 

періодичного профілю). 

Армуючи залізобетонні конструкції, застосовують стержньову та дротяну 

арматурну сталь (рис. 10.1).  

Арматуру для залізобетонних конструкцій поділяють на такі види: 

- Гарячекатану гладку й періодичного профілю з постійною та змінною 

висотою виступів (відповідно кільцевої та серпастої форми) діаметром від 

3 до 40 мм. 
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- Термомеханічну зміцнену періодичного профілю з постійною і 

змінною висотою виступів (відповідно, кільцевої та серпастої форми) 

діаметром від 6 до 40 мм. 

- Холодно деформовану періодичного профілю діаметром 3…12 мм. 

- Арматурні канати діаметром від 6 до 15 мм. 

 

Рис. 10.1. Види арматури:  

а – гладка стержньова (A-240); б – гарячекатана періодичного профілю (А-300);  

в – гарячекатана періодичного профілю (А-400 і A-600); г – гладка дротяна 

(високоміцний дріт круглий); д – гарячекатана періодичного профілю  

(високоміцний дріт); е – дротяний канат (семидротяне пасмо класу К-7);  

ж – дротяний канат (арматурний трьохпасмовий канат К-3) 
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Основним показником якості арматури, який встановлюється при 

проєктуванні, є клас арматури за міцністю на розтяг, який позначають: 

- А – для гарячекатаної і термомеханічної зміцненої арматури; 

- В – для холоднодеформованої арматури; 

- К – для арматурних канатів. 

Залежно від межі текучості всю гнучку арматуру поділяють на класи. 

Стрижневу гарячекатану арматуру випускають класів: А240С (гладенька), 

А400С (періодичного профілю з поверхнею в ялинку). Термомеханічному 

зміцненню підлягають класи арматури періодичного профілю А400, А500С, 

А600, А600С, А600СК, А800, А800К, А800СК, А1000. 

Для ненапружених залізобетонних конструкцій арматуру, яку 

встановлюють відповідно до розрахунку, слід переважно приймати 

періодичного профілю класів А400С і А500С, а також арматуру класу В500 у 

зварних сітках і каркасах. 

Для напружених залізобетонних конструкцій слід використовувати 

стрижні й канати класів А600, А600С, А600К, А800, А800К, А800СК, А1000, 

К-7 та дріт класів В, Вр. 

Залежно від властивостей прокат поділяють на: 

- Зварювальний (має у маркуванні індекс С); 

- Не зварюваний (без індексу С); 

- Стійкий до корозійного розтріскування (індекс К); 

- Нестійкий до корозійного розтріскування (без індексу К); 

- Зварюваний і стійкий до корозійного розтріскування (індекс СК). 

Зварюваність сталей характеризується вуглецевим еквівалентом, 

вираженим у вигляді масових часток вуглецю та зведених до нього легувальних 

елементів у сталі. 

Стійкість до корозійного розтріскування – здатність матеріалу не 

руйнуватися протягом певного часу за спільної дії розтягуючих напружень і 

агресивного середовища (забезпечується його хімічним складом, рівнем 

механічних властивостей, технологією виготовлення).  
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Під холоднодеформованою розуміють сталеву дротяну арматуру, її 

позначають літерою В і виготовляють періодичного профілю класів В500, 

ВР1200-1500. 

Арматурний дріт В500 і стрижневу арматуру всіх класів діаметром до 8 мм 

випускають у мотках і називають катанкою. Довжина такої арматури достатня 

для армування конструкцій великих розмірів. Стрижневу арматуру діаметром 

10 мм і вище виробляють у вигляді прутків завдовжки 6-14 м, що викликає 

необхідність стикування її між собою. Потрібне також стикування арматури 

сіток і каркасів збірних елементів. 

За способом виконання стики стрижневої арматури поділяють на зварні й 

унапусток, а за місцем виготовлення – заводські та монтажні. 

У таблиці 10.1 наведено класи арматури за ДСТУ 3760-98 та за 

СНиП 2.03.01-84*. 

Таблиця 10.1 – Класи арматури 

Клас арматури за ДСТУ 3760-98 Клас арматури за СНиП 2.03.01-84* 

А240С А-I 
А300С А-II 
А400С А-III 
А400С Ат-IIIC 
А500С  

 

Неметалева арматура або композитна арматура – це стрижні, 

виготовлені зі скляних, базальтових, вуглецевих волокон. 

Найбільш поширеними видами такої неметалевої арматури є 

склопластикові й базальтова. Рідше трапляється арматура з вугільних волокон. 

Неметалеву арматуру, виготовлену зі скляних волокон, прийнято називати 

склопластиковою, з базальтових волокон – базальтопластиковою (АБП), з 

вуглецевих волокон – вуглепластиковою (рис. 10.2). 
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Рис. 10.2. Види композитної арматури:  

а, б – за типом періодичного профілю; в, г, д – за матеріалом;  

а.1 – гвинтова поверхня, щільна; а.2 – гвинтова поверхня, порожнистий переріз;  

б.1 – пласка поверхня, щільна; б.2 – пласка поверхня, порожнистий переріз;  

в – склопластикова; г – вуглецева; д - базальтова 

 

Порівняльна характеристика сталевої та композитної арматури 

представлена в табл. 10.2. 

 

Таблиця 10.2 – Порівняльна характеристика сталевої  

та композитної арматури 

№ 
з/п 

Порівняльні показники Сталева арматура 
Композитна 

арматура 

1 2 3 4 
1 Діаметр арматури (при рівноміцній 

заміні), мм 
12 8 

2 Межа міцності при розтягуванні, МПа 390 1000-1300 
3 Модуль пружності, МПа 210000 45000-55000 
4 Відносне подовження, % 25 2,2 
5 Довговічність, років Відповідно до 

будівельних норм 10–
50 (залежно від умов 
експлуатації) 

За прогнозами не 
менше 80–100 

6 Кількість одиниць транспортних засобів з 
вантажопідйомністю 20 т (при рівноміцній 
заміні) 

6 зі спец. технікою 1 
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Закінчення табл. 10.2 

1 2 3 4 
7 Заміна арматури за фізико-механічними 

властивостями 
6 А400С 
8 А400С 
10 А400С 
12 А400С 
4АКС 

4АКС(АКБ) 
6АКС(АКБ) 
7АКС(АКБ) 
8АКС(АКБ) 
10АКС(АКБ) 

8 Вага (у разі рівноміцної заміни), кг 6 А400С –0,222 
8 А400С –0,395 
10 А400С –0,617 
12 А400С –0,888 

4АКС(АКБ)–0,02 
6АКС(АКБ)–0,05 
7АКС(АКБ)–0,07 
8АКС (АКБ)–0,08 

9 Деформованість Пружно-пластична Ідеально-пружна 
10 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м‧°С) 46-56 <0,35 
11 Коефіцієнт лінійного розширення, 10-5 оС 13-15 9-12 
12 Густина, кг/м3 7850 1900-2100 
13 Випускаються профілі 6-80 4-25 
14 Довжина, м 11,7 Відповідно до 

заявки замовника 
15 Корозійна стійкість до агресивних 

середовищ 
Схильна до корозії Не кородує 

16 Теплопровідність  Теплопровідна Не теплопровідна 
17 Електропровідність  Проводить струм Діелектрик 
18 Екологічність Екологічна Екологічна, 

малотоксична  
(4 клас небезпеки) 

 

Переваги композитної арматури:  

– у разі рівноміцної заміни металевої арматури на композитну, пряма 

економія від заміни до 30 %, непряма економія до 20 %;  

– у разі рівноміцної заміни металевої арматури на композитну вага 

композитної арматури в 9 разів менша металевої, що дозволяє значно скоротити 

транспортні та вантажно-розвантажувальні витрати;  

– композитна арматура випускається будь-якої будівельної довжини і до 

10-го діаметра скручується в бухти по 100 м, зокрема можна замовити довжину 

бухт під розміри об’єкта, що дозволить повністю уникнути напуску при 

укладанні арматурного каркаса на об’єкті та заощадити на цьому до 4 % 

довжини арматури, при цьому збільшуючи міцність конструкції; 
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– підвищення експлуатаційної надійності й довговічності конструкцій і 

виробів: великий міжремонтний період для конструкцій; зменшення напуску 

при в’язанні арматури, збільшення удвічі швидкості в’язання арматури; 

– логістика: можливість монтажу та проведення регламентних і ремонтних 

робіт без використання спеціальних вантажопідйомних механізмів і техніки; 

менші витрати на транспортування конструкцій та їхніх елементів до місця 

монтажу внаслідок меншої ваги;  

– вуглецеві, базальтові, рамідні та скловолоконні арматури мають відмінні 

втомні характеристики;  

– гарна стійкість до корозії й електромагнітна нейтральність;  

– низький коефіцієнт осьового термічного розширення. 

Попри перераховані переваги, композитна арматура має і недоліки: 

низький модуль пружності – приблизно в 3–4 рази нижчий, ніж у сталевої (для 

базальтопластикової і склопластикової арматури), що спричиняє великі 

деформації (прогини) навантажених армованих виробів типу балок, плит, 

фундаментів (виготовлених без попереднього напруження арматури); є 

діелектриком, тому прогрівання кладки в зимових умовах неможливе; є 

матеріалом, який не зварюється, а отже, сітки й каркаси з такої арматури 

виготовляються тільки плоскими. Вогнестійкість матеріалу дуже мала, 

приблизно 70 °С, що робить необхідним улаштування спеціальних 

вогнезахисних конструкцій або ж покриттів. На думку деяких дослідників, 

зазначені недоліки не дозволяють ефективно застосовувати композитну 

арматуру в бетонних конструкціях. 

Будівництво конструкцій із застосуванням композитної арматури активно 

виконують в умовах впливу агресивних середовищ: у цехах хімічної, 

коксохімічної, текстильної промисловості, а також у конструкціях і їх 

елементах, які розташовані під землею тощо. Сфери застосування композитної 

арматури досить різноманітні (рис. 10.3).  
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Рис. 10.3. Сфери застосування композитної арматури 

 

Перші дослідження зі створення надміцної неметалевої полімерної 

арматури були розпочаті ще в СРСР у 60-х роках XX століття. Тоді для 

покращення зчеплення з бетоном на стрижні по спіралі із зусиллям навивалася 

скляна нитка для створення рельєфної (ребристої) поверхні. Стародавні 

єгиптяни використовували солому як арматуру при виробництві цегли (800-і рр. 

до н. е.). Після Другої світової війни використовували зміцнення конструкцій 

склопластиком в автомобільній та авіакосмічній промисловості, але тільки у 

1960 р. цей матеріал серйозно розглянули для армування бетону. Наприкінці 

1970 р. Internаtiоnаl Grаting Inс. увійшла в Північно-Американський ринок 

склопластикової арматури. Mаrshаll-Vegа і Internаtiоnаl Grаting вели наукові 

дослідження склопластикових арматур у 1980-і рр. Паралельне дослідження 

склопластику також проводилося в Європі та Японії. 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

213 

У США розробкою будівельної арматури з композитних матеріалів 

займалася корпорація Marshall-Vega Inc. У 80–90-і рр. ХХ ст. неметалева 

композитна арматура використовувалася здебільшого в таких галузях:  

– будівництво мостів (міст у м. Поттер Каунті та м. Беттендорф);  

– будівництво портових споруд;  

– зведення медичних центрів, у яких передбачалось використання 

обладнання для магнітної резонансної томографії (Національний інститут 

охорони здоров’я м. Бетесда, будівля клініки Майо в м. Рочестер тощо). 

У Канаді арматура з композитних матеріалів використовувалася для 

будівництва автодорожніх мостів. Нині Канада посідає провідні позиції щодо 

застосування арматури при будівництві мостових настилів. 

У 2003 р. в Англії, м. Лондон, був прокладений залізничний тунель під 

р. Темзою із застосуванням бурової тунельної машини. Склопластикова 

арматура легко збиралася при проході такої машини і не тупила ножі, на 

відміну від сталевої арматури.  

В Україні неметалева композитна арматура з’явилася у будівельний галузі 

лише в 2010 році. Кілька компаній встановили обладнання для виробництва 

склопластикової арматури. Станом на 2013 рік в Україні було чотири 

виробники склопластикової арматури. 

Державні стандарти передбачають використання неметалевої композитної 

арматури діаметром 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 мм. 

Неметалеву композитну арматуру застосовують у вигляді окремих 

стрижнів, плоских сіток або каркасів, у тому числі у поєднанні з металевою 

арматурою, а також просторових каркасів у поєднанні з металевою арматурою. 

Перед застосуванням торці композитних арматурних стрижнів діаметром 

більше ніж 8 мм захищають від вологи, хімічних агентів тощо шляхом 

нанесення на торці стрижнів будь-якого гідробар’єрного полімерного складу 

(фарба, лак, шпаклівка тощо). 
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З’єднання стрижнів неметалевої композитної арматури між собою, а також 

з металевою арматурою виконують в’язанням із застосуванням сталевого 

низьковуглецевого дроту без покриття або з цинковим покриттям залежно від 

умов навколишнього середовища.  

Познаки неметалевої композитної арматури наведені в табл. 10.3. 

Таблиця 10.3 – Познаки композитної арматури 

Композитна 
арматура 

Познаки згідно з нормативним документом 
ДСТУ-Н  

Б В.2.6-185 
ДСТУ  

Б В.2.6-145 
ТУ У В.2.7-25.2-

34323267-001 
ТУ У В.2.7-25.2-

21191464-024 
На основі скляного 
ровінгу 

АКС 600 
АКС 800 

АСП - АКС 600 
АКС 800 

На основі 
базальтового ровінгу 

АКБ 600 
АКБ 800 
АКБ 800 
(АНПБ) 

АНПБ АНПБ АКБ 600 
АКБ 800 

 

Літери в познаках композитної арматури мають таке пояснення: 

А – арматура; 

К – композитна; 

С – на основі скляного ровінгу; 

Б – на основі базальтового ровінгу; 

Н – неметалева композитна; 

П – періодичного профілю. 

Цифровий індекс вказує значення тимчасового опору розриванню. 

 

10.3. Арматурні вироби 

Для прискорення виготовлення залізобетонних конструкцій їх армують у 

вигляді зварних сіток, плоских і просторових каркасів, які включають у себе 

робочу (ненапружену), конструктивну арматуру, закладні деталі, монтажні петлі. 

Зварні сітки застосовують переважно з перпендикулярним розташуванням 

робочих і розподільних стрижнів із дроту В500 діаметром 3-5 мм і стрижневої 

арматури класу А400С діаметром 6-10 мм. Сітки виготовляють рулонними й 
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плоскими. У рулонних сітках найбільший діаметр поздовжніх стрижнів – 8 мм, 

ширина – у межах 1040-3630 мм, довжина – з умови маси рулону 900-1300 кг. 

Зварні сітки, як правило, виготовляють шириною до 3800 мм. Марка сітки хС 

Du/dv AL c1/c2, де х – тип сітки, С – зварна сітка, D й u – відповідно діаметр і 

крок поздовжніх, а d і v – те саме поперечних стрижнів, А – ширина, L – 

довжина сітки, с1 та с2 – довжина вільних кінців відповідно поздовжніх і 

поперечних стрижнів. 

Зварні каркаси виготовляють плоскими або об’єднують у просторові за 

допомогою монтажних стрижнів. Поздовжні робочі стрижні розміщують у 

один або два ряди, з одного або двох боків від поперечних. Для контактного 

точкового зварювання та забезпечення зчеплення з бетоном однобічне 

розміщення поздовжньої й поперечної арматури вважається кращим. 

Мінімальний розмір кінцевих випусків поздовжніх і поперечних стрижнів 

у сітках і каркасах має становити не менше ніж 15 мм. 

Допускається використовувати в’язану арматуру, яка складається з 

окремих поздовжніх і поперечних стрижнів, з’єднаних у місцях перетину 

в’язальним дротом. 

 

10.4. Види збірних залізобетонних виробів 

Проєктуючи збірні залізобетонні вироби, необхідно враховувати вимоги 

заводської технологічності, які визначають граничну масу елементів, їхні 

розміри, форму й переріз, армування, ступінь заводської готовності. За умовами 

транспортного та вантажопідіймального обладнання довжина елементів 

зазвичай не перевищує 25 м, ширина – 3 м і маса – 25 т. Допустимі відхилення 

від номінальних розмірів типових збірних конструкцій встановлюються 

стандартами і технічними умовами й звичайно становлять ± (5...10) мм. 

Збірні залізобетонні вироби можуть бути: лінійними (колони, ригелі, 

балки, прогони, палі, ферми); площинними (плити покриттів та перекриттів, 

панелі стін і перегородок, стінки бункерів та резервуарів, підпірні стінки); 
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блокові (масивні вироби фундаментів, стіни підвалів, огороджувальних 

конструкцій); просторові (об’ємні елементи санітарних кабін, ліфтів, блок-

кімнат, кільця криниць, коробчасті елементи силосів). 

Із залізобетону виробляють практично всі частини житлових і громадських 

будівель. При виробництві бетонів на практиці користуються старими 

позначеннями марок (В) замість нової (С). 

Для фундаментів і підземних частин будівель використовують 

фундаментні блоки, плити, балки, панелі тощо. 

Фундаментні блоки – це прямокутні паралелепіпеди з важкого бетону 

класу В10 (марки 150). Довжина блоків може досягати 3 м, товщина 40...60 см, 

висота 60 см. Блоки армують лише монтажною арматурою. 

Блоки стін підвалу – суцільні та порожнисті – виконують з важкого бетону 

класів В7,5 і В10 прямокутної форми й таких розмірів: довжина до 2,5 м, 

товщина до 500 мм і висота 700 мм. 

До виробів для каркасів будівель належать колони і горизонтальні в’язі – 

ригелі та прогони, якими з’єднують між собою колони, зварюючи закладні 

металеві деталі. Ці вироби виготовляють із важкого бетону класів В15...В40. 

Стінові панелі за призначенням поділяють на панелі: для зовнішніх стін 

неопалюваних будівель із важких і легких бетонів класу, не нижчого ніж В15 

(марки не нижче ніж 200); для опалюваних будівель – одношарові з легких чи 

ніздрюватих бетонів і шаруваті з важкого бетону з теплоізоляційним 

прошарком; для внутрішніх стін, виготовлювані з важкого чи легкого бетону 

класу, не нижчого ніж В10 (марки не нижче ніж 150); панелі перегородок, 

армовані та неармовані – з різних видів бетону. Панель зовнішніх стін 

житлових будівель може бути завдовжки 3600 і 7200 мм (на одну чи дві 

кімнати), висота її 2900 мм, товщина 400 мм, маса до 4 і 8 т. 

Щоб підвищити теплозахисні властивості та зменшити масу зовнішніх 

стін, застосовують тришарові панелі з внутрішнім шаром із теплоізоляційних 

матеріалів: пінополістиролу, мінеральної вати, ніздрюватого бетону тощо. 
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Товщина таких панелей зменшується до 25...30 см, а маса знижується на 50 %. 

З фасадного боку панелі на заводі облицьовують керамічною плиткою, 

зафарбовують атмосферостійкими фарбами чи оздоблюють декоративними 

матеріалами. 

Стінові блоки виконують суцільними та з внутрішніми пустотами з 

легкого бетону середньою густиною до 1200 кг/м3. Блоки мають конструктивну 

та монтажну арматуру й застосовуються для зовнішніх і внутрішніх стін. Ззовні 

блоки покривають декоративними, а зсередини – штукатурними  розчинами. 

Вироби для міжповерхових перекриттів – настили й панелі перекриттів 

(вироби завширшки на всю кімнату зазвичай називають панелями, а вужчі – 

плитами). 

Перекриття житлових і громадських будівель можуть бути із порожнистих 

і суцільних ребристих плит. Порожнисті плити перекриттів виготовляють із 

круглими та овальними пустотами. Довжина плит може бути 6 або 9...12 м, 

ширина до 2,4 або до 1,5 м, товщина 22 або 30 см. Ребристі плити мають 

П-подібний переріз і такі розміри: довжина 8,8 м, ширина 1,5 м, висота 40 см. 

Для великих прольотів випускають ребристі плити типу 2Т завдовжки до 15 м, 

завширшки до 3 м і заввишки 60 см. Плити виготовляють із важкого бетону 

класів В15...В25 із звичайним чи попередньо напруженим армуванням. 

Панелі перекриттів можна випускати розмірами на кімнату. 

Об’ємні елементи для житлових будівель випускають на одну чи дві 

кімнати. Широко практикують у будівництві об’ємні блоки для санітарно-

технічних кабін та шахт ліфтів. Такі блоки або збирають на заводі з окремих 

плоских елементів, або виготовляють монолітними у спеціальних об’ємних 

касетах. Блоки оснащені потрібними санітарно- та електротехнічними 

пристроями, вбудованими меблями та кухонним обладнанням.  

Для промислових будівель застосовують вироби, аналогічні за 

номенклатурою виробам для цивільних будівель, проте відмінні від них 

розмірами, армуванням, конфігурацією (рис. 10.4). 
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Рис. 10.4. Фрагмент одноповерхової промислової будівлі:  

1 – фундамент; 2 – колони зовнішнього ряду (одноконсольні);  

3 – фундаментна балка; 4, 5 – елементи стіни; 6 – консолі колон;  

7 – підкранова балка; 8 – панелі перекриття (покриття);  

9 – балки перекриття (покриття); 10 – колони внутрішнього ряду (двоконсольні) 

 

Фундаменти під колони, які називають іноді башмаками, виготовляють із 

розміром підошви до 2 м і заввишки до 1 м з бетону класів В10...В25. У центрі 

фундаменту роблять заглиблення (стакан) для встановлення колони. Башмаки 

армують зварними сітками. 

Вироби для каркасів будівель – це колони, підкранові балки, ферми та арки. 

Колони можуть бути суцільними та ґратчастими (двогілковими), одно- та 

двоконсольними, безконсольними. Їх виготовляють із квадратним, 

прямокутним і тавровим поперечним перерізом розмірами від 300×300 до 

400 мм і більше з бетону класів В15...В40. Армують колони зварними 

каркасами чи попередньо напруженою арматурою. 

Існують попередньо напружені колони двотаврового та кільцевого 

перерізів для зменшення їхньої маси. 
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Підкранові балки виготовляють попередньо напруженими таврового 

перерізу завдовжки 5950 мм і двотаврового перерізу завдовжки 11950 мм з 

бетону класів В15...В40. 

Балки покриттів виконують одно- та двоскатними прямокутного 

таврового й двотаврового перерізів з бетону з попередньо напруженою 

арматурою. Довжини балок 6, 9, 12 і 18 м. 

Ферми та арки з бетону класів В30...В45 застосовують як несучі елементи 

покриттів прольотів 18 і 24 м. Ферми можуть мати трапецоїдну, трикутну чи 

криволінійну сегментну форму. Їх використовують для будівель з прольотами 18 

і 24 м, а балки – для будівель з прольотами 6, 9, 12 і 18 м. Залізобетонними 

арками перекривають будівлі з прольотом до 100 м і більше. Арки виготовляють 

із суцільною чи ґратчастою стінкою і переважно збирають із двох піварок. 

Оболонки, використовувані для покриттів – це армовані криволінійні 

плити завтовшки 3...4 см, обрамлені ребрами жорсткості за периметром. Розмір 

оболонки 10×10 м. 

Ребристі попередньо напружені плити покриттів використовують для 

скатних та плоских покрівель. Випускають ефективніші попередньо напружені 

плити на проліт розмірами 3×18×3×24 м з полицею завтовшки 3 см (рис. 10.5). 

Вони бувають двох видів: склеписті – це оболонки типу КЖС і плити з 

малоухильною плоскою полицею типу П. Плити поєднують у собі функції 

будівельних конструкцій та плоских ребристих плит перекриттів. 

Для міжповерхових перекриттів та покриттів призначені такі самі вироби, 

як і для житлового будівництва. Як перекриття, а в окремих випадках і як 

покриття, використовують ребристі плити. Для покриттів будівель великих 

прольотів доцільні оболонки. 

Номенклатура виробів для багатоповерхових виробничих будівель включає 

в себе елементи каркаса та перекриттів: колони, ригелі, плити перекриттів, 

балки під технологічне обладнання, сходові марші, огороджувальні панелі та 

інші елементи. 

Вироби для інженерних споруд широко використовують у транспортному, 

сільськогосподарському, гідротехнічному та інших видах будівництва. 
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Рис. 10.5. Попередньо напружені плити на проліт розмірами 3×18 та 3×24 м 

(для плит 3×24 м розміри зазначено в дужках):  

а – плита типу КЖС; б – плита типу П 

 

Для транспортного будівництва – це мостові конструкції, опори 

контактної мережі електрифікованих залізниць, шпали, тюбінги, плити 

покриттів доріг та аеродромів, блоки опорядження тунелів та інші вироби. 

Здебільшого їх виготовляють із важких бетонів класів В25...В40 і вище з 

попередньо напруженою арматурою. Крім високої міцності, до бетону ставлять 

підвищені вимоги щодо морозостійкості та водонепроникності. 

Для споруд водогосподарського призначення застосовують бетонні та 

залізобетонні труби. Труби діаметром 10...60 см і більше, завдовжки 1...2 м 

виготовляють за спеціальною технологією й призначають для безнапірних 

водоводів та каналізації. Безнапірні та напірні труби виготовляють діаметром 

50...120 см і більше й завдовжки 4...6 м. 

Вироби для сільськогосподарських споруд – це елементи збірних  

силосних ям, башт і траншей, а також деталі каркаса теплиць тощо. Їх 

виготовляють із важкого бетону. 

Вироби для гідротехнічного будівництва мають широку номенклатуру: 

балки, балкові плити перекриттів, фундаментні плити, підпірні елементи 

річкових набережних, оболонки тощо. Їх виконують з важкого бетону класів 
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В15...В30 і вище, до якого ставлять підвищені вимоги щодо морозо- та 

водостійкості. Крім того, заводи збірного залізобетону випускають широку 

номенклатуру виробів різного призначення: збірні колодязі та колектори, 

стояки під світильники, збірні огорожі тощо. 

Розроблено альбоми типових виробів різного призначення із зазначенням 

розмірів, системи армування, класу бетону за міцністю та інші  відомості. 

 

10.5. Виготовлення збірних залізобетонних виробів та конструкцій 

Технологія виготовлення залізобетонних виробів та конструкцій передбачає 

такі основні послідовно виконувані операції: підготовку складових матеріалів і 

бетонної суміші; виготовлення арматури; армування виробів; формування 

(укладання бетонної суміші та ущільнення); твердіння виробів (звичайно в 

умовах тепловологової обробки); оздоблення лицьової поверхні виробів. 

На заводах збірного залізобетону вироби й конструкції виготовляють за 

трьома принципіальними схемами. 

Перша схема – виготовлення виробів у стаціонарних непереміщуваних 

формах: стендовий та касетний способи. Усі технологічні операції – від 

підготовки форм до розпалублення готових отверділих виробів – виконують 

на одному місці. 

Стендовим способом вироби виготовляють у формах, установлюваних на 

бетонних площадках з рівною поверхнею або в матрицях з відбитком поверхні 

виробу складної конфігурації. Вироби піддають тепловій обробці 

безпосередньо у формі. 

Касетним способом вироби формують у вертикальній формі-касеті, яка 

складається з ряду відсіків, утворених сталевими чи залізобетонними стінками 

(рис. 10.6). Формування виробів у вертикальному положенні різко скорочує 

виробничі площі, що є основною перевагою касетного способу. Касета має 

спеціальні парові сорочки для обігрівання виробів. Може застосовуватися й 

електропрогрівання їх. 
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Рис. 10.6. Касетно-формувальна машина: 

1 – рама; 2 – упори для обтискування касети; 3 – бетонопровід для 

пневмотранспортування бетонної суміші; 4 – погашувач (циклон) для бетонної суміші 

при її пневмотранспортуванні; 5 – гнучкий шланг для завантаження суміші у форми; 

6 – роликові опори роздільних стінок; 7 – навісні вібратори; 8 – вертикальні роздільні 

стіни та касети; 9 – підведення пари в теплові відсіки; 10 – гідроциліндр для привода 

розпірних важелів; 11 – важільна система для  складання й розбирання касети 

 

Друга схема – виготовлення виробів у переміщуваних формах. У цьому 

разі окремі технологічні операції виконують на спеціалізованих постах. Форма, 

а далі й вироби разом із формою переміщуються від поста до поста в міру 

виконання окремих операцій. 

Розрізняють конвеєрний спосіб з максимальним розчленуванням 

технологічних операцій (рис. 10.7) та потоково-агрегатний (рис. 10.8), при 

якому кілька операцій можуть виконуватися на одному посту. Конвеєрний 

спосіб забезпечує високу механізацію та продуктивність праці. 
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Рис. 10.7. Схема конвеєрного способу виробництва панелей зовнішніх стін: 

1 – передавальний  візок; 2 – очищення  й змазування форм; 3 – укладання 

фактурного шару; 4 – укладання арматурного каркаса, закладних деталей та 

столярних балок; 5 – вібронасадка; 6 – вібрування; 7 – укладання бетону;  

8 – технічний контроль; 9 – підіймач багатоповерхових камер пропарювання;  

10 – камери теплообробки; 11 – опускач; 12 – кантувач; 13 – відділ комплектації 

 
Рис. 10.8. Схема потоково-агрегатного способу виготовлення залізобетонних виробів:  

1 – ямні камери; 2 – технічний контроль стропування форми для відправлення в 

пропарювальну камеру; 3 – мостовий кран; 4 – доведення та комплектації панелі;  

5 – виявлення фактури кольорового розчину; 6 – нанесення декоративного шару;  

7 – кран-укосина з притискним щитом; 8 – самохідні візки для роздавання бетонної 

та розчинної сумішей; 9 – передавання форми з панеллю на траверсний візок;  

10 – заповнення форми легким бетоном і ущільнення на віброплощадці з 

привантаженням; 11 – заповнення форми арматурним каркасом, закладними 

деталями, столярним блоком та встановлення притискного щита;  

12 – очищення й змазування форми; 13 – знімання притискного щита  

й кантування панелей; 14 – розкривання бортів форми з пропареною панеллю 
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Армування виробів. 

У заводському виробництві частка арматури становить майже 20 % 

собівартості залізобетонних виробів. 

Розрізняють ненапружене (звичайне) та попередньо напружене армування 

залізобетонних виробів. Операції армування та види арматури, застосовувані 

при армуванні кожним з цих способів, мають ряд принципових відмінностей. 

Ненапружене армування виконують за допомогою плоских сіток та 

просторових (об’ємних) каркасів, виготовлених зі сталевих стержнів різного 

діаметра, зварених між собою в місцях перетинів. У залізобетоні розрізняють 

несучу (основну) та монтажну (допоміжну) арматуру. Несучу арматуру 

розміщують у тих місцях виробу, де під навантаженням виникають розтягувальні 

напруження; арматура сприймає їх. Монтажну арматуру розміщують у 

стиснених або в ненапружених ділянках виробу. Крім цих видів арматури 

застосовують петлі та гаки, потрібні під час навантажувальних робіт, а також 

закладні частини для кріплення та зв’язування збірних елементів між собою. 

Найраціональніше використовувати арматурні каркаси найбільшого 

ступеня готовності, тобто такі, що складаються з основної та допоміжної 

арматури з привареними петлями, гаками та закладними деталями. У цьому 

разі армування зводиться до встановлення готового арматурного каркаса у 

форму та його закріплення. 

Арматурні сітки й каркаси виготовляють в арматурному цеху за 

принципом єдиного технологічного потоку, починаючи з підготовки арматурної 

сталі до виходу готового виробу. 

Стержньову арматурну сталь діаметром до 10 мм поставляють на завод у 

мотках (бухтах), а діаметром 10 мм і більше – у прутках завдовжки 6...12 м або 

мірними прутами, довжина яких зазначена в замовленні. 

Арматурний дріт поставляють у мотках, причому кожний моток 

складається з одного відрізка дроту. 
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Виготовлення арматури передбачає виконання таких операцій: підготовку 

дротяної та пруткової сталі; складання сталевих стержнів у вигляді плоских 

сіток і каркасів; виготовлення об’ємних арматурних каркасів; приварювання 

монтажних петель, закладних частин, фіксаторів. 

Підготовка арматури, яка надходить на завод у мотках та бухтах, полягає в 

їх розмотуванні, випрямленні (правленні), очищенні й розрізанні на окремі 

стержні заданої довжини. Правлять і ріжуть арматурну сталь на правильно-

різальних верстатах-автоматах. 

Пруткову арматурну сталь розрізують на стержні заданої довжини, а також 

стикують зварюванням для зменшення кількості відходів. Стикують стержні 

контактним стиковим електрозварюванням і лише в окремих випадках, якщо 

використовують стержні більших діаметрів, застосовують дугове зварювання. 

Контактне стикове зварювання виконують методом оплавлення електричним 

струмом торців стержнів у місцях майбутнього стикування. При цьому стержні 

сильно притискують і зварюють між собою. 

Виготовляючи монтажні петлі, хомути та інші фігурні елементи арматури, 

пруткову та дротяну арматурну сталь після розрізування піддають гнуттю. 

Сітки та каркаси зварюють точковим контактним електрозварюванням за 

допомогою спеціальних зварювальних апаратів. Останні різняться потужністю 

трансформатора, кількістю одночасно зварюваних точок (одно- та 

багатоточкові), характером використовуваних пристроїв для стискування 

зварюваних стержнів. Зварювальні машини дають змогу створювати в 

комплексі з іншими машинами та установками потокові автоматичні лінії 

виготовлення плоских сіток як готового арматурного елемента, так і 

напівфабрикатів для виготовлення просторових каркасів. 

Автоматичну лінію для зварювання широких сіток показано на рис. 10.9. 

До її складу входять групові бухтотримачі поздовжньої та поперечної подачі, 

правильні пристрої, зварювальна машина з відрізувальним пристроєм. У лінії 

передбачено електромагнітну систему програмування подачі поперечних та 

додаткових поздовжніх стержнів, пневматичні ножиці для поперечного різання 

сітки, пости для приварювання закладних деталей та пристрої для фіксаторів. 
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Рис. 10.9. Автоматизована лінія для зварювання широких сіток:  

1 – пересувний приймальний стіл; 2 – пристрій для приварювання та вигинання 

фіксаторів; 3 – агрегат для приварювання закладних деталей; 4 – пристрої для 

вирубування отворів; 5 – пневматичні ножиці; 6 – зварювальна машина;  

7 – механізм подавання поздовжньої арматури; 8 – бухтотримач з консольним 

краном; 9 – стикова зварювальна машина; 10 – бухтотримач для поперечної 

арматури; 11 – верстат для правлення та різання арматури 

 

Просторові арматурні каркаси виготовляють здебільшого з плоских сіток, 

з’єднаних між собою на спеціальних зварювальних машинах. Каркаси можна 

складати в горизонтальному та вертикальному положеннях. У разі потреби 

(наприклад, для ребристих плит) плоскі сітки й каркаси можна гнути на 

спеціальних згинальних верстатах. 

Для виготовлення попередньо напружених виробів потрібно створювати в 

бетоні по всьому перерізу чи лише в зоні розтягувальних напружень попереднє 

обтискування, яке має перевищувати напруження розтягу, що виникає в бетоні 

під час експлуатації. Звичайно попереднє обтискування бетону 5...6 МПа, а при 

виготовленні залізобетонних напірних труб – 10...12 МПа. Обтискування 
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досягається силами пружної післядії натягнутої арматури, які передаються 

бетону за рахунок зчеплення арматури з ним або за допомогою анкерних 

пристроїв. Для обтискування бетону пружні деформації застосовуваної 

арматурної сталі мають становити 85...90 % границі її текучості, а для 

вуглецевих сталей, які не мають чітко вираженої границі текучості – 65...70 % 

границі міцності на розрив. Як основну напружену арматуру застосовують 

дротяну та пруткову арматурні сталі, а як додаткову – ненапружену арматуру, 

якщо вона є в напружених виробах – зварні сітки та каркаси. 

Виготовляючи попередньо напружені вироби, застосовують одновісне 

обтискування бетону окремими стержнями чи пучками дроту, розміщуваними у 

виробі паралельно поздовжній осі, та об’ємне обтискування за допомогою 

накручування напруженого дроту в двох чи кількох напрямах. Дріт можна 

накручувати й на готовий виріб із наступним захистом арматури шаром бетону. 

Арматурні елементи, застосовувані в конструкціях, складаються з 

арматури, пристроїв для її закріплення при натягуванні та пристроїв для 

збереження проєктного розміщення окремих стержнів та дротів, з яких 

комплектують арматурний елемент. 

Конструкція пристроїв для закріплення арматури пов’язана з технологією 

виготовлення арматурного елемента та типом машин і пристроїв для натягування. 

Застосовують два види цих пристроїв – затискачі та анкери. Прогресивною 

конструкцією затискних пристроїв є групові затискачі, застосовувані для 

попереднього механізованого складання дротяних пакетів. Затискачі застосовують 

для закріплення кожного стержня, нитки дроту чи групи їх. 

Під час армування попередньо напружених залізобетонних виробів та 

конструкцій арматуру можна натягувати різними способами: механічним, 

електротермічним та хімічним (якщо використовується енергія розширення 

спеціальних видів цементів). 

При механічному способі арматуру розтягують осьовим навантаженням, 

створюваним домкратами. Виконують це на спеціальних стендах. Спочатку 

арматуру натягують до зусилля, що дорівнює 50 % проєктного напруження, 
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оглядаючи при цьому затискні пристрої та розміщення арматури. Далі натяг 

арматури доводять до значення, яке на 10 % перевищує проєктне, але не більш 

як 85 % межі міцності дроту при розтягу, і в такому стані витримують протягом 

5 хв, після чого натяг знижують до проєктного значення. Відпускають 

напружену арматуру (обтискують бетон) тоді, коли в бетонному виробі 

досягнуто необхідної міцності й перевірено заанкерування кінців дроту в 

бетоні. Фактичну міцність бетону визначають, випробовуючи контрольні 

зразки. Міцність бетону під час відпускання арматури становить зазвичай 70 % 

проєктної міцності. Натяг на стендах відпускають поступово, у два-три етапи. 

Коли неможливо поступово відпустити натяг, натягнуті дроти навантажують 

симетрично відносно осі поперечного перерізу з числом одночасно 

розрізуваних дротів, що становить 10...15 % загального числа дротів. 

Електротермічний спосіб натягування арматури не потребує дорогого 

обладнання (домкратів) і менш трудомісткий, ніж попередній. Цей спосіб 

застосовують для натягування стержньової сталевої арматури класу А-400, 

дротяної та сталевої арматури з високоміцного сталевого дроту, холоднотягнутого 

періодичного профілю діаметром 4...5 мм і семидротяного канату. 

Натягуючи арматуру електротермічним способом, застосовують установки з 

послідовним і одночасним натягуванням кількох стержнів. Крім того, установки 

можуть бути з нагріванням стержнів поза формою чи безпосередньо в ній. 

Безперервне механічне й електромеханічне натягування арматури 

зводиться до того, що дріт, попередньо напружений до заданого значення, 

укладають на піддон форми згідно з вибраною схемою армування. Натягнутий 

дріт фіксують накручуванням його навколо штирів, розставлених по периметру 

піддона чи стенда. Зусилля від натягування арматури передається через штирі 

на стенд чи на форму до затвердіння бетону у виробі. Коли бетон досягає 

потрібної міцності, дріт обрізують, і зусилля натягу передається з арматури на 

бетон. Арматура може розміщуватися поздовжньо чи поперечно відносно осі 

виробу, перехресно чи по діагоналі. Бетон у виробі зазнає дво-, тришарового чи 

навіть об’ємного обтискування. 
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Перевагою безперервного армування є можливість комплексної механізації 

та автоматизації технологічного процесу. 

Формування виробів. 

Формування виробів є однією з найважливіших технологічних робіт, яка 

передбачає складання форм, установлення арматури, укладання бетонної 

суміші у форму та ущільнення. Для виготовлення залізобетонних виробів 

застосовують дерев’яні, металеві, залізобетонні та метало-залізобетонні форми. 

Металеві форми, використовувані при масовому виготовленні виробів, 

витримують 1000 оборотів і найкраще відповідають вимогам щодо форм: 

забезпечують задані розміри виробів і зберігають їх під час наступних 

технологічних операцій; легко збираються та розбираються; мають високу 

жорсткість, яка виключає деформування виробів під час виготовлення і 

транспортування. 

Недолік металевих форм – їхня висока металомісткість. Питома 

металомісткість форм залежить від виду формованих виробів та схеми 

організації виробництва. Найменша металомісткість при стендовій технології 

0,3...0,5 т/м3 об’єму виробів, що випускаються; в потоково-агрегатній схемі – 

1...3 т/м3; при конвеєрній – 6...8 т/м3. Мінімальної металомісткості досягають 

завдяки раціональній конструкції форм. 

Перед укладанням у форму арматурного каркаса та бетонної суміші форму 

очищують, збирають і змазують спеціальними мастилами. Мастило має 

повністю виключити зчеплення бетону з формою, добре утримуватися на 

поверхні форми під час усіх технологічних операцій, забезпечувати можливість 

його механізованого нанесення (розпилюванням) і не повинно псувати 

зовнішній вигляд виробу. Для змащення звичайно використовують: масляні 

емульсії з добавкою кальцинованої соди; суміш солярового (75 %) та 

веретенного (25 %) масел; суміш машинного масла (50 %) і гасу (50 %); 

мильно-глиняні, мильно-цементні та інші водні суспензії тонкодисперсних 

матеріалів, наприклад крейди, графіту. 
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Формують вироби, установивши у форми арматурний каркас. Укладають 

бетон у форму за допомогою бункерів, бетонороздавачів чи бетоноукладачів. 

Бункери з бетонною сумішшю транспортують до постів формування і 

розвантажують у підготовлену форму чи відсік касети. У бетонороздавачах 

бункери встановлюють на самохідній рамі, яка пересувається над виробом, що 

формується. Бетоноукладачі видають суміш у форму і розрівнюють її. Суміш 

укладають так, щоб висота падіння в горизонтально розміщену форму не 

перевищувала 1 м. 

Основний спосіб ущільнення бетонної суміші в процесі виробництва 

збірного залізобетону – вібрування.  

Здатність бетонних сумішей переходити тимчасово в текучий стан під дією 

вібрації залежить від рухливості суміші та швидкості переміщення її часточок 

одна відносно одної. Рухливі суміші легко переходять у текучий стан і 

потребують невеликої швидкості перемішування. Але зі збільшенням 

жорсткості (зменшенням рухливості) бетонна суміш дедалі більше втрачає цю 

властивість, що потребує відповідного збільшення швидкості коливань, тобто 

більших затрат енергії на ущільнення. При сталій частоті коливань 

вібромеханізму (для більшості віброплощадок 3000 коливань за хвилину) зміни 

швидкості коливань можна досягти, змінивши амплітуду. Практика показала, 

що рухливі бетонні суміші ефективно ущільнюються при амплітуді коливань 

0,3...0,35 мм, а жорсткі – при 0,5...0,7 мм. 

Для кожної бетонної суміші залежно від її рухливості існує своя оптимальна 

тривалість віброущільнення, до якої суміш ущільнюється ефективно. 

Віброущільнення бетонної суміші виконують переносними та 

стаціонарними вібромеханізмами. 

Переносні вібромеханізми використовують здебільшого під час 

формування великорозмірних масивних виробів на стендах. 

На заводах, які працюють за потоково-агрегатною та конвеєрною схемами, 

застосовують віброплощадки (рис. 10.10). Це плоский стіл, який через пружинні 

опори чи спеціальні амортизатори спирається на нерухомі опори чи раму 
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(станину). У нижній частині до столу жорстко прикріплено вібровал із 

розміщеними на ньому ексцентриками. Коли вал обертається від електродвигуна, 

ексцентрики збуджують вимушені коливання столу віброплощадки, які 

передаються далі формі з бетонною сумішшю, внаслідок чого суміш 

ущільнюється. Потужність віброплощадки оцінюють за її вантажністю. 

 

Рис. 10.10. Одновалова віброплощадка:  

1 – форма; 2– вібраційна рама; 3 – пружина; 4 – вал; 5 – дебаланс;  

6 – підшипники; 7 – муфта зчеплення; 8 – електродвигун 

 

На віброплощадках формують конструкції завдовжки до 15 м і завширшки 

до 3,6 м. Оптимальна тривалість вібрування визначається дослідним шляхом й 

становить 1,5...5,0 хв. Для кращого ущільнення жорстких і особливо жорстких 

бетонних сумішей (В/Ц майже 0,35) використовують різні привантаження: 

статичне, вібраційне, пневматичне, вібропневматичне. Значення привантаження 

призначається залежно від властивостей бетонної суміші й становить 2...5 кПа. 

Рухливість бетонної суміші вибирають залежно від конструкції форми та 

характеру армування виробу. Для виготовлення деталей в горизонтальних формах 

використовують жорсткі та малорухливі бетонні суміші. Для формування виробів 

у вертикальних формах застосовують бетонні суміші з рухливістю 8...10 см, 

оскільки малорухливу суміш важко вкласти в глибоку та вузьку форму. 

Для виготовлення труб та опор ліній електропередач застосовують 

центрифугування, яке полягає в тому, що бетонна суміш, завантажена у форму, 

піддається швидкому обертанню. Розподіл та ущільнення бетонної суміші 
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відбуваються під дією відцентрової сили та вібрування, спричиненого 

струшуванням форми в процесі обертання. З цією метою застосовують 

центрифуги – форми трубчастого перерізу. 

Для центрифугування застосовують рухливі бетонні суміші з осадкою 

конуса 7...10 см та витратою цементу 350...450 кг/м3. Завантажують бетонну 

суміш із відкритих торців форми протягом 1,5...2,0 хв. У цей час форма, 

встановлена на спеціальному верстаті, обертається зі швидкістю 80...150 хв-1, 

яка необхідна для рівномірного розподілу бетонної суміші по внутрішній 

поверхні труби. Далі швидкість обертання поступово збільшується до 

800...1000 хв-1. Ущільнення триває 8...10 хв, після чого верстат повільно 

зупиняють, нахиляють форму й зливають розріджений цементний шлам. Потім 

трубу у формі переносять краном у камеру твердіння. Після твердіння трубу 

вивільняють від форми й направляють на склад чи на подальшу обробку. 

Під час центрифугування частина води відтискується з бетону, і 

затверділий бетон має високу щільність (водопоглинання не більш як 3 %). Цей 

спосіб дає змогу порівняно легко виготовляти вироби з бетону високих 

щільності, міцності (40...60 МПа) та довговічності. 

Нині розроблено роликові центрифуги на пневматичних шинах (замість 

металевих котків), що знижує шум у процесі роботи. У таких центрифугах 

досягається додаткове ущільнення за рахунок вібрування та загладжування 

бетонної суміші валиком-катком, який знаходиться всередині форми. 

Пресування має високу ефективність, даючи змогу одержувати бетон 

особливо високих щільності й міцності при мінімальній витраті цементу 

(100...150 кг/м3). Пресувальний тиск, при якому бетон починає ефективно 

ущільнюватися, становить 10...15 МПа і вище. Таким чином, щоб ущільнити 

виріб, на кожний 1 м3 слід прикласти навантаження 10...15 МН. Преси такої 

потужності технічно складні й дорогі, тому пресування застосовують лише для 

формування штучних виробів невеликого розміру. 
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Виконують вібропресування плоскими та профільними штампами. 

Останні передають свій профіль бетонній суміші. Так формують сходові марші, 

деякі види ребристих панелей. В останньому випадку пресування називають 

віброштампуванням. 

Прокатування – це різновид пресування. 

Вакуумування – це спосіб ущільнення, при якому в бетонній суміші 

створюється розрідження до 0,7...0,8 МПа і повітря, втягнуте в процесі її 

приготування та вкладання у форму, а також трохи води видаляється з бетонної 

суміші під дією цього розрідження. Вивільнені при цьому місця займають тверді 

часточки, і бетонна суміш набуває підвищеної щільності. Крім того, наявність 

вакууму спричинює пресувальну дію на бетонну суміш атмосферного тиску, яка 

дорівнює величині вакууму. Це також сприяє ущільненню бетонної суміші. 

Вакуумування поєднують зазвичай із вібруванням. Під час вібрування 

бетонної суміші, підданої вакуумуванню, відбувається інтенсивне заповнення 

твердими компонентами пор, утвореними під час вакуумування на місці 

повітряних бульбашок та води. 

Проте вакуумування має важливий техніко-економічний недолік, а саме: 

значну тривалість процесу – 1...2 хв на кожний 1 см товщини виробу залежно 

від властивостей бетонної суміші та величини перерізу. Товщина шару суміші, 

яку можна піддати вакуумуванню, не повинна перевищувати 12...15 см. 

Унаслідок цього вакуумування використовують здебільшого, щоб надати 

особливо високої щільності поверхневому шару конструкцій. 

Твердіння виробів. 

Твердіння, бетонних та залізобетонних виробів, виготовлюваних на заводах, 

при звичайній температурі (15...20 °С) нераціональне. У природних умовах 

вироби досягають відпускної 70 %-ої міцності протягом 7...10 діб, що надто 

довго і, зменшуючи оборотність форм, затримує випуск готової продукції. 

Щоб прискорити твердіння виробів, застосовують теплову обробку: 

пропарювання в камерах при нормальному тиску та температурі до 100 °С; 

пропарювання в автоклавах при температурі майже 175...200 °С і тиску пари 
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майже 0,8...1,2 МПа; електропрогрівання; контактне прогрівання у формах, що 

обігріваються; твердіння в басейнах із гарячою водою; обігрівання 

променистою енергією; гаряче формування. Найширше застосовується 

пропарювання в камерах при атмосферному тиску (рис. 10.11). Насичена пара 

створює тепле та вологе середовище, сприятливе для твердіння бетону. 

 

а              б 

Рис. 10.11. Схеми пропарювальних камер:  

а – камера ямного типу (1 – канал для виходу пароповітряної суміші;  

2 – труба для зливання води з водяного затвору; 3 – електромагнітні вентилі системи 

автоматики; 4 – водяні затвори; 5 – гідравлічний затвор; 6 – знімна кришка камери;  

7 – термометр; 8 – труба для подавання пари; 9 – вентиляційний канал;  

б – багатоярусна камера безперервної дії: 1 – підіймач; 2 – опускач;  

3 – перевантажувальний візок; 4 – труби для подавання пари; І – пароповітряне 

середовище; ІІ – середовище чистої насиченої пари 

 

Бетон пропарюють у щільних (паронепроникних) цегляних або бетонних 

камерах із воротами чи кришками, які герметично закриваються. 

Камери можуть бути періодичної та безперервної дії. Для пропарювання 

застосовують насичену пару з температурою 80...95 °С. Підвищують і 

знижують температуру в камерах поступово. У спеціальних герметизованих 

камерах, де забезпечується середовище з чистої водяної пари, можна 

пропарювати вироби при 100 °С, що ще більше прискорює твердіння бетону. 
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Прогрівання бетону супроводжується розширенням його складових, яке 

може призвести до руйнування структури ще не зміцнілого бетону. Внаслідок 

цього міцність підігрітого бетону віком 28 діб буває нижчою, ніж міцність 

бетону нормального твердіння. Щоб зменшити негативний вплив цього 

чинника, бетон перед початком теплової обробки витримують, потім повільно 

підвищують температуру зі швидкістю 20...35 °С/год. Використовують також 

жорсткі, бажано закриті металеві форми, які перешкоджають розширенню 

бетону. Щоб запобігти зниженню міцності та довговічності бетону, потрібно 

оберігати його від втрати вологи в процесі теплової обробки. 

Режим пропарювання в камерах характеризується тривалістю підняття 

температури (1,5...3 год), витримуванням при максимальній температурі 

(ізотермічним підігріванням), тривалістю охолодження (2...3 год), а також 

максимальною температурою в період ізотермічного прогрівання. Загальна 

тривалість прогрівання становить 6...15 год. 

На режим твердіння насамперед впливає вид цементу. Застосовуючи 

швидкотверднучі цементи (алітові, алітоалюмінатні портландцементи), можна 

вдвічі скоротити тривалість ізотермічного витримування. Крім того, 

оптимальна температура прогрівання виробів на цих цементах (70...80 °С) 

істотно скорочує час на нагрівання та охолодження виробів. Загалом сумарна 

тривалість теплової обробки виробів на алітових та алітоалюмінатних 

портландцементах знижується до 6...8 год. 

Повільнотверднучі цементи (пуцоланові та шлакопортландцементи) 

потребують тривалішого ізотермічного витримування (до 10...14 год) і вищої 

температури ізотермічного прогрівання (до 95...100 °С). Таким чином, загальна 

тривалість пропарюванння бетонних виробів, виготовлених на пуцоланових та 

шлакопортландцементах, становить 16...20 год. 

Завдяки застосуванню жорстких бетонних сумішей, які мають низький 

початковий водовміст, вдається на 15...20 % зменшити тривалість пропарювання. 
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Вироби з легких бетонів як такі, що повільно прогріваються через 

підвищені теплоізоляційні якості, потребують і тривалішого режиму 

тепловологової обробки. 

Щоб прискорити тривалість прогрівання й уникнути розширення бетону 

при нагріванні, на деяких заводах застосовують гарячі бетонні суміші (з 

температурою 50...80 °С). Бетонну суміш розігрівають електричним струмом чи 

парою і одразу вкладають у форми, оскільки така суміш швидко густішає. При 

такому способі дещо підвищується витрата цементу в бетоні, оскільки гарячі 

бетонні суміші мають підвищену водопотребу. Залежно від виду 

застосовуваних цементів, тривалості пропарювання та температури міцність 

бетону після прогрівання досягає 70... 100 % 28-добової міцності бетону, який 

твердне в нормальних умовах, після чого збірні деталі можна відправляти на 

будівельні майданчики для монтажу. 

 

10.6. Технічний контроль та зберігання залізобетонних виробів 

Контроль якості залізобетонних виробів передбачає зазвичай перевірку 

фактичної міцності бетону при стиску, водонепроникності (для бетонних труб), 

якості армування та товщини захисного шару. Крім того, перевіряють 

відповідність форми та розмірів, якість, опорядження поверхні, а вибірково – 

тріщиностійкість та жорсткість виробів. 

Необхідно передбачити заходи, що забезпечують збереження високої якості 

виробів після їх виготовлення. Бетон – крихкий матеріал, тому за недбалого 

зберігання та транспортування у виробах легко можуть виявитися дефекти: 

відколи кутів та кромок, тріщини тощо. Щоб запобігти цьому, слід складувати 

вироби, дотримуючись усіх запобіжних заходів: установлювати спеціальні 

прокладки у відповідних місцях; застосовувати при завантаженні спеціальні 

захвати; використовувати відповідним чином обладнані транспортні засоби. 

Залізобетонні вироби потрібно зберігати на складах розсортованими за 

типорозмірами. На складі готові вироби слід розміщувати на дерев’яних 

прокладках правильними рядами. Залізобетонні вироби треба зберігати в 
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такому положенні, в якому вони працюватимуть у споруді. Наприклад, стінові 

панелі й перегородки – у вертикальному чи злегка похилому, а настили 

перекриттів, двотаврові балки й ферми – у горизонтальному положенні. 

Виняток становлять колони, залізобетонні палі та щогли, які зберігаються 

також на дерев’яних підкладках у горизонтальному положенні. 

 

10.7. Контроль якості збірного залізобетону 

На заводах збірного залізобетону постійно мають вживатися заходи щодо 

підвищення якості продукції. 

На всіх стадіях виробництва потрібен контроль, який передбачає перевірку 

властивостей вихідних матеріалів, правильності приготування бетонної суміші 

та її ущільнення, структуроутворення і твердіння бетону, а також властивостей 

готового матеріалу чи виробу. За одержаними результатами вносять корективи 

до складу бетону, параметрів і режимів технологічних операцій на основі 

закономірностей, що враховують вплив різних технологічних факторів на 

властивості готового бетону. 

Якістю бетону управляють на основі попереднього контролю виробництва. 

Особливу увагу приділяють питанням, що визначають якість виробів. 

Щоб одержати високу якість поверхонь виробів, які прилягають до форми, 

слід добре очищати й змазувати форми, застосовувати спеціальні мастила, 

пластифікувати бетон, використовувати опоряджувальні та підстильні сполуки, 

зберігати потрібну відповідність рухливості бетонної суміші параметрам 

вібрації, уникати застосування надто жорстких бетонних сумішей. 

Слід передбачати примусову фіксацію арматури й закладних деталей у 

формах, аби усунути відхилення встановленої арматури та закладних деталей 

від проєктного положення. 

Щоб зменшити металомісткість виробів, передбачають перехід на закладні 

деталі з профільованого та штампованого металу, по змозі скорочують кількість 

закладних деталей, замість важких петель застосовують змінні пристрої для 

транспортування і монтажу виробів. 
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Вирішальне значення для якості та надійності збірного залізобетонного 

виробу має якість бетону, за приготуванням якого слід організувати 

поопераційний контроль. На виробництві потрібен систематичний контроль за 

станом дозаторів та бетонозмішувачів, за додержанням тривалості 

перемішування; мають застосовуватися такі способи транспортування бетонної 

суміші, які не призводять до розшарування. 

Під час укладання бетонної суміші не можна допускати її падіння з великої 

висоти, треба застосовувати суміші, технологічні властивості яких 

відповідають параметрам вібраційного чи іншого ущільнювального 

обладнання, систематично перевіряти амплітуду й частоту коливань 

віброобладнання. 

У технології слід передбачати заходи, які гарантували б хорошу якість 

відкритої поверхні виробу: рівномірний розподіл бетонної суміші під час 

укладання; створення ефективної вібрації при ущільненні; застосування 

привантажування чи спеціальних згладжувальних пристроїв (віброрейки, 

обертового ролика, дискової згладжувальної машини, шліфувальних кругів). 

Потрібно передбачати заходи, що забезпечують збереження високої 

якості виробів після їх виготовлення, використовувати відповідно обладнані 

транспортні засоби. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке залізобетон? 

2. Які переваги виробів із залізобетону? 

3. Як поділяють залізобетонні вироби за видом армування? 

4. Навіщо улаштовувати в залізобетонних конструкціях арматуру? 

5. Як класифікують арматуру? 

6. У чому відмінність металевої арматури від композитної? 

7. Як зберігають залізобетонні вироби? 

8. У чому відмінність монтажної арматури від несучої?   
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РОЗДІЛ 11 

АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ВИРОБИ 

 

11.1. Загальні відомості 

Азбестоцемент – це цементний композиційний матеріал, утворюваний 

унаслідок твердіння раціонально дібраної маси цементу, азбесту й води. 

Цементний камінь має вищі міцнісні показники на стиск, ніж на розтяг, тому 

при введенні до складу маси тонковолокнистого азбесту (10...25 %), рівномірно 

розподіленого в об’ємі гідратованого цементу, як сталевою арматурою в 

залізобетоні, підвищують фізико-механічні властивості цементного каменю. 

Азбестоцемент характеризується досить високою міцністю на розтяг, 

вогнестійкістю, водонепроникністю, морозостійкістю, малою тепло- та 

електропровідністю. До недоліків азбестоцементу відноситься крихкість і 

короблення при зміні вологості. 

Номенклатура азбестоцементних виробів досить широка, це: профільовані 

листи – хвилясті та напівхвилясті для покрівель і обшивки стін; плоскі плити – 

звичайні та офактурені чи пофарбовані для облицювання стін; панелі 

покрівельні та стінові з теплоізоляційним шаром для опалюваних і 

неопалюваних будівель; труби напірні й безнапірні та з’єднувальні муфти до 

них; вироби спеціального призначення – архітектурно-будівельні, санітарно-

технічні, електроізоляційні тощо. 

Необхідно зазначити, що Наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 29.03.2017  № 339 затверджено Державні санітарні норми і правила «Про 

безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і 

виробів, що містять азбест», якими забороняється виробництво та 

використання азбесту незалежно від його виду та азбестовмісних виробів і 

матеріалів у технологічних процесах та при проведенні будівельно-монтажних 

робіт. Проте, як виняток, матеріали та вироби, що містять азбест і вже 

використовуються, можна й надалі використовувати до їх заміни або утилізації. 
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Азбестовмісні ізоляційні матеріали та вироби низької щільності (1 г/см-3) 

підлягають першочерговій заміні та утилізації. 

Основна небезпека азбесту в тому, що азбестове покриття складається з 

надто малих пучків волокон, які у вигляді пилу можуть потрапляти у повітря, 

при механічному пошкодженні матеріалу. Потрапляючи в організм людини, 

волокна не розсмоктуються, а затримуються, викликаючи запалення. Унаслідок 

чого відбувається інтоксикація організму і захворювання дихальної системи. 

Однак необхідно розрізняти хризотиловий і амфіболовий азбест, останній 

є дуже небезпечним. Це різні види азбесту за хімічними формулами, 

структурою та шкідливим впливом. Амфібол має дуже шкідливий вплив на 

організм людини, на відміну від хризотилового азбесту. Хризотил, за умови 

дотримання техніки безпеки, є безпечнішим волокном, тому сьогодні в 

промисловості використовується виключно хризотиловий азбест. 

 

11.2. Матеріал сировини 

Азбестоцементі вироби виготовляють із таких основних компонентів: 

азбесту, цементу, води та хімічних добавок. 

Азбестом називають групу тонковолокнистих мінералів, які вкладаються 

з водних та безводних силікатів магнію, кальцію та натрію, здатних у 

результаті механічної дії розпадатися на найтонші волокна. Найбільше 

значення у виробництві азбестоцементних виробів має хризотил-азбест 

Мg6[Sі4О10](ОН)8 – мінерал групи серпентину. Діаметр волокна азбесту 

становить 30...40 мкм, міцність при розтягу 3000...5400 МПа, а модуль 

пружності – 158...210 ГПа. Граничне видовження волокон при розриві досягає 

2,5 %. Після механічної обробки міцність і модуль пружності волокон 

знижуються відповідно до 700...750 МПа і 70...80 ГПа. 

Під час механічної обробки азбест легко розпушується на тонкі волокна 

діаметром до 10–5 мм. Залежно від довжини волокна хризотил-азбест механічного 

збагачення поділяють на вісім сортів (від 0 до 7). Виготовляючи азбестоцементні 

вироби, застосовують азбест (3...6)-го сортів із довжиною волокон 0,3... 10,0 мм. 
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Хризотил-азбест стійкий до впливу лугів, але легко руйнується кислотами. 

Висока питома поверхня розпушеного азбесту сприяє його високій 

адсорбційній активності, зокрема щодо Са(ОН)2. 

Протягом останніх 30-40 років у багатьох високорозвинутих країнах 

проводяться дослідження щодо одержання штучного азбесту, а також пошуки 

волокон, здатних повністю чи частково замінити азбест у виробах. Відомо 

позитивні результати щодо синтезу хризотил-азбесту з природних 

магнезіально-силікатних порід та їхніх відходів. 

Нині широко застосовують додаткове армування азбестоцементних 

виробів відносно лугостійкими базальтовими волокнами (до 5 % за об’ємом) 

діаметром 2...20 мкм і завдовжки 5...45 мм. Такі вироби мають приріст ударної 

в’язкості (на 5...15 %) за сталих статичної міцності й щільності азбестоцементу. 

Перспективним є використання органічних волокнистих матеріалів, 

одержаних переробкою сульфатної небіленої целюлози, крафт-мішків з-під 

азбесту, паперової макулатури, деревини та полімерів (поліпропілену, 

поліакрилнітрилу, нейлону). Заміна 5...30 % хризотил-азбесту органічними 

волокнами поліпшує технологічні властивості азбестоцементних суспензій, 

підвищує ударну в’язкість і знижує короблення готових виробів. 

Як в’яжучий компонент для виготовлення азбестоцементних виробів 

використовують спеціальний портландцемент, який виготовляють спільним 

помелом клінкеру нормованого мінералогічного складу й потрібної кількості 

гіпсу. Портландцемент випускають двох марок: М400 і М500. Клінкер, 

використовуваний для таких цементів, має містити не менше як 52 % 

3СаО · SіО2, 3...8 % 3СаО · А12О3, не більше як 1 % СаОв (вільного), не більше 

як 5 % МgО, 1,5... 3,5 гіпсу (у перерахунку на SО3). На відміну від інших видів 

цементів, тонкість помелу нормується за питомою поверхнею і має перебувати 

в межах 220...320 м2/кг, початок тужавіння – не раніше 1 год 30 хв, закінчення – 

не пізніше 10 год від початку зачинення. 
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При автоклавній обробці азбестоцементних виробів застосовують піскуватий 

портландцемент з добавкою 38...45 % меленого кварцового піску, який має 

містити не менше як 87 % SіО2, не більше ніж 3 % Na2О + К2О і глинястих 

добавок не більше ніж 10 %. Щоб одержати піскуватий портландцемент, клінкер 

має містити не менше як 50 % 3СаО · SіО2 і не більше ніж 8 % 3СаО · А12О3. 

Питома поверхня піскуватого портландцементу 320...360 м2/кг. 

При змішуванні азбесту з портландцементом і водою утворюється 

однорідна маса, в якій кожне волокно оточене цементним тістом. Адсорбуючи 

Са(ОН)2 та інші продукти гідратації, які виділяються при твердінні цементу, 

азбест зменшує їхню концентрацію в розчині, завдяки чому цементний камінь 

міцно зв’язує волокна азбесту. 

Для виготовлення азбестоцементних виробів застосовують підігріту 

технологічну (оборотну) воду. Її підігрівають, щоб знизити в’язкість 

азбестоцементної суспензії і підвищити швидкість її фільтрування та 

продуктивність формувальних машин. Температура застосовуваної води залежить 

від виду виготовлюваних виробів та мінералогічного складу цементу й зазвичай 

становить 30...40 °С. Використання оборотної технологічної води у виробництві 

знижує тепловтрати й запобігає забрудненню навколишнього середовища. 

Хімічні добавки при виготовленні азбестоцементних виробів застосовують 

для поліпшення реологічних властивостей азбестоцементної суспензії, 

прискорення процесу фільтрації й осадження твердої фази, а також для 

підвищення фізико-механічних властивостей свіжовідформованих виробів. 

Щоб поліпшити фільтраційні властивості азбестоцементних суспензій, 

використовують поліакриламід та інші високомолекулярні полімери. 

Для підвищення пластичності свіжовідформованих азбестоцементних 

листів під час їх профілювання застосовують спеціальні добавки. 

Виготовляючи вироби методом екструзії, застосовують добавки-

гідромодифікатори (метилоксипропилцелюлоза, карбоксилітцелюлоза, 

поліоксиетилен), які пластифікують азбестоцементну масу й запобігають 

водовідділенню при ущільненні в екструдері формованої маси. 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

243 

Щоб зменшити водопоглинання готових азбестоцементних листів, їх 

просочують гідрофобізуючими речовинами (кремнійорганічними рідинами). 

Для виготовлення декоративних та опоряджувальних азбестоцементних 

виробів використовують кольорові цементи та мінеральні барвники (графіт, 

перекис марганцю, оксид хрому, сажу, редоксайд, сурик залізний, ультрамарин 

тощо), які мають високі атмосферо- та світлостійкість, барвну здатність, а 

також не взаємодіють із продуктами гідратації цементу. 

Щоб підвищити стійкість азбестоцементних виробів щодо атмосферних 

впливів та утворення висолів, їх обробляють водними розчинами із 

силіконових та акрилових смол. Як покриття застосовують також 

водонепроникні емалі й лаки (гліфталеві, нітроцелюлозні, перхлорвінілові, 

кремнійорганічні, хлоркаучукові тощо). 

 

11.3. Технологія виготовлення азбестоцементних виробів 

Залежно від вологості застосовуваних азбестоцементних сумішей 

розрізняють такі основні способи формування: мокрий – із сумішей, що містять 

не більше як 20 % твердих сухих компонентів; напівсухий – з концентрованих 

сумішей чи паст, що містять 50...60 % сухих компонентів, і сухий – із сухих 

сумішей із наступним зволоженням перед остаточним формуванням. 

Найпоширенішими є мокрий та напівсухий способи. 

Природний азбест характеризується недостатнім ступенем розпушення. Тому, 

виготовляючи азбестоцементні вироби, його піддають додатковому розпушуванню 

сухим, напівсухим та мокрим способами. Розпушування незалежно від способу 

виконують у дві стадії з використанням різного обладнання. На першій стадії 

відбувається руйнування зв’язків (обмивання) між фібрилами (скупченнями 

волокон), а на другій – розщеплення фібрил на окремі волокна. 

Принципіальна технологічна схема виготовлення азбестоцементних 

виробів мокрим способом показана на рис. 11.1. 
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Рис. 11.1. Технологічна схема виготовлення азбестоцементних хвилястих листів:  

1 – лінія подавання дозованого азбесту; 2 – бункер для цементу;  

3 – вузол розпушування азбесту; 4 – турбозмішувач; 5 – ковшовий змішувач;  

6 – жолоб перемішування розбавленої суспензії; 7 – ванни листоформувальної 

машини; 8 – сітчасті циліндри; 9 – конвеєр; 10 – формувальний барабан;  

11 – пресвали; 12 – механічний зрізувач; 13 – агрегат різання; 14 – агрегат 

утворення хвилястості; 15 – укладач листів у стопи; 16 – камера для тепло-вологої 

обробки; 17 – знімання аркушів з конвеєра і укладання в стопи;  

18 – відстійник рекуператор; 19 – рекуператор чистої води 

 

З бункера-запасника азбест подається через дозатор у бігуни, де 

розпушується при одночасному зволоженні водою. Вологість азбесту після 

обробки становить 30...35 %. Тривалість обробки в бігунах залежно від марки й 

ступеня розпушення 12...15 хв. Ступінь розпушення азбесту не менше як 

30...35 %. Після обробки в бігунах азбест надходить у гідророзпушувач чи 

голендер, де й відбувається остаточне розпушування. Утворена суспензія 

характеризується В/Т-відношенням 3...5 і ступенем розпушення азбесту 

85...100 %. Тривалість обробки 9...12 хв. Далі суспензія із гідророзпушувача 

перекачується в турбозмішувач, куди подається портландцемент із видаткового 
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бункера й додаткова кількість води з робочого рекуператора. Азбестова суспензія 

перемішується з портландцементом протягом 12...17 хв, а далі надходить у 

ковшову мішалку, де створюється запас маси для рівномірного живлення 

формувальних машин. У ковшову мішалку подають також азбестоцементну 

суспензію, одержувану переробкою бракованого напівфабрикату. 

З ковшової мішалки азбестоцементна суспензія надходить у жолоб, куди 

також подається вода для розрідження і доведення суспензії до робочої 

концентрації 3...14 %, якщо виробляються листи, і 3...8 % – якщо труби. Одержана 

суспензія безперервно надходить у ванни формувальної машини. У ваннах 

встановлено лопатеві мішалки для того, щоб запобігти осаджуванню твердої фази, 

і обертаються порожнисті циліндри з перфорованою чи сітчастою поверхнею. 

Глибина занурення сітчастих циліндрів у суспензію 0,6...0,75 їхнього діаметра. 

Суспензія з ванни може проникати в порожнину циліндрів лише крізь сітчасту 

поверхню внаслідок фільтрації за рахунок гідростатичного напору (різниця рівнів 

суспензії у ванні та в порожнині циліндрів). Вода й тонкі фракції азбестоцементу 

(до 10 %) проходять крізь сітку, а решта маси відкладається на поверхні циліндра 

у вигляді вологого шару завтовшки 1...2 мм і знімається з поверхні сукном. 

Одночасно зі зняттям шару азбестоцементу відбуваються його ущільнення 

й зниження вологості до 45...50 % за рахунок тиску віджимних валів. Шари 

азбестоцементу, зняті з трьох сітчастих циліндрів, сукно транспортує до 

вакуумобробки, де відбувається додаткове обезводнення їх до вологості 

35...38 %. Шар концентрично накручується на барабан до потрібної товщини, 

одночасно за рахунок тиску, створюваного опорним, притискними та 

додатковими пресвалами, зневоднюється до вологості 22...25 %. Коли шар 

азбесту досягає потрібної товщини, автоматично включається зрізувач, і шар 

без зупинки барабана зрізується та знімається на конвеєр різального пристрою, 

а на формувальному барабані повторюється цикл набору наступного шару. 

Після розрізування пакета накату на формати їх складають у стоси з 

металевими прокладками і вони надходять у прес для додаткового ущільнення 

або в агрегат утворення хвилястості, після чого листи подаються конвеєром до 
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камер теплової обробки. Тривалість обробки в камері становить 3,5...4,5 год 

при температурі середовища ~60 °С з наступним дозріванням у теплому складі 

протягом 5…7 діб. 

Формування азбестоцементних труб на круглосітковій машині аналогічне 

виготовленню листів. Особливості полягають у тому, що шар азбестоцементу 

накручується не на формувальний барабан, а на знімні качалки. Для 

обезводнення шару азбестоцементу машини оснащують системою валків, що 

дає змогу регулювати тиск, який прикладають. 

Попереднє твердіння труб відбувається в пароповітряному середовищі на 

роликових конвеєрах, причому труби під час руху обертаються навколо власної 

осі, щоб зберегти циліндричну форму. Тривалість твердіння до 26 год при 

температурі середовища 30...60 °С. Твердіння труб після попередньої обробки 

триває в басейні з водою при температурі, не меншій ніж 20 °С, протягом 

3...8 діб. Остаточне твердіння труб відбувається в теплих складах при 

температурі не менше за 15 °С і відносній вологості 70...80 %. 

Попереднє твердіння азбестоцементних виробів, виготовлених на 

піскуватому цементі, відбувається за раніше визначеним режимом або при 

витримуванні в атмосфері цеху протягом доби. Остаточно вони тверднуть в 

автоклаві при тиску пари 0,8...1,2 МПа й температурі пари 175...190 С. Теплова 

обробка здійснюється за режимом: 2 год – підняття тиску; 8 год – 

витримування; 1...2 год – зниження тиску. 

Щоб одержати плоскі й хвилясті листи з точними розмірами, їх обрізують 

у затверділому стані. Труби й муфти обробляють через 1 добу після їх 

вивантаження з басейну. 

Напівсухий спосіб формування азбестоцементних виробів передбачає 

приготування концентрованої маси вологістю 30...35 % з наступним 

ущільненням на спеціальних пресах, які забезпечують одержання виробів 

підвищеної щільності й міцності. 
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Сухий спосіб формування передбачає розпушування азбесту й 

перемішування його з піскуватим портландцементом у сухому стані з 

наступним зволоженням маси до вологості 12...16 % безпосередньо перед 

ущільненням. Твердіння виробів здійснюється в автоклавах. 

Можливе також виготовлення азбестоцементних погонажних виробів і 

багатопустотних панелей (рис. 11.2) способом екструзії. Він полягає в тому, що 

азбестоцементну суміш, яка має певну пластичність, видавлюють крізь мундштук. 

       

Рис. 11.2. Азбестоцементні екструзійні панелі: 

1– кутові; 2 – перехідні; 3 – перегородок 

 

Застосовуючи метод екструзії, можна розширити номенклатуру виробів (за 

рахунок випуску виробів складної конфігурації – багатопустотних панелей та 

плит, погонажних виробів, двотаврів, швелерів тощо), збільшити їхню довжину, 

використати низькосортний азбест та його замінники, інші види в’яжучих 

(вапняно-білітове, гіпс тощо), підвищити ступінь механізації та автоматизації 

технологічного процесу. 

 

11.4. Властивості азбестоцементу 

До особливостей структури належать: мікродисперсне армування цементного 

каменю волокнами азбесту; анізотропність, зумовлена сталим набором товщини 

виробу з різною орієнтацією волокон азбесту, значна пористість. 
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Фізико-механічні властивості азбестоцементних виробів (табл. 11.1) 

залежать від активності портландцементу, вмісту азбесту та його якості, 

кількісного співвідношення їх у суміші, ступеню ущільнення маси, умов і 

тривалості твердіння тощо. 

Таблиця 11.1 – Фізико-механічні властивості азбестоцементу 

Властивість азбестоцементу Позначення Вимірник Кількість 

Середня густина у висушеному стані рmт кг/м3 1500...2200 
Водопоглинання при добовому зберіганні у воді W % за масою 15...28 
Об’ємна пористість П % 25...45 
Границі міцності МПа  

при стиску (перпендикулярно до шаруватості) Rстст  60...80 
те саме (паралельно шаруватості) Rст  30...40 

при вигині Rвиг  15...42 
при розтягу Rр  10...25 

Модуль пружності МПа  
при осьовому розтягу Ер  (12... 

18)·103 
при стиску   паралельно  шаруватості Ест  (13...30)·103 

Ударна в’язкість Rуд кДж/м3 1...5 

Теплопровідність (при m = 1900 кг/м3)  Вт/(м·К) 0,35 

Питома теплоємність с кДж/(кг·К) 0,8 
Морозостійкість  циклів 25,0...100,0 

 

Основний якісний показник, за яким визначається несуча здатність – границя 

міцності при вигині Rвиг. Для виробів будівельного призначення вона становить 

20...25 МПа. Теплостійкість азбестоцементу не перевищує 500 °С. Коефіцієнт 

лінійного розширення при додатній температурі становить +1,1·10–5 К–1, а при 

від’ємній – (2,0...2,15)·10–5 К–1. Азбестоцемент практично водонепроникний, 

наприклад: при товщині 13 мм і m = 1800 кг/м3 витримує тиск 2,4 МПа, а при 

товщині 26 мм є водонепроникним під тиском 3,6 МПа. 

Підвищений вміст у виробах портландцементу призводить до підвищеної 

повзучості, усадочних та вологових деформацій і короблення. До недоліків 

належить також низький опір удару. 
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11.5. Основні типи азбестоцементних виробів 

З азбоцементу виготовляють хвилясті та плоскі листи, труби, вентиляційні 

короби, багатопустотні панелі, електроізоляційні дошки та вироби спеціального 

призначення – листи для огородження градирень, деталі для склепінь 

метрополітенів, фасонні деталі для влаштування покрівель тощо. 

Хвилясті листи становлять майже 90 % загального об’єму виготовлення 

листових виробів, а їхня частка серед покрівельних матеріалів досягає 40 %. 

Залежно від висоти профілю хвилясті листи поділяють на три групи: 

низького, середнього та високого профілю. Листи низького профілю мають 

висоту до 30 мм, середнього – 30...40 мм, високого – понад 43 мм. Нині 

випускають хвилясті листи всіх трьох груп: ВО – звичайного профілю (низький 

профіль); ВС – середнього профілю; ВП – підсиленого; ВУ – уніфікованого; 

СЕ – середньоєвропейського профілю, які належать до високого профілю. 

Відношення внутрішнього радіуса хвилі до товщини листа називають 

показником технологічності профілю. Листи ВЗ тривалий час застосовували 

для покрівель житлових та громадських будівель, а листи ВП – для покрівель і 

стінових огороджень у промисловому будівництві. 

Останнім часом освоєно виробництво великорозмірних хвилястих листів 

ВУ та ВС для всіх галузей будівництва. Застосування зазначених листів замість 

малорозмірних знижує трудомісткість монтажу на 20 %, витрату деревини на 

20 % і азбестоцементу на 7 %, а також зменшує схил покрівлі з 1:3 до 1:6. 

Розробляють нові типи великорозмірних хвилястих листів для перекриття 

прольотів до 9 м (лист «конструкція»). Ці листи можуть армуватися сталевою 

арматурою (рис. 11.3) і призначаються для покрівель промислових та 

сільськогосподарських будівель і споруд. 
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Рис. 11.3. Поперечний  переріз азбестоцементного армованого настилу 

 

Азбестоцементні плоскі листи та плити випускають двох типів: пресовані 

(П) та непресовані (НП) завдовжки 200...3000 мм, завширшки 800...1500 мм і 

завтовшки 4...12 мм. Плоскі листи використовують для виготовлення збірних 

утеплених уніфікованих стінових панелей завдовжки до 6000 мм, завширшки 

до 3300 мм і завтовшки 140...170 мм. Використання азбестоцементних плит 

(рис. 11.4) для покриттів та панелей дає змогу знизити порівняно з 

залізобетонними стіновими панелями масу конструкцій у 6-8 разів, 

трудомісткість монтажу – до 2 разів, витрату металу – на 2...3 кг/м2, вартість 

конструкцій – на 15...20 % при скороченні строків будівництва. 

    

Рис. 11.4. Азбестоцементні порожнисті плити:  

а – рядова; б – крайова;  

1 – гнутий  азбестоцементний лист; 2 – алюмінієва заклепка; 3 – торцева 

азбестоцементна заглушка; 4 – мінеральна повсть; 5 – дерев’яна бобишка 

 

Азбестоцементні труби виготовляють для напірних та безнапірних 

трубопроводів, меліорації, димових та вентиляційних каналів, сміттєпроводів 

та телефонізації. Напірні труби витримують надлишковий тиск до 1,2 МПа, і 
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їх застосовують для влаштування водо-, газо- та нафтопроводів. Напірні 

(водопровідні) труби випускають з робочим тиском 0,6...1,8 МПа класів ВТ6, 

ВТ9, ВТ12, ВТ15 і ВТ18, завдовжки 3, 4, 5 і 6 м та діаметром 100...500 мм. 

Газопровідні труби випускають двох типів: ГАЗ-НД для газопроводів низького 

тиску й ГАЗ-СД для газопроводів з тиском газу до 0,5 МПа. Такі труби 

покривають газонепроникними покриттями з полімерів, що збільшує водо-, 

бензино- та мастилостійкість. Безнапірні труби випускають завдовжки 3, 4 м 

та діаметром 100...400 мм. 

Азбестоцементні труби порівняно з металевими в 2-4 рази дешевші й у 3-4 

рази легші, на них не діють блукаючі струми. До недоліків азбестоцементних 

труб слід віднести крихкість, а також низьку кислотостійкість, яку можна 

підвищити, застосувавши спеціальні цементи. 

Для з’єднання азбестоцементних безнапірних труб застосовують 

циліндричні муфти БНМ, для напірних – самоущільнювані муфти САМ та 

чавунні фланцеві муфти ЧМ. Для труб класів ВТ9 та вищих діаметром 400 і 

500 мм випускають муфти САМУ (видовжені). 

Азбестоцементні короби розтрубного типу призначені для систем 

вентиляції та кондиціонування повітря в будівлях різного призначення. Короби 

виготовляють завдовжки 3,1 м з товщиною стінок до 10 мм і внутрішніми 

перерізами 150×150 мм, 150×200, 200×200, 200×300 і 300×300 мм. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке азбестоцемент? 

2. У чому небезпеки азбестоцементу? 

3. Які хімічні добавки вводять при виготовленні азбестоцементних виробів? 

4. Які способи виготовлення азбестоцементних виробів розповсюджені? 

5. Назвіть основні властивості азбестоцементу.   
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РОЗДІЛ 12 

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА БЕЗЦЕМЕНТНИХ В’ЯЖУЧИХ 

 

12.1. Загальні відомості 

Для виготовлення матеріалів та виробів на безцементних в’яжучих не 

потрібно застосовувати клінкерні в’яжучі (портландцемент, його різновиди чи 

спеціальні цементи). На відміну від матеріалів та виробів із силікатних 

розплавів, а також керамічних вони набувають каменеподібного стану внаслідок 

затвердіння в’яжучого при звичайній чи невисокій (до 200 °С) температурі. До 

цієї групи належать матеріали та вироби на основі вапняних, гіпсових, 

магнезіальних в’яжучих чи розчинного скла. Із них найпоширенішими є 

матеріали та вироби на основі вапняних і гіпсових в’яжучих. 

 

12.2. Матеріали та вироби на основі вапняних в’яжучих 

Сировиною для виготовлення цих матеріалів і виробів є будівельне вапно чи 

в’яжучі, які містять його, а також заповнювачі, що містять кремнезем. 

Виробництво їх ґрунтується на гідротермальному синтезі гідросилікатів кальцію, 

здійснюваному в автоклаві при підвищених значеннях тиску й температури 

водяної пари. Тому такі матеріали й вироби дістали назву автоклавних силікатних. 

Як в’яжуче для автоклавних силікатних матеріалів звичайно 

використовують повітряне кальцієве негашене вапно, яке містить не менше як 

70 % активних СаО + МgО і не більше як 5 % МgО. Щоб підвищити міцність 

готових виробів, замість вапна застосовують вапняно-піщане в’яжуче, 

виготовлене одночасним помелом грудкового негашеного вапна та кварцового 

піску. Змінюючи співвідношення між компонентами в’яжучого та тонкість 

помелу, регулюють активність в’яжучого та міцність готових виробів. 

При виготовленні автоклавних силікатних матеріалів та виробів можуть 

використовуватися також в’яжучі, які містять вапно. Їх виготовляють одночасним 

помелом негашеного вапна та гранульованого шлаку чи активних мінеральних 

добавок. Можна також використовувати білітовий (нефеліновий) шлам. 
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Як заповнювач автоклавних силікатних матеріалів найчастіше 

використовують кварцовий пісок. Застосовують також польовошпатні та 

карбонатні піски, проте фізико-механічні властивості виробів при цьому 

погіршуються. Значно рідше застосовують гравійно-піщані суміші, а також 

пористі заповнювачі (керамзит, аглопорит, шлакову пемзу, спучений перліт тощо). 

Вода для виробництва матеріалів та виробів на вапняних в’яжучих має 

задовольняти ті самі вимоги, що і при виробництві бетонних виробів на основі 

цементних в’яжучих. 

Добавки, застосовувані у виробництві автоклавних силікатних матеріалів 

та виробів, призначаються для регулювання властивостей формувальних 

сумішей та готової продукції. Це можуть бути ущільнювальні (тонкодисперсні 

мінеральні порошки), укрупнювальні (крупніші за зерновим складом 

заповнювачі), пластифікуючі, пороутворювальні добавки, а також пігменти, що 

надають виробам забарвлення та декоративних властивостей. 

Сучасна технологія виготовлення матеріалів та виробів на вапняних 

в’яжучих передбачає виконання таких технологічних операцій: виготовлення 

в’яжучого та формувальної вапняно-кремнеземистої суміші; формування виробів, 

твердіння їх у середовищі насиченої водяної пари в автоклавах при тиску 0,8...1,6 

МПа й температурі 175...200 °С. Залежно від виду виробів, що випускаються, 

технологія може передбачати додаткові операції (наприклад, гашення вапняно-

кремнеземистої суміші, приготування пороутворювальної суміші тощо). 

Спосіб формування виробів вибирають залежно від легкоукладності 

вапняно-кремнеземистих сумішей. Це може бути метод лиття у спеціальних 

формах, віброформування без довантаження та з довантаженням, пресування, 

екструзія. 

Найважливішою технологічною операцією є твердіння відформованих 

виробів у автоклавах. Автоклав (рис. 12.1) – це циліндрична горизонтально 

розміщена зварна посудина діаметром 2,0 чи 3,6 м і завдовжки 17...40 м, яка 

герметично закривається з торців кришками за допомогою спеціального 

механізму. Залежно від планувального рішення цеху чи заводу застосовують 
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тупикові (які відкриваються лише з одного торця) або прохідні автоклави. 

Усередині автоклава вздовж його осі вкладено рейки, по яких пересуваються 

візки з відформованими виробами.  

 

Рис. 12.1. Автоклави: 

а – тупиковий; б – прохідний;  

1 – кришка; 2 – механізм для підіймання та опускання кришки; 3 – манометр;  

4 – запобіжний клапан; 5 – корпус; 6-8 – відповідно паровипускна,  

паровпускна та конденсаційна магістралі 

 

Автоклави обладнані магістралями для впускання насиченої пари, 

перепускання відпрацьованої пари в інший автоклав, випускання пари в 

атмосферу чи в утилізатор і для відведення конденсату. Аби знизити втрати 

теплоти, поверхню автоклава й паропроводів укривають теплоізоляцією. 

Автоклав монтують на фундаментних опорах, з яких передня нерухома, а 

решта – рухомі (роликові), що необхідно для компенсації температурних 

деформацій корпусу автоклава при запарюванні виробів. 
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При автоклавній обробці відбувається реакція взаємодії між гідроксидом 

кальцію та кремнеземистим компонентом за схемою: 

nСа(ОН)2 + SіО2 + т Н2О  nСаО ‧ SіО2 (т + 1) Н2О. 

Гідросилікати кальцію, утворювані при цьому, являють собою цементуючу 

речовину різного складу, яка зв’язує зерна заповнювача в міцний і водостійкий 

штучний кам’яний матеріал. 

Запарювання в автоклаві складається з п’яти етапів: 1) від початку 

впускання пари до встановлення температури в автоклаві 100 °С; 2) від початку 

підіймання тиску пари до встановлення максимально заданого тиску; 

3) витримування виробів при сталих температурі й тиску; 4) повільне й 

поступове зниження тиску до атмосферного й температури до 100 °С; 

5) зниження температури до 10...20 °С (можливе вакуумування). 

Звичайно підіймання тиску пари в автоклаві до максимального триває 

1,5...2,0 год, ізотермічне витримування при температурі 175...200 °С – 8...4 год, 

зниження тиску пари й температури – 2...4 год. Таким чином, увесь цикл 

автоклавної обробки становить 12...8 год. 

Підвищення щільності, міцності й водостійкості виробів триває і після 

вивантаження їх з автоклава внаслідок висихання й часткової карбонізації 

вапна, яке не відреагувало, під дією вуглекислого газу, що міститься в повітрі: 

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О. Номенклатура виробів з вапняно-

кремнеземистих сумішей: штучні стінові вироби – силікатна цегла й каміння; 

великорозмірні вироби для збірного будівництва – блоки й панелі для стін і 

перекриттів із важкого й легкого силікатного бетону. 

Силікатну цеглу й каміння виготовляють способом пресування зволоженої 

суміші з піску та інших дрібних заповнювачів, що містять кремнезем, і вапна 

або інших в’яжучих, що містять його, із застосуванням добавок чи без них із 

наступним твердінням під дією пари в автоклаві. 
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Рекомендується застосовувати вапно, що швидко гаситься. Як в’яжуче 

можна використовувати нефеліновий шлам. На більшості вітчизняних заводів 

для виробництва силікатної цегли й каміння застосовують вапняно-піщане 

в’яжуче, одержуване одночасним помелом грудкового вапна й піску при 

співвідношенні компонентів, близьким до 1:1  за масою. 

Кварцовий пісок має містити не менше як 70 % кремнезему й не більше як 

10 % глинястих домішок, надлишкова кількість яких підвищує водопоглинання, 

знижує міцність і морозостійкість готових виробів. Пісок не повинен містити 

органічних домішок. Вапняно-піщана маса для виготовлення силікатної цегли й 

каміння містить 92...94 % кварцового піску, 6...8 % повітряного вапна (у 

перерахунку на активний СаО) та 5...9 % води. 

Щоб знизити середню густину і теплопровідність силікатної цегли й 

каміння, до складу вапняно-піщаної суміші можна вводити пористі заповнювачі 

з розміром зерен до 5 мм. Замість піску й частково вапна можна 

використовувати шлаки й золи, розширюючи цим сировинну базу, скорочуючи 

витрату вапна й тривалість автоклавної обробки, знижуючи собівартість готової 

продукції на 15...20 %. 

Сучасна технологія силікатної цегли та каміння характеризується високим 

рівнем механізації та автоматизації, меншими витратами палива (удвічі) та 

електроенергії (утричі) і в 2,5 раза меншою трудомісткістю, ніж виробництво 

керамічної цегли. Тому собівартість силікатної цегли й каміння на 25...35 % 

нижча, ніж керамічних. 

Типову технологічну схему виробництва силікатної цегли та каміння 

показано на рис. 12.2. Вона містить такі основні операції: випалювання вапняку й 

одержання грудкового вапна (можна використовувати привізне вапно); добування 

й подавання піску; виготовлення вапняно-піщаного в’яжучого; змішування піску з 

в’яжучим та водою; гашення одержаної суміші, пресування сирцю, запарювання 

виробів у автоклаві; вивантаження на склад готової продукції. 
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Рис. 12.2. Типова схема виробництва силікатної цегли:  

1 – піч випалювання вапна; 2 – скребковий конвеєр; 3 – дробарка; 4 – вертикальний 

ковшовий конвеєр; 5 – бункер комового вапна і піску; 6 – стрічкові конвеєри;  

7 – тарілчасті живильники (дозатори); 8 – труба млин для помелу вапна з піском;  

9 – гвинтовий живильник; 10 – двокамерний пневмонасос; 11 – бункер вапняно-

піщаної суміші; 12 – грохот; 13 – стрічковий живильник; 14 – приєднувальний конус;  

16 – змішувач; 17 – стрічковий реверсивний конвеєр; 18 – силоси (реактори);  

21 – стрижневий змішувач; 23 – прес; 24 – автомат-укладальник;  

25 – запарочна вагонетка; 26 – електропередавальний міст;  

27 – автоклави; 28 – кран проміжний конус 

 

Нині переважає силосний спосіб виробництва силікатної цегли та каміння, 

при якому перемішана зволожена суміш надходить для гашення в силоси чи 

реактори, де витримується до повного гашення протягом 1...4 год залежно від 

якості та швидкості гашення вапна. Сучаснішими є реактори безперервної дії, 

тоді як силоси завантажують і  розвантажують періодично. 
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Пресують вироби на механічних колінно-важільних чи гідравлічних 

пресах підтиском 15...20 МПа із суміші з формувальною вологістю 5...9 %. На 

автоклавні візки сирець укладають автоматами-укладачами за заданою 

програмою, яка забезпечує максимальне заповнення об’єму автоклава. 

Завантажують і транспортують цеглу та каміння в пакетах. 

Стандартом передбачено випуск одинарної (250×20×65 мм), потовщеної 

(250×120×88 мм) силікатної цегли чи порожнистого каміння (250×120×138 мм). 

За міцністю силікатну цеглу та каміння поділяють на марки: 300, 250, 200, 

150, 125, 100 і 75; при цьому лицьові вироби повинні мати марки: цегла – не 

менш як 125 і каміння – не менше ніж 100. 

За середньою густиною та теплопровідністю силікатну цеглу та каміння 

поділяють на три групи: 

1) ефективні, які дають змогу зменшувати товщину огороджувальних 

конструкцій порівняно з товщиною стін, викладених із повнотілої цегли; до них 

належать цегла середньою густиною не більше як 1400 кг/м3 та каміння 

середньою густиною не більше як 1450 кг/м3 ; 

2) умовно ефективні, які поліпшують теплотехнічні властивості 

огороджувальних конструкцій без зменшення їхньої товщини; до них належать 

цегла середньою густиною 1401...1650 кг/м3 та каміння середньою густиною 

1451...1650 кг/м3; 

3) звичайна силікатна цегла середньою густиною понад 1650 кг/м3. 

За морозостійкістю силікатну цеглу та каміння поділяють на марки 

відповідно до норм F50, F35, F25 і F15; морозостійкість лицьових виробів має 

бути не нижчою за F25. 

Втрата міцності зразків цегли та каміння при стиску після випробування їх 

на морозостійкість не повинна бути більшою ніж 25 % для рядових виробів і 

20 % – для лицьових. 

Водопоглинання цегли та каміння має бути не менш як 6 %. 
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Застосовують силікатну цеглу та каміння для будування кам’яних і 

армокам’яних конструкцій у надземній частині будівель із нормальним та вологим 

режимами експлуатації. Не можна застосовувати силікатну цеглу для влаштування 

фундаментів і цоколів будівель нижче гідроізоляційного шару, які зазнають впливу 

ґрунтових і стічних вод. Це пояснюється її меншою водостійкістю порівняно з 

керамічною цеглою. Неприпустимо застосовувати силікатну цеглу та каміння для 

мурування стін будівель із мокрим режимом експлуатації (лазні, пральні, 

пропарювальні відділення) без спеціальних заходів захисту стін від зволоження. 

Під час тривалої дії високих температур (понад 500 °С) силікатна цегла 

руйнується внаслідок дегідратації гідросилікатів кальцію. Тому вона не придатна 

для мурування печей. Однак дозволяється застосовувати силікатну цеглу марки 

150 для будування димових каналів у стінах, у тому числі від газових приладів, 

вогнезахисної ізоляції, облицювання тощо; марки 150 з морозостійкістю F35 – 

для мурування димових труб вище від горищного перекриття. 

Щоб досягти архітектурної виразності фасадів будівель, іноді 

застосовують кольорову силікатну цеглу. Така цегла має бути лицьовою і 

тривалий час зберігати своє забарвлення під дією сонячного проміння, при 

навперемінному зволоженні й висиханні, заморожуванні й відтаванні. 

Відомі такі способи виготовлення кольорової силікатної цегли; 

забарвлення силікатної суміші у масі перед формуванням сирцю; нанесення 

кольорової пасти чи суспензії на свіжосформований сирець; забарвлення 

запареної цегли кольоровими розчинами солей; нанесення легкоплавких 

кольорових глазурей, лаків, емалей на запарену цеглу. Найбільш поширений на 

практиці метод забарвлення у масі як найпростіший і найдоступніший. Він 

передбачає використання для забарвлення силікатної суміші лугостійких 

пігментів із високою забарвлювальною здатністю, стійкістю до дії високої 

температури та вологості. При цьому пігмент можна вводити до в’яжучого під 

час його помелу або безпосередньо в силікатну суміш (до чи після гашення). 

Витрата пігменту залежить від його забарвлювальної здатності, потрібної 
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інтенсивності забарвлення цегли й становить 0,1...5,0 % .за масою. Для 

забарвлення можна використовувати неорганічні (жовтий та червоний 

залізооксидні, вохру, оксид хрому, шунгіт, піролюзит, залізну лазур) та 

органічні (блакитний та зелений фталоціанінові) пігменти, а також відходи 

промисловості (піритні недогарки, золу ТЕС, сажу, пил газоочищення). 

Кольорову силікатну цеглу застосовують: для облицювання фасадів 

житлових та громадських будівель; для виконання декоративних вставок, панно 

та інших архітектурних деталей у поєднанні з незабарвленою лицьовою 

силікатною цеглою; для оздоблення внутрішніх стін громадських будівель. 

Щільний силікатний бетон є різновидом важкого бетону. Це штучний 

камінь, утворений внаслідок затвердіння в автоклаві ущільненої суміші 

вапняно-кремнеземистого в’яжучого, важких мінеральних заповнювачів (піску, 

щебеню чи гравійно-піщаної суміші) та води. 

Застосовують переважно дрібнозернисті силікатні бетони з використанням 

як заповнювача кварцового піску. Середня густина такого бетону 

1800...2500 кг/м3, марки за міцністю від 100 до 400, але можна одержати бетони 

й вищої міцності при стиску – до 80 МПа (за рахунок збільшення дисперсності 

та кількості тонкомеленого піску у в’яжучому, максимального ущільнення при 

формуванні та відповідного режиму автоклавування). На відміну від 

аналогічного цементного бетону, дрібнозернистий силікатний бетон має 

менший на 30 % модуль пружності, у 1,5-2,0 рази меншу повзучість, меншу 

водостійкість (коефіцієнт розм’якшення не нижчий за 0,75); морозостійкість 

при низькій формувальній вологості суміші та віброущільненні досягає 200 і 

більше циклів. Через слабку лужність середовища корозійна стійкість арматури 

в силікатному бетоні нижча, ніж у цементному. Вона надійно забезпечується 

при вологості повітря до 60 %. При вологому та змінному режимах експлуатації 

арматуру в конструкціях із щільного силікатного бетону слід захищати 

антикорозійними покриттями. 
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Технологія виготовлення виробів із щільного силікатного бетону 

передбачає приготування бетонної суміші, формування та автоклавну обробку. 

Силікатобетонну суміш готують за гідратною чи кипілковою схемою. Гідратна 

схема включає в себе спільний помел піску з гашеним  вапном вологістю 

2...3 %, а кипілкова – з вапном-кипілкою. 

За кипілковою схемою одержують міцніші вироби (завдяки 

гідратаційному твердінню вапна), але технологія складніша, тому більше 

поширена гідратна схема. 

Силікатобетонні суміші готують у бетонозмішувачах примусової дії. 

Формують вироби переважно вібруванням із жорстких бетонних сумішей 

(осадка конуса меншу за 1 см). Відформовані вироби тверднуть в автоклавах 

під тиском 0,8...1,6 МПа за режимом, який визначається розмірами та 

конфігурацією виробів. 

Із щільного силікатного бетону виготовляють вироби широкої 

номенклатури для житлового, промислового та сільського будівництва: стінові 

блоки, панелі внутрішніх стін та перекриттів, об’єми, елементи (блок-кімнати, 

блок-квартири), сходові марші й площадки і колони, балки, прогони, 

залізничні шпали (напружено-армовані), тюбінги для тунелів метро й 

шахтного будівництва тощо. 

Вироби із щільного силікатного бетону не рекомендується застосовувати 

для влаштування фундаментів та інших конструкцій, що працюють в умовах 

високої вологості. 

Ефективним способом зниження середньої густини та поліпшення 

теплотехнічних властивостей автоклавних силікатних виробів є використання 

пористих заповнювачів. 

Легкі силікатні бетони на пористих заповнювачах мають усі переваги 

легких цементних бетонів, але не потребують застосування дефіцитного 

цементу. Для їх виготовлення використовують вапняно-кремнеземисте в’яжуче 

та штучні і природні пористі заповнювачі різних видів: керамзит, аглопорит, 
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шлакову пемзу, спучений перліт, опоку, вулканічний туф тощо. Технологія 

таких бетонів істотно не відрізняється від аналогічних цементних, проте 

обов’язковою умовою є твердіння в автоклавах. 

Легкі силікатні бетони на пористих заповнювачах мають середню густину 

до 1800 кг/м3 і міцність до 30 МПа, водопоглинання 12…30 % за об’ємом, 

морозостійкість до 50 циклів. 

Залежно від призначення вони можуть бути конструкційними, 

конструкційно-теплоізоляційними та теплоізоляційними. Конструкційні бетони 

з міцністю 10...30 МПа і середньою густиною 1400...1800 кг/м3 застосовують 

для виготовлення армованих силікатобетонних виробів та конструкцій. 

Конструкційно-теплоізоляційні бетони з міцністю 5...10 МПа, середньою 

густиною до 1400 кг/м3 і теплопровідністю до 0,58 Вт/(м‧К) застосовують для 

виготовлення зовнішніх огороджувальних конструкцій (великих блоків, 

панелей, суміщеної покрівлі). Теплоізоляційні бетони середньою густиною до 

500 кг/м3 і теплопровідністю до 0,18 Вт/(м‧К) використовують для 

виготовлення плит різних розмірів, які застосовуються для теплової ізоляції 

перекриттів та покриттів. 

Ніздрюватий силікатний бетон є штучним пористим каменем, який 

утворюється внаслідок твердіння в автоклаві суміші вапняно-кремнеземистого 

в’яжучого, кремнеземистого компонента, пороутворювача та води. Структура 

такого бетону дрібнопориста переважанням пор діаметром 1...3 мм. Як 

кремнеземистий компонент найчастіше застосовують мелений до питомої ваги 

150...300 м3/кг кварцовий пісок, який містить не менш як 85 % SіО2, не більше 

як 0,5 % слюди і не більше як 3 % пилуватих та глинястих часточок. Замість 

піску застосовують мелені шлаки, а також золу-винос ТЕС з питомою 

поверхнею до 500 м2/кг. Ніздрювата структура силікатного бетону 

забезпечується введенням у масу пороутворювальних добавок – газо- чи 

піноутворювачів. Залежно від цього розрізняють газо- та піносилікати. 
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У газосилікатах ніздрювата структура утворюється внаслідок хімічної 

реакції взаємодії між часточками газоутворювача та гідроксидом кальцію з 

виділенням газу, який поризує бетонну суміш. Найбільш поширена як 

газоутворювач алюмінієва пудра, при взаємодії якої з гідроксидом кальцію 

виділяється водень. 

Ніздрювата структура піносилікату утворюється внаслідок механічного 

перемішування вапняно-кремнеземистої розчинової суміші із заздалегідь 

приготованою стійкою піною. Найпоширеніші піноутворювачі: рідкі суміші (з 

каніфольного мила і тваринного клею, каніфолі, їдкого натру та води), водний 

розчин сапоніну (із рослинного мильного кореня та води) і гідролізована кров 

(ГК) тварин. 

Із ніздрюватих силікатних бетонів виготовляють вироби середньою 

густиною до 1200 кг/м3, міцністю 0,4...20,0 МПа, теплопровідністю 

0,10...0,45 Вт/(м‧К), морозостійкістю понад 15 циклів. 

Ніздрюваті силікатні вироби поділяють на такі: теплоізоляційні середньою 

густиною до 500 кг/м3, застосовувані для утеплення будівельних конструкцій 

(стін, покриттів), теплових установок (печей, казанів); конструкційно-

теплоізоляційні середньою густиною 500...900 кг/м3, міцністю 2,5...7,5 МПа, 

застосовувані в конструкціях зовнішніх стін у вигляді крупних стінових блоків 

та панелей; конструкційні середньою густиною 900...1200 кг/м3, міцністю 

7,5...20,0 МПа, випускають їх армованими у вигляді панелей перекриттів та 

покриттів. Вироби з ніздрюватих силікатних бетонів ефективніші, ніж 

аналогічні за призначенням вироби з легких бетонів на пористих заповнювачах. 

 

12.3. Вироби на основі гіпсових в’яжучих 

Хороші формувальні властивості, швидке твердіння, порівняно невисока 

вартість гіпсових в’яжучих створюють сприятливі умови для виготовлення, 

різних будівельних виробів. Такі вироби мають важливі переваги; невелику 

середню густину, хороші тепло- та звукоізоляційні властивості, вони 
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вогнетривкі, біостійкі, стійкі до впливу вуглекислоти та сірчаного ангідриду, 

легко піддаються механічній обробці й можуть бути забарвлені в різні кольори. 

Ці переваги сприяють створенню комфортних умов проживання людей у 

будівлях з такими виробами. 

Водночас вироби на основі гіпсових в’яжучих мають і недоліки, 

основними з яких є низька водостійкість, недостатня морозостійкість, висока 

повзучість під навантаженням, крихкість. Ці недоліки обмежують галузь 

їхнього застосування. Так, через низьку водостійкість їх застосовують 

переважно в будівлях з відносною вологістю повітря до 60 %; недостатня 

морозостійкість обмежує застосування їх для опоряджування зовнішніх стін 

тощо. Проте деякими технологічними, прийомами (правильним вибором виду 

в’яжучого, способу й режиму формування, застосуванням добавок та захисних 

покриттів) можна частково чи повністю усунути ці недоліки виробів на 

гіпсових в’яжучих і розширити галузь їхнього застосування. 

Вихідні матеріали і технологія виготовлення. Для виготовлення 

зазначених вище виробів залежно від їх призначення використовують 

повітряні низько- та високовипалювані гіпсові в’яжучі, а також гідравлічні 

гіпсоцементнопуцоланові в’яжучі. 

Як важкі заповнювачі застосовують природні гравій та пісок, а як легкі – 

щебінь із вапняку-черепашнику, вулканічного туфу, вулканічної пемзи, 

керамзит, аглопорит, шлакову пемзу, спучений перліт, доменні та паливні шлаки 

й золи, а також органічні заповнювачі – деревну стружку й тирсу, солому, 

очеретяну січку, лляну кострицю, паперову макулатуру тощо. Заповнювачі 

поліпшують пластичні властивості формувальних сумішей, зменшують питому 

витрату в’яжучого, знижують формувальну вологість суміші та усадку. 

Для задання певних технічних та фізико-хімічних властивостей 

формувальних сумішей та готових виробів до гіпсових композиційних 

матеріалів уводять спеціальні добавки, які поділяють на дві групи. Добавки 

першої групи регулюють строки твердіння та пластичність формувальних 

сумішей, добавки другої групи змінюють властивості затверділих виробів. 
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Як добавки першої групи зазвичай застосовують: тваринний клей, ЛСТ, 

вапно, лимонну кислоту та її солі – для сповільнення строків тужавіння 

в’яжучих; кухонну сіль, сульфат натрію, двоводяний гіпс – для прискорення 

строків тужавіння. 

Найважливішими добавками другої групи є пороутворювачі, 

гідрофобізатори, гідравлічні добавки тощо. 

Пороутворювальні добавки, застосовувані для виготовлення 

високопористих виробів, поділяють на газоутворювачі (їдкий натр, пероксид 

водню, розведена сірчана кислота, вуглекальцієві солі) та піноутворювачі 

(клеєканіфольний, емолосапоніновий). 

Гідрофобізуючі добавки призначені для захисту виробів від зволоження в 

процесі складування, транспортування, монтажу та експлуатації, їх уводять під 

час приготування формувальної суміші чи наносять на поверхню готових 

виробів. Другий спосіб ефективніший і економічніший за перший. Для 

гідрофобізації можна використати кремнійорганічні сполуки (ГКЖ-10, 

ГК.Ж-11), парафін, віск, стеаринову кислоту, штучні смоли. 

Гідравлічні добавки – тонкомелені шлаки, діатоміт, трепел, зола ТЕС – 

дають змогу підвищити водо- та морозостійкість гіпсових виробів і зменшити 

їхню повзучість. 

Щоб підвищити міцність виробів на основі гіпсових в’яжучих, їх армують, 

використовуючи дерев’яні рейкові каркаси, скловолокно, склоджгут, склосітку, 

полімерні волокна, картон, азбест, оцинкований дріт та інші корозійностійкі 

матеріали. 

Поліпшити декоративні властивості виробів на основі гіпсових в’яжучих 

можна за рахунок уведення до складу формувальної суміші пігментів або 

нанесення на поверхню кольорових покриттів. 

Виготовлення виробів на основі гіпсових в’яжучих передбачає такі 

операції: дозування компонентів; приготування формувальної суміші; 

формування; сушіння для підвищення міцності. Формують вироби методом 

лиття, вібруванням, пресуванням, екструзією. Після формування вироби сушать 

нагрітим повітрям або димовими газами. 
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Метод лиття ґрунтується на використанні рідкої суміші, яка містить 

55...75 % води до маси в’яжучого. Суміш заливають у форми без попереднього 

ущільнення. 

Метод вібрації дає змогу застосовувати суміші з вмістом води 35...45 % до 

маси в’яжучого. 

Метод пресування характерний тим, що гіпсове в’яжуче ущільнюють 

невеликою кількістю води, сумішшю заповнюють форми та пресують. 

Витрата в’яжучого збільшується, але досягається висока механічна міцність 

готових виробів. 

Метод екструзії передбачає використання жорстких формувальних 

сумішей, безперервне формування брусу потрібного профілю на стрічковому 

пресі з наступним різанням його на вироби заданої довжини. 

При пресуванні та екструзії немає потреби в тепловій обробці 

відформованих виробів. 

Номенклатура виробів. Вироби на основі гіпсових в’яжучих поділяють 

на дві групи: гіпсові та гіпсобетонні. Гіпсові вироби виготовляють із гіпсового 

тіста без добавок або з невеликою кількістю волокнистих чи мінеральних 

тонкомелених добавок. Гіпсобетонні вироби одержують після затвердіння 

відформованих гіпсобетонних сумішей, які, крім гіпсового в’яжучого та води, 

містять мінеральні чи органічні заповнювачі. 

Гіпсові та гіпсобетонні вироби класифікують ва формою, габаритними 

розмірами та призначенням. 

За формою вони бувають плоскими та об’ємними. 

Плоскі вироби, довжина і ширина яких звичайно дорівнює кільком 

метрам, а товщина становить 180...200 мм, називають панелями. Плоскі вироби 

менших порівняно з панелями розмірів називають плитами або блоками. Об’єм 

блока звичайно становить 0,5 м3. Найдрібніші плоскі вироби розмірами 

390×190×190 мм називають стіновим камінням. Плити, блоки та стінове 

каміння можуть бути суцільними й порожнистими. 
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До об’ємних належать вироби, які формують у вигляді коробчастих, 

трубчастих, F-подібних та інших аналогічних елементів. Прикладом об’ємного 

елемента є санітарно-технічна кабіна. 

За призначенням гіпсові та гіпсобетонні вироби поділяють на 

конструкційні, теплоізоляційні, опоряджувальні, акустичні тощо. 

Конструкційні вироби використовують як основні будівельні конструкції 

та споруди: перегородки, стіни, перекриття тощо. 

Теплоізоляційні вироби призначені для теплоізоляції стінових конструкцій 

та перекриттів. Границя міцності при стиску таких виробів становить 

0,3...0,5 МПа, а середня густина не перевищує 500 кг/м3. Виготовляють їх з 

ніздрюватого гіпсобетону. 

Опоряджувальні вироби виготовляють у вигляді плит та плиток і 

використовують для внутрішнього облицювання стін. 

Акустичні вироби випускають у вигляді плит, призначених для поглинання 

звукових хвиль. Часто вони виконують також декоративну роль. 

Гіпсобетонні панелі застосовують в індустріальному будівництві для 

влаштування перегородок, основи підлоги, санітарно-технічних кабін, 

вентиляційних комунікацій та інших виробів. 

Панелі для перегородок виготовляють із гіпсобетону з неорганічними та 

органічними заповнювачами; їх армують дерев’яними рейковими каркасами і 

обладнують металевими монтажними петлями. Панелі виготовляють 

суцільними з прорізами для дверей та фрамуг; їхня товщина 60...100 мм, висота 

не більше як 4000 мм і довжина до 6600 мм. Вони призначені для влаштування 

несучих перегородок у будівлях різного призначення. У таких панелях можна 

встановлювати деталі для прихованої електропроводки та передбачати отвори 

для санітарно-технічних трубопроводів. Панелі повинні мати рівні лицьові 

поверхні, придатні для обклеювання шпалерами. 

Панелі, призначені для застосування в приміщеннях із відносною 

вологістю повітря до 60 %, виготовляють з гіпсобетону, що має міцність при 

стиску не менше як 5 МПа, для санвузлів та вентиляційних комунікацій – із 
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бетону на ГЦПВ, міцність якого при стиску не менша ніж 7 МПа. Середня 

густина бетону панелей у сухому стані має бути 1100...1400 кг/м3. Відпускна 

вологість панелей не повинна перевищувати 8 % за масою. 

Гіпсобетонні перегородки значно економічніші за цегляні (на 25...35 %), 

залізобетонні (на 10...15 %), дерев’яні щитові (на 40...50 %), що зумовлює 

широке застосування їх у сучасному будівництві. 

Виготовляють панелі для перегородок на гіпсопрокатних установках 

(рис. 12.3). За час проходження гіпсобетонної суміші на ділянці прокатного 

стана до обгінного конвеєра вона тужавіє і частково твердне. 

 

Рис. 12.3. Технологічна схема виробництва  

гіпсобетонних панелей методом прокатування:  

1 – прокатний агрегат; 2 – змішувач розчину; 3, 4, 5 – бункери відповідно гіпсу,  

піску й тирси; 6 – дозатор; 7 – обгінний конвеєр; 8 – кантувач 

 

Після формування панель установлюють на касетну вагонетку й подають у 

тунельну сушарку. На більшості підприємств гіпсобетонні панелі висушують 

конвективним способом у тунельних камерах безперервної дії при температурі 

теплоносія 120...130 °С, тривалість сушіння 20...24 год. На деяких заводах 

застосовують спосіб швидкісного сушіння, при якому за рахунок використання 

високотемпературної зволоженої пароповітряної суміші з температурою 

220...240 °С тривалість сушіння зменшується до 10...14 год, а витрата палива 

скорочується в 1,5 раза. Ефективним є також застосування автоматизованої 

конвеєрної лінії імпульсно-вакуумного сушіння, за якої на поверхню 
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висушуваних виробів подають імпульси нагрівання та охолодження, які 

періодично чергуються. Матеріал при цьому сохне рівномірно із сталою 

швидкістю, тривалість сушіння становить 90... 120 хв. 

Висушені панелі подають на склад готової продукції. 

Панелі підвалин підлоги виготовляють методом прокатування з 

гіпсобетону на ГЦПВ, армованого дерев’яними рейковими каркасами. Можна 

армувати каркас панелей склоджгутом чи ровингом зі скляних ниток замість 

дерев’яних розподільних рейок. 

Панелі виготовляють завтовшки не менш як 50 мм, ширина і довжина – за 

розмірами кімнати чи її частини. Міцність гіпсобетону в сухому стані має бути 

не менш як 7,5 МПа при середній густині не більш як 1300 кг/м3, у 

водонасиченому стані – не менше як 4 МПа. Щоб підвищити водостійкість 

панелей, їх гідрофобізують розчинами ГКЖ-10, ГКЖ-11. 

Гіпсобетонні панелі для основ підлоги використовують із лінолеумним, 

плитним та мастиковим покриттям. Панелі випускають із гладенькою 

поверхнею, при укладанні їх не потрібно влаштовувати в перекриттях 

трудомісткі звукоізоляційні засипки та вирівнювальні стяжки. Завдяки 

застосуванню таких панелей вдається в 1,5-2,0 рази знизити загальну 

трудомісткість влаштування підлог. 

Санітарно-технічні кабіни виготовляють з гіпсобетону на ГЦПВ, який має 

міцність при стиску не менш як 10 МПа. Це об’ємні елементи, які формують у 

вертикальних просторових формах або складають з окремих панелей. Товщина 

панелей кабін 20...30 мм. Їх армують сіткою і обладнують по периметру 

рамкою зі сталевого кутника чи дерев’яної рейки. Підлогу кабіни виконують із 

залізобетонної плити, облицьованої керамічною плиткою. 

Плити для перегородок виготовляють із гіпсових чи гіпсобетонних 

сумішей. Вони можуть бути суцільними та порожнистими завтовшки 80 і 

100 мм, завширшки 300 і 400 мм і завдовжки 600, 800, 900 мм. Торцеві грані 

плит мають напівкруглі пази. Границя міцності плит при стиску становить не 

менш як 3,5 МПа, при вигині – не менш як 1,7 МПа, середня густина 
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900...1400 кг/м3 при відпускній вологості не більше як 12 % за масою. Такі 

плити призначаються для влаштування перегородок у приміщеннях з 

відносною вологістю, не вищою ніж 60 %. 

Виготовляють плити методом лиття на карусельних формувальних 

машинах (рис. 12.4), які працюють на швидкотверднучих сумішах. 

 

Рис. 12.4. Схема виробництва плит для перегородок на карусельній машині:  

1 – елеватор; 2 – проміжний бункер; 3 – дозатор гіпсу; 4 – дозатор тирси;  

5 – подавання води; 6 – швидкохідний горизонтальний гіпсобетонозмішувач;  

7 – карусельна формувальна машина; 8 – приймальний конвеєр;  

9 – сушильна вагонетка; 10 – тунельна-сушарка 

 

Відформовані плити вкладають на ребро на вагонетки й подають у 

тунельні сушарки, де плити сушать при температурі 110...130 °С димовими 

газами чи гарячим повітрям. Висушені плити надходять на склад готової 

продукції. 

Деякі заводи освоїли виробництво поригіпсу – гіпсових плит для 

перегородок. Вони призначені для влаштування збірних перегородок на 

металевому каркасі в житлових і громадських будівлях при відносній вологості 

повітря до 70 %. Виготовляють плити з гіпсового в’яжучого, 

піноутворювальних та поверхнево-активних добавок, армують їх скловолокном 

та картоном. Середня густина плит поригіпсу (850 ± 50) кг/м3. 
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Вентиляційні блоки виготовляють із гіпсобетону на ГЦПВ і піщаному 

заповнювачі (рис. 12.5). 

 

Рис. 12.5. Технологічна схема виробництва вентиляційних блоків:  

1 – витратний бункер піску; 2 – витратний бункер гіпсоцементнопуцоланового 

в’яжучого; 3 – гвинтовий конвеєр для піску; 4 – гвинтовий конвеєр для в’яжучого;  

5 – самохідний насособетонозмішувач; 6 – гнучкий шланг; 7 – формувальна установка; 

8 – пустотоутворювач; 9 – арматурний каркас; 10 – касетна вагонетка;  

11 – тунельна камера; 12 – вклад готової продукції; 13 – конвеєр із вентиляційними 

блоками; 14 – будівельні об’єкти; 15 – порожні  конвеєри 

 

Гіпсове в’яжуче для виготовлення вентиляційних блоків повинне мати 

міцність при стиску не менш як 12 МПа, а міцність бетону в сухому стані – не 

менш як 10 МПа. 

Вентиляційні блоки випускають заввишки «на поверх» чи менше, їхня 

ширина 1920 мм, товщина 180 мм, вони мають наскрізні круглі вертикальні 

отвори діаметром 140 мм. 

Стінове каміння виготовляють на механізованих верстатах із жорстких 

гіпсових чи гіпсобетонних сумішей з легкими заповнювачами, які ущільнюють 

вібрацією. При цьому застосовують високоміцні гіпсові в’яжучі або ГЦПВ. 

Каміння може бути суцільним чи порожнистим. Його міцність при стиску 

3,5...10,0 МПа, морозостійкість 10...15 циклів на гіпсових в’яжучих і 15...20 – на 
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ГЦПВ Застосовують каміння для внутрішніх стін будівель із відносною вологістю 

повітря до 60 %, а також для мурування зовнішніх стін малоповерхових будівель. 

У цьому разі має бути забезпечена гідрофобізація зовнішньої поверхні каміння. 

Гіпсокартоні листи виготовляють із гіпсового в’яжучого з мінеральними та 

органічними добавками. Листи обклеюють картоном з усіх боків, крім торців. 

Випускають такі листи двох типів: з гладенькими та з обтиснутими з лицьового 

боку краями (риє. 12.6). Розміри листів: довжина 2500...4800 мм, ширина 600 і 

1200 мм, товщина 8...25 мм. 

 

Рис. 12.6. Поперечний переріз гіпсокартонних листів: 

а – з гладкими окрайками; б – з обтиснутими окрайками;  

1 – картон; 2 – лицьовий бік; 3 – гіпсовий камінь 

 

Виробництво гіпсокартонних листів складається з таких основних 

операцій: виготовлення гіпсобетонної суміші; подавання й розподіл її на 

нижній шар картону, який розгортається з рулону й рухається на конвеєрі; 

накладання верхнього шару картону на гіпсове осердя; прокатування 

тришарового виробу між формувальними валками, відстань між якими 

дорівнює товщині листа; підрізання, підклеювання й загинання бічного краю 

нижнього листа для закриття кромки; розрізання затверділої стрічки на листи 

потрібних розмірів; сушіння листів та передавання їх на склад. 

Відпускна вологість гіпсокартонних листів не повинна перевищувати 1 % 

за масою, а середня густина – 800...900 кг/м3. Щоб зменшити середню густину 

гіпсобетонної суміші, до неї вводять піноутворювач (казеїн, змилена каніфоль, 

каустична сода). 
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Доставляють листи на будівництво у вертикальному положенні в 

спеціальних контейнерах зі сталевих кутників; зберігають у сухих 

приміщеннях у штабелях заввишки не більш як 2 м. 

Застосовують гіпсокартонні листи для опорядження стін і перегородок у 

будівлях та приміщеннях із сухим та нормальним вологовим режимом. 

Прикріплюють їх до основи спеціальними мастиками або по рейках. 

Промисловість випускає також безкартонні гіпсоволокнисті листи, 

добавляючи в масу до 10 % волокнистих заповнювачів (макулатури, лляної 

костриці, подрібненої деревини). 

Щоб поліпшити декоративні властивості гіпсокартонних листів, їх 

покривають іноді полімерними плівками чи текстурним папером (під дерево, 

мармур), а зверху – прозорим лаком. Таким чином одержують декоративні 

облицювальні панелі типу «Декорот». 

Використовуючи гіпсокартонні листи замість мокрої штукатурки, можна 

значно скоротити трудомісткість і вартість опоряджувальних робіт. 

Плити гіпсові декоративні (ПГД) виготовляються з гіпсового в’яжучого і 

можуть армуватися оцинкованим залізом, скловолокном, склосіткою. Розміри 

плит 600 X 600 мм, товщина 15, 20 або 25 мм. Вони призначені для внутрішнього 

опорядження стін і стель у приміщеннях із відносною вологістю до 70 %. 

Плити звукопоглинальні гіпсові литі випускають розмірами 600×600×30(40) 

і 600×300×30(40) мм. Вони складаються з гіпсового перфорованого футляра, 

заповненого звукопоглинальним матеріалом (наприклад, мінеральною ватою), і 

призначаються для влаштування підвісних стель та внутрішнього облицювання 

стін. Щоб підвищити міцність та вогнестійкість гіпсового футляра, його армують 

нержавіючими матеріалами (скловолокном, оцинкованим дротом). 

Науково-технічний прогрес у виготовленні виробів на основі гіпсових 

в’яжучих спрямований на підвищення їхньої якості та вдосконалення 

технології, розширення номенклатури й області застосування за рахунок 

розробки нових рецептур та технічних рішень, створення  нового 

технологічного обладнання. 
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Розроблено технологію та освоєно експериментальне виробництво 

гіпсоволокнистих виробів (панелей, перегородок, підвіконних дощок, 

декоративних плит) методом екструзійного формування (рис. 12.7). 

        

а     б 

 

в 

Рис. 12.7. Екструзійні вироби на гіпсовому в’яжучому: 

а – панель для перегородок; б – підвіконна дошка; в – декоративна плита 

 

Такі вироби мають гладеньку поверхню, точні геометричні розміри 

підвищену міцність (при стиску до 30 МПа, при вигині – до 20 МПа) і не 

потребують теплової обробки. 

Розроблено також технологію виробництва високоміцних облицювальних 

гіпсових плит для внутрішнього опорядження будівель методом двофазного 

пресування. Декоративна фактура поверхні плит може бути різною, у тому 

числі імітувати природний мармур. 

У Білоруському політехнічному інституті розроблено спосіб 

фільтраційного пресування пластичних водогіпсових сумішей при тиску 

5...10 МПа, який дає змогу на основі низькомарочних гіпсових в’яжучих 

виготовляти високоміцне гіпсове каміння. На основі цього способу створено 

технологію виробництва декоративних гіпсових плит із міцністю при стиску до 

50...70 МПа, придатних для облицювання інтер’єрів будівель і споруд замість 

природного мармуру. Поверхня цих плит може бути плоскою та рельєфною, 

лощеною та полірованою. Плити можна випускати зі спеціальними 

властивостями, завдяки чому розширюється галузь їхнього застосування. 
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До прогресивних виробів належать гіпсові плити пазогребеневої 

конструкції для влаштування перегородок. Випускають їх одно- та 

багатошаровими (типу «сендвіч» із середніми шарами з мінерального волокна, 

спіненого матеріалу, гіпсоперлітової суміші, сотопласту). Такі плити кладуть 

без розчину, поверхня їх готова для фарбування чи обклеювання шпалерами. 

Випускають плити пазогребеневої конструкції на автоматизованих лініях. 

Розроблені технології виготовлення полімергіпсових опоряджувальних 

матеріалів методом лиття. Якщо використовують гіпсове в’яжуче β-модифікації 

марки Г-5 та карбамідну смолу в кількості 25 % до маси в’яжучого, то 

одержують матеріал із міцністю при стиску 20 МПа, вища міцність (до 60 МПа) 

буде в разі використання гіпсового в’яжучого α-модифікації. Поліпшуються й 

інші властивості: водопоглинання знижується до 3 %, коефіцієнт розм’якшення 

зростає до 0,96, морозостійкість підвищується до 100 циклів. Це дає змогу 

застосовувати полімергіпсові вироби для зовнішнього та внутрішнього 

облицювання промислових та громадських будівель. 

 

12.4. Матеріали та вироби на основі магнезіальних в’яжучих 

Матеріали та вироби на основі магнезіальних в’яжучих виготовляють, 

змішуючи, формуючи і висушуючи суміш каустичного магнезиту чи доломіту, 

заповнювача та розчину хлориду чи сульфату магнію. Як органічні 

заповнювачі використовують відходи деревини: стружку, тирсу чи деревну 

шерсть. При твердінні магнезіальних в’яжучих утворюється оксихлорид 

магнію, який забезпечує схоронність органічних заповнювачів у готових 

виробах під час їх експлуатації. 

Завдяки невеликій густині органічних заповнювачів матеріали та вироби 

на основі магнезіальних в’яжучих мають високі тепло- та звукоізоляційні 

властивості, а також легко обробляються. 

Найпоширенішими матеріалами цієї групи є фіброліт та ксилоліт. 
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Фіброліт – це штучне каміння, виготовлюване з деревної шерсті чи 

стружки, зв’язаної магнезіальним в’яжучим. 

Для виготовлення фібролітових плит каустичний магнезит чи доломіт 

замішують розчином хлориду магнію; цю суміш завантажують у металеві чи 

дерев’яні форми й пресують при тиску 0,04...0,05 МПа, після чого сушать у 

сушильних камерах при температурі 150...200 °С. Залежно від середньої 

густини фіброліт має марки 300, 350, 400 і 500. 

Використовують фібролітові плити як акустичні чи теплоізоляційні вироби 

для утеплення стін, підлог, покриттів, як конструкційно-теплоізоляційні вироби 

для заповнення стін, перегородок, перекриттів каркасних будівель. 

Середня густина теплоізоляційного бетону становить 300...350 кг/м3, 

акустичного – 350...400, конструкційно-теплоізоляційного – 400...500 кг/м3. 

Вона змінюється залежно від витрати в’яжучого та тиску при пресуванні. 

Міцність фіброліту значною мірою визначається розмірами та якістю деревної 

шерсті, витратою в’яжучого, силою пресування, режимом сушіння й становить 

при вигині 0,4...1,2 МПа. Водостійкість фіброліту незначна, тому його потрібно 

захищати від зволоження. Теплопровідність фіброліту в сухому стані дорівнює 

0,10...0,15 Вт/(м‧К). 

На основі фібролітової суміші виготовляють також фібролітову фанеру, 

використовувану як штукатурка. 

Останнім часом у зв’язку з розвитком виробництва цементного фіброліту 

фіброліт на магнезіальних в’яжучих виготовляють рідко. 

Ксилоліт одержують унаслідок твердіння суміші тирси, магнезіального 

в’яжучого та розчину хлориду магнію. Іноді до складу суміші додають азбест, 

трепел, кварцовий пісок та барвники. 

Ксилолітову масу готують ретельним перемішуванням сухих 

заповнювачів, каустичного магнезиту, добавок із наступним замішуванням 

водним розчином хлориду магнію. Щоб зменшити гігроскопічність матеріалу, 

добавляють розчин сульфату магнію. Таку масу використовують для 

влаштування підлог чи для виготовлення плит. 
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Для влаштування підлог маса повинна мати пластичну консистенцію. 

Ущільнюють її вібруванням чи трамбуванням. Ксилолітові підлоги теплі, 

безшумні, добре чинять опір зношуванню, добре забарвлюються. Найчастіше їх 

влаштовують у два шари: нижній – із більшим, верхній – із меншим вмістом 

тирси. Як добавки, що поліпшують властивості ксилоліту, застосовують: 

азбест – для підвищення опору покриття ударним навантаженням; трепел – для 

зменшення теплопровідності; мелений кварцовий пісок – для підвищення 

міцності та опору поверхні стиранню; тальк – для підвищення водостійкості. 

Після твердіння ксилолітових підлог їхню поверхню циклюють, шпаклюють 

магнезіальним розчином і просочують лляною гарячою олією. 

Завдяки високій міцності й незначній стираності ксилолітові підлоги 

можуть успішно застосовуватися у промисловому, житловому та культурно-

побутовому будівництві: на текстильних та прядильних фабриках, харчових, 

виноробних та консервних виробництвах; у приміщеннях з інтенсивним 

рухом – вестибюлях клубів, кінотеатрів, їдалень, у коридорах шкіл, дитячих 

садків, лікарень. Особливо ефективно застосовувати ксилолітові підлоги у 

вибухонебезпечних приміщеннях, там, де потрібні підлоги, що не іскряться. 

Ксилолітові підлоги не можна влаштовувати на сипких та хитких основах, 

вони не повинні торкатися сталевих труб та деталей, оскільки це спричинює 

сильну корозію металу. Влаштовуючи ксилолітові підлоги, слід мати на увазі, 

що твердіння магнезіального в’яжучого відбувається нормально при 

температурі, вищій ніж 12 °С. 

Ксилолітові плити виготовляють пресуванням гарячої ксилолітової маси 

жорсткої консистенції при тиску до 30 МПа. Склад маси (в’яжуче : тирса) – 1:4 

за об’ємом. Плити виготовляють двошаровими: перший шар більш пористий, 

другий – щільний. Застосовують плити з ксилоліту для влаштування підлог та 

опорядження стін. 

Основні фізико-механічні властивості ксилоліту наведено в табл. 12.1. 
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Таблиця 12.1 – Фізико-механічні властивості ксилоліту 

Показник 

Значення показника для ксилоліту 

пресованого 
вільноформованого, 

монолітного 
Середня густина, кг/м8 1550 1000... 1200 
Границя міцності, МПа, при   

стиску 85,4 20...36 
розтягу 25,4 3...5 
вигині 48,9 — 

Твердість за Бринелем, МПа — 50... 75 
Теплопровідність, Вт/(м-К) 0,45...0,48 0,16...0,40 
Водопоглинання за 12 год,  % 2,1 — 

 

Совеліт – це теплоізоляційний матеріал на основі каустичного доломіту 

та азбесту. Доломіт гасять гарячою і розводять холодною водою, одержуючи 

доломітове молоко, яке насичують вуглекислотою в карбонізаторах. 

Карбонізоване молоко перемішують з азбестом, з утвореної суміші 

пресуванням формують вироби під тиском 0,5...1,2 МПа. Після формування 

вироби сушать і прожарюють при температурі 450...600 °С. 

Із совеліту виготовляють плити, сегменти, шкаралупи, які 

використовують для теплової ізоляції промислових печей, труб з температурою 

експлуатації до 500 °С. 

Середня густина совеліту 350...400 кг/м3, границя міцності при вигині 

0,20...0,22 МПа, теплопровідність 0,08...0,09 Вт/(м‧К). 

Совеліт виготовляють також у вигляді порошку із середньою густиною 

до 350 кг/м3, який використовують як мастикову теплоізоляцію, готуючи 

пластичний розчин на місці застосування. Совелітовий порошок упаковують у 

мішки по 30 кг, зберігають і транспортують в умовах, що виключають його 

зволоження та забруднення. 

На основі магнезіальних в’яжучих готують також піно- та 

газомагнезити – високоефективні теплоізоляційні матеріали. Для цього 

каустичний магнезит замішують розчином хлориду магнію і змішують із 

стійкою піною чи газоутворювачем. З цієї суміші формують вироби, що 
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мають середню густину 250...280 кг/м3, теплопровідність 0,07...0,17 Вт/(м‧К). 

Щоб підвищити водостійкість виробів, у масу добавляють цементівку, 

мелений гранульований шлак, золу. 

 

12.5. Матеріали та вироби на основі розчинного скла 

Розчинне скло застосовують для виготовлення теплоізоляційних, жаро- і 

кислотостійких матеріалів та виробів широкої номенклатури. 

Для виготовлення будівельних матеріалів на основі розчинного скла 

використовують різні заповнювачі – неорганічні та органічні: шлаки, пісок, 

суглинки, керамзит, спучені перліт та вермикуліт, тирсу, стружку тощо. До 

таких матеріалів належать кислотостійкі, жаростійкі, вогнетривкі бетони, 

вогнезахисні обмазки. Для їх виготовлення застосовують натрієве розчинне 

скло. Калієве розчинне скло використовують для виготовлення силікатних 

фарб, а також кислотостійких розчинів і бетонів. 

 Термічним чи хімічним спучуванням гідратованого розчинного скла 

виготовляють різні теплоізоляційні матеріали, які різняться між собою 

природою структуроутворювальних елементів виробів, принципом спучування, 

зерновим складом, експлуатаційними властивостями. Так, розрізняють 

матеріали, виготовлені спучуванням гідратованого розчинного скла, та 

композиційні матеріали, які містять у собі гранульоване спучене розчинне скло 

та в’яжуче. За природою спучування рідкоскляні матеріали поділяють на 

термоспучені та спучені хімічною взаємодією розчинного скла із спеціальними 

речовинами, які вводять в сировинну суміш. До термоспучених належать 

зернисті, а також випалювальні монолітні матеріали, до спучених хімічним 

способом – заливні композиції, до яких уводять газоутворювальний компонент. 

Зернисті матеріали залежно від зернового складу поділяють на 

крупнозернистий (склопор) з розміром зерен понад 5 мм і дрібнозернистий 

(силіпор) із зернами 0,01...5 мм. 
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Основна характеристика експлуатаційних властивостей матеріалів на 

основі розчинного скла – це їхнє ставлення до дії води. Розрізняють 

неводостійкі матеріали, які експлуатуються при відносній вологості повітря, не 

більшій ніж 75 %, і матеріали підвищеної водостійкості, здатні витримувати 

тривалий вплив води. 

Поширеність сировинної бази, простота технології, низькі 

капіталовкладення та енерговитрати, а також поєднання низьких середньої 

густини та теплопровідності з високими вогне- та температуростійкістю 

визначають економічну ефективність матеріалів на основі спученого рідкого 

скла й забезпечують широке впровадження їх в різні галузі народного 

господарства. 

Виробництво спучених рідкоскляних матеріалів складається з таких 

операцій: приготування суміші розчину розчинного скла з технологічними 

добавками; часткова дегідратація суміші; грануляція суміші та спучування 

грануляту. Технологічні добавки застосовують у вигляді тонкомелених 

мінеральних порошків (крейда, вапнякове борошно, тальк, зола, каолін) для 

досягнення оптимальних характеристик суміші та підвищення міцності 

готового матеріалу. Іноді застосовують також і спеціальні добавки для 

цілеспрямованого регулювання експлуатаційних властивостей матеріалу 

(підвищення міцності, гідрофобності, водостійкості). 

Під час гранулювання на поверхні часточок матеріалу утворюється шар 

кремнегелю, який надає гранулам міцності й запобігає їхньому злипанню. 

Вологий гранулят підсушують у сушарках і подають для спучування в печі. 

Гранули спучуються за рахунок випаровування зв’язаної води, яка міститься в 

розчинному склі, під час переходу матеріалу в піропластичний стан. 

Особливість рідкоскляних матеріалів – низька температура спучування 

(нижча ніж 500 °С), чим вони вигідно відрізняються від інших мінеральних 

випалювальних матеріалів. Для спучування придатне обладнання, яке звичайно 

використовують для сушіння різних будівельних матеріалів; можна також 

використати відхідні гази теплових агрегатів. 
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Спучені рідкоскляні матеріали мають ніздрювату пористу структуру: 

загальна пористість становить 98...99 %. Середня густина легко регулюється в 

широких межах (10...200 кг/м3) змінюванням доз добавок та умов спучування. 

Теплопровідність за нормальних умов не перевищує 0,065 Вт/(м‧К); у найлегших 

матеріалів теплопровідність становить 0,028...0,035 Вт/(м‧К). Для більшості 

спучених рідкоскляних матеріалів температура експлуатації становить – 

200...+660 °С. Водопоглинання таких матеріалів 12...18 % за об’ємом. 

На основі гранульованих спучених рідкоскляних матеріалів, 

використовуючи різні в’яжучі (гіпс, розчинне скло, портландцемент, бітум 

полімерні в’яжучі), виготовляють крупнопористі плиткові вироби. Для цього 

гранули перемішують з в’яжучим і формують вироби, які мають середню 

густину 80...250 кг/м3, границю міцності при стиску 0,1...0,7 МПа і 

використовуються для теплової ізоляції промислового обладнання. 

Використовуючи розчинне скло як в’яжуче та спучені перлітовий щебінь і 

пісок як заповнювачі, одержують жаростійкий теплоізоляційний перлітобетон, 

застосовуваний для теплової ізоляції (футерування) промислових печей, 

димових труб та інших теплових агрегатів. Щоб прискорити твердіння, до 

складу бетонної суміші додають кремнефторид натрію чи нефеліновий шлам 

(відходи алюмінієвої промисловості) у кількості 10...20 % до маси розчинного 

скла. Компоненти змішують у бетонозмішувачах примусової дії, завантажуючи 

спочатку розчинне скло та тонкомелену добавку, а далі – спучений перліт. 

Після перемішування протягом 1 хв у суміш додають воду й продовжують 

перемішувати ще протягом 1...2 хв. Бетонну суміш укладають у металеві 

форми, ущільнюють вібруванням з довантаженням і витримують 3...7 діб для 

завершення твердіння. Готові вироби у вигляді блоків чи панелей 

розпалублюють і надсилають до місця монтажу. 

Середня густина жаростійкого перлітобетону становить 650...850 кг/м2, 

теплопровідність 0,16.,.0,21 Вт/(м‧К), температура застосування 600...750 °С. 
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Перлітофосфогелеві вироби виготовляють із спученого перліту (60...70 % 

за масою) та розчинного скла густиною 1,3 г/см3 (30...40 % за масою). Щоб 

забезпечити рівномірне твердіння виробів і зменшити їхнє водопоглинання, у 

масу добавляють невелику кількість ортофосфорної кислоти та гідрофобної 

добавки ГКЖ-10 або ГКЖ-11. 

Технологічний процес виготовлення цих виробів передбачає 

перемішування компонентів у розчинозмішувачі, пресування та сушіння. 

Вироби формують при тиску 0,3...0,8 МПа і сушать у тунельних чи конвеєрних 

сушарках при температурі до 350 °С. 

Вироби виготовляють у вигляді плит, півциліндрів та сегментів із 

гідроізоляційно-зміцнювальним покриттям (папір мішковий чи бітумний, 

наклеєний бітумом чи іншою водостійкою клейовою речовиною) чи без нього. 

Середня густина перлітофосфогелевих виробів 200...300 кг/м3, 

теплопровідність 0,064...0,082 Вт/(м‧К), міцність при стиску 0,35... 0,55 МПа. 

Вироби з гідроізоляційно-зміцнювальним покриттям призначаються для 

теплової ізоляції будівельних конструкцій із температурою поверхонь, що 

ізолюються, –80...+60 °С, вироби без покриття – для вогнезахисту й теплової 

ізоляції будівельних конструкцій, промислового обладнання та трубопроводів з 

температурою поверхні –80...+600 °С. 

Розчинне скло використовують для виробництва жаростійких 

ніздрюватих бетонів, застосовуючи для цього як заповнювач мелені шамот, 

шлаки та попіл ТЕС. 

На основі розчинного скла одержують і кислотостійкі бетони. При цьому 

заповнювачі також мають бути кислотостійкими: кварцовий пісок, щебінь з 

андезиту, діабазу, базальту, кварциту. 

На основі калієвого розчинного скла готують силікатні фарби. До їхнього 

складу, крім розчинного скла, додають мінеральні лугостійкі пігменти (вохру, 

залізооксидний пігмент тощо) та наповнювач, що містить кремнезем (мелений 

кварцовий пісок, діатоміт чи трепел). 
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Питання для самоконтролю 

1. Дайте порівняльну характеристику видів вапна та їхніх основних 

властивостей. 

2. Охарактеризуйте процес гашення вапна. 

3. Яка сировина використовується для гіпсових в’яжучих речовин? 

4. Які заповнювачі використовують для виготовлення будівельних 

матеріалів на основі розчинного скла?  

5. Які недоліки мають вироби на основі гіпсових в’яжучих? 
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РОЗДІЛ 13 

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА ОРГАНІЧНИХ В’ЯЖУЧИХ 

 

13.1. Загальні відомості 

Органічні в’яжучі речовини поділяють на бітумні та дьогтьові. Вони 

являють собою складні суміші високомолекулярних вуглеводнів та їх 

неметалевих похідних (сполук вуглеводнів із сіркою, киснем, азотом), які 

змінюють свої фізико-механічні властивості залежно від температури. 

До бітумних матеріалів належать природні бітуми, асфальтові породи, 

нафтові бітуми. 

Природні бітуми – це в’язкі рідини та твердоподібні речовини. Природні 

бітуми утворилися внаслідок природного процесу окислювальної полімеризації 

нафти. Вони зустрічаються в місцях нафтових родовищ, утворюючи лінзи, а 

іноді й асфальтові озера. Проте природні бітуми в чистому вигляді 

зустрічаються рідко, найчастіше вони містяться в осадових гірських породах. 

Асфальтові породи – це пористі гірські породи (вапняки, доломіти, піщаники, 

глини, піски, сланці), просочені бітумом. Із цих порід відкачують бітум або їх 

подрібнюють і застосовують у вигляді асфальтового порошку. 

Нафтові (штучні) бітуми, здобуті переробкою нафтової сировини, залежно 

від технології виробництва можуть бути: залишковими, одержуваними з 

гудрону за допомогою подальшого відкачування з нього масел; окислені, 

одержувані окисленням гудрону у спеціальних апаратах (продуванням повітря); 

крекінгові, одержувані переробкою залишків, утворюваних при крекінгу нафти. 

Гудрон – це залишок відгонки з мазуту масляних фракцій; він є основною 

сировиною для одержання нафтових бітумів (використовують його як 

зв’язувальну речовину в дорожньому будівництві). 

До дьогтьових матеріалів належать сирий кам’яновугільний, відігнаний 

дьоготь, пек, складений дьоготь. 
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Найважливіші властивості бітумів та дьогтів: гідрофобність, 

водонепроникність, стійкість до дії кислот, лугів, агресивних рідин та газів, 

здатність міцно зчіплюватися з кам’яними матеріалами, деревом, металом, 

набувати пластичності при нагріванні й швидко збільшувати в’язкість при 

охолодженні. 

Бітумні та дьогтьові в’яжучі в промисловості будівельних матеріалів та 

будівництві застосовують для виготовлення асфальтових бетонів, покрівельних, 

гідроізоляційних та пароізоляційних матеріалів і виробів, гідроізоляційних та 

дорожніх мастик, бітумних емульсій, покрівельно-гідроізоляційних паст, а 

також для влаштування покриттів. 

Під час транспортування таких матеріалів їх необхідно захищати від 

атмосферних впливів, зберігати у закритих складах чи під навісом у 

розсортованому вигляді. 

Бітуми напівтверді, сланцеві та дьогті кам’яновугільні, пек рідкий 

транспортують у бункерних піввагонах, автоцистернах, діжках та залізничних 

цистернах. 

Бітум будівельний та покрівельний транспортують у діжках, фанерних 

барабанах, паперових мішках, а також без тари в критих вагонах і на платформах. 

Бітуми рідкі та дьогті кам’яновугільні перевозять у залізничних: 

цистернах, бункерах-піввагонах, автоцистернах. 

 

13.2. Бітумні речовини 

Склад бітумів. Бітуми – це речовини, які складаються здебільшого із 

суміші високомолекулярних вуглеводнів метанового, нафтенового та 

ароматичних рядів, їх кисневих і сірчистих похідних. Елементарний склад 

бітумів, %: вуглець – 70...80, водень – 10...15, сірка – 2...9, кисень – 1...5, азот – 

0...2. Ці елементи знаходяться в бітумі у вигляді вуглеводнів та їхніх сполук із 

сіркою, киснем та азотом. 

За консистенцією бітуми поділяють на тверді, напівтверді та рідкі, за 

переважним призначенням – на дорожні, будівельні, покрівельні, гідроізоляційні. 
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Тверда частина бітуму – це високомолекулярні вуглеводні та їхні похідні з 

молекулярною масою 1000...5000, густиною понад 1 кг/м3, об’єднані загальною 

назвою «асфальтени». Це тверді неплавкі крихкі кристалічні речовини. Вміст 

асфальтенів у бітумах становить 50 %. Вони збільшують в’язкість бітумів, при 

температурі 300 °С розкладаються, утворюючи кокс. Асфальтени містять 

карбени – тверді вуглеводневі речовини, розчинні лише в чотирихлористому 

вуглеці СС14, та карбоїди, нерозчинні в маслах та летючих розчинниках. 

До складу бітумів можуть входити також тверді вуглеводні – парафіни. 

Бітуми зі значною кількістю парафіну називають парафінистими. Вплив 

парафіну послаблюється за наявності в бітумі масел і смол. 

Смоли – це аморфні речовини темно-коричневого кольору з молекулярною 

масою 500...1000 та густиною, близькою до 1 кг/м3. 

Смолисті речовини – це тверді чи напівтверді продукти, які легко 

розчиняються в бензині, хлороформі, бензолі, маслах. У бітумах їх міститься 

16...30 %. 

Масляні фракції бітумів складаються з різних вуглеводнів із молекулярною 

масою 100...500 і густиною, меншою ніж 1 кг/м3. 

За своєю будовою бітум – це колоїдна система, в якій дисперговані 

асфальтени, а дисперсійним середовищем є смоли та масла. Властивості бітуму 

як дисперсної системи визначаються співвідношенням його складових частин: 

масел, смол та асфальтенів. Наявність маслянистих речовин надає бітумам 

рухливості, оскільки в них розчинні смоли. У бітумах їх міститься до 45...60 %. 

Склад визначив практичні способи переведення твердих бітумів у 

робочий стан:  

1) нагрівання до 140...170 °С, яке розм’якшує смоли та збільшує їхню 

розчинність у маслах;  

2) розчинення бітуму в органічному розчиннику для надання робочої 

консистенції без нагрівання;  

3) емульгування та одержання бітумних емульсій і паст. 
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Природні бітуми – це органічні речовини чорного чи темно-коричневого 

кольору, при нагріванні поступово розм’якшуються й переходять у рідкий стан, 

а при охолодженні тверднуть. Вони нерозчинні у воді, але легко розчиняються в 

сірковуглеці, бензолі, хлороформі, погано – у бензині. Структура природних 

бітумів, їхні фізико-хімічні та фізико-механічні властивості близькі до 

аналогічних властивостей нафтових бітумів. Вони утворилися з нафти 

внаслідок повільного видалення з неї легких та середніх фракцій, а також під 

впливом полімеризації та окислення. 

Природні бітуми можна здобувати з бітумних порід виварюванням у казанах 

або розчиненням в органічних розчинниках (екстрагуванням). Здобувати бітум з 

асфальтових порід доцільно лише тоді, коли вміст його в породі становить не 

менше ніж 10 %. Економнішим є здобування природного бітуму виварюванням у 

воді, підкисленій соляною кислотою; при цьому бітум відокремлюється від 

породи й спливає у вигляді піни. Цей бітум подають у відстійники для 

відокремлення від води та мінеральних домішок. Бітумні доломітові та вапнякові 

породи без здобування з них бітуму використовують у вигляді тонкого порошку 

для одержання асфальтової мастики та асфальтових бетонів. 

Нафтові бітуми залежно від способу переробки поділяють на залишкові 

гудрони, окислені, крекінгові та екстрактні. 

Залишкові гудрони одержують атмосферно-вакуумною перегонкою 

високосмолистої нафти після відбору бензину, гасу та масляних фракцій. 

Окислені бітуми одержують продуванням повітря крізь нафтові залишки. 

Під час виробництва окислених бітумів кисень повітря реагує з воднем, що 

міститься в залишках, утворюючи водяні пари. Втрата водню супроводжується 

ущільненням нафтових залишків через їх полімеризацію та згущення. 

Крекінгові бітуми одержують при крекінгу (розкладанні при високій 

температурі) нафти та нафтових масел з метою одержання більшого виходу 

бензину. 

Властивості бітумів. Для органічних речовин характерні гідрофобність, 

атмосферостійкість, розчинність в органічних розчинниках, підвищена 

деформативність, здатність розм’якшуватися при нагріванні. Ці властивості 
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зумовили застосування органічних в’яжучих для виробництва покрівельних, 

гідроізоляційних та антикорозійних матеріалів, а також їх значне поширення в 

гідротехнічному та дорожньому будівництві. 

Фізичні властивості. Тверді та напівтверді бітуми поділяють на марки. В 

основу цього поділу покладено в’язкість, пластичність та поводження бітуму 

при зміні температури. 

В’язкість – це властивість матеріалу чинити опір переміщенню часточок 

під впливом зовнішніх сил. В’язкість бітуму залежить від температури. При 

знижених температурах в’язкість бітуму зростає, й він набуває властивостей 

твердого тіла; зі збільшенням температури в’язкість зменшується, і бітум 

переходить у рідкий стан. 

Для характеристики в’язкості бітумів користуються умовним показником 

твердості – глибиною проникнення голки (пенетрацією). В’язкість м’яких 

бітумів визначають за допомогою стандартного віскозиметра за часом 

витікання порції бітуму при певній його температурі й діаметрі твору приладу. 

Коли на голку діє вантаж масою 100 г протягом 5 с при температурі 25 і 0 °С , 

глибину проникнення визначають на пенетрометрі (рис. 13.1) і виражають у 

градусах (1о відповідає 0,1 мм). 

 

Рис. 13.1. Пенетрометр для визначення в’язкості бітуму: 

1 – штатив; 2 – циферблат; 3 – затискний пристрій; 4 – дзеркало; 5 – голка;  

6 – бітум, що досліджується; 7 – металева чашка з водою; 8 – обертовий столик 
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Пластичність в’язких бітумів характеризує розтягуваність, яку 

визначають за допомогою дуктилометра (рис. 13.2). Випробовують зразки 

бітуму у вигляді вісімок стандартної форми й розмірів. Показником 

розтягуваності бітуму є значення деформації шийки зразка в момент  розриву, 

виражене в сантиметрах. Це випробування виконують при швидкості 

розтягування 5 см/хв і температурах 25 і 0 °С. 

 

Рис. 13.2. Дуктилометр для визначення розтягуваності бітуму:  

1 – черв’ячний гвинт; 2 – возик; 3 – електродвигун; 4 – латунна збірна форма; 5 – бітум 

 

Температура розм’якшення характеризує верхню температурну межу 

застосування бітуму. Вона визначається приладом «кільце та куля» (рис. 13.3). 

 

Рис. 13.3 Прилад «кільце та куля»  

для визначення температури розм’якшення бітумів: 

1 – куля, 2 – бітум; 3 – кільце; 4 – бітум, видавлений з кільця;  

5 – термометр; 6 – спиртівка 
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Температура крихкості характеризує нижню температурну межу 

застосування бітуму. При цій температурі виникає перша тріщина в тонкому 

шарі бітуму, нанесеному на сталеву пластинку стандартного приладу при її 

вигині та розпрямленні.   

Температурний інтервал між температурою крихкості та температурою 

розм’якшення називають температурним робочим інтервалом. 

Фізико-хімічні властивості. Поверхневий натяг бітумів при 20...25 °С 

становить 25...35 ерг/см2. Від вмісту поверхнево-активних полярних 

компонентів у органічному в’яжучому залежить змочувальна здатність його та 

зчеплення з кам’яними матеріалами. 

Старіння – це процес повільної зміни складу та властивостей бітуму, який 

супроводжується підвищенням крихкості та зниженням гідрофобності. Воно 

прискорюється під дією сонячного світла й кисню повітря внаслідок зростання 

кількості твердих крихких складових за рахунок зменшення вмісту смолистих 

речовин і масел. 

Реологічні властивості бітуму залежать від його складу й будови. Рідкі 

бітуми зі структурою типу «золь» поводять себе як рідини, рух яких 

підпорядковується закону Ньютона. Тверді бітуми зі структурою типу «золь» 

належать до в’язкопружних матеріалів, оскільки одночасно з прикладанням до 

них навантаження виникають пружна (оборотна) і пластична (необоротна) 

складові деформації. 

Хімічні властивості. Бітумні матеріали добре чинять опір дії лугів (із 

концентрацією до 50 %), соляної (до 25 %) та оцтової (до 10 %) кислот. 

Недостатньо стійкі бітуми в атмосфері, яка містить оксиди азоту, а також при 

дії концентрованих розчинів кислот.  

Фізико-хімічні властивості. Марку бітуму визначають за його твердістю, 

температурою розм’якшення та розтягуваністю і вибирають її залежно від 

призначення. Основні вимоги, що ставляться до бітумів, подано в табл. 13.1. 
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Табл. 13.1 – Основні вимоги, що ставляться до бітумів 

Марка бітуму 
Температура 

розм’якшення, 
°С, не менше як 

Глибина 
проникнення голки 

при температурі 
+25 °С, мм 

Розтягуваність 
при температурі 

+25 °С, см 

Температура 
крихкості, °С, не 

вище ніж 

 Бітуми нафтові будівельні  

БН-50/50  50 41...60 40 Не нормується  
БН-70/30 70 21...10 3 Не нормується  

БН-90/10 90 5...20 1 Не нормується  

 Бітуми нафтові покрівельні  

БНК-45/180  45...50 140...220 Не нормується Не нормується  

БНК-90/40 85...95 35...45 Не нормується Не нормується  

БНК -90/30 85...95 25...35 Не нормується Не нормується  

 Бітуми нафтові дорожні  

БНД-200/300  Не нормується 201...300 Не нормується -20 

БНД-130/200 25 131...200 65 -18 

БНД-90/130 40 91...130 60 -17 

БНД-60/90 45 61...90 50 -15 

БНД-40/60 45 40...60 40 -10 

 

Залежно від властивостей бітумів їх застосовують в гідротехнічному та 

дорожньому будівництві, а також для виробництва покрівельних, 

гідроізоляційних та антикорозійних матеріалів. 

 

13.3. Дьогтьові речовини 

Склад дьогтів. Дьогті – це в’язкі рідини чорного чи бурого кольору, які 

складаються з вуглеводнів та їхніх сірчистих, азотистих і кисневих похідних, 

одержуваних конденсацією пароподібних продуктів, що утворюються при 

розкладанні органічних матеріалів (кам’яного вугілля, торфу, деревини тощо) в 

умовах високої температури без доступу повітря. 

За вихідною сировиною дьогті поділяють на кам’яновугільні, торф’яні, 

деревні та сланцеві, а залежно від методу переробки сировини – на коксові та 

газові. 
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Сирий кам’яновугільний дьоготь, у свою чергу, поділяють на два види: 

а) низькотемпературний первинний, одержуваний при напівкоксуванні, яке 

завершується при 500...600 °С. Це в’язка темно-бура рідина густиною 

0,85...1,00 г/см3, яка складається з насичених і ненасичених вуглеводнів та 

фенолу; б) високотемпературний, одержуваний при коксуванні, яке 

закінчується при 1000...1300 °С. Це чорна в’язка рідина або в’язкотвердий 

продукт густиною 1,12...1,23 г/см3, з температурою розм’якшення 40...70 °С. 

Відігнаний дьоготь одержують внаслідок фракціонування сирої 

низькотемпературної смоли з виділенням з неї лігроїнової та гасової фракцій 

(до 30 % маси смоли). За в’язкістю й властивостями відігнаний дьоготь 

близький до високотемпературного дьогтю. 

Пек є твердим залишковим продуктом перегонки сирої кам’яновугільної 

смоли з виділенням фенольної фракції (180...210 °С), нафталінової фракції 

(210...230 °С), антраценового масла.  

Пек – це аморфна крихка маса чорного кольору з характерним раковистим 

зломом; густиною 1,20...1,28 г/см3; складається з високомолекулярних 

вуглеводнів та їхніх похідних, а також вільного вуглецю (8...30 %). 

Складені дьогті одержують сплавленням пеків з дьогтьовими маслами 

(антраценовим та ін.) або зневодненими сирими дьогтями. 

Властивості дьогтю та пеку. Густина кам’яновугільних дьогтів становить 

у середньому 0,96...1,09 г/см3, пеку 1,20...1,28 г/см3. В’язкість дьогтів та пеку 

підвищується із збільшенням кількості вільного вуглецю й твердих смол через 

зменшення масляної частини дьогтю. Температура розм’якшення пеку 50...60 °С. 

Атмосферостійкість дьогтьових матеріалів нижча порівняно з бітумними. 

У дьогтях міститься велика кількість ненасичених вуглеводнів, які 

піддаються окислювальній полімеризації при контакті з киснем та водою, 

впливу ультрафіолетових променів. Випаровування масел та часткове 

вимивання водою фенолів прискорює старіння – дьогтьові матеріали стають 

крихкими й втрачають водовідштовхувальні властивості. 
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Біостійкість матеріалів на основі дьогтьових в’яжучих вища порівняно з 

бітумними матеріалами. Стійкість проти гниття пояснюється високою 

токсичністю фенолу (карболової кислоти), який міститься в дьогтях. 

 

13.4. Матеріали на основі бітумів та дьогтів 

Рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали. Рулонні покрівельні 

матеріали на основі бітумних та дьогтьових в’яжучих чи їх сумішей за 

структурою полотна поділяють на основні та безосновні. 

Як основу рулонного матеріалу застосовують покрівельний картон, 

склотканини, фольгу та азбестовий папір. На картонній основі виробляють 

руберойд, пергамін і толь; на склооснові – склоруберойд, склоповсть, 

гідробутил, гідросклоізол; на основі фольги – фольгоізол та фольгоруберойд, а 

на азбестовому папері – гідроізол, бризол тощо. 

За видом в’яжучих розрізняють такі покрівельні та гідроізоляційні 

матеріали: 

- бітумні, що складаються з нафтових бітумів чи сплавів нафтових та 

природних бітумів; 

- дьогтьові, що є сумішшю кам’яновугільних та сланцевих дьогтів чи 

сплавів пеків із кам’яновугільними дьогтями або дьогтьовими маслами; 

- дьогтебітумні, що складаються з кам’яновугільних дьогтепродуктів чи 

сланцевих дьогтів із нафтовими бітумами; 

- бітумно-полімерні, що складаються з нафтових бітумів та полімерів; 

- бітумно-гумові, одержувані спільною переробкою нафтових бітумів і 

старої гуми; 

- гумодьогтьові, одержувані спільною переробкою старої гуми та 

льогтепродуктів; 

- полімерні, виготовлені на полімерному в’яжучому. 
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Рулонні матеріали виробляють із захисним шаром, яким може бути 

посилка (крупнозерниста – К, дрібнозерниста – М, лускоподібна – Ч і 

пилувата – П), покриття фольгою тощо. 

Руберойд виготовляють просочуванням покрівельного картону м’якими 

нафтовими бітумами. Потім його покривають з одного чи з обох боків 

тугоплавким нафтовим бітумом і наносять на його поверхню тонкий шар 

якомога тонше подрібненого мінерального порошку, слюди чи кольорової 

мінеральної посипки. Виробництво руберойду передбачає такі процеси: 

підігрівання просочувальної та покривної мас до 180...200 °С; просочування 

полотна картону в просочувальній ванні; віджимання валками машини зайвого 

бітуму; протягування просоченого картону крізь другу ванну з більш 

тугоплавким бітумом для нанесення покривного шару; посипанням 

мінеральним порошком чи іншим посипковим матеріалом з одного чи обох 

боків; охолодження матеріалу на циліндрах водою; різання стрічки на відрізки 

стандартної довжини та згортання їх у рулони. 

Зараз промисловість випускає руберойд дев’яти марок: РКК-420А, РКК-

420Б та РКК-350Б; РКЧ-350Б; РКП-350А і РКП-350Б; РПП-300А і РПП-300Б та 

РПЕ-300. Літера «Р» у марці означає руберойд; К, П і Е – перші літери слів: 

покрівельний (кровельний), підкладковий, еластичний; К, П і Л – перші літери 

слів, які означають вид посипки: крупнозерниста, пилувата і луската; числа 

після літер означають марку картону; літери А, Б – граничні міцності при 

розтягу. 

Для районів із холодним кліматом випускають руберойд РЗМ-350 з 

еластичним покривним шаром бітуму, модифікованим полімерами. Добавка 

полімеру знижує температуру крихкості покривного бітуму до –50 °С, 

довговічність покрівлі збільшується в 1,5-2,0 рази. 

Наплавлювальний руберойд – це новий покрівельний матеріал. Його 

наклеюють, не застосовуючи покрівельну мастику – розплавлянням 

потовщеного нижнього покривного шару. При цьому здешевлюються 

покрівельні роботи, поліпшуються умови праці та її продуктивність. 
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Пергамін виготовляють просочуванням покрівельного картону 

розплавленим нафтовим бітумом із температурою розм’якшення, не нижчою 

ніж 40 °С. Він є підкладочним матеріалом під руберойд і використовується для 

пароізоляції. Випускають пергамін у рулонах площею (20...40 ± 0,5) м2, масою 

15 або 30 кг. Під тиском 0,01 МПа протягом 10 хв на ньому не повинно бути 

ознак протікання води; водопоглинання – не більше як 20 %. 

Склоруберойд та склоповсть виготовляють нанесенням бітумного 

(бітумно-гумового чи бітумно-полімерного) в’яжучого з обох боків на 

скловолокнисте полотно або склоповсть і покриттям з одного чи двох боків 

суцільним шаром посипки. Залежно від виду посипки та призначення 

склоруберойд випускають таких марок: С-РК (із крупнозернистою посипкою), 

С-РЧ (із лускоподібною посипкою) та С-РМ (із пилуватою та дрібнозернистою 

посипками). Застосовують склоруберойд для верхнього та нижнього шарів 

покрівельного килима і для обклеювальної гідроізоляції. 

Поєднання біостійкої основи з просоченням, що має підвищені фізико-

механічні властивості, дає змогу одержувати склоруберойд довговічністю 

майже 30 років. 

Гідросклоізол – це новий гідроізоляційний рулонний матеріал, 

призначений для гідроізоляції залізобетонних тунелів, прольотів мостів, 

шляхопроводів та інших інженерних споруд. Він складається зі склооснови 

(тканої чи нетканої сітчастої, дубльованої склополотном), покритої з обох боків 

шаром бітумної маси: бітуму й мінерального наповнювача (майже 20 %) – 

меленого тальку, магнезиту чи пластифікатора. Має високу міцність при 

розтягу в поздовжньому напрямі (до 7,5 МПа); температуростійкість 60...65 °С; 

температура крихкості –20...–10 °С. 

Гідросклоізол наклеюють без застосування мастик – рівномірним 

оплавленням його поверхні полум’ям газоповітряної горілки, не допускаючи 

зосередженого нагрівання всієї товщини гідроізоляційного шару. 
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Фольгоруберойд – це гідроізоляційний матеріал з алюмінієвої фольги, 

покритий з обох боків бітумною мастикою. Випускають його двох марок, які 

різняться товщиною алюмінієвої фольги. Він має високу міцність на розрив та 

довговічність. Застосовують для гідроізоляції підземних та гідротехнічних споруд. 

Фольгоізол – це двошаровий матеріал із тонкої рифленої або гладенької 

алюмінієвої фольги, покритої бітумно-гумовою сумішшю. 

Гідроізол виготовляють просочуванням азбестового картону нафтовим 

бітумом. Призначається для влаштування гідроізоляційного шару в підземних 

та гідротехнічних спорудах, а також для захисного протикорозійного покриття. 

Гідроізол випускають двох марок: ГИ-Г та ГИ-К. 

Бризол виготовляють прокатуванням маси нафтового бітуму, подрібненої 

гуми, азбестового волокна та пластифікатора. Бризол стійкий до сірчаної 

кислоти при концентрації до 40 % та до соляної кислоти при концентрації до 

20 % і температурі до 60 °С. Його застосовують для захисту від корозії 

підземних металевих конструкцій та трубопроводів. Приклеюють на поверхні 

бітумно-гумовою мастикою. 

Ізол виготовляють просочуванням гумобітумної композиції, одержаної 

термомеханічною обробкою девулканізованої гуми, нафтового бітуму, 

мінерального наповнювача, антисептика та пластифікатора. Ізол довговічніший за 

руберойд більше як у 2 рази, еластичний, біостійкий, незначно поглинає вологу. 

Його випускають у рулонах. Ширина полотна 800 і 1000 мм, товщина 2 мм, 

загальна площа полотна 10...15 м2; марки И-БД та И-ПД. Застосовують для 

гідроізоляції гідротехнічних споруд басейнів, резервуарів, підвалів, 

антикорозійного захисту трубопроводів, для покриття дво- та тришарових 

пологих та плоских покрівель. Приклеюють ізол холодною чи гарячою мастикою. 

Гідробутил виготовляють із гумових сумішей на основі бутилкаучуку 

(гідробутил-1 – гідроізоляційний) та бутилкаучуку із хлорсульфополіетиленом. 

Гідробутил-1 призначається для влаштування покрівель житлових, 

громадських та промислових будівель, а також для влаштування покрівель із 

двошарових полегшених металевих панелей. Його випускають у рулонах. Щоб 
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запобігти злипанню в рулоні, полотно посипають тальком чи талькомагнезитом 

або використовують як міжшаровий матеріал поліетиленову плівку, целофан, 

парафіновий папір.  

Армогідробутил АГ-1 виготовляють із гумових сумішей на основі 

бутилкаучуку, використовуючи ще сухі цинкові білила, стеаринову кислоту, 

технічну сірку та парафін. Армують нетканим клеєним полотном. 

Армогідробутил призначається для влаштування покрівель та 

гідроізоляції під час приклеювання до основи із залізобетону, дерева, 

азбестоцементу з цементною стяжкою. Температурний інтервал застосування 

армогідробутилу –45...+140 °С. 

Бутизол – рулонний покрівельний та гідроізоляційний матеріал. Ширина 

полотна 800...1400 мм, товщина 1...3 мм. Поверхню основи до наклеювання 

бутизолу ґрунтують бітумно-полімерною емульсією БПЗ. 

Бутерол призначається для гідроізоляції споруд та покрівель. Його 

виготовляють вальцево-каландровим способом із сумішей синтетичних 

каучуків (основа), термоеластопласту, пластифікатора, вулканізуючих агентів та 

наповнювачів. Гідроізоляційний килим виконують із двох чи більше шарів 

бутеролу завтовшки не більше як 2 мм кожний. Для наклеювання бутеролу 

застосовують бітумно-полімерну мастику МБПК-75. Перед наклеюванням 

залізобетону плиту ґрунтують бітумно-полімерною емульсією ЗГИК-У-3, 

емульсією БПЗ або 15 %-м розчином бітуму в гасі. Температура мастики в 

момент нанесення на поверхню, що ізолюється, має бути 100...140 °С. 

Монобітеп складається з поліетиленової плівки, з обох боків укритої 

сульфітним папером, просоченим м’яким бітумом. На обидва боки полотна 

наносять покривний шар з бітумно-полімерного в’яжучого, змішаного з 

мінеральним наповнювачем та антисептиками. Застосовують для влаштування 

гідроізоляційного шару панелей покриття типу «Монопанель», а також у 

комбінації з іншими матеріалами для влаштування багатошарових 

покрівельних килимів чи утворення паронепроникних шарів. 
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Дьогтьові покрівельні рулонні матеріали включають у себе толь та його 

різновиди, а також гідроізоляційні плівки. 

Толь виготовляють просочуванням та покриттям картонної основи 

дьогтями із посипкою піском чи мінеральною кришкою. Толь із 

крупнозернистою посипкою застосовують для верхнього шару плоских 

покрівель, а толь із піщаною посипкою – для покрівель тимчасових споруд, 

гідроізоляції фундаментів та інших частин споруд. 

Толь-шкіру й гідроізоляційний толь випускають без покривного шару та 

посипки; використовують як підкладочний матеріал під толь для влаштування 

багатошарових покрівель, а також для паро- та гідроізоляції. 

Дьогтебітумні покрівельні матеріали виготовляють просочуванням 

картону дьогтем та покриттям з обох боків бітумом і посипкою їх 

використовують для влаштування багатошарових плоских покрівель. 

Мастики. Мастика – це суміш нафтового бітуму чи дьогтю (відігнаного й 

складеного) з мінеральним наповнювачем, емульгатором та добавкою 

антисептика. Для приготування мастик використовують: пилуваті наповнювачі – 

тальк, магнезит, вапняк, доломіт, крейду, цемент, попелу; волокнисті заповнювачі 

– азбест, мінеральну вату тощо. Наповнювачі адсорбують на своїй поверхні 

масла, що сприяє підвищенню теплостійкості та твердості мастики. Крім того, 

зменшується витрата бітуму чи дьогтю; волокнисті наповнювачі, армуючи 

матеріал, збільшують його опір вигину. 

Мастики розрізняють: а) за видом в’яжучого – бітумні, бітумно-гумові, 

бітумно-полімерні; б) за способом застосування – гарячі, застосовувані з 

попереднім підігріванням до 160 °С для бітумних мастик і до 130 °С для 

дьогтьових мастик, та холодні (містять розчинник), використовувані без 

підігрівання при температурі повітря, не нижчій ніж 5 °С, і з підігріванням до 

60...70 °С при температурі повітря, нижчій ніж 5 °С; в) за призначенням – 

приклеювальні, покрівельно-ізоляційні, гідроізоляційні, асфальтові та 

антикорозійні. 
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Приклеювальні мастики застосовують для склеювання рулонних 

матеріалів при влаштуванні багатошарових дахових покриттів та 

обклеювальної гідроізоляції. Масу приклеювальної мастики встановлюють за 

показником теплостійкості. Теплостійкість мастики характеризується 

граничною температурою, при якій шар мастики завтовшки 22 мм, що склеює 

два зразки пергаміну, не витікає із шва, якщо зразок витримують протягом 5 год 

на схилі покрівлі в 45°. Марку мастики вибирають залежно від максимальної 

температури повітря та схилу покрівлі. 

Гідроізоляційні асфальтові мастики застосовують для влаштування литої 

та штукатурної гідроізоляції, а також як в’яжуче для виготовлення плит та 

інших штучних виробів. 

Гарячі бітумно-мінеральні мастики виготовляють з бітуму з додаванням 

30...64 % мінерального заповнювача залежно від призначення та поставлених 

вимог. Їх використовують для заливальної гідроізоляції швів гідротехнічних 

споруд. 

Холодні асфальтові мастики (хамаст) одержують, змішуючи бітумно-

вапнякову пасту з мінеральними наповнювачами без нагрівання компонентів. Їх 

використовують для штукатурної гідроізоляції. 

Гідрофобний газоасфальт виготовляють на основі бітумно-вапнякової 

пасти з добавками 10... 15 % портландцементу й алюмінієвої пудри як 

газоутворювача. Його використовують у покрівельних панелях та 

теплогідроізоляції трубопроводів. 

Антикорозійні бітумні мастики призначаються для захисту будівельних 

конструкцій та трубопроводів від агресивних впливів розведених розчинів 

кислот та лугів, оксидів азоту, сірчистого газу, аміаку та парів кислот при 

температурі до 60 °С. Вони являють собою суміш розплавлених тугоплавких 

бітумів з наповнювачем. 

Бітумно-гумові мастики застосовують для ізоляції підземних сталевих 

трубопроводів; складаються вони із сплавів бітуму та порошку гуми, а також 
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добавок каучуку чи синтетичної смоли, яка надає їм еластичності на морозі та 

теплостійкості. Їх використовують у гарячому та холодному стані, розводячи 

розчинником. 

Емульсії та пасти. Емульсії – це дисперсні системи, які складаються з 

двох не змішуваних між собою рідин, з яких одна перебуває в іншій у 

тонкоподрібненому стані. Утворення й стійкість емульсії досягаються 

введенням у неї емульгаторів – поверхнево-активних речовин (ПАР) або 

тонкодисперсних твердих порошків, які, з одного боку, знижують поверхневий 

натяг між бітумом та водою і цим сприяють якомога тоншому подрібненню, а з 

іншого – надають часточкам певного заряду, який перешкоджає їх злиттю. 

Емульгаторами є мила (нафтенових, сульфонафтенових, смоляних органічних 

кислот), лігносульфонат технічний (ЛСТ), асидол, олеїнова кислота. До твердих 

емульгаторів належать тонкі порошки глин, вапна, цементу, кам’яного вугілля, 

сажі. Тверді водорозчинні емульгатори адсорбуються на поверхні часточок 

(глобул) бітуму та дьогтю, утворюючи захисний шар, що перешкоджає 

злипанню часточок, диспергованих у воді. 

Емульсії готують у спеціальних машинах: диспергаторах, гомогенізаторах, 

установках із використанням ультразвукових коливань. Виготовлення емульсії 

передбачає: розігрівання бітуму чи дьогтю до 50...120 °С, приготування 

емульгатора, диспергування в’яжучого у воді з добавлянням водного розчину 

емульгатора. Вміст бітуму (дьогтю) у звичайних емульсіях 50...60 %, у пастах 

60...70 %. Вміст водорозчинних емульгаторів в емульсії здебільшого не 

перевищує 3 %, твердих емульгаторів – 5...15 %, залежно від виду емульгатора 

й дисперсності бітумної чи дьогтьової фази. 

Емульсії застосовують для влаштування захисного гідро- та 

пароізоляційного покриття, ґрунтування основи під гідроізоляцію, 

приклеювання штучних та рулонних матеріалів, а також для гідрофобізації 

поверхонь виробів. Зберігають емульсію в металевій тарі в закритих 

приміщеннях із температурою, не нижчою ніж 0 °С; тара має бути чистою, 
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оскільки наявність сторонніх домішок може призвести до швидкого її розпаду. 

Транспортують емульсії в діжках чи цистернах. 

Бітумні пасти готують з бітуму, води й емульгатора. Як емульгатори 

використовують неорганічні тонкодисперсні мінеральні порошки, що містять 

активні колоїдні часточки розміром менш як 0,005 мм. Їх добавляють у воду 

при виробництві паст. Емульгаторами можуть бути також вапно, глини, 

мелений трепел. Пасти застосовують для влаштування захисного 

гідроізоляційного покриття, ґрунтування поверхні, яка ізолюється, ущільнення 

стиків у покрівлі, а також як в’яжуче для виготовлення холодних мастик. 

 

13.5. Асфальтові розчини та бетони 

Для приготування асфальтових розчинів та бетонів застосовують 

асфальтове в’яжуче – суміш нафтового бітуму з тонкомеленими мінеральними 

порошками вапняку, доломіту, крейди, азбесту, шлаку. 

Міцність асфальтового в’яжучого зумовлюється співвідношенням 

компонентів бітуму й наповнювача (Б/Н) та пористістю після ущільнення й 

затвердіння. При оптимальному співвідношенні Б/Н увесь бітум адсорбується у 

вигляді тонких суцільних плівок на поверхні часточок тонкомеленого 

наповнювача. Дрібним заповнювачем у розчині та бетоні є чисті природні та 

штучні піски з вмістом пилувато-глинястих часточок не більше як 3 % за 

масою. Крупним заповнювачем є щебінь, який виготовляють із міцних та 

морозостійких вивержених, осадових і метаморфічних гірських порід, а також 

із металургічних шлаків. Із осадових доцільно використовувати карбонатні 

породи (вапняки, доломіти), які добре зчіплюються з бітумом. 

Асфальтові бетони за призначенням поділяють на гідротехнічні, дорожні 

та аеродромні, для влаштування підлог у промислових цехах і складських 

приміщеннях, плоскої покрівлі, стяжок. 
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Виготовляють також декоративні асфальтові бетони (кольорові та 

офактурені), з яких виконують розділювальні смуги на дорогах переходи, 

підлоги вестибюлів громадських споруд. 

Асфальтовий бетон можна розглядати як суміш асфальтового розчину та 

крупного заповнювача – щебеню. Кількість асфальтового розчину беруть у 

розрахунку на заповнення пустот у щебені й на невеликий надлишок (10...15 %) 

для одержання щільного бетону. 

На відміну від цементного бетону на показники міцності асфальтового 

бетону значною мірою впливає температура. Його укладають у гарячому чи в 

холодному стані. 

Найпоширеніші гарячі асфальтобетонні суміші, які мають при укладанні 

140...170 °С. Для їх приготування попередньо висушені й підігріті до 

180...200 °С мінеральні складові бетону (тонко-мелений наповнювач, пісок, 

щебінь) завантажують у змішувач, де вони перемішуються з розплавленим 

бітумом (при 150... 170 °С).  

Асфальтові бетони, які вкладають у холодному стані, готують на рідких 

бітумах та бітумній емульсії. Рідкий бітум підігрівають до 110...120 °С і змішують 

із висушеними та підігрітими до такої самої температури заповнювачами. 

Асфальтобетонну суміш охолоджують до 60 °С, розвозять на місця й укладають 

при температурі навколишнього середовища, не нижчій ніж 5 °С. Бетон готують і 

на бітумній емульсії, змішуючи в’яжуче та заповнювачі без підігрівання. 

До дьогтьобетону як в’яжуча речовина входить дьоготь (або пек). 

Водостійкість, зношування та довговічність дьогтьобетону нижчі, ніж 

асфальтового бетону. 

Асфальтополімербетон виготовляють, використовуючи як в’яжуче гудрони 

та важкі нафти, модифіковані полімером (латексом, бутилкаучуками тощо) 

замість бітуму. Застосовують для влаштування монолітних та збірних 

протифільтраційних екранів та облицювань гідроспоруд, що зводяться в 

районах Крайньої Півночі. 
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13.6. Штучні вироби 

Штучні вироби випускають у вигляді гідроізоляційних асфальтових плит, 

гідроізоляційного каміння та збірних гідроізоляційних залізобетонних виробів. 

Плити виготовляють покриттям попередньо просоченої склотканини чи 

металевої сітки шаром гарячої гідроізоляційної мастики або піщаної 

асфальтобетонної суміші та подальшим пресуванням. Плити бувають армовані й 

неармовані. Неармовані плити мають довжину 80...100 см, ширину 50…60 см і 

товщину 1...2 см, армовані – довжину 100...120 см, ширину 75...120 см і товщину 

2...4 см. Їх застосовують для влаштування обклеювальної гідроізоляції. 

Гідроізоляційне каміння виготовляють просочуванням природних чи 

штучних пористих матеріалів (цегли, бетону, туфу, опоки, крейди, вапняку 

тощо) бітумом або кам’яновугільними дьогтьопродуктами на глибину 

10...15 см. Каміння водонепроникне, тому його застосовують для гідроізоляції у 

вигляді кладки та футеровки на цементному та асфальтовому розчинах. 

Збірні гідроізоляційні залізобетонні вироби виготовляють просочуванням 

збірних залізобетонних елементів (паль, плит, секцій труб, тюбингів тощо) 

органічними в’яжучими на глибину 10...15 мм. Такий спосіб застосовують для 

антикорозійної ізоляції споруди, яка зазнає одночасно механічних ударів і 

впливу мінералізованих вод. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як добувають природні бітуми? 

2. Як поділяють нафтові бітуми залежно від способу їх переробки? 

3. Що таке в’язкість? 

4. Що таке пластичність? 

5. Які властивості дьогтю Вам відомі? 
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РОЗДІЛ 14 

ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ 

 

14.1. Загальні відомості 

Полімерними матеріалами, або пластичними масами, називають матеріали, 

які містять у своєму складі високомолекулярні органічні речовини – полімери й 

на певній стадії виробництва набирають пластичності, яка повністю або 

частково втрачається після отвердіння полімеру. 

Розрізняють пластичні маси прості, що складаються лише з полімеру, і 

складні, до складу яких, крім полімеру, входять  інші компоненти: наповнювачі, 

пластифікатори, стабілізатори, затверджувачі, барвники тощо. 

Для отримання матеріалів та виробів із заданими властивостями до складу 

пластичних мас вводять різні добавки. Наповнювачі, знижуючи витрату 

полімеру, здешевлюють пластмаси, поліпшуючи одночасно їхню структуру й 

підвищуючи певні технічні властивості: міцність, твердість, зносостійкість, 

здатність чинити опір усадці та повзучості, теплостійкість. Уведення 

спеціальних речовин (пластифікаторів) дає змогу поліпшити умови переробки 

полімерних композицій, знижуючи їхню крихкість та підвищуючи 

деформативні властивості. Добавки-стабілізатори сприяють тривалому 

збереженню властивостей пластмас під час експлуатації, запобігаючи їх 

ранньому старінню під впливом сонячної радіації, кисню повітря, нагрівання та 

інших несприятливих чинників. Затверджувачі прискорюють процес твердіння 

полімерів та утворення просторової тривимірної структури. Забарвлені 

пластмаси одержують уведенням до їхнього складу пігментів та барвників. 

Стійкість пластмас проти займання підвищують антипірени. Для створення 

пористої структури пластмас використовують пороутворювачі. 

Полімерні будівельні матеріали та вироби класифікують за різними 

ознаками: за основним полімером, який входить до їхнього складу, за методом 

виробництва та сферою застосування в будівництві. 
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Головними критеріями класифікації полімерних речовин є хімічна 

природа, походження, спосіб синтезу та тверднення, склад основного ланцюга 

макромолекул та характер їхньої будови, здатність до пластичних деформацій 

при циклічній дії температурного фактору. 

За хімічною природою полімерні речовини поділяють на органічні та 

неорганічні. У неорганічних високомолекулярних сполуках (полімерах) атоми 

карбону відсутні, а в органічних – навпаки, макромолекули складаються 

переважно з атомів карбону. 

Полімерні матеріали за походженням поділяють на природні та штучні. 

Прикладом природних полімерів є лігнін та целюлоза, що є складовими 

деревини. До природних полімерів відносять також бавовну, вовну, шкіру, 

каучук тощо. Більш поширеними є штучні полімерні матеріали, які отримують 

шляхом синтезу із простих низькомолекулярних речовин, відомих як мономери. 

За способом синтезу та тверднення органічні полімерні речовини 

поділяють на полімеризаційні та поліконденсаційні. 

За здатністю до пластичних деформацій при циклічній дії температурного 

фактору органічні полімери поділяють на термопластичні та термореактивні. 

Термопластичні полімери (поліетилен, полістирол тощо) як 

полімеризаційного, так і полі конденсаційного типу, спроможні до пластичних 

деформацій при підвищенні температури, тобто здатні при нагріванні 

розм’якшуватися й переходити до в’язкопружного стану. При охолодженні вони 

твердіють, зберігаючи задану форму. Такі перетворення можуть повторюватися 

неодноразово. Термопластичні властивості пояснюються лінійною або 

розгалуженою будовою молекул і невисокою міжмолекулярною взаємодією між 

ними. З цим пов’язана також здатність більшості термопластичних полімерів 

розчинятися у відповідних середовищах. 

Термоактивні полімери також обох типів (фенол формальдегідні, 

карбамідні та інші полімери) проходять стадію пластичного деформування при 

підвищенні температури, але при цьому після охолодження в їхній структурі 

відбуваються незворотні зміни, які призводять до неможливості переходу їх у 
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пластичний стан при повторному нагріванні, тобто вони не можуть оборотно 

змінювати свої властивості й непридатні до повторного формування. Ці зміни 

структури пояснюються об’єднанням лінійних молекул у просторові сітки. З 

цієї ж причини термореактивні полімери здебільшого є більш теплостійкими, 

ніж термопластичні. Незворотні зміни в структурі термореактивних полімерів 

можуть бути викликані не тільки дією температурного фактору, але й хімічного 

реагенту (розчинника), ультрафіолетового чи γ-випромінювання. 

Ця класифікаційна ознака покладена в основу вибору методу переробки 

полімерів при отриманні пластмасових виробів різного призначення. 

Полімерні матеріали, або пластичні маси містять у своєму складі 

високомолекулярні органічні речовини – полімери й на певній стадії 

виробництва набирають пластичності, яка повністю або частково втрачається 

після затвердіння полімеру. 

Розрізняють пластичні маси прості, що складаються лише з полімерної 

речовини, і складні, до складу яких, крім полімеру, входять і інші компоненти: 

наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, затверджувачі, барвники тощо. 

Складні полімерні органічні матеріали, що відомі як пластмаси, можна 

розглядати як композиційні. Вони містять у своєму складі матрицю, утворену 

полімерними речовинами, та армувальний компонент, представлений 

наповнювачами різної дисперсності й добавками, призначеними для надання 

спеціальних властивостей. 

Будівельні матеріали та вироби на основі полімерних органічних речовин 

класифікують за видом основного полімеру, який входить до їхнього складу, за 

методом виробництва та галуззю застосування в будівництві. 

Усе різноманіття пластмас залежно від призначення їх у будівництві 

зводиться до таких основних груп: матеріали огороджувальних і несучих 

конструкцій; покриття підлог та опорядження стін; гідроізоляційні, 

герметизуючі, покрівельні, тепло- та звукоізоляційні матеріали; труби та інші 

погонажні вироби; санітарно-технічні вироби; лаки, фарби, клеї. 



О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв 

307 

Залежно від фізичного стану при нормальній температурі та інших 

властивостей пластмаси поділяють на жорсткі (модуль пружності Е > 1 ГПа), 

напівжорсткі (Е > 0,4 ГПа), м’які (Е = 0,02…0,10 ГПа) та еластичні (Е < 0,02 ГПа). 

Від інших будівельних матеріалів полімерні вигідно відрізняються 

багатьма показниками, які визначають умови раціонального застосування їх у 

будівництві. Принципове значення мають невичерпні можливості регулювання 

та програмування властивостей пластмас. 

Низькі істинна та середня густини й порівняно високі міцнісні показники 

дають змогу створювати ефективні конструкції з пластмас. Висока хімічна 

стійкість, непрокникність для води зумовлюють широке застосування їх для 

захисних покриттів, гідроізоляції будівель та споруд, влаштування покрівель, 

трубопроводів. Пластмаси – погані тепло- й електропровідники, тому їх 

використовують як теплоізоляційні матеріали та діелектрики. Висока 

прозорість, безбарвність, здатність пропускати ультрафіолетові промені – цінні 

властивості деяких пластмас. Це дає змогу використовувати їх у світлопрозорих 

огороджувальних конструкціях будівель та споруд, наприклад у куполах 

верхнього світла, огородженнях теплиць, оранжерей, лікувальних закладів. 

Окремі види пластмас здатні добре чинити опір стиранню. Завдяки цій 

особливості полімерні матеріали широко застосовують для настилання підлог. 

Одна з головних переваг пластмас – висока технологічність, легкість 

перероблення їх різними методами на вироби будь-якої форми. Вони легко 

піддаються механічній обробці, склеюються. Технологічні процеси 

виробництва пластмас механізовано та автоматизовано. 

Пластмаси не потребують періодичного зафарбування поверхні. Уведенням 

до складу вихідної композиції барвників чи пігментів можна одержати матеріал 

будь-якого забарвлення та відтінків, у тому числі багатоколірні імітації 

природного каменю, цінної породи дерева, шкіри, тканини, металу. 

Полімерні матеріали виробляють із простих хімічних речовин, які 

здобувають із такої доступної сировини, як нафта, природний газ, кам’яне 

вугілля, некормові відходи сільськогосподарського виробництва тощо. 

Полімерні матеріали біологічно стійкі. 
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Проте, застосовуючи полімерні матеріали, треба враховувати і їхні недоліки, 

такі як низькі теплостійкість та твердість, високий: температурний коефіцієнт 

розширення, токсичність деяких полімерних в’яжучих, займистість, схильність 

до старіння, повзучість, холодоламкість. Ці особливості пластмас слід брати до 

уваги насамперед при використанні їх як конструкційних матеріалів. 

Застосування полімерних матеріалів у будівництві характеризується 

високою економічною ефективністю. Вони дають змогу знизити; 

матеріаломісткість будівництва, розширити архітектурні можливості, змінити 

вигляд інтер’єрів, широко впроваджувати індустріальні методи ведення 

будівельних робіт, замінювати дефіцитні традиційні будівельні матеріали. 

 

14.2. Синтетичні полімери 

Полімерами (від грец. «полі» – багато, «мерос» – частина, частка, роlутеrеs – 

різноманітний) називають високомолекулярні сполуки, у молекулах яких 

елементарні (мономерні) ланки повторюються багатократно. Ці ланки 

з’єднуються між собою ковалентними зв’язками в довгі ланцюги різної будови – 

лінійні, розгалужені, які утворюють пластичні й жорсткі просторові решітки. 

Високомолекулярними сполуками вважають речовини з молекулярною 

масою понад 5000. Молекулярна маса низькомолекулярних сполук зазвичай не 

перевищує 500, а речовини, які мають проміжні значення молекулярної маси, 

називають олігомерами. Хімічна будова макромолекули практично відповідає 

хімічній будові структурної одиниці – мономеру. 

Зі збільшенням молекулярної маси полімеру підвищується його температура 

плавлення, зменшується розчинність в органічних речовинах, збільшується 

еластичність та міцність. Взаємозв’язок макромолекулярних ланцюгів також 

визначає властивості полімеру. Найменшу текучість і найвищу міцність мають 

сітчасті чи просторові полімери, побудовані з довгих ланцюгів, які з’єднуються 

один з одним у тривимірну сітку за допомогою поперечних хімічних зв’язків: 

… —А—А—А—А—А—А—А—А—  … 

… —А—А—А—А—А—А—А—А—  … 
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Якщо молекулярний ланцюг побудовано із зв’язаних між собою атомів 

вуглецю, то полімери вважаються карболанцюговими (поліетилен, 

полівінілхлорид тощо): 

                                
…—С —С —С —С —С —С… 
                                

Якщо поряд із вуглецем до ланцюга входять атоми кисню, сірки, азоту, 

фосфору, то полімери називаються гетероланцюговими (епоксидні, поліефірні 

тощо), наприклад: 

             
…—С—О —С—О —С—О —С—О —С—О —С—О—… 

             

Для гетероланцюгових полімерів характерна висока енергія зв’язку між 

молекулами і, отже, високі міцність та теплостійкість. Різновидом 

гетероланцюгових полімерів є елементоорганічні полімери, в основних 

молекулярних ланцюгах яких містяться атоми кремнію, алюмінію, титану та 

деяких інших елементів, що не входять до складу органічних сполук 

(кремнійорганічні полімери):  

CH3 CH3 CH3 CH3      CH3 
            

…— Sі —О — Sі —О — Sі —О — Sі —О — Sі —О—… 
            

CH3 CH3 CH3 CH3      CH3 

Залежно від характеру перетворень, що відбуваються з полімерами при 

нагріванні, розрізняють полімери термопластичні та термореактивні. 

Термопластичні полімери (термопласти), які мають лінійну чи 

розгалужену будову молекул (поліетилен, полістирол тощо), здатні при 

нагріванні розм’якшуватися й переходити до в’язкопружного стану, а також 

тверднути при охолодженні. 
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Термореактивні полімери (реактопласти), маючи просторову будову, не 

можуть оборотно змінювати свої властивості і при нагріванні перетворюються 

на неплавкі та нерозчинні продукти, не здатні до повторного формування 

(фенолформальдегідні, карбамідні та інші полімери). 

Полімерні речовини виробляють із простих хімічних речовин, які 

отримують із такої доступної сировини, як нафта, природний газ, кам’яне 

вугілля, некормові відходи сільськогосподарського виробництва тощо. 

Властивості пластмас та специфіка використання їх у будівництві суттєво 

залежать від виду полімеру та його поєднання з іншими компонентами. 

Полімери можуть перебувати в рідкому або твердому стані. Для твердих 

полімерів характерна аморфна чи кристалічна структура. Утворення кристалів 

призводить до втрати полімером еластичності, до збільшення його жорсткості 

та зменшення здатності до деформацій. Можливе упорядкування структури 

макромолекули й в аморфному стані. При різному укладанні макромолекул 

утворюються структури у вигляді клубків (глобул); їхній розвиток істотно 

впливає на властивості полімерів. 

Залежно від способу одержання синтетичні полімери поділяють на дві 

групи: полімеризаційні та поліконденсаційні. 

Полімеризація – це процес об’єднання молекул низькомолекулярної 

речовини (мономеру) без виділення будь-яких побічних продуктів. 

Молекулярна маса утворюваного полімеру дорівнює сумі молекулярних мас 

молекул, що зреагували. Щоб одержати матеріали з особливими 

властивостями, можна використати не один, а два чи три вихідних мономери; 

внаслідок їх спільної полімеризації їх одержують співполімери. 

Властивості полімерів та співполімерів залежать від умов полімеризації, 

якості вихідних мономерів, застосовуваних каталізаторів (прискорювачів) та 

інших факторів. 

У промисловості звичайно використовують чотири способи полімеризації: 

у блоці, розчині, емульсії та суспензії. 
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Поліконденсація – це процес одержання високомолекулярних сполук 

(поліконденсатів) з одночасним відщепленням низькомолекулярних продуктів 

реакції (води, хлороводню тощо). На відміну від полімеризаційних полімерів, 

елементарний склад поліконденсатів інший порівняно з елементарним 

хімічним складом вихідних речовин. 

Поліконденсати можна одержати чотирма способами: у розплаві, розчині, 

твердій фазі та міжфазною поліконденсацією. 

Полімеризаційні полімери. До полімеризаційних полімерів, широко 

застосовуваних для виготовлення будівельних пластмас, належать поліетилен, 

поліпропілен, поліізобутилен, полівінілхлорид, полівінілацетат, полістирол, 

поліакрилати. 

Поліетилен, поліпропілен, поліізобутилен входять до групи поліолефінів – 

високомолекулярних сполук на основі ненасичених вуглеводнів. Сировиною 

для них є гази – етилен, пропілен та ізобутилен, які утворюються здебільшого 

при термічних та каталітичних процесах переробки нафти. 

Поліетилен [—СН2—СН2—]n, поліпропілен [—СН3СН—СН— СН2—]n, 

поліізобутилен [—СН2—С (СН3)2—]n належать до групи поліолефінів – 

високомолекулярних сполук на основі ненасичених вуглеводнів. Сировиною 

для них є гази етилен, пропілен та ізобутилен, які утворюються здебільшого 

при термічних та каталітичних процесах переробки нафти. 

Поліетилен має лінійну будову молекули, його виготовляють на 

установках високого (150…300 МПа), середнього (3…4 МПа) та низького 

(0,25…0,50 МПа) тиску. Густина поліетилену 0,91…0,97 г/см3, температура 

плавлення 105…135 °С, міцність на розтяг 12…40 МПа, молекулярна маса 

30 000…60 000 од. Для поліетилену характерні низька розчинність у 

органічних розчинниках і стійкість до дії кислот, лугів та солей, висока 

водостійкість та механічна міцність. 

Недоліками поліетилену є низька теплостійкість (80 °С), погана адгезія до 

клеїв, схильність до старіння та враження гризунами. 
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На основі поліетилену виготовляють труби, фітинги, плівки, пінопласти. 

Поліпропилен, не поступаючись перед поліетиленом за водо- та хімічною 

стійкістю, переважає його за теплостійкістю і механічними властивостями. 

Поліпропилен прозорий, не має запаху. Густина поліпропилену 0,905 г/см3, 

молекулярна маса 80 000…150 000, температура розм’якшення 160 °С. 

Застосовують поліпропилен для виготовлення плівок, листових і 

плиткових облицювальних матеріалів, волокон для килимових матеріалів, 

пінопластів, погонажних, санітарно-технічних та інших виробів. Вироби з цих 

полімерів легко зварюються й піддаються механічній обробці. 

Поліізобутилен – це еластичний, каучукоподібний матеріал із 

молекулярною масою 300 000…500 000. На відміну від каучуків, 

поліізобутилен не здатний до реакції вулканізації. Густина поліізобутилену 

0,91…0,93 г/см3, відносне видовження 1000…2000 %. Поліізобутилен 

водостійкий, на нього не діють кислоти, луги, солі галоїдів, полярні 

розчинники, але він розчиняється в ароматичних вуглеводнях (бензолі, толуолі 

тощо) та мінеральних маслах, набухає в жирах та рослинних оліях. Висока 

морозостійкість (-75 °С) зумовлюється низькою температурою склування. 

Поліізобутилен у поєднанні з наповнювачами (сажею, графітом, тальком) 

застосовують у різноманітних герметизуючих матеріалах, які призначені для 

ущільнення горизонтальних та вертикальних швів у панельних будівлях. Із 

поліізобутилену виготовляють липкі стрічки, лінолеумні клеї, гідроізоляційні 

матеріали. 

Недоліки поліізобутилену – підвищена повзучість і займистість. 

Полівінілхлорид [—СН2—СНС1—]n є продуктом полімеризації 

вінілхлориду, одержуваного з ацетилену та хлороводню чи з дихлоретану. Це 

білий порошок аморфної будови, позбавлений запаху. Густина полівінілхлориду 

1,135…1,40 г/см3, міцність при розтягу 50…60 МПа, при вигині 80…120 МПа, 

температура розм’якшення майже 80 °С, теплостійкість 60 °С. 
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Недоліками полівінілхлориду є різке зниження міцності при підвищенні 

температури, повзучість при тривалій дії навантаження, низькі морозостійкість, 

температура склування (-12 °С). 

До цінних властивостей полівінілхлориду належать: стійкість до дії 

кислот, лугів, спирту, бензину, мастильних речовин, а тому його широко 

застосовують для виробництва труб, захисних покриттів, ємностей. Цей 

полімер використовують для виготовлення різних матеріалів: лінолеумів, 

гідроізоляційних декоративних матеріалів, погонажних виробів, ніздрюватих 

теплоізоляційних матеріалів. 

Полівінілацетат [—СН2—СНСОСН3—]n є полімером вінілацетату, що 

синтезується з ацетилену та оцтової кислоти. Основний метод його 

одержання – емульсійний. Полівінілацетатна емульсія – це в’язка однорідна 

рідина білого кольору. Густина її 1,02…1,03 г/см3, вміст твердої фази 

полімеру – понад 50 %. Завдяки хорошим адгезії, світлостійкості, еластичності 

та безбарвності полівінілацетат широко застосовують у виробництві шпалер, 

що миються, приклеювальних мастик та клеїв, безшовних мастикових підлог, а 

також для полімерцементних бетонів. 

Полістирол [—С6Н5СН—СН2—]n є полімером стиролу, безбарвної рідини, 

нерозчинної у воді. 

У промисловості полістирол одержують блоковим, емульсійним та 

суспензійним методами. Випускають у вигляді безбарвних та кольорових 

гранул, білого крупнозернистого порошку. 

Полістирол – твердий, пружний, безбарвний і прозорий полімер густиною 

1,04…1,10 г/см3, молекулярною масою 50 000…300 000. Границя міцності при 

вигині 90…95 МПа, при стиску 80…110 МПа. Полістирол водостійкий, добре 

чинить опір дії концентрованих кислот (крім азотної та льодяної оцтової), 

лугів. Для полістиролу характерна висока прозорість, він пропускає до 90 % 

променів видимої частини спектра. 

Основні недоліки полістиролу – його крихкість та погана стійкість щодо 

дії ряду органічних розчинників. 
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З полістиролу виготовляють пінопласти, облицювальні плитки тощо. 

Співполімеризацією стиролу з каучуком одержують удароміцний полістирол. 

Поліакрилати – це полімери акрилової та метакрилової кислот і їхніх 

похідних. Вони безбарвні, світлоатмосферостійкі, прозорі, густина їх 1,2 г/см3, 

температура розм’якшення 80…100 °С, міцність на розтяг до 75 МПа. 

Із поліакрилатів у будівництві найбільшого поширення набув 

метилметакрилат – органічне скло, що пропускає понад 99 % сонячного світла і 

здатне пропускати до 70 % ультрафіолетового проміння. Поліметилметакрилат 

застосовують для скління теплиць, оранжерей, плавальних басейнів, а також у 

вигляді емульсій для фарб, лаків тощо. 

Промисловість випускає багато поліконденсаційних полімерів, деякі з них 

застосовують у будівництві як конструкційні та облицювальні пластмаси, 

ефективні теплоізоляційні матеріали, композиції для влаштування монолітних 

покриттів підлог, гідрофобізації тощо. 

Фенолальдегідні полімери – це продукти поліконденсації фенолу та 

альдегідів (формальдегіду, фурфуролу тощо). Вони бувають як термоактивними 

(різольними), так і термопластичними (новолаковими). Для виготовлення 

будівельних матеріалів широко використовують різольні фенолформальдегідні 

полімери, їх застосовують як зв’язувальне у виробництві паперово- та 

деревношаруватих і деревностружкових плит, сотопластів, мінерало- та 

шлаковатних матів, газонаповнених матеріалів, спиртових лаків, клеїв тощо. Із 

преспорошків формальдегідних полімерів методом гарячого пресування 

виготовляють профілі, розетки, вентиляційні решітки та інші архітектурні деталі. 

Матеріали, виготовлювані на основі цих полімерів, мають високу міцність, 

жорсткість, важкоспалювальність. 

Аміноальдегідні полімери – це продукти поліконденсації амінів (сечовини, 

меламіну) з альдегідами. Їх виготовляють у вигляді водних розчинів та 

емульсій. Стверджуються вони мінеральними та органічними кислотами. 
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Аміноальдегідні полімери використовують у виробництві 

опоряджувальних, теплоізоляційних пластмас, шаруватих пластиків та клеїв. 

Матеріали на їхній основі характеризуються високою твердістю, міцністю, 

тепло- та світлостійкістю, відмінними естетичними властивостями. 

Епоксидні полімери – це продукти поліконденсації епіхлоргідрину з 

дефінілпропаном. Перехід в’язкорідкого полімеру в твердий стан досягається за 

допомогою затверджувачів при нормальній та підвищеній температурах. 

Епоксидним полімерам притаманна хороша адгезія до різних будівельних 

матеріалів, незначна усадка, високі міцнісні показники. 

Епоксидні полімери використовують для виготовлення водо- та хімічно 

стійких клеїв, як зв’язувальне для склопластиків, полімербетонів. 

Поліуретани – це продукти поліконденсації ізоціанатів та багатоатомних 

спиртів, що містять дві та більше гідроксильних груп. Лінійні поліуретани 

застосовують для виготовлення пінопластів, волокон, плівок, листових 

матеріалів, які витримують високу вологість та температуру до 110 °С. 

Маючи цінні властивості, ці матеріали пожежонебезпечні, і тому їх 

використовують у поєднанні з неорганічними наповнювачами або в 

конструкціях, захищених від вогню. 

Поліефіри – це група полімерів, одержуваних поліконденсацією 

багатоосновних кислот із спиртами. Поширеність сировини та відносна 

дешевизна дають змогу застосовувати поліефірні полімери для виготовлення 

склопластиків, світлопрозорих та кольорових покриттів, санітарно-технічних 

виробів, фасадних фарб та лаків. Робоча температура поліефірних пластмас 

становить –30…+80 °С. 

Кремнійорганічні полімери (або силікони) – це полімери, які містять 

кремній. Мономерами для них є сполуки, одержувані взаємодією кремнію із 

хлоридом метилу та етилом. Кремнійорганічні полімери характеризуються 

високою теплостійкістю (понад 400 °С), а також водостійкістю, гідрофобністю, 

хімічною стійкістю, морозостійкістю. Недоліками їх є невисока механічна 

міцність і слабка адгезія щодо інших матеріалів. 
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Кремнійорганічні полімери застосовують для виготовлення захисних та 

жаростійких покриттів, гідрофобізуючих речовин, клеїв, емалей, фарб, 

герметиків, пінопластів, склопластиків тощо. 

Порівняльну характеристику термопластичних та термореактивних 

полімерів подано в табл. 14.1. 

Таблиця 14.1 – Порівняльні властивості полімерів 

Полімери 
Істинна 

густина, кг/м3 

Міцність 
при розтягу, 

МПа 

Температурна 
границя 

застосування, 
°С 

Холодостійкість, 
°С 

Термопластичні: 

поліетилен високого тиску 910…990 12…40 60 -60 
полістирол 1040… 1100 35…60 15 -20 
поліметилметакрилат 1180…1200 60…80 80 -25 
полівінілхлорид (вініпласт) 1135… 1400 50…60 60 - 15 

Термореактивні: 

фенолформальдегідні 1140… 1300 12…50 100 -20 
меламіноформальдегі дні 1400… 1550 56…92 120 -20 
поліефірні 1200… 1250 42…48 100 -40 
епоксидні 1100… 1200 65…80 120 -40 
полісилокеанові 
(кремнійорганічні) 1600…2100 40…60 350 -60 

 

Ефективність застосування полімерних матеріалів у будівництві пов’язана 

з їх низькою середньою густиною і високим коефіцієнтом конструктивної 

якості порівняно з іншими будівельними матеріалами. 

 

14.3. Технологія полімерних матеріалів 

Виготовлення полімерних матеріалів та виробів передбачає підготовку 

сировинних компонентів, їх дозування, змішування, формування й стабілізацію. 

Вироби виготовляють вальцюванням (каландруванням), екструзією, 

пресуванням, литтям під тиском, термоформуванням, зварюванням, 

склеюванням, контактним та промазним способами тощо. Ніздрюваті 

теплоізоляційні матеріали виготовляють спінюванням та пороутворенням. 
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При вальцюванні пластмаса формується в зазорі між валками, що 

обертаються. Цим досягаються однорідність маси, її пластифікація, а далі 

утворюється нескінченне полотно заданої ширини та товщини. Вальцюванням 

виготовляють рулонні, плівкові та листові полімерні матеріали з 

термопластичних композицій. 

При екструзії виробам надають певного профілю, продавлюючи нагріту 

масу крізь мундштук (формоутворювальний отвір). Методом екструзії 

виготовляють профільні (погонажні) будівельні вироби, труби, листи, плівки, 

лінолеум. Для видавлювання пластичних мас використовують здебільшого 

шнекові екструзійні машини. 

Пресуванням виготовляють вироби на основі термоактивованих полімерів. 

Розрізняють формування у пресформах при виготовленні виробів із 

преспорошків (будівельна фурнітура, віконні та дверні пристосування, 

санітарно-технічне обладнання) і плоске пресування в багатоповерхових пресах 

при виготовленні листових паперових та деревних шаруватих пластиків, 

фанери, деревностружкових плит, текстолітів. 

Лиття під тиском застосовують переважно при виготовленні виробів із 

термопластів. 

Нагрітий до в’язкотекучого стану в нагрівальному циліндрі литтєвої 

машини полімер плунжером упорскують у рознімну форму, охолоджувану 

водою. Таким способом виготовляють полістирольну облицювальну плитку, 

деталі для з’єднання труб. 

Термоформуванням переробляють нагріті листові, плівкові, трубчасті 

пластмасові заготовки з метою надання їм складнішої форми й одержання 

готових виробів. Зусилля, потрібне для формування, створюється механічно, 

гідравлічно, пневматично, вакуумуванням чи комбінацією двох із цих способів. 

До основних методів формування з листів належить штампування, 

пневмоформування та вакуумформування. 

Різновидом термоформування є контактне формування, використовуване для 

виготовлення великогабаритних нестандартних виробів складної конфігурації. 
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Зварювання та склеювання використовують для з’єднання заготовок із 

пластмас, виготовлення виробів заданої форми. 

Зварювання застосовують для з’єднання термопластичних пластмас а 

склеювання – для з’єднання як термопластичних, так і термореактивних 

пластмас. У найпростішому випадку клеєм для термопластичних мас може 

бути органічний розчинник, який спричинює набухання кінців деталей, що 

стикуються, та їхнє злипання при стиску. 

Напилення – це спосіб нанесення на поверхню будівельних виробів та 

конструкцій порошкоподібних полімерів, які, розплавляючись, прилипають до 

неї, а при охолодженні утворюють міцну плівку покриття. Розрізняють 

газополум’яне, вихрове та псевдорідке напилення. Напиленням створюють 

декоративне, антикорозійне та антифрикційне покриття. 

Крім описаних найтиповіших методів переробки пластмас, застосовують 

багато інших високопродуктивних механізованих та автоматизованих методів. 

Як приклад можна навести технологію безперервного виробництва 

тришарових стінових панелей типу «сендвич» з полівінілхлоридною та 

алюмінієвою обшивками і середнім шаром ефективного поліуретанового чи 

полістирольного пінопласту. Сучасна технологія переробки пластмас дає 

змогу створювати з них монолітні великопрольотні конструкції, наприклад 

купольні, одержувані пошаровим напиленням склопластикової оболонки й 

пінопласту на пневмоопалубку. 

 

14.4. Основні властивості полімерних матеріалів 

Властивості пластмас залежать від багатьох факторів: хімічної будови 

полімерів, типу наповнювача, вмісту добавок (пластифікаторів, барвників, 

стабілізаторів), технології виготовлення. Різноманітність пластмас визначає й 

широкий діапазон змінювання їхніх властивостей. Проте існують і спільні 

особливості, що визначаються складом і структурою пластмас. 

Середня густина пластмас становить 900…2200 кг/м3. Найбільше на 

середню густину пластмас впливають наповнювачі, які становлять значну 
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частину їхнього об’єму. Середня густина пластмас, які містять важкі мінеральні 

наповнювачі (полімербетони), перевищує 2000 кг/м3. Густину пластмаси можна 

регулювати, змінюючи її пористість. Середня густина ніздрюватих пластмас (із 

пористістю до 95 %) становить 10…20 кг/м3. 

Пластмаси мають низьку середню густину, але високі механічну міцність 

та коефіцієнт конструктивної якості, який дорівнює 1…2 (у цегли – 0,02, у 

важкого бетону – 0,04). Границя міцності при стиску склопластиків досягає 

майже 350 МПа, текстоліту – до 250 МПа, а межа міцності при розтягу та 

вигині склопластиків дорівнює відповідно 450 і 550 МПа. 

Властивості пластмас щодо води залежать від їхньої структури і ступеня 

гідрофільності. Водопоглинання щільних гідрофобних полімерних матеріалів 

становить 0,1…0,5 %, а високопористих із гідрофільними наповнювачами чи 

відкритою пористістю – 30…90 %. Завдяки високій непроникності полімерні 

плівкові, рулонні та мастикові матеріали, особливо на основі поліетилену, 

полівінілхлориду, синтетичних каучуків, широко застосовують для гідроізоляції. 

Пластмаси – хороші діелектрики, але для них характерна здатність 

акумулювати статичну електрику на поверхні. Результатом електризації є 

вловлювання пилу поверхнею пластмас, а також утворення електростатичного 

заряду, що негативно впливає на людину. 

Пластмаси мають низьку теплопровідність, що важливо для 

огороджувальних конструкцій. 

Хімічна стійкість – це дуже важлива властивість пластмас, залежна не 

лише від полімеру, а й від наповнювача, пластифікатора та інших компонентів. 

Хімічна стійкість пластмас дає змогу використовувати їх для захисту від корозії 

будівельних конструкцій у воді, розчинах солей, кислот та інших агресивних 

середовищах. 

Цінною властивістю багатьох пластмас є низька стираність, що особливо 

важливо при застосуванні пластмас для влаштування підлог. 

Важлива характеристика деяких пластмас – високий опір удару (ударна 

в’язкість). 
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Пластмаси мають високі декоративні якості, що дає змогу 

використовувати їх для опорядження стін та покриття підлог. 

Поряд з комплексом позитивних властивостей пластмаси мають і ряд 

негативних. У більшості пластмас низька теплостійкість, яка не перевищує 

60…80 °С, і лише в окремих пластмас досягає 200… 350 °С. Багато пластмас є 

горючими, виділяють отруйні гази при горінні, легко спалахують. При 

переробці пластмас та їх експлуатації всередині приміщень нерідко 

виділяються токсичні речовини. Застосування полімерних матеріалів у 

будівництві можливе лише після встановлення ступеня їхньої токсичності. 

Пластмасам притаманна мала поверхнева твердість. Вона не перебуває в 

прямій залежності від міцності, як, наприклад, у металів. 

При тривалій дії напружень пластичні маси більшою мірою, ніж багато 

інших матеріалів, схильні до необоротних деформацій – повзучості. Із 

підвищенням температури повзучість зростає й призводить до небажаних 

деформацій конструкцій. 

Модуль пружності пластичних мас навіть при нормальній температурі 

значно менший, ніж модуль пружності звичайних будівельних матеріалів. 

Визначаючи значення допустимих напружень у конструкціях із пластмас, поряд 

з міцнісними показниками слід брати до уваги й максимально допустиму 

залишкову деформацію. 

При дії розтягальних напружень багато пластмас характеризуються 

значним відносним видовженням – 20…300 %. Відносне видовження пластмас 

важливо брати до уваги в розрахунках гідроізоляції дахових покриттів, 

трубопроводів та інших елементів будівель і споруд. 

Значний недолік пластмас – високий температурний коефіцієнт лінійного 

розширення [у поліетилену він дорівнює (160…236)‧10-6 К-1, що у 10 разів 

вище, ніж у сталі]. Великі значення температурного коефіцієнта лінійного 

розширення пластмас у поєднанні з малою теплопровідністю зумовлюють 

значні залишкові внутрішні напруження, які можуть спричинювати появу 

тріщин у будівельних виробах при різних змінах температури. 
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Окремі види пластмас схильні до старіння, тобто їхні властивості під 

впливом теплоти, світла, кисню повітря з часом погіршуються. Для забезпечення 

високої стійкості полімерів до старіння важливе значення мають правильний 

вибір вихідної сировини, її чистота, технологічні параметри виробництва. 

 

14.5. Галузі застосування полімерних матеріалів та виробів 

Матеріали для покриття підлог. Покриття підлог із полімерних матеріалів 

гігієнічні, еластичні, зносостійкі, тепло- та звукоізоляційні, досить довговічні і, в 

поєднанні з можливістю індустріалізації будівельних робіт, досить ефективні. 

Майже 70 % загального випуску полімерних матеріалів для підлоги 

припадає на частку полівінілхлоридного лінолеуму. 

Лінолеуми – це рулонні матеріали, виготовлювані на основі 

полівінілхлоридних, алкідних, гумових та інших полімерів. Вони призначаються 

для влаштування покриттів підлог у житлових, громадських та деяких 

промислових будівлях. Застосування лінолеумних покриттів у 5-7 разів скорочує 

тривалість робіт порівняно з настиланням дощатих та паркетних підлог. 

Виготовлені з високоякісних матеріалів згідно з усіма вимогами технології, вони 

можуть служити 20-25 років. Лінолеуми випускають без підоснови, а також на 

тканинній, повстяній та інших видах підоснови. Безосновні лінолеуми 

випускають одношаровими та багатошаровими. Вони можуть мати поверхню, 

зафарбовану в різні кольори, гладеньку, з візерунком, блискучу, матову, тиснену. 

Лінолеуми виготовляють трьома способами: каландровим, промазним та 

екструзійним. 

Лінолеум без підоснови формують каландровим та екструзійним 

способами. 

За каландровим способом після змішування компонентів виконують 

пластифікацію маси переробкою на вальцях, а далі – формування полотна на 

каландрах. До складу маси одношарового лінолеуму входять: суспензійний 

полівінілхлорид – 40…45 %; пластифікатор дибутилфталат – 17-23 %; 
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стабілізатор – 0,5…1,0 %; наповнювачі – 19…35 %; пігменти – 5…15 %. 

Стабілізують полімер cтеаратами кальцію та барію. У багатошарових лінолеумах 

до складу маси для лицьового шару звичайно вводять у 2-3 рази більше 

полімерного в’яжучого і відповідно менше наповнювачів, ніж для нижніх шарів. 

Віддозовані компоненти перемішують у лопатевих змішувачах при 

60…80 °С. Пластифікацію виконують при 130…150 °С активним розширенням 

і перемішуванням маси на валкових змішувачах з двома паралельними парами 

вальців. Полотно формують на багатовалкових каландрах. 

Багатошаровий лінолеум одержують дублюванням плівок різного 

наповнення та забарвлення при температурі 170 °С. 

Екструзійний спосіб виготовлення безосновного лінолеуму передбачає 

нагрівання лінолеумної маси, пластифікацію та формування полотна 

безперервним видавлюванням крізь формувальну головку екструдера. 

Лінолеуми на підоснові виготовляють промазним способом. Лінолеумну 

пасту наносять на рухому підоснову з наступною термообробкою 

(желіруванням) у камерах та ущільненням на каландрі. Для виготовлення 

промазного лінолеуму використовують емульсійний полівінілхлорид, здатний 

до настоутворення. Як підоснову застосовують лляні, джутові, кенафні тканини 

та неткану повстяну підкладку. 

Полівінілхлоридний лінолеум виготовляють у вигляді полотнищ, ширина 

яких 1200…2400 мм, товщина до 2,1 мм і довжина не менше як 12 м. 

Полівінілхлоридний лінолеум зберігають у рулонах у вертикальному положенні 

при температурі, не нижчій ніж 10 °С. Приклеюють його до основи бітумними 

та іншими мастиками. Застосовують його також у вигляді зварних килимів на 

всю площу підлоги приміщення. 

Гліфталевий (алкідний) лінолеум виготовляють на тканинній основі 

промазним способом. Лінолеумну пасту одержують із фталевого ангідриду, 

гліцерину та модифікуючих добавок. Основний недолік алкідного лінолеуму – 

підвищена крихкість, особливо при від’ємних температурах. 
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Колоксиліновий (нітроцелюлозний) лінолеум на відміну від гліфталевого 

виробляють одношаровим без підоснови. Цей вид лінолеуму має характерний 

червоний чи коричневий колір, високу гнучкість навіть при від’ємних 

температурах. Його недолік – підвищена займистість.  

Гумовий лінолеум – релін – виготовляють з гумових сумішей на основі 

синтетичних каучуків. Релін – це дво- чи тришаровий рулонний матеріал; він 

характеризується низькими водопоглинанням, зносостійкістю, високою 

еластичністю, світло- та кольоростійкістю, кислото- та лугостійкістю, 

звукопоглинальністю. 

Перспективні для покриття підлог у житлових та громадських будівлях 

синтетичні килимові матеріали. Це, як правило, неткані матеріали ворсової чи 

повстяної структури (ворсолін та ворсоніт). 

Рулонні килимові матеріали, виготовлювані із зносостійких синтетичних 

(поліамідних, поліпропіленових) чи змішаних волокон застосовують як покриття 

для підлог із високими електричними та комфортними характеристиками. 

За способом виробництва існує багато різновидів нетканих килимових 

матеріалів. Основні з них – ворсово-прошивні (тафтингові) з розрізним або 

петельним ворсом різної висоти, голкопробивні (або повстяні) безворсові 

матеріали, промазні килимові покриття з петельним ворсом та 

полівінілхлоридною плівковою основою, електростатичні (або флоковані) 

килими з оксамитистою ворсовою структурою. 

Килимові матеріали для покриття підлог виготовляють у вигляді рулонів, 

довжина яких не менш як 10 м, ширина 1…3 м (максимальну ширину мають 

тафтингові та ворсові килими), товщина 3…8 мм; тафтингові килими можуть 

мати ворс завдовжки в кілька сантиметрів. Більшість килимових матеріалів 

дублюють із пористою латексною підосновою, яка поліпшує їхні акустичні та 

теплотехнічні властивості. 

Килимові матеріали можуть бути однотонними або мати багатоколірний 

рисунок. 
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Плитки для підлог виготовляють із полівінілхлориду, інден-кумаронових 

полімерів, каучуків та регенерованої гуми, фенопластів. Порівняно з 

рулонними матеріалами плиткові покриття надійніше кріпляться до основи, 

легко замінюються під час ремонту, дають змогу створювати рисунок підлоги; 

при укладанні не дають відходів, зручні в транспортуванні. Проте підлоги з 

плиток менш гігієнічні й більш трудомісткі. 

Плитки можна також вирубати із вибракуваних кусків лінолеуму. 

Крім рулонних та плиткових для влаштування підлог застосовують 

мастикові безшовні матеріали, які наносять поливанням чи розпилюванням на 

різні, переважно бетонні основи з наступним отвердінням при кімнатній 

температурі. Наливні підлоги з мастикових матеріалів гігієнічні та зручні в 

експлуатації, технологічні. 

Як полімерні в’яжучі, вміст яких у мастикових покриттях підлог не менше 

як 50 %, застосовують водні дисперсії полімерів – полівінілацетату та латексів, 

співполімери вінілацетату з етиленом, поліакрилонітрилу; використовують 

також рідкі термореактивні олігомери: фенолформальдегідні, карбамідні, 

поліефірні, епоксидні, фуранові та їхні модифікації. 

Уводячи в пасти спеціальні добавки, можна створювати теплоізоляційні, 

пиловідштовхувальні, бактерицидні, діелектричні, рентгенонепроникні та інші 

підлоги. 

Конструкційні матеріали. Як елементи несучих, огороджувальних та 

інших стрепфельних конструкцій застосовують деревошаруваті пластики, 

склопластики, полімерні бетони, деревостружкові, деревоволокнисті плити, 

фанеру та фанерні вироби. 

Деревошаруваті пластики (ДШП) – це листові та плиткові матеріали, 

виготовлювані гарячим пресуванням пакетів та листів із деревного шпону, 

просочених полімером. Товщина деревного шпону залежно від настроювання 

лущильного верстата може бути 0,5…2,5 мм. Стрічку шпону розрізують на 

листи заданих розмірів, сушать у роликових сушарках до вологості 9…12 %. 
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В’яжучим для ДШП є резольні фенолформальдегідні або фенолокарбамід-

формальдегідні полімери. Для просочування шпону використовують розчини 

полімерів різної концентрації (28…55 %). Шпон просочують у ваннах з 

полімерним розчином протягом 1 год при температурі 15…25 °С. Глибоке 

просочування виконують в автоклавах при тиску 0,4…0,5 МПа. Просочений шпон 

сушать у камерах або в конвеєрних сушарках при 80…90 °С. Вміст полімеру в 

просоченому шпоні 16…24 %. Просочений та висушений шпон збирають у пакети 

з урахуванням товщини виготовлюваного пластика та його властивостей. На 1 см 

товщини готового виробу потрібно 20…25 листів шпону. Властивості ДШП багато 

в чому залежать від напряму волокон шпону в суміжних шарах пластика. 

Пресують зібрані пакети на багатоповерхових гідравлічних пресах 

(рис. 14.1), які обігріваються парою, при тиску 15…16 МПа й температурі 

140…150 °С. 

       

Рис. 14.1. Багатоповерховий гідравлічний прес: 

1 – рейка; 2 – траверса; 3 – колена; 4 – плити преса;  

5 – рухомий стіл; 6 – робочий  циліндр із плунжером 

 

Деревошаруваті пластики за основними фізико-механічними 

властивостями переважають вихідну деревину й використовуються для 

виготовлення несучих конструкцій, допоміжних і монтажних елементів. 
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Склопластики – це конструкційні композиційні матеріали, що містять як 

ущільнювальний наповнювач скловолокнисті матеріали, зв’язані синтетичними 

полімерами. Спільна робота склонаповнювача й синтетичного зв’язувального 

забезпечує склопластикам ударну міцність, стійкість до атмосферних та 

хімічних впливів, високі тепло-, електро- та звукоізоляційні властивості. 

Залежно від виду й розміщення наповнювача розрізняють склопластики на 

основі орієнтованих волокон (СВАМ – скловолокнистий анізотропний 

матеріал), рублених волокон, тканих та нетканих скловолокнистих матеріалів; 

в’яжучим є модифіковані поліефіри, фенолформальдегідні та епоксидні смоли. 

Склопластики пропускають до 90 % світла на товщину 1,6 мм, у тому 

числі до 30 % ультрафіолетового спектру. 

Склопластики використовують: у вигляді плоских та хвилястих листів для 

влаштування світлопрозорої покрівлі промислових будівель і споруд, теплиць, 

оранжерей; для малих архітектурних форм тришарових світлопрозорих і глухих 

огороджувальних засобів і покриттів; оболонок і куполів, виробів коробчастого 

та трубчастого перерізів, віконних та дверних блоків; санітарно-технічних 

виробів; форм для  виготовлення бетонних і залізобетонних виробів тощо. 

Гарячим пресуванням пакетів з оброблених зв’язувальним полотнищ 

скловолокнистої тканини виготовляють шаруватий листовий матеріал — 

склотекстоліт. Його застосовують при влаштуванні електророзподільних щитів, 

для обшиття тришарових панелей стін і покриттів у будівлях хімічних 

підприємств, обшиття тришарових елементів просторових конструкцій, які 

експлуатуються у хімічно агресивних середовищах. Границя міцності 

склотекстолітів при розтягу за основою досягає 220…300 МПа. 

Листові поліефірні склопластики на основі рубленого волокна (завдовжки 

40…50 мм) одержують безперервним формуванням у вигляді плоских та 

волокнистих листів на конвеєрних установках. Межа міцності їх при розтягу 

має бути не менше ніж 40…50 МПа. Листові поліефірні склопластики 

призначаються переважно для покрівлі та декоративних захисних засобів. 
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Полімербетони – це композиційні матеріали, одержувані внаслідок 

затвердіння суміші, яка складається з полімерного зв’язувального, мінеральних 

заповнювачів та наповнювачів. Як полімерне зв’язувальне застосовують фуранові, 

епоксидні, фенолформальдегідні та поліефірні смоли. До мінеральних 

наповнювачів належать порошки з розміром часточок менш як 0,16 мм, до 

заповнювачів – пісок з розміром зерен до 5 мм і щебінь з розміром зерен до 50 мм. 

Полімеррозчини не мають у своєму складі крупного заповнювача – щебеню. 

Основні властивості полімербетонів визначаються хімічною природою 

полімерного зв’язувального, видом і вмістом наповнювачів та заповнювачів. 

Найвищі фізико-механічні властивості полімербетони мають тоді, коли 

зв’язувальним є епоксидні смоли. Висока вартість і дефіцитність епоксидних 

полімерів обмежує їх застосування. Звичайна витрата зв’язувального 

100…200 кг на 1 м3 бетону при відношенні зв’язувального до мінеральної 

частини бетону 1:5…1:12 за масою. 

Найбільш поширені полімербетони на фуранових смолах, які можуть 

затвердіти при додаванні сульфокислот. 

Границя міцності полімербетонів при стиску 60…120 МПа, при вигині 

12…40 МПа. Морозостійкість полімербетонів 200…300 циклів. Водостійкість 

залежить від виду зв’язувального. Найбільш водостійкі полімерні бетони на 

епоксидному зв’язувальному. Полімербетони мають високу зносостійкість, 

кавітаційну та хімічну стійкість. Ударна міцність полімербетону на фурановому 

зв’язувальному в 4-6 разів вища, ніж у цементних бетонів. 

Полімербетони добре склеюються з цементним бетоном, міцність 

зчеплення наближається до міцності на розтяг цементного бетону. 

Полімербетони можна підсилювати армуванням. 

Одним із напрямів використання полімерів та мономерів є модифікація 

властивостей бетонів за допомогою їх просочування. Щоб змінити структуру та 

властивості бетонів, застосовують рідкі мономери (метилметакрилат чи стирол) 

і полімери (епоксидні й поліефірні смоли) та різні композиції на їхній основі. 
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Глибина просочування 1…20 см. Для повного просочування щільного бетону 

потрібно 2…5 % мономеру за масою (4…10 % за об’ємом). Просочені бетони 

називають бетонополімерами. 

Опоряджувальні матеріали. Матеріали для опорядження стін – 

найширша група полімерних оздоблювальних матеріалів: листових, 

плиткових, рулонних, профільно-погонажних, лакофарбових тощо. Серед 

плиткових та листових матеріалів для опорядження поширені декоративний 

паперово-шаруватий пластик (ДПШП), листи й плитки з полістиролу та 

полівінілхлориду. 

Декоративний паперово-шаруватий пластик виготовляють гарячим 

пресуванням просоченого полімерами спеціального паперу. Поверхня 

пластика може бути одно- та багатоколірною, глянцевою, матовою, імітувати 

деревину та камінь. 

Полістирольні плитки виготовляють квадратними, розмірами 

100×100×1,25 і 150×150×1,35 мм, а також прямокутними й фризовими. 

Метод виготовлення – лиття під тиском. Сировиною для їх виробництва є 

емульсійний полістирол та тонкомелені мінеральні наповнювачі. Лицьова 

поверхня плиток буває гладенькою, глянцевою, напівматовою чи рівномірно 

забарвленою. На зворотному боці плиток, по периметру є бортики та 

рельєфна сітка. 

Полістирольні листи для індустріального опорядження стін випускають 

розміром 140×600 мм, товщиною 1,5…4,0 мм. Їх виготовляють методом 

екструзії з удароміцного полістиролу з межею міцності при розтягу 

30…45 МПа, при вигині 85 МПа. Великорозмірні листи використовують для 

облицювання стін приміщень, громадських будівель. 

Рулонні полімерні матеріали для внутрішнього опорядження стін, стель та 

вбудованих меблів поділяють на плівкові, лінкруст, текстовініт, ворсисті та 

вологостійкі (такі, що миються) шпалери. 
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Полівінілхлоридні плівки – це велика група рулонних опоряджувальних 

матеріалів, широко застосовуваних у сучасному житлово-громадському 

будівництві для оздоблення стін, меблів та інших поверхонь. Плівки 

виготовляють із пластифікованого полівінілхлориду одноколірними та з 

багатоколірним друкованим рисунком, гладенькими та рельєфними. 

Розрізняють плівки безосновні, з клейовим шаром, на паперовій та 

тканинній основі. Плівки на звукоізолювальній підоснові використовують для 

опорядження приміщень з підвищеними акустичними вимогами. 

Лінкруст – різновид плівок на паперовій основі. Це рулонний матеріал 

завдовжки 12 м, завширшки 500…750 мм, завтовшки 0,5…1,2 мм; виготовляється 

нанесенням на папір пасти з полівінілхлориду чи іншого полімеру, наповненої 

деревним чи з кори борошном. Він має рельєфний рисунок. Наклеївши лінкруст 

на стіни, його  звичайно зафарбовують олійними чи синтетичними фарбами. 

Текстовініт належить до рулонних матеріалів на тканинній основі. Його 

виготовляють нанесенням пасти, яка складається з полівінілхлориду, 

пластифікатора та мінеральних пігментів, на бавовняну тканину з наступним 

тисненням та термообробкою. Водопоглинання текстовініту не перевищує 2 %, 

стійкий до зміни температур від +50 до –36 °С, видовження при розриві 8 %. 

Застосовують текстовініт для опорядження панелей стін та обшиття 

дверних полотнищ житлових і громадських будівель. 

Близькі до текстовініту павіноли (штучні шкіри). Їх застосовують у 

виробництві меблів, для високоякісного акустичного опорядження стін,  

влаштування розсувних перегородок тощо. 

Гідроізоляційні, покрівельні та герметизуючі матеріали. Спільною 

ознакою гідроізоляційних, покрівельних та герметизуючих матеріалів є водо- та 

паронепроникність, тріщиностійкість, водо- та атмосферостійкість. 

З полімерних матеріалів для гідроізоляції особливо широко застосовують 

плівки, мастики, лаки та фарби. 
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Будівельними герметиками називають матеріали, основне призначення 

яких – ущільнення стиків між панелями будівель з метою надання їм водо-, 

паро- та повітронепроникності. Герметичність стиків забезпечується лише в 

тому разі, коли для їх ущільнення застосовано матеріали, здатні деформуватися 

разом із деформацією стику. Герметики повинні бути також тепло- та 

морозостійкими, зручними під час ущільнення стиків, мати здатність зберігати 

властивості протягом усього строку служби будівлі. Найкраще ці вимоги 

задовольняють герметизуючі матеріали на основі полімерів. Залежно від 

способу ущільнення стику герметики можна поділити на пористі прокладки, 

профільовані ущільнювачі, мастики та обклеювальні плівки. 

Теплоізоляційні матеріали. Полімерні теплоізоляційні матеріали 

класифікують за структурою, формою, видом основної сировини, середньою 

густиною, теплопровідністю та стискуваністю. 

Полімерні матеріали, що мають ніздрювату структуру, яка може бути 

подана системою ізольованих пор, називають пінопластами, сполучених пор – 

поропластами, а регулярно повторюваних порожнин – сотопластами. Такий 

поділ пористих пластмас є умовним, оскільки звичайно не вдається одержати 

матеріали з одним типом пор. 

Промисловість випускає різноманітні за формою теплоізоляційні 

матеріали: рулонні, штучні, сипкі та шнурові. 

Полімерні теплоізоляційні матеріали поділяють також за жорсткістю (за 

з’єднанням під навантаженням 0,002 МПа) на м’які (понад 30 %), напівжорсткі 

(6…30 %) і жорсткі (до 6 %). 

Для будівельної теплоізоляції застосовують жорсткі пластмаси, які 

мають межу міцності при 50 %-й деформації понад 0,15 МПа. Їх одержують з 

термопластичних та термореактивних полімерів хімічними та фізичними 

способами. За хімічним способом поризації структура ніздрюватого 

матеріалу утворюється при термічному розкладанні газоутворювачів або 

взаємодії компонентів композиції, при фізичному – внаслідок інтенсивного 
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розширення розчинних газів із зниженням тиску чи підвищенням 

температури, а також їх механічного диспергування. 

Без спінювання одержують сотопласти. Їх виготовляють, склеюючи в 

блоки гофровані аркуші паперу чи шматки тканини, просочені полімером. 

Густина ніздрюватих пластмас залежить від виду полімеру та вмісту 

газоутворювача. Середня густина теплоізоляційних пластмас становить 10…200 

кг/м3. Теплопровідність пластмас, застосовуваних для теплоізоляції, нижча, ніж 

теплопровідність інших теплоізоляційних матеріалів. Вона становить 

0,026…0,045 Вт/(м‧К). При однаковій структурі матеріалу теплопровідність 

певною мірою залежить від величини пор. Особливістю теплоізоляційних 

полімерних матеріалів є їхня обмежена температуростійкість (60…70 °С). 

Полімерні вироби. Труби з полімерних матеріалів мають певні переваги 

порівняно з металевими: вони легші, стійкі до дії кислот та лугів, не 

піддаються електрохімічній корозії, гнучкі, мають менший опір руху рідин, 

низьку теплопровідність, прості щодо монтажу. Істотним недоліком полімерних 

труб є низька теплостійкість (60…70 °С) і значне лінійне розширення. 

Основні види полімерних труб, застосовуваних у будівництві: поліетиленові, 

поліпропіленові, полівінілхлоридні, з органічного скла та склопластикові. 

Полімерні труби виготовляють переважно способом екструзії чи 

відцентровим литтям. Вони надходять у відрізках 6…12 м та в бухтах. 

Діаметри полімерних труб: поліетиленових – 10…630 мм, поліпропиленових – 

50…80 мм, полівінілхлоридних – 10…400 мм, склопластикових – 30…300 мм. 

Поліетиленові та поліпропіленові труби з’єднують контактним зварюванням у 

нерознімні трубопроводи, полівінілхлоридні та склопластикові – склеюють. 

Полімерні труби застосовують для влаштування систем водопостачання та 

каналізації, вентиляції, внутрішніх комунікацій хімічних і харчових 

виробництв, іригаційних трубо- та газопроводів. 

Склопластикові труби застосовують у нафтовій, хімічній та 

гірничодобувній промисловості. 
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Великогабаритні вироби (ванни, раковини тощо) – ще одна широка галузь 

застосування полімерних матеріалів. Їх найчастіше пресують з армованих 

термореактивних полімерів або виготовляють методом вакуумного формування 

з термопластичних полімерів. Ці вироби мають значно меншу масу, ніж 

металеві чи керамічні, високі експлуатаційні та естетичні властивості. 

Полімерні клеї. Економічно ефективно також застосовувати в будівництві 

синтетичні клеї, завдяки чому не лише знижується витрата традиційних 

матеріалів та затрати на будівництво, а й підвищуються техніко-економічні 

показники будівельних споруд. 

Синтетичні клеї – це розчини, розплави чи дисперсії полімерів, а також 

оліго- та мономери, здатні прилипати до поверхонь різних матеріалів і, 

стверджуючись, з’єднувати ці матеріали. 

Розрізняють клеї термопластичні й термореактивні, а також холодного і 

гарячого тверднення. Механізмом тверднення може бути: охолодження 

розплаву, випаровування розчинника, реакція поліконденсації олігомеру, 

реакція полімеризації мономеру. 

На основі термопластичних полімерів виготовляють полівінілацетатні, 

перхлорвінілові, поліамідні, поліакрилові, каучукові клеї. Їх використовують 

для кріплення опоряджувальних матеріалів вбудованих меблів, склеювання 

піно- та поропластів. 

Для силового склеювання (міцність при рівномірному відриванні понад 

0,7 МПа) використовують клеї на основі термореактивних полімерів: 

епоксидної, фенолформальдегідної, карбамідної, поліефірної та поліуретанової 

смол. Ці клеї мають високі склеювальну здатність та водостійкість, стійкість до 

вібраційних навантажень, теплостійкість. 

Недоліки клеїв – висока токсичність у період виготовлення та склеювання 

(епоксидні клеї), а також під час експлуатації (фенол-формальдегідні клеї). 

Клеї на основі термореактивних полімерів застосовують при склеюванні 

алюмінію, сталі та інших металів, кераміки, скла, бетону, деревини. 
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Зважаючи на ефективність та високі експлуатаційні властивості ряду 

полімерних матеріалів, слід більше уваги приділяти виявленню тих галузей і 

напрямів, де їх застосування зумовлюється технічною необхідністю і при цьому 

досягається народногосподарський ефект. 

 

14.6. Екологічні проблеми виробництва та застосування полімерних 

матеріалів. Екотехнології вторинного використання пластмас 

Механізм руйнування багатьох полімерів, так само як і процес їх 

утворення, – ланцюговий. За рахунок цього можна гальмувати процеси 

руйнації обривів ланцюгів та зменшення вірогідності їх утворення. Велику 

роль у цьому відіграють наповнювачі, які перестають бути інертними 

матеріалами та беруть участь у хімічних процесах. Деякі з них (наприклад, 

сажа, яку вводять у поліетилен) блокують вільні зв’язки на кінцівках молекул 

полімеру і знижують таким чином його реакційну спроможність, інші 

наповнювачі можуть зменшувати вірогідність розвитку ланцюгових процесів, 

за рахунок здатності не пропускати чи відбивати сонячні промені, а деякі 

наповнювачі можуть виконувати функції антиокислювачів. 

Вводячи в полімери ті чи інші наповнювачі, необхідно враховувати 

сукупність властивостей, які вони надають пластмасам. Наприклад, у разі 

використання різної кількості тонкодисперсних наповнювачів полімерні 

матеріали набувають більшої твердості та міцності. 

З погляду фізико-хімічних процесів, що обумовлюють такі зміни, 

розглядають взаємодію зв’язувальної речовини з наповнювачем, яка 

проходить на межі поділу фаз. При цьому необхідно забезпечувати 

спорідненість між наповнювачем і зв’язувальним компонентом для отримання 

міцної та довговічної пластмаси. 

Таким чином, пластмаси, в яких зв’язувальна речовина поєднується з 

наповнювачами – порошкоподібними (тальк, кварцовий пісок), волокнистими 

(азбест, деревне волокно, костриця льону), застосовують у будівництві не 

тільки з метою підвищення хімічної стійкості, поліпшення механічних та 
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деформативних показників конструкцій, а і для отримання значного 

економічного ефекту. Таким шляхом були створені різноманітні композиційні 

матеріали, в тому числі склопластики, яким притаманні високі показники 

коефіцієнта конструктивної якості. 

Поєднання в’язучої речовини з наповнювачем у полімербетонах 

(пластбетонах) дозволяє знизити усадочні деформації органічного полімеру 

(що особливо важко виконати для підлог) і підвищити його міцність; у 

деревостружкових плитах – об’єднати в єдине природні та штучні органічні 

сполуки, утилізуючи відходи деревини; в полімерцементних композиціях – 

підвищити непроникність і еластичність. При цьому оптимальну міцність 

композита можна досягти при введенні певної кількості наповнювача, вид якого 

вибирається з урахуванням сили адгезійного зчеплення між компонентами. 

Волокнисті і частково порошкоподібні наповнювачі здатні запобігати 

розвитку мікротріщин, які «обриваються» на границі поділу фаз. 

За допомогою наповнювачів можна надати пластмасам і додаткових 

спеціальних властивостей, необхідних, наприклад для комбінованих виробів. 

Так, полімерні матеріали мають зазвичай відмітний від металів і бетону 

коефіцієнт термічного розширення. Введення у полімер наповнювачів 

неорганічного походження, наприклад, кварцу, вапняку, цементу, графітового 

порошку, сприяє зближенню коефіцієнтів термічного розширення полімеру і 

неорганічної сполуки. 

Для будівельних пластмас, які так само, як деякі інші органічні сполуки, 

експлуатують в умовах прямого впливу на них сонячних променів, особливе 

значення набувають питання стабільності в часі. У подібних випадках введення 

одних лише наповнювачів зазвичай є недостатнім і тоді до таких полімерів 

(полістиролу, поліметилметакрилату) треба ще застосовувати інгібітори, які 

здатні різко гальмувати ланцюгові процеси. 

До ефективних інгібіторів належать деревносмоляні антиокиснювачі, 

збагачені фенолами, а також похідні бензофенолу, деякі аміни та стеарати 

свинцю, кальцію, барію. 
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Підвищення еластичності полімерів можна досягти шляхом внутрішньої 

чи зовнішньої пластифікації за рахунок використання «прищеплених» 

полімерів, вибору відповідних бокових ланцюгових і найбільш придатних 

мономерів, а також додаванням нелетких високо киплячих органічних рідин, 

які викликають набухання полімеру. 

Як пластифікатори застосовують фосфати, диметилфталат, бутилстеарат і 

деякі інші речовини. 

Для підвищення негорючості будівельних пластмас застосовують 

галоїдопохідні (полівінілхлорид, хлорований парафін), кремнійорганічні 

сполуки (силікони), а також антипірени (фосфорнокислий амоній). 

Іноді одна й та сама речовина у пластмасі може виконувати одночасно 

кілька функцій. Так, фосфати використовують одночасно як антипірени і 

пластифікатори. Наповнювачі можуть виконувати функції антиокиснювача, 

пігменту, а також компонента, який підвищує непроникність матеріалу. 

Загалом стосовно пластмасових матеріалів, виробів та конструкцій 

потрібно брати до уваги те, що на стадії виготовлення та застосування деякі з 

них можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище. 

Вплив синтетичних полімерів і пластмас на організм людини визначається 

їх хімічною будовою і фізико-хімічними властивостями. Різноманітні 

пластмаси і їх низькомолекулярні леткі домішки, впливаючи на організм, 

можуть викликати будь-які біологічні реакції, в тому числі сенсибілізуючого, 

мутагенного, канцерегонного та фіброгенного характеру. 

Для наявного асортименту пластмас, з урахуванням способів їх одержання 

і переробки, необхідно виділити окремі етапи виробництва (синтез полімерів, 

формування виробів та їх обробка), які потребують екологічного контролю. 

Наприклад, на етапі синтезу полімерів основними причинами 

забруднення виробничого середовища шкідливими речовинами є 

періодичність процесів, відсутність комплексної механізації, дистанційного 

контролю і управління процесами, використання недосконалого обладнання, 
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наявність ручних виробничих операцій, ручного відбору проб із 

необхідністю відкривання люків апаратів. 

При цьому працівники можуть зазнавати комплексної (інгаляційна та через 

шкіру) дії незаполімеризованих вихідних продуктів синтезу смол (мономерів), 

побічних продуктів реакції поліконденсації (аміаку, хлористого водню), 

додаткових речовин (пластифікаторів, розчинників, каталізаторів тощо), які не 

вступають у міцний хімічний зв’язок із полімером, продуктів де полімеризації, 

смол (при ручних операціях). 

Процеси формування виробів (екструзія, пресування, лиття під тиском 

тощо), при яких полімери піддають термічній обробці, характеризуються 

впливом на працівників складної суміші продуктів термоокиснювальної 

деструкції. Поряд із такими продуктами при виготовленні виробів із пластмас у 

повітря виробничих приміщень можуть надходити і хімічні речовини, 

характерні для попереднього етапу технології. 

Під час обробки виробів із пластмас (різання, шліфування, полірування) 

повітря виробничих приміщень забруднюється пилом та високодисперсними 

аерозолями. 

Проектування і реалізація технологій виготовлення виробів із пластмас 

повинні передбачати необхідні правила охорони праці, техніки безпеки та 

заходи щодо захисту навколишнього середовища від забруднення. 

Незначне використання пластмас як вторинну сировину пояснюється 

різноманітністю типів пластмас, які містять разом із полімерами велику 

кількість інших компонентів, що ускладнює сортування і переробку 

пластмасових відходів, особливо побутових. 

Пластмаси використовують у промисловості для виготовлення різного роду 

напівфабрикатів, виробів та деталей. Іноді ними замінюють більш дорогі та важкі 

метали. Із пластмас виготовляють різні плівкові матеріали для пакування, а також 

піддони, труби, клеї і т. ін. Однак пластмасова упаковка забруднює навколишнє 

середовище, оскільки щоразу після використання іде у відходи. Інші пластмасові 

вироби переходять у відходи в процесі їх зношування. 
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Умовно встановлено для всіх пластмасових виробів три строки служби: 

короткий, оптимальний і тривалий (табл. 14.2). 

Таблиця 14.2 – Передбачувані терміни використання пластмас  

різного призначення 

Галузь застосування пластмас 
Передбачуваний строк служби, років 

короткий оптимальний тривалий 
Устаткування: 
великогабаритне 
дрібногабаритне 

 
8 
3 

 
10 
5 

 
15 
8 

Машинобудування і житлове будівництво 10 20 25 
Електроніка і електротехніка 5 7 10 
Меблева промисловість 7 10 15 
Виробництво предметів домашнього побуду 3 5 8 
Транспорт 7 10 12 
Сільське господарство 5 7 10 

 

Основні напрями утилізації пластмасових відходів: захоронення на 

полігонах та звалищах; переробка з використанням заводських технологій; 

спільне спалювання відходів пластмас із міським сміттям; піроліз та роздільне 

спалювання у спеціальних печах; використання відходів пластмас як готового 

матеріалу для інших технологічних процесів. 

Захоронення відходів пластмас на полігонах і звалищах, яке нині 

найбільш поширене в нашій країні, можна розглядати тільки як тимчасову 

можливість їх знешкодження, тому що пластмаси піддаються розкладу дуже 

повільно. При цьому методі знешкодження зі сфери корисного використання 

виводяться тисячі тонн цінної вторинної сировини. 

Переробку пластмасових відходів за заводськими технологіями можна 

розглядати як найбільш оптимальний метод їх використання.  

Перша стадія включає сортування відходів за зовнішнім виглядом, 

відокремлення непластмасових компонентів. 

Друга стадія – одна з найбільш відповідальних у процесі. У результаті 

одно- чи двостадійного подрібнення отримують матеріал, розміри якого 

достатні для того, щоб можна було здійснити його подальшу переробку. 
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На третьому етапі подрібнений матеріал піддають відмиванню від 

забруднень органічного чи неорганічного характеру різними розчинами, 

мийними засобами і водою, а також відділяють його від домішок. 

Четверта стадія залежить від обраного способу розподілу відходів за 

видами пластмас. У випадку, якщо перевагу віддають мокрому способу, 

спочатку проводять розподіл відходів, а після нього – сушіння. При реалізації 

сухих способів спочатку подрібнені відходи сушать, а потім класифікують. 

П’ята і шоста стадії полягають у тому, що висушені та подрібнені відходи 

змішують за потреби зі стабілізаторами, барвниками, наповнювачами та 

іншими компонентами і гранулюють. Часто на цій самій стадії відходи 

змішують із товарним продуктом. 

Сьома, заключна стадія процесу полягає у переробці грануляту у вироби. 

Ця стадія практично мало чим відрізняється від процесу переробки товарного 

продукту з погляду обладнання, що застосовують, але часто потребує 

специфічного підходу до вибору режимів переробки. 

Якщо вдається досягти достатньо високого ступеня очищення і виділення 

індивідуальних відходів із сумішей, а також якщо відходи попередньо розподілені 

за видами пластмас, їх переробка дуже схожа на переробку первинних матеріалів. 

Одним із суттєвих моментів при цьому є спроможність полімерів зберігати чи 

змінювати властивості у процесі багаторазової переробки, оскільки від цього 

багато в чому залежить доцільність самого процесу. Вивчення впливу кратності 

переробки більшості полімерів на їх фізико-механічні властивості показало, що 

зміна останніх пов’язана переважно зі зниженням молекулярної маси пластмас, 

розгалуженістю їхньої структури і рядом інших показників. 

Зазвичай вміст відходів у сумішах із товарним продуктом не повинен 

перевищувати 20 %, тому що інакше значно погіршується блиск поверхні, 

з’являється шорсткість. 

Особливістю повторної переробки полівінілхлориду є необхідність його 

додаткової стабілізації. Відходи м’якого полівінілхлориду використовують для 

отримання плівкових виробів. Для цього 20 % відходів подрібнюють на 
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змішувальних вальцях, змішують із товарним продуктом, стабілізаторами, 

барвниками та іншими добавками, після чого пропускають крізь систему 

вальців, що підігрівають матеріал та надають йому потрібної текстури. 

Достатня стабільність якості матеріалів із відходів дозволяє систематично 

використовувати їх для отримання певних пластмасових виробів. Так, із 

відходів поліетилену високого тиску виготовляють труби, прокладки, плівки, 

ущільнюючі профілі. Відходи поліетилену низького тиску, який отримують 

методом лиття, перероблюють у елементи будівельних конструкцій (опалубки), 

а поліпропіленові відходи – у сантехнічні деталі, ручки для столярних виробів. 

Утилізація полімерних відходів можлива також без попереднього їх 

розподілу. Це робить процес утилізації більш дешевим, однак фізико-механічні 

властивості виробів, отриманих таким чином, значно нижчі. 

Широкого розповсюдження набув метод багатокомпонентного лиття, який 

передбачає використання відходів для отримання багатошарових полімерних 

матеріалів. Зовнішній шар – це здебільшого товарні пластмаси високої якості, 

стабілізовані, певного кольору, що мають високі естетичні властивості. До 

внутрішнього шару не пред’являють високих вимог ні за фізико-механічними 

показниками, ні за зовнішнім виглядом. Матеріал може бути не стабілізованим і не 

фарбованим. До складу такого шару часто включають такі дешеві наповнювачі, як 

тальк, сульфат барію, скляні і керамічні кульки, спінюючий агент. Такий склад 

внутрішнього шару дозволяє значно знизити вартість виробу і утилізувати відходи. 

Спалювання відходів пластмас є одним із способів їх утилізації. Велика 

кількість пластмас у вигляді відходів може потрапляти в побутові відходи, але 

спільне спалювання таких відходів на сміттєспалювальних заводах не 

допускається, щоб запобігти забрудненню повітряного басейну. 

Останнім часом при утилізації та обробці відходів пластмас все більше 

використовують термічні методи. Це доцільно, якщо відходи не знаходять 

практичного застосування і не можуть бути утилізовані шляхом переробки у 

вироби. 
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Піроліз пластмас набуває все більшого розповсюдження в країнах із 

розвинутою промисловістю. 

У процесі піролізу пластмас найчастіше застосовують безпосереднє 

нагрівання, що забезпечує високий коефіцієнт теплопередачі, збільшує 

продуктивність установок і знижує капіталовкладення в їх будівництво та 

експлуатацію порівняно зі способами непрямого нагрівання. Для реалізації 

способів безпосереднього нагрівання застосовують обертові печі, вертикальні 

реактори шахтного типу, системи із псевдо зрідженим шаром тощо. 

З метою поліпшення умов горіння пластмасових відходів та зниження 

теплоти спалювання іноді їх попередньо брикетують. 

Термічне знешкодження пластмас методом спалювання доцільно 

використовувати тільки у тих випадках, коли є надійні апарати газів після 

спалювання, а також коли не можуть бути застосовані більш раціональні 

методи регенерації, що передбачають повторну переробку. 

Необхідно застосовувати також спеціальні типи полімерів із 

регульованим терміном експлуатації. Такими є фото- чи біодеструкційні 

полімери, які під дією світла, теплоти, повітря і мікроорганізмів у ґрунті 

розкладаються до низькомолекулярних продуктів та асимілюються у ньому, 

включаючись таким чином у замкнений біологічний цикл. 

Особливістю цих полімерів є спроможність зберігати необхідні споживчі 

властивості впродовж усього періоду експлуатації і лише після нього зазнавати 

фізико-хімічних та біологічних перетворень, які призводять до деструкції і 

руйнування. Наприклад, під дією ультрафіолетового випромінювання у 

штучних чи природних умовах фотодеструкційні полімерні матеріали спочатку 

розтріскуються, потім розсипаються на шматки різних розмірів, а в 

подальшому перетворюються у порошок. 

Інший спосіб створення полімерів, які здатні розкладатися під впливом 

мікроорганізмів, полягає у додаванні до полімерної матриці речовин, які самі 

легко руйнуються та засвоюються мікроорганізмами. 
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Крім того, існує спосіб створення біорозкладальних полімерів із 

додаванням до їх складу спеціальних штамів мікроорганізмів, здатних 

руйнувати полімери за рахунок засвоєння їхніх елементів. 

Використання пластмасових відходів як добавок – це ще один із способів 

їх утилізації. Наприклад, відходи поліолефінів разом з бітумом застосовують в 

дорожньому будівництві. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які матеріали називають полімерними та чому? 

2. Як класифікують полімерні матеріали? 

3. Що таке полімеризація та поліконденсація? 

4. Назвіть основні властивості полімерних матеріалів. 

5. Де застосовують полімерні матеріали?  
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РОЗДІЛ 15 

МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ 

 

15.1. Загальні відомості 

Деревину з давніх часів широко застосовують у будівництві завдяки її 

значному поширенню та високим будівельно-технологічним властивостям: 

значній міцності при розтягу та стиску, невеликій густині, низькій 

теплопровідності, технологічності при обробці, гарному зовнішньому вигляду. 

Запаси деревини в Україні не дуже великі, тому з метою збереження 

лісових запасів ведеться планомірна робота щодо скорочення застосування її в 

будівництві. В останні роки бетон, скло, кераміка, полімерні матеріали значною 

мірою замінили деревину. Важливим резервом економії деревини є 

використання відходів лісопиляння та деревообробки для виготовлення фанери, 

деревоволокнистих плит, клеєних дерев’яних конструкцій. 

Деревина як будівельний матеріал має і недоліки: неоднорідність будови і, 

відповідно, властивостей, гігроскопічність, займистість, здатність до гниття 

тощо. Частину цих недоліків можна подолати технічними заходами. Так, для 

підвищення гнилостійкості застосовують антисептики, а для підвищення 

вогнестійкості – антипірени. Виготовлення клеєних дерев’яних конструкцій 

зменшує чи повністю усуває усихання та короблення деревини, підвищує 

гнилостійкість і зменшує займистість. Поліпшення властивостей деревини 

досягається просочуванням її полімерами. При цьому гігроскопічність і 

водопоглинання значно зменшуються; така деревина не коробиться, не гниє, 

легко полірується, має гарний зовнішній вигляд. 

Деревину в сучасному будівництві застосовують для виробництва паркету, 

дверних та віконних коробок, хрестовин, дверного заповнення, вбудованих меблів. 

Деревину й досі широко використовують для виготовлення шпал, опор під 

телефонно-телеграфні лінії та як кріпильне риштовання в підземних розробках. Із 

деревини та відходів її переробки виготовляють фанеру, деревостружкові та 
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деревоволокнисті плити, арболіт, декоративні вироби тощо. Крім деревини у 

будівництві застосовуються матеріали з нелісової рослинної сировини: очерету, 

соломи, стеблин соняшника, костриці, бавовнику тощо. 

 

15.2. Будова деревини 

Дерево складається з коріння, стовбура та крони. Стовбур є основною 

частиною дерева, саме від його будови залежить повноцінність деревини як 

будівельного матеріалу; зі стовбура одержують 60…90 % деревини. Верхня 

частина стовбура – вершина, нижня – окоренок. 

Макроструктура – це будова деревини, розрізнювана неозброєним оком 

або при невеликому збільшенні. Вивчення макроструктури дає змогу 

встановити основні ознаки деревини, визначити її породу й прогнозувати 

фізико-механічні та інші властивості. Зазвичай вивчають три основних розрізи 

стовбура (рис. 15.1): торцевий, або поперечний, перпендикулярний до осі 

стовбура; радіальний – уздовж стовбура і такий, що проходить через стрижень; 

тангенціальний – паралельний осі стовбура. 

        

а       б 

Рис. 15.1. Основні розрізи стовбура:  

а – загальний вид; б – вид під мікроскопом 

1 – торцевий (поперечний); 2 – радіальний; 3 – тангенціальний;  
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На поперечному розрізі стовбура видно кору, камбій, заболонь, ядро, 

стрижень, стрижньові промені та річні шари. 

Кора захищає дерево від зовнішніх впливів і складається із шкірки та лубу. 

Кора становить 6…25 % об’єму дерева. 

Камбрій – це тонкий шар клітин, здатних до поділу та росту; більша 

частина їх відкладається в бік деревини, менша – у бік лубу. 

У різні пори року камбій розвивається по-різному: влітку він утворює 

щільну деревину (пізня деревина), навесні – дірчасту (рання деревина). 

Чергуючись, рання та пізня деревини створюють шаруватість будови дерева. 

Діяльність камбію взимку припиняється. 

Заболонь – це світла частина деревини, що складається з молодих клітин, 

по яких рухається волога з розчиненими в ній поживними речовинами. 

Заболонь у свіжозрубаному дереві має велику вологість, відносно легко 

загниває, має низьку міцність, велику усушку й схильність до короблення. 

Ядро – це центральна, темніша частина деревини, яка складається з 

відмерлих клітин, просочених смолистими та дубильними речовинами. Ядро не 

містить живих клітин і не бере участі у фізіологічних процесах, але забезпечує 

міцність стовбуру дерева. Ця частина дерева має меншу вологість, більшу 

стійкість щодо загнивання, вищі міцність та твердість. 

Стрижень складається з великих та тонкостінних, слабко зв’язаних між 

собою дірчастих клітин. Стрижень і деревина, утворена в ранньому періоді, 

становлять стрижньову трубку. Ця частина стовбура є найслабшою, легко 

піддається загниванню. Розміри стрижня в листяних породах, як правило, 

більші, ніж у хвойних. У процесі росту дерева стінки клітин деревини 

внутрішньої частини стовбура, які прилягають до стрижня, постійно змінюють 

свій склад, дерев’яніють і просочуються у хвойних порід смолою, у листяних – 

дубильними речовинами. Рух вологи в цій частині стовбура припиняється, і 

вона стає міцною, твердою та стійкою до загнивання. 
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Стрижньові промені складаються з тонкостінних клітин, особливо 

помітних у дуба, бука, клена. Одні з них (первинні) починаються від стрижня і 

йдуть до кори, пронизуючи всю деревину в радіальному напрямі, інші 

(вторинні) виникають на різних відстанях від стрижня, але обов’язково 

доходять до кори. Стрижньові промені призначені для переміщення по них 

вологи та поживних речовин і створення запасу цих речовин на зимовий час. 

Стрижньові промені в листяних порід становлять майже 15 %, у хвойних – 

майже 6 % за об’ємом. Деревина легко розколюється по стрижньових 

променях, по них же вона розтріскується при висиханні. 

Річні шари (кільця) утворюються в період росту. Вони складаються з 

деревини, утвореної навесні (весняна, або рання, деревина), і деревини, 

утвореної влітку (літня, або пізня, деревина). Клітини ранньої деревини 

дірчасті, мають низьку механічну міцність, а клітини пізньої деревини – вищі 

щільність та міцність. Чим більше утворилося пізньої деревини, тим вища її 

механічна міцність. 

Деревні породи поділяють на ядрові (сосна, дуб, модрина, ясень) та 

заболонні, які не мають ядра (береза, осика, граб, вільха, липа). Деревні породи 

з однаковим забарвленням поперечного перерізу, які містять різну кількість 

вологи в центральній та периферійній частинах, називають породами із 

стиглою деревиною (бук, ялина, ялиця). 

Мікроструктура та хімічний склад деревини. Деревина складається з 

живих та відмерлих клітин різних величини та форми. Живі клітини мають 

оболонку, всередині якої знаходиться протопласт, що складається з плазми та 

ядра. Оболонка клітини складається з целюлози, чи клітковини (С6Н10О5)п. У 

процесі росту клітини оболонка змінюється – дерев’яніє, що зумовлюється 

появою лігніну, який надає деревині пружності та твердості. 
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Рис. 15.2. Клітки деревини:  

а – будова клітки деревини: 1 – внутрішня порожнина клітини; 2-5 – шари стінки 

клітини, що складаються з мікрофібрил целюлози, укладених під різними кутами;  

б – схема мікроскопічної будови деревини сосни (за В. Е. Вихровим): 1 – річний шар;  

2 – багаторядний промінь з горизонтальним смоляним ходом; 3 – облямована пора;  

4 – промені, 5 – ранні трахеїди, 6 – променева трахеїда, 7 – вертикальний смоляний 

хід, 8 – пізня трахеїда; в) схема мікроскопічної будови деревини берези 

(за В. Е. Вихровим): 1 – волокнисті трахеїди; 2 – річний шар; 3 – промені; 4 – судини 

 

Клітини деревини звичайно витягнуті у вертикальному напрямі, але деяка 

їх кількість – у горизонтальному. Клітини деревини розрізняють за формою та 

функціями. 

За формою клітини поділяють на паренхимні (живі) – круглі, багатогранні 

чи витягнуті з протопластом, і прозенхимні – витягнуті у вигляді волокон із 

загостреними кінцями й переважно відмерлим протопластом. 

За виконуваними функціями клітини поділяють на провідні, запасаючі та 

опорні. Провідні клітини проводять воду та поживні речовини й поділяються на 

судини (трахеї) та трахеїди. Деревина хвойних порід не має судин і на 

90…95 % складається з трахеїд. Запасаючі клітини мають велику порожнину, 

де нагромаджуються (створюється запас) поживні речовини. Стінки клітин 
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тонкі. Опорні (механічні) клітини мають товсті стінки й невеликі порожнини. 

Роль опорних клітин у хвойних породах виконують трахеїди. Опорні клітини 

найстійкіші щодо загнивання. 

У деревині хвойних порід зустрічаються ходи, призначені для 

нагромадження смолистих речовин, що підвищують стійкість і довговічність 

деревини. 

 

15.3. Основні деревні породи 

Лісові породи поділяють на хвойні та листяні. 

Хвойні породи застосовують переважно для інженерних конструкцій. 

Сосна – ядрова порода, яка має високу міцність і низьку щільність 

(470…540 кг/м3). Ядро в неї буро-червоного кольору, а заболонь – жовтого. 

Деревина сосни смолиста, важко піддається загниванню, її застосовують у 

вигляді кругляка та пиляних лісоматеріалів, а також для виготовлення 

столярних виробів та меблів. 

Ялина – порода із стиглою деревиною, малосмолиста, має високі 

показники міцності, низьку щільністю (440…500 кг/м3). Її застосовують для 

виготовлення будівельних конструкцій та столярних виробів. За якістю 

деревини ялина незначно поступається перед сосною. Унаслідок великої 

кількості сучків ялину важко обробляти. 

Модрина – ядрова смолиста порода з підвищеними твердістю та щільністю 

(630…730 кг/м3), стійка проти загнивання. Ядро червонувато-бурого кольору, 

заболонь вузька й за забарвленням значно відрізняється від ядра. Застосовують 

її в будівництві мостів, а також у гідротехнічному будівництві, для 

виготовлення шпал та рудникових стояків. Недолік деревини модрини – 

схильність до розтріскування. 

Ялиця – порода без’ядрова, річні кільця широкі, не містять смоляних 

ходів. Деревина менш стійка порівняно з іншими хвойними породами, тому її 

не застосовують у вологих умовах експлуатації. 



Будівельне матеріалознавство 

348 

Кедр – ядрова порода, яка має низьку щільність, її механічні властивості 

нижчі, ніж у сосни; застосовують як будівельний ліс, пиломатеріали, а також 

для виготовлення столярних виробів. 

Тис – порода ядрова. Застосовують для виготовлення меблів, у будівництві 

широкого застосування не знайшла. 

Листяні породи налічують багато найменувань (дуб, бук, вільха, осика, 

береза, липа, ясень, горіх тощо). 

Дуб – ядрова кільцевосудинна порода, яка має високі механічну міцність, 

в’язкість та щільність (720 кг/м3). Ядро темно-бурого кольору, заболонь – 

жовтуватого. Має високу стійкість проти загнивання, гарну текстуру. 

Застосовують у відповідальних конструкціях, мостобудуванні, гідротехнічному 

будівництві, для виготовлення меблів, облицювальної фанери, столярних 

виробів та паркету. При тривалому перебуванні у воді дуб темнішає, 

перетворюючись на морений дуб. 

Бук – розсіяно-пориста стиглодеревна порода. Деревина тверда, щільна 

(650 кг/м3), пружна, білого з червоним відтінком кольору, малостійка проти 

загнивання. Застосовують для виготовлення меблів, столярних виробів та паркету. 

Вільха – заболонна порода з м’якою, добре оброблюваною деревиною. 

Нестійка проти загнивання. Застосовують для столярних виробів та фанери. 

Осика – поширена заболонна стиглодеревна порода. Деревина легка 

(густина 420…500 кг/м3), м’яка, зеленуватого кольору. Застосовують для 

виготовлення тари, фанери, щепи. 

Береза – заболонна порода. Деревина щільна (650 кг/м3), має високі 

міцність, в’язкість. Нестійка проти загнивання. Застосовують для виготовлення 

фанери, паркету, столярних виробів, поручнів, опоряджувальних робіт. 

Ясень – ядрова порода. Деревина має високі міцність і щільність 

(660…740 кг/м3), пружність, гарну текстуру. У вологих умовах швидко 

загниває. Застосовують для виготовлення опоряджувальних покриттів, меблів, 

столярних виробів. 
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Липа – заболонна порода. Деревина легка, м’яка, нестійка у вологих 

умовах. Використовують для виготовлення меблів, фанери, тари. 

Горіх – має деревину темно-коричневого кольору, гарну текстуру. 

Застосовують для виготовлення декоративної фанери. 

 

15.4. Основні властивості деревини 

Фізичні властивості. До фізичних властивостей деревини належать 

вологість, усихання, розбухання, короблення, теплопровідність, щільність, 

пористість та багато інших. 

Вологість значною мірою зумовлює якість деревини. Розрізняють 

гігроскопічну вологу, зв’язану в стінках клітин, та капілярну, яка заповнює 

міжклітинний простір. При висиханні деревина спочатку втрачає вільну 

(капілярну) вологу, а далі починає виділяти гігроскопічну. Вологість деревини з 

граничною кількістю гігроскопічної вологи становить 23…31 %. За вмістом 

вологи розрізняють мокру деревину (вологість 100 % і більше), свіжозрубану 

(35…100 %), повітряно-суху (15…20 %), кімнатно-суху (8…13 %) та 

абсолютно суху, висушену до сталої маси. 

Вологість деревини, що дорівнює 12 %, умовно вважається нормальною 

(стандартною). Результати визначення всіх фізичних властивостей слід 

зводити до цієї вологості. 

Деревина, маючи волокнисту будову й високу пористість, легко сорбує 

водяні пари з повітря (має гігроскопічність). Вологість, якої набуває деревина 

внаслідок тривалого перебування на повітрі зі сталими температурою та 

вологістю, називають рівноважною вологістю; кожному поєднанню 

температур і вологості повітря відповідає певна гігроскопічна вологість 

деревини цієї породи. Для визначення рівноважної вологості користуються 

номограмою, розробленою М. М. Чулицьким (рис. 15.3). 

 

 



Будівельне матеріалознавство 

350 

В
ол

ог
іс

ть
 п

ов
іт

ря
, %

 

 

Температура повітря, оС 

Рис. 15.3. Номограма  М. М. Чулицького для визначення вологості деревини  

при даних температурах і вологості навколишнього повітря 

 

Усихання, розбухання, короблення деревини відбуваються зі зміною 

вологості. При висушуванні деревини до точки насичення волокон її лінійні 

розміри не змінюються. При подальшому висушуванні розміри деревини 

зменшуються: уздовж волокон на 0,1…0,4 %; у радіальному напрямі на 3…6 %; 

у тангенціальному на 6…12 %. Зменшення лінійних розмірів та об’єму 

деревини при видаленні з неї гігроскопічної вологи називають усиханням. 
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Рис. 15.4 – Набухання деревини при зволоженні:  

1 – вздовж волокон; 2 – у радіальному напрямку;  

3 – у тангенціальному напрямку; 4 – об’ємне 

 

Лінійне усихання визначають упоперек волокон у двох напрямах – 

тангенціальному та радіальному. Усихання вздовж волокон незначне і його не 

визначають. 

Об’ємне усихання обчислюють за формулою: 

100,о оаb а b
Уv

аb


   

де а, b – розміри поперечного перерізу зразка при цій вологості; ао, bо – те саме, 

в абсолютно сухому стані. Об’ємне усихання становить 12…15 %. 

Усихання щільних (важких) порід більше, ніж усихання деревини м’яких 

(легких) порід. 
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Зі зволоженням сухої деревини до досягнення нею границі гігроскопічності 

стінки деревних клітин потовщуються, розбухають, що призводить до 

збільшення розмірів та об’єму виробів. Цей стан називають розбуханням. 

Короблення деревини виникає внаслідок неоднакового усихання в різних 

напрямах. Оскільки усадка деревини в тангенціальному напрямі більша, ніж у 

радіальному, бічні краї дощок намагаються вигнутися в бік опуклості річних 

кілець, а дошки, випиляні з частин колоди, ближчих до поверхні, більше 

коробляться, ніж випиляні із середніх шарів. Широкі дошки дужче коробляться, 

ніж вузькі, а тому ширина дощок, які зазнають під час експлуатації 

навперемінного зволоження та висушування (підлоги, зовнішня обшивка 

будівель), не повинна перевищувати 12 см. 

Щоб запобігти коробленню й розтріскуванню дерев’яних виробів, треба 

застосовувати деревину з такою вологістю, яка відповідала б умовам її 

експлуатації. У колодах тріщини усихання з’являються насамперед на торцях. 

Щоб зменшити розтріскування торців, їх зафарбовують сумішшю вапна та клею. 

Теплопровідність деревини залежить від породи, напряму волокон та 

вологості. Так, при вологості 15 % теплопровідність уздовж волокон у дуба 

дорівнює 0,45 Вт/(м·К), у сосни 0,35 Вт/(м·К), упоперек волокон відповідно 0,22 

і 0,17 Вт/(м·К). Із підвищенням вологості теплопровідність деревини зростає. 

Теплопровідність також вища в радіальному напрямі, ніж у тангенціальному. 

Теплозахисні властивості деревини широко використовують у будівництві. 

Стійкість деревини до дії агресивних середовищ досить висока. 

Механічні властивості. Міцність деревини характеризується здатністю 

чинити опір зовнішнім механічним впливам і залежить від деревної породи, 

вологості, наявності вад, місця в стовбурі, де її визначають тощо. 

Механічні властивості деревини (міцність при стиску та розтягу, 

статичний вигин та сколювання) визначають на зразках стандартних розмірів, 

які не мають вад, ураховуючи вологість. 

Міцність при стиску деревини визначають уздовж та впоперек волокон на 

зразках-призмах перерізом 20×20 мм і завдовжки 30 мм. Міцність деревини на 
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стиск уздовж волокон у 4-6 разів більша за її міцність упоперек волокон. 

Міцність деревини зменшується зі збільшенням її вологості від 0 до 30 % 

(границя гігроскопічності). Подальше збільшення вологості не впливає на 

міцність, тому границю міцності зразків перераховують на вологість 12 % (у 

разі потреби – на вологість 15 %) за формулою: 

R12 = Rw [1+α(W - 12)], 

де R12 – границя міцності при 12 %-й вологості, %; Rw – границя міцності при 

вологості W на час випробування, %; W – вологість випробовуваної деревини, 

%;   – поправочний коефіцієнт на вологість (для берези, сосни, кедра, 

модрини   = 0,05; для дуба, інших листяних порід, ялини, ялиці   = 0,04). 

Міцність при розтягу деревини вздовж волокон у 2-3 рази більша за 

міцність при стиску й у 20-30 разів вища за міцність при розтягу впоперек 

волокон. Питома міцність деревини при розтягу вздовж волокон сумірна з 

аналогічними показниками сталі та склопластиків. Проте цінні властивості 

деревини реалізувати в конструкціях складно через наявність вад (сучки, 

тріщини тощо), які знижують її міцнісні властивості. 

Міцність при розтягу деревини хвойних порід мало залежить від 

вологості, а для деревини листяних порід цей вплив значніший. Міцність при 

розтягу визначають на плоских зразках-вісімках.  

Міцність при статичному вигині деревини перевищує   міцність при 

стиску вздовж волокон, але менша за міцність при розтягу  й становить у різних 

порід 50…100 МПа. Високі значення при статичному вигині дають змогу 

широко застосовувати деревину в конструкціях, які працюють на вигин (балки, 

крокви, бруски, настили тощо).  

Міцність при сколюванні деревини вздовж волокон становить у 

середньому 3…13 МПа. Міцність при сколюванні впоперек волокон у 3-4 рази 

вища за міцність при сколюванні вздовж волокон (табл. 15.1), але чистого зрізу 

практично не буває, оскільки одночасно відбувається стиск і вигин волокон. 
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Таблиця 15.1 – Середні показники механічних властивостей деревини  

(при 12 %-й вологості) 

Порода 

Г
ус

ти
на

, 
кг

/м
3  

Границя міцності, МПа 
Rст 

уздовж 
волокон 

Rвиг 
Rр 

уздовж 
волокон 

при сколюванні 
у радіальному 

напрямі 
у тангенціальному 

напрямі 
Модрина 680 52 97 129 11,5 12,5 
Сосна 530 44 79 115 7 7,5 
Ялина 460 42 77,5 122 5 5 
Кедр 440 35 64,5 78 5,5 6 
Ялиця 390 33 58,5 84 6 6,5 
Дуб 720 52 94 129 8,5 10,5 
Бук 650 46 94 129 10 13 
Береза 640 45 100 120 8,5 11 
Липа 540 39 68 116 7 8 
Осика 500 37 77 111 6 8 

 

Статична твердість деревини дорівнює навантаженню, потрібному для 

вдавлювання в поверхню зразка половини металевої кульки на глибину 5,64 мм 

(площа відбитка дорівнює 1 см2). 

Твердість деревини по торцю на 15…50 % вища, ніж у радіальному та 

тангенціальному напрямах. 

За твердістю деревину поділяють на три групи: м’яка з торцевою 

твердістю 35…50 МПа (сосна, ялина, ялиця, вільха); тверда з торцевою 

твердістю 50… 100 МПа (дуб, граб, ясень, клен, каштан, береза); дуже тверда з 

торцевою твердістю понад 100 МПа (самшит, кизил). 

Тверді породи важко обробляються, але мають підвищену зносостійкість. 

Вади деревини. Вадами деревини називають відхилення від її нормальної 

будови, пошкодження та захворювання. Їх поділяють на такі групи: тріщини, 

сучки, пошкодження комахами, грибами, трухлявини, дефекти форми стовбура, 

вади будови деревини, рани, ненормальні відклади всередині деревини, хімічні 

забарвлення. Вплив вад на придатність деревини для будівельних потреб 

залежить від їхнього місцезнаходження, виду, розмірів ураження, а також від 

призначення деревини. Вади здебільшого знижують механічні властивості 

деревини, а тому її сортність установлюють з урахуванням наявних вад. 
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Походження вад деревини різне. Одні з них утворюються в період росту 

дерева, інші – у період зберігання та експлуатації. 

Тріщини – це розриви деревини вздовж волокон. Залежно від часу появи та 

характеру пошкодження розрізняють такі тріщини: мітик, відлупина, морозні та 

всихання (рис. 15.5). 

                

   

Рис. 15.5. Типи тріщин:  

а) – мітикова проста; б) – мітикова складна; в) – морозна відкрита;  

г) – морозна закрита; д) – відкупна кільцева; е) – відкупна часткова 

 

Мітик – це внутрішні поздовжні тріщини, які проходять через стрижень 

стовбура, але не доходять до його периферії. Вони виникають у дереві, що 

росте, і збільшуються в зрубаному дереві при його висиханні. Мітик порушує 

цілісність деревини та знижує її сортність. 

Відлупина – це внутрішня тріщина, що йде по річному шару й збільшується в 

зрубаному дереві при його висиханні. Відлупина переважно спричинюється 

морозом і найчастіше зустрічається в дуба, осики, ялиці, ялини та тополі. 
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Морозні тріщини (морозобоїни) – це зовнішні поздовжні тріщини, ширші 

на периферії стовбура і поступово звужуються до центра. На поверхні стовбура 

морозобоїна має вигляд відкритої тріщини значної довжини із набряками по 

краях. Виникають такі тріщини взимку при різкому зниженні температури. 

Найчастіше вражають товсті стовбури листяних порід: дуба, бука, ясеня, горіха. 

Тріщини всихання утворюються при висиханні деревини й поширюються 

від поверхні колоди всередину. Трапляються в деревині практично всіх порід. 

Тріщини всихання порушують цілісність деревини, знижують її сорт, часто 

роблячи деревину непридатною для будівельних потреб. 

Сучки – це частини гілок, що містяться в деревині живих чи відмерлих за 

життя дерев (рис. 15.6). Сучки – найпоширеніша й неминуча вада деревини. 

Вони порушують її однорідність, утруднюють обробку пиломатеріалів, 

знижують міцність. 

 

Рис. 15.6. Різні види сучків:  

а – зрощений здоровий; б – випадаючий; в – зшивний; г – розгалужений (лапчатий) 
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Для виготовлення несучих дерев’яних конструкцій придатна деревина, яка 

має лише здорові зрощені сучки, число та розміри яких обмежені для кожного 

матеріалу. 

Хімічне забарвлення виникають у деревині внаслідок хімічних та 

біохімічних процесів окислення дубильних речовин. Вони розміщуються 

переважно в поверхневих шарах і погіршують зовнішній вигляд деревини. На 

фізико-механічні властивості деревини хімічні забарвлення майже не впливають. 

На якість деревини особливо впливають грибні забарвлення та гнилизна. 

Вони виникають на мертвій та відмираючій деревині внаслідок біологічних 

процесів, спричинених життєдіяльністю найпростіших організмів – грибів. 

Одні гриби змінюють лише забарвлення деревини, майже не впливаючи на 

фізико-механічні властивості (деревозабарвлювальні), інші не лише змінюють 

колір, структуру та властивості деревини, а й руйнують її (дереворуйнівні). 

Деревозабарвлювальні гриби вражають переважно дерева, що ростуть, та 

свіжозрубану деревину під час її транспортування й зберігання. 

Дереворуйнівні гриби, що спричинюють гниття, виділяють фермент, який 

перетворює нерозчинну у воді целюлозу (С6Н10О5) на розчинну глюкозу (С6Н12О6) 

– поживне середовище для подальшого розвитку грибів. У тілі грибів глюкоза 

окислюється киснем повітря, утворюючи вуглекислий газ та воду. Деревина при 

цьому змінює забарвлення, маса її зменшується, вона вкривається сіткою 

поперечних та поздовжніх тріщин, втрачає міцність і розпадається. 

Гриби розвиваються при наявності кисню повітря, температури 

середовища 20…70 °С та вологості деревини не менше як 20 %. Зі зміною умов 

(відсутність кисню, мороз, зменшення вологості деревини) гниття деревини 

може припинитися, але в грибів зберігається здатність до подальшого розвитку. 

Залежно від розмірів ураження сортність деревини з гнилизною 

знижується аж до її повної технічної непридатності. 

Пошкодження комахами (червоточина) – це ходи й отвори, пророблені в 

деревині комахами. На деревині червоточини можна побачити у вигляді 

невеличких отворів, борозенок, канавок. Основних руйнувань деревині 
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завдають не дорослі комахи, а їхні личинки, які живляться корою чи 

деревиною. Найсприятливіші умови для розвитку та життєдіяльності комах – 

тепла (18…24 °С), суха (з вологістю повітря 60…80 %) погода. Червоточина 

погіршує зовнішній вигляд деревини та знижує показники її механічних 

властивостей тим більше, чим вищий ступінь її враженості комахами. 

За глибиною червоточини поділяють на поверхневі, неглибокі, глибокі й 

наскрізні, а за розмірами отворів – на некрупні (діаметр отвору менший ніж 

3 мм) та крупні (діаметр отвору понад 3 мм). 

Поверхнева червоточина не впливає на механічні властивості деревини й 

при розпилюванні йде в обаполи та інші відходи, а тому є припустимою в 

пиломатеріалах та фанерній сировині. Інші види червоточин порушують 

цілісність деревини й знижують її механічні властивості, а також стійкість 

проти загнивання, оскільки комахи можуть занести спори грибів. Таку 

деревину не застосовують для виготовлення несучих конструкцій. 

Якість деревини залежить також від вад будови деревини (рис. 15.7). 

 

Рис. 15.7. Вади будови деревини:  

а – нахил волокон деревини; б – завилькуватість; в – крен; г – подвійний стрижень 
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Нахил волокон – це відхилення напряму волокон від поздовжньої осі 

колоди чи пиломатеріалів. Ця вада знижує міцність пиломатеріалів, збільшує 

усихання вздовж волокон і призводить до криластості при сушінні. Якість 

механічної обробки заготовок із деревини з нахилом волокон погіршується. 

Завилькуватість – це звивисте чи безладне розміщення волокон. 

Завилькуватість знижує міцність при розтягу, стиску та вигині й підвищує 

міцність при сколюванні та ударному вигині. Вона створює гарну текстуру й 

високо ціниться при декоративній обробці. Тому завилькуватість вважають 

умовною вадою. 

Завиток – це місцеве викривлення волокон (найчастіше навколо сучків). 

Зниження міцності деревини залежить від розмірів та форми завитка. 

Крен – це ненормальний підсилений розвиток пізньої зони деревини; 

притаманний похилим та викривленим деревам. 

Засмолок – ділянка деревини, густо просочена смолою. Звичайно засмолок 

утворюється внаслідок поранення стовбура хвойних порід деревини. Засмолена 

деревина стійкіша до загнивання, але гірше обробляється та склеюється. 

Прорість – це змертвіла ділянка деревини чи кори, яка частково чи 

повністю заросла в стовбурі дерева. Прорість порушує цілісність деревини й 

супроводжується викривленням річних шарів. 

Сухобокість – це зовнішнє однобічне омертвіння стовбура, яке 

утворюється внаслідок обдирання, удару  чи пошкодження кори вогнем. Ця 

вада змінює правильну форму стовбура, знижує вихід пиломатеріалів і шпону. 

До групи вад форми стовбура належать збіжистість, закомелистість, 

овальність, нарости та кривизна (рис. 15.8). 

Збіжистість – це вада, при якій діаметр стовбура зменшується більш як на 

1 см кожний метр висоти стовбура. 

Закомелистість – це різке збільшення діаметра нижньої частини стовбура. 

Вона утруднює використання матеріалу, збільшує кількість відходів, 

спричинює появу нахилу волокон у пиломатеріалах. 
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Рис. 15.8 – Вади форми стовбура:  

а – збіжність; б – закомелистість округла; в – закомелистість ребриста;  

г – кривизна проста; д – кривизна складна 

 

Овальність – це форма поперечного перерізу торця круглого лісоматеріалу, 

в якого більший діаметр не менше як у 1,5 раза перевищує менший. Овальність 

збільшує кількість відходів при пилянні. 

Кривизна – це викривлення стовбура дерева по довжині. Вона зменшує 

корисний вихід пиломатеріалів та шпону. 

 

15.5. Сушіння деревини 

Процес видалення вологи з деревини називається сушінням. Зі зміною 

вологості пов’язана зміна експлуатаційних та фізико-механічних властивостей 

деревини. Крім того, у деревині з більшим вмістом вологи створюються 

сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів, які спричинюють загнивання 

деревини та зниження її якості. При зниженні вологості підвищується міцність 
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деревини, зменшується її щільність. Клеєні вироби також виходять міцнішими 

при склеюванні сухої деревини. Так, кінцева вологість деревини для меблів та 

інших виробів, що експлуатуються в опалюваних приміщеннях, становить 

7…8 %, для столярно-будівельних виробів (вікон, дверей тощо) – 10…12 %, для 

будівельного матеріалу, що експлуатується в атмосферних умовах, – 15…20 %. 

Зниження вологості деревини при всиханні ґрунтується на явищі 

масообміну – передаванні маси вологи з деревини в навколишнє середовище й 

переміщенні вологи всередині деревини з глибинних шарів на поверхню. 

Масообмін під час сушіння пов’язаний із теплообміном, оскільки 

випаровування вологи потребує обов’язкового підведення теплоти, а швидкість 

її підведення визначає швидкість випаровування. 

Природне сушіння – це сушіння у природному атмосферному повітрі, яке 

штучно не підігрівається. Цей процес тривалий (кілька тижнів) і важко 

регулюється, але він простий і не потребує затрат на підігрівання теплоносія. 

Штучне сушіння виконують у сушильних камерах гарячим повітрям, 

газом. Воно ґрунтується на найпростішому й широко застосовуваному способі 

передавання теплоти – конвективному, при якому теплота передається від 

газоподібного середовища (повітря, топкових газів), що омиває деревину. 

Основна перевага штучного сушіння порівняно з атмосферним – швидкість 

процесу (кілька днів) і можливість здійснювати в будь-яку пору року. 

Сушіння в рідинах – це висушування деревини в гідрофобних рідинах, 

зокрема в петролатумі. Деревину занурюють безпосередньо в нагріту рідину, де 

вона сохне в кілька разів швидше (кілька годин), ніж у сушильних камерах, 

причому матеріал не розтріскується і не коробиться. 

Діелектричне сушіння ґрунтується на нагріванні деревини струмами 

високої частоти. Деревина нагрівається рівномірно й одразу за всім об’ємом. 

Енергія, що її споживає деревина, перетворюється на теплоту й витрачається на 

нагрівання матеріалу та на випаровування з нього вологи. Тривалість сушіння 

можна зменшити порівняно з камерним сушінням у кілька десятків разів. 

Основний недолік діелектричного сушіння – висока вартість. 
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Застосовують комбіновані прийоми сушіння, при яких теплота передається 

кількома способами. Основний спосіб – газопарове сушіння в камерах, на 

другому місці – атмосферне, інші способи застосовуються обмежено. 

 

15.6. Захист деревини від гниття та займання 

Щоб запобігти загниванню деревини, вживають відповідні конструктивні 

заходи, мета яких – зберегти її від зволоження (деревину ізолюють від бетону, 

цегли, каменю, роблять отвори для провітрювання, захищають від атмосферних 

опадів). Якщо заходами конструктивного характеру не можна зберегти 

деревину від зволоження, її просочують антисептиками – хімічними 

речовинами, які вбивають грибні спори чи створюють середовище, в якому їхня 

життєдіяльність стає неможливою. До антисептиків ставиться вимоги, 

найголовнішими з яких є такі: вони мають убивати грибні клітини, легко 

проникати в деревину, бути стійкими як з фізичного, так і з хімічного боку, 

безпечними в протипожежному плані й нешкідливими для здоров’я людини, не 

мати неприємного запаху, не знижувати сортність, міцність і якість деревини, 

бути дешевими й не дефіцитними матеріалами. 

Антисептики поділяють на розчинні й нерозчинні у воді. 

До водорозчинних антисептиків належать фторид натрію, кремне-фторид 

натрію, дінітрофенолят натрію, мідний купорос тощо. Як дезінфікуючі 

речовини використовують 15 %-й розчин мідного купоросу, 10 %-й розчин 

залізного купоросу, 5 %-й розчин хлориду цинку, 10 %-і розчини кухонної солі 

та хлорного вапна тощо. 

До водонерозчинних належать маслянисті та кристалічні антисептики. 

Маслянисті антисептики добре вбивають гриби, глибоко проникають у деревину, 

довго зберігаються в ній і не вимиваються водою. Проте вони мають неприємний 

запах, а тому їх можна використовувати для просочування дерев’яних 

конструкцій, які перебувають на повітрі чи у воді (шпали, частини мостів, палі 

тощо). До маслянистих антисептиків належать креозотова та антраценова олії, 
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креозот, карболеніум, кам’яновугільна смола тощо. Кристалічні антисептики, 

нерозчинні у воді, розчиняються в гасі чи скипидарі й у вигляді таких розчинів 

застосовуються для просочування деревини. До кристалічних антисептиків 

належать технічний оксидифеніл, технічний пенто-хлорфенол тощо. 

Деревину антисептують нанесенням на її поверхню антисептуючих 

розчинів чи паст, поверхневим випалюванням частини деталі, що 

антисептується, з наступним зануренням у відповідний розчин, послідовним 

навперемінним зануренням у гарячу та холодну ванну з антисептиками, 

просочуванням антисептуючою речовиною під деяким тиском. Спосіб 

антисептування вибирають залежно від зволоження дерев’яних виробів під час 

експлуатації (постійне чи змінне зволоження, глибоке чи поверхове), від 

температурних умов, в яких вони перебувають, від виду деревної породи. 

Деревина – це горючий матеріал. При температурі 120…150 °С вона 

повільно обвуглюється, а при 250…300 °С займається. При температурі понад 

350 °С гази, що виділяються з деревини, займаються навіть за відсутності 

відкритого вогню. Щоб уникнути займання, передбачають конструктивні 

заходи: віддаляють дерев’яні конструкції від джерел нагрівання; влаштовують 

захисні футеровки з неспалимих матеріалів (цегли, бетону); покривають шаром 

малотеплопровідного мінерального матеріалу (азбестового, азбестоцементного, 

пористої штукатурки тощо). Для оберігання від вогню деревину просочують 

різними вогнезахисними сполуками (антипіренами), які наносять на її 

поверхню у вигляді паст та фарб. Вогнезахисні пастові речовини готують на 

основі фосфорнокислого чи сірчистого амонію, бури, борної кислоти. При 

нагріванні вони легко плавляться й перекривають доступ кисню або виділяють 

гази, які не підтримують горіння. Вогнезахисні фарбові суміші виготовляють із 

зв’язуючої речовини (рідке скло), наповнювача (кварцовий пісок, крейда) та 

лугостійкого пігменту. Вогнезахисна дія суміші виявляється в тому, що з 

підвищенням температури фарба пухириться, утворюваний пористий шар 

знижує температуру на поверхні деревини. Обробляють деревину антипіренами 

тими самими методами, що й у випадку антисептування. 
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15.7. Матеріали та вироби з деревини 

Пиляна продукція – це продукція з деревини, одержувана поздовжнім 

розпилюванням колод на частини та поздовжнім і поперечним розкроюванням 

утворених частин. Її випускають у вигляді пиломатеріалів: брусів, брусків, 

дощок, шпал, обаполів тощо (рис. 15.9). 

 

Рис. 15.9. Види пиломатеріалів:  

1 – будівельна колода; 2 – пластина; 3 – чвертки; 4, 5 – обрізні дошки; 6 – необрізна 

дошка; 7 – обапіл; 8 – брус; 9 – дошка, стругана з чотирьох боків; 10 – шпунтовані 

дошки з пазом та гребенем; 11 – фальцовані дошки; 12 – плінтус; 13 – наличники 

 

Брус – пиломатеріал, товщина та ширина якого понад 100 мм. 

Брусок – пиломатеріал завтовшки до 100 мм, ширина його не більша за 

потрійну товщину. 

Дошка має товщину до 100 мм, а ширина її більша за потрійну товщину. 

Широкі сторони дошки називають пластями, вузькі – окрайками (або 

кромками). Товщина дошки визначається відстанню між пластями, ширина – 

відстанню між окрайками. Довжину дошки вимірюють вздовж волокон між 

торцями – поперечними перерізами матеріалу. Лінію перетину пласту та 
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окрайки називають ребром. Розрізняють дошки обрізні та необрізні. В обрізних 

дошках окрайки обпиляні перпендикулярно до пластей, величини обзелу на 

окрайках не більші за допустимі. Обзел – це частина бічної поверхні колоди, що 

зберіглася на обрізному пиломатеріалі чи деталі. У необрізних дощок окрайка 

необпиляна або частково обпиляна й величина обзелу більша за допустиму в 

обрізаному матеріалі. 

Обапіл – пилопродукція, одержувана з бічної частини колоди і така, що 

має одну пропиляну, а другу непропиляну або частково пропиляну поверхню. 

За характером обробки розрізняють пиляний пиломатеріал, якщо його 

поверхні утворені пилами, і струганий, у якого принаймні одна частина чи 

обидві окрайки оброблені струганням чи фрезеруванням. 

За якістю деревини пиломатеріали поділяють на сорти. Сортність 

визначається сукупністю вад деревини та дефектів обробки. 

 

15.8. Напівфабрикати та вироби з деревини 

Дошки та бруски виготовляють із хвойних та листяних порід: вони 

бувають шпунтованими та струганими. Шпунтовані дошки мають на одній 

окрайці шпунт (паз), на другій – гребінь (виступ), який входить у шпунт 

сусідньої дошки. Шпунтовані дошки застосовують для настилання підлог, 

влаштування перегородок тощо. До струганих погонажних виробів належать: 

наличники, розкладки, плінтуси, галтелі, поручні для перил, дошки підвіконні, 

східці тощо. 

Паркетні вироби поділяють на штучний паркет, паркетні дошки, паркетні 

щити та мозаїчний паркет. 

Штучний паркет складається з окремих планок певних розмірів і форми, 

які мають на окрайках та торцях шпунт і гребінь для з’єднання між собою. 

Його виготовляють із твердих порід дерева: дуба, ясеня, бука, клена тощо. 

Паркет простий у виготовленні, проте потребує більшої витрати твердої 

деревини й затрат праці при влаштуванні підлоги. 
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Паркетні дошки складаються з рейкової основи, що перешкоджає 

коробленню, і виготовлені зі звичайних сортів деревини, на які наклеєно 

паркетні планки (рис. 15.10). Товщина паркетних планок 6…8 мм. На окрайках 

паркетних дощок є шпунт та гребінь для щільного з’єднання при влаштуванні 

підлоги. Розміри паркетних дощок: довжина 1,2…3,0 м, ширина 150…175 мм. 

 

Рис. 15.10 – Паркетна дошка:  

1 – нижній компенсаційний шар шпону; 2 – паз;  

3 – несуча дошка, склеєна з брусків; 4 – лицьовий шар із твердих порід 

 

Застосування паркетних дощок має великі переваги порівняно зі штучним 

паркетом, зумовлені економією дефіцитних сортів твердої деревини й затрат 

праці при влаштуванні підлоги. 

Паркетні щити мають основи з брусків та рейок, на які наклеєно паркетні 

планки. Щити мають розміри 400×400 мм або 800×800 мм. Планки лицьового 

покриття паркетних щитів та дощок склеюють з основою водостійкими 

синтетичними клеями: фенолформальдегідним, меланіновим та ін. 

Мозаїчний паркет має вигляд килима, набраного з планок однакової 

ширини та наклеєних водорозчинним клеєм лицьовою поверхнею на папір, 

який змивається після укладання паркету. 

Столярні вироби – це віконні та дверні блоки із заповненням, перегородки 

та панелі. 
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Віконні та дверні блоки надходять на будови в повній готовності, з 

навішеними полотнами та стулками, зафарбованими та заскленими. 

Щитові двері являють собою дерев’яну рамку, заповнену суцільним чи 

дрібнопустотним заповнювачем і облицьовану з двох боків шпоном, 

деревноволокнистою плитою чи фанерою. Суцільне заповнення дверей 

виготовляють із дерев’яних брусків, а дрібнопустотне – у вигляді чарунок, 

утворюваних із смуг фанери, паперових стільників тощо. 

Фанера – це листовий матеріал, склеєний із трьох чи більше листів 

лущеного шпону. Листи шпону розміщують так, щоб напрями волокон у 

суміжних листах були взаємно перпендикулярними. Кількість шарів шпону у 

фанері звичайно непарне: 3, 5, 7, 9 і т. д. Така будова фанери зумовлює майже 

однакову міцність в усіх напрямах, незначне короблення, гнучкість. Товщина 

фанери може бути 1,5…18,0 мм, розміри листа – до 1525×2400 мм. 

Клеєну фанеру виготовляють із деревини листяних та хвойних порід: 

берези, сосни, бука, вільхи тощо (рис. 15.11). Залежно від застосовуваного 

клею та його водостійкості одержують фанеру підвищеної, середньої та 

обмеженої водостійкості. Фанеру підвищеної водостійкості застосовують для 

обшивання зовнішніх стін та виготовлення опалубки, середньої і обмеженої 

водостійкості – для влаштування внутрішніх перегородок, обшивки стін і стель 

усередині приміщення. 

 

Рис. 15.11 – Схема виготовлення фанери:  

а – лущення шпону: 1 – ніж; 2 – шрон; 3 – прижим; б – склеювання листів шпону 

(волокна листів розміщують перпендикулярно один до одного) 
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Для потреб будівництва виготовляють ще декоративну та бакелизовану 

фанеру. 

Декоративна фанера – це клеєна фанера, облицьована плівковим 

покриттям із смол у поєднанні з декоративним папером. Її застосовують для 

внутрішньої обробки стін, перегородок, дверних полотен, вбудованих меблів. 

Бакелизовану фанеру виготовляють із березового шпону, вкритого 

синтетичною смолою. Вона має підвищені водо- та атмосферостійкість, 

міцність. Таку фанеру застосовують для виготовлення опалубок та інших 

легких конструктивних елементів. 

Деревостружкові плити (ДСП) – це плитковий матеріал, виготовлений 

гарячим пресуванням деревостружкових мас, які містять у своєму складі 

полімерні смоли. Деревну стружку, яка є основним за масою компонентом, 

одержують із некондиційної деревини листяних та хвойних порід. 

Зв’язувальною речовиною є карбамідні та фенольні полімерні смоли. Разом із 

ними до складу маси вводять антисептики, антипірени та гідрофобізатори. 

Полімер разом з антисептиками, антипіренами та гідрофобізаторами готують у 

вигляді водної емульсії. Останню в кількості 15…20 % до маси сухої стружки 

наносять під тиском на безперервно перемішувану в камері змішування 

стружку. Просочену деревностружкову масу формують методом пресування чи 

екструзії. Пресування силою 2,0…2,5 МПа виконують при  температурі 

140…160 °С між двома сталевими стрічками. Із преса виходить неперервна 

стрічка, яку розрізують дисковими пилами на плити потрібних розмірів. 

Плити ДСП використовують для влаштування підлог, облицювання стін та 

перегородок, виготовлення дверних полотен, вбудованих меблів тощо. 

Деревноволокнисті плити (ДВП) виготовляють гарячим пресуванням 

деревноволокнистої маси, що містить як зв’язку полімерні смоли. Як основну 

сировину для виготовлення ДВП використовують відходи лісорозробок та 

деревообробної промисловості у вигляді некондиційного обапола, щепи, обрізків 

із деревини переважно хвойних порід. Зв’язуючими речовинами є полімерні 

смоли фенолформальдегідної групи. Деревну сировину в рубильних машинах 
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перетворюють на щепу, яку далі піддають пропарюванню при надлишковому 

тиску й температурі 150…155 °С. Розпарену й розм’якшену щепу розпушують 

на окремі волокна. Зв’язувальну масу з фенолформальдегідних полімерів 

(4…5 % до маси сухої деревини), антипіренів, антисептиків та гідрофобізаторів 

у вигляді водної емульсії змішують із деревоволокнистою масою у змішувальних 

басейнах. Одержану масу формують і зневоднюють на сітчастих стрічках. 

Зневоднений килим ріжуть на формати заданих розмірів. Формати вкладають на 

підкладні металеві листи і пресують при питомому тиску 5,5 МПа й температурі 

200…210 °С. Після пресування їх чотири години, витримують в 

акліматизаційних камерах, після чого розрізують на листи заданих розмірів. 

Плити ДВП використовують як облицювальний та теплоізоляційний 

матеріал для стін і стель у внутрішніх приміщеннях. Вони можуть бути 

офактурені полімерними плівками, текстурним папером, деревним шпоном чи 

зафарбовані лакофарбовими сумішами. Ці плити випускають напівтвердими, 

твердими чи надтвердими. 

Клеєні дерев’яні конструкції виготовляють на спеціальних заводах 

склеюванням невеликих дерев’яних заготовок у великорозмірні елементи 

(рис. 15.12-15.13). Їх виготовляють на високоміцних та водостійких полімерних 

клеях. Міцність, водостійкість, біо- та вогнестійкість таких конструкцій вищі, 

ніж у аналогічних суцільних дерев’яних конструкцій. Вони практично не 

піддаються усиханню та коробленню. 

         

Рис. 15.12. Клеєна деревина при зведенні малоповерхових будинків:  

а – внутрішній каркас; б – з’єднання клеєних балок 
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Рис. 15.13. Види клеєних виробів:  

а), б) – двотаврові балки; в), г) – клеєний брус;  

д), е) – клеєна арка; ж), и) – клеєна ферма 
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Дерев’яні клеєні конструкції поділяють на два види: несучі та 

огороджувальні. Несучі конструкції багатошарові, тобто склеєні з декількох 

шарів деревини. До них належать плоскі конструкції (балки, арки, ферми, 

панелі) та просторові (оболонки, куполи). 

Іноді їх підсилюють уклеюванням металевої або пластмасової арматури. 

Великопролітні клеєні дерев’яні конструкції – це несучі деталі будівельних 

конструкцій великих розмірів, які виготовляються шляхом зрощування елементів 

деревини з використанням сучасних, надійних і екологічних клейових систем. 

Це рами, балки, арки, ферми, стійки, колони та ін. По експлуатаційних 

характеристиках вони не поступаються залізобетонним і металевим 

конструкціям. Високі характеристики міцності, естетичні якості визначають 

застосування великопролітних клеєних конструкцій з дерева в будівництві 

будинків і споруд різного призначення. Передусім, якщо є необхідність 

перекрити великі прольоти без проміжних опор. При цьому конструкції є 

декоративними елементами інтер’єру та екстер’єру. Це можуть бути спортивні 

зали, басейни, ресторани, павільйони, концертні та виставкові зали, декоративні 

навіси, мостові конструкції, адміністративні будівлі і багато іншого. 

Балки мають різні контури та форми поперечного перетину. Висота 

перерізу визначається не менше 1/15 прогону. 

Клеєні шпонові балки – конструкції, які виготовляють склеюванням 

декількох шарів шпону хвойних порід деревини товщиною до 3,2 мм. Ширина 

балок перебуває в діапазоні від 100 до 180 см, а товщина – від 2,5 до 25 см. 

Арки – один із найпоширеніших видів клеєних несучих конструкцій. 

Найчастіше застосовують трикутні арки прогоном 12 і 18 м, що складаються з 

клеєних прямолінійних верхніх поясів і металевої затяжки. 

Рами – несучі конструкції, які найчастіше складаються зі спарених 

прямокутних елементів перерізом 140×1200 мм. 

За конструктивним виконанням склепіння та куполи поділяють на суцільні 

тонкостінні, утворені шарами дощок або фанери; ребристі, що спираються на 

арки, і кружально-сітчасті, що збираються зі стандартних косяків. 
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Як огороджувальні конструкції масового застосування виготовляють 

панелі розмірами 3,0×1,5 м, облицьоване фанерою, та плоскі панелі стін і 

покриттів розмірами 6,0×1,5 м. Як поздовжні ребра в таких панелях 

використовують клеєні багатошарові елементи, у тому числі з фанерною 

хвилястою стінкою, гнуті фанерні швелери тощо. 

До клеєних належать тришарові панелі – деревостружкові та 

деревоволокнисті плити, покриті фанерою, із середнім шаром із пінопласту, що 

спінюється безпосередньо в порожнині панелі. Для збільшення несучої 

здатності панелі мають дерев’яний каркас.  

Панелі покриттів складаються з дерев’яних несучих ребер із дощок 

товщиною після острожки 33 або 43 мм, і фанерних обшивок товщиною не менше 

8 мм, з’єднаних з ребрами водостійким клеєм в одне ціле й утворюючих 

коробчастий поперечний переріз. За потреби ребра можна робити клеєними. 

Як утеплювач застосовують здебільшого біостійкі теплоізоляційні 

матеріали, наприклад, пінопласт. При виготовленні панелі на верхню обшивку 

наклеюють один шар руберойду, другий і третій шари руберойду приклеюють 

після установки панелей на місце. 

Дерев’яна блок-цегла. Дерев’яна цегла являє собою багатошаровий брус 

уніфікованого розміру (як приклад: 750:125:145 мм), що складається з 

декількох дощок (ламелей), які склеєні і скріплені між собою за певним 

зміщенням, в результаті чого утворюються замки з усіх боків для з’єднання 

цегли один з одним (рис. 15.14). Для склеювання ламелей використовується 

клей на водній основі. Для ламелей використовують хвойні породи деревини 

(сосна, ялина, кедр і модрина). 

Блок-цегла з дерева є екологічно чистим будівельним матеріалом, що 

складається з декількох дерев’яних ламелей, з’єднаних між собою з певним 

зміщенням у результаті чого утворюються замки для скріплення блоків один з 

одним у вертикальній і горизонтальній площинах. З’єднання ламелей між 

собою проводитися за допомогою клею і шкантів. 
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Рис. 15.14. Дерев’яна блок-цегла 

 

Цементно-стружкові плити (ЦСП) – це великоформатний міцний листовий 

матеріал, який виробляють із спеціально виготовленої тонкої стружки, 

портландцементу та хімічних добавок – мінералізаторів. Як деревну сировину 

застосовують тонкомірну деревину хвойних порід: ялини, ялиці чи сосни, а 

також відходи лісопиляння – обаполи та рейки. У виробництві ЦСП можна 

використовувати й деревину з листяних порід, проте міцність матеріалу при 

цьому знижується на 10…15 %. Використовувана для виробництва плит 

деревина має бути обкорована й витримана при додатній температурі не менше 

як три місяці з метою зменшення вмісту водорозчинних цукрів, так званих 

«цементних отрут», які негативно впливають на цемент. Технологічний процес 

виробництва ЦСП майже повністю автоматизований. 

Цементно-стружкові плити належать до групи важкоспалювальних 

матеріалів підвищеної біостійкості, порівняно легко обробляються пилянням, 

фрезеруванням, свердлінням, кріпляться цвяхами.  Їх можна зафарбовувати, 

обклеювати шпоном, полімерними плівками та керамікою. Призначаються для 

влаштування панелей та перегородок, плит покриттів, елементів підвісних 

стель, підлог, огорож лоджій, підвіконних дощок тощо. 

Тирсовий бетон виробляють з використанням органічних (тирса хвойних 

порід) та мінеральних (пісок чи гравій) наповнювачів, портландцементу і 

мінеральних добавок (глина, трепел). Перемішують віддозовані компоненти в 

бетонозмішувачах примусового перемішування. Найкращі результати 
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одержують при використанні тирси фракцій 1,5…5,0 мм. Густина бетону 

900…1200 кг/м3, міцність при стиску після тримісячного витримування 

0,8…2,8 МПа. Тирсовий бетон використовують як термоізоляційний матеріал у 

трубопроводах, як утеплювач у перекриттях і як стіновий матеріал у 

малоповерховому домобудуванні. 

Короліт виготовляють із кори з використанням мінеральних в’яжучих. 

Міцність короліту на гіпсі 1,5…2,0 МПа, на цементі – 3,0… 3,5 МПа, 

теплопровідність 0,14…0,16 Вт/(м‧К). Короліт використовують у 

малоповерховому будівництві для влаштування несучих внутрішніх та 

зовнішніх елементів стін як утеплювач при опорядженні стін і підлог, при 

будівництві складів, торгових павільйонів, виставочних залів тощо. 

Арболіт – це різновид легкого бетону, наповнювачем у якому є оброблені 

мінералізатором деревні відходи й портландцемент. Відходи лісопильного та 

деревообробного виробництв (деревина сосни, ялини, ялиці, берези, вільхи, 

бука, дуба) переробляють на щепу, а потім на коротку стружку (дробленку). Із 

кускових відходів на стружкових верстатах одержують стружку (довжина 

2…20 мм, товщина не більше як 0,1 мм). Наповнювач із деревини надає арболіту 

легкості, хороших тепло- та звукоізоляційних властивостей, повітропроникності, 

а цемент – міцності, вогне- та біостійкості. Великі тепло- та вологомісткість 

забезпечують хорошу регуляцію тепловологового режиму в приміщеннях, які за 

умовами проживання прирівнюються до дерев’яних. Здатність утримувати 

шурупи й цвяхи, можливість обробки різними інструментами збільшують його 

переваги перед іншими стіновими матеріалами. 

Фіброліт має стабільні фізико-механічні властивості й високі якості 

поверхні. Його застосовують як декоративний та акустичний матеріал для 

ізоляції стін та перекриттів. 

Вихідні матеріали для виробництва цементного фіброліту – тонка деревна 

стружка й портландцемент. Довжина стружки 1…5 мм, товщина 0,2…0,5 мм. 

Для декоративних та акустичних потреб використовують вузьку стружку з 

великим діаметром закрутка, для ізоляції – ширшу й меншого діаметра. Як 
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сировина найпридатніші відходи хвойної деревини. При використанні 

магнезіальних в’яжучих замість портландцементу можна застосовувати 

деревину листяних порід. 

Ксилоліт одержують із магнезіального в’яжучого, тирси, розчину хлориду 

магнію густиною 1,14…1,24 г/см3 та пігментів. Ксилоліт використовують для 

влаштування підлог у житлових, громадських та виробничих будівлях, в яких 

підлога не зазнає постійного зволоження. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які недоліки має деревина? 

2. Навіщо вивчають макроструктуру деревини? 

3. Що розуміють під мікроструктурою деревини? 

4. На які породи поділяють деревину? 

5. Як висушують деревину? 

6. Як захистити деревину від гниття та займання? 

7. Які переваги клеєної деревини? 
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РОЗДІЛ 16 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ТА АКУСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

16.1. Загальні відомості 

Теплоізоляційними називають будівельні матеріали для теплової ізоляції 

огороджувальних конструкцій будівель, промислового та енергетичного 

обладнання і трубопроводів. Ці матеріали повинні мати коефіцієнт 

теплопровідності, не вищий ніж 0,18 Вт/(м·К), та середню густину не більше 

як 600 кг/м3. 

Ефективне використання теплоізоляційних матеріалів у будівництві – один із 

найважливіших напрямів технічного прогресу. Для виготовлення 

теплоізоляційних матеріалів витрата палива в 10-11, а трудомісткість у 20-25 разів 

нижчі порівняно із взаємозамінюваною за тепловим опором кількістю глиняної 

цегли, а маса готової продукції майже в 20 разів менша. Водночас за тепловим 

опором, наприклад, мінераловатний утеплювач завтовшки 1 см замінює цегляну 

кладку завтовшки 10...12 см, а керамзитобетон – завтовшки 5...7 см (рис. 16.1). 

Використання теплоізоляційних матеріалів дає змогу виготовляти стінові панелі 

та конструкції покриттів, що знижує матеріаломісткість та масу будівель. 

 

Рис. 16.1. Порівняння теплоізоляційних матеріалів 
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Ще ефективніше застосовують їх у холодильній техніці, оскільки вартість 

одиниці холоду приблизно в 20 разів вища, ніж вартість відповідної одиниці 

теплоти. 

Головним показником теплоізоляційних матеріалів є коефіцієнт 

теплопровідності , за значенням якого їх поділяють на три класи: клас А – 

малотеплопровідні [ < 0,058 Вт/(м·К)]; клас Б – середньотеплопровідні 

[ = 0,058...0,116 Вт/(м·К); клас В – підвищеної теплопровідності 

[ ≤ 0,180 Вт/(м·К). 

Захисна конструкція, коли крізь неї проходить тепловий потік, чинить 

останньому опір. Цей опір характеризується величиною, оберненою до 

коефіцієнта теплопровідності, яка називається опором теплопередаванню: 

R0 = 1/, де    , – коефіцієнт теплопровідності. 

Визначити коефіцієнт теплопровідності можна на спеціальних стендах, але 

це не завжди вдається зробити. Тому теплоізоляційні матеріали класифікують за 

середньою густиною, яка дає наближене уявлення про теплопровідність. За цим 

показником матеріали поділяють на марки, кг/м3: ОЛ (особливо легкі) – 15, 25, 35, 

50, 75, 100; Л (легкі) – 125, 150, 175, 200, 250, 300; Т (важкі) – 400, 450, 500, 600. 

Наближеність теплопровідності матеріалу, оцінюваної середньою 

густиною, пояснюється впливом хімічного складу, молекулярної будови та 

характеру пористості. За решти незмінних умов теплопровідність матеріалів 

кристалічної будови вища, ніж аморфної чи мішаної. Так, коефіцієнт 

теплопровідності окремого кристала кварцу становить 7...8 Вт/(м·К), пісковика 

з мішаною будовою та домішками – 2,1...2,9 Вт/м·К), а будівельного скла з 

аморфною структурою – у середньому 0,76 Вт/(м·К). 

Із матеріалів, які мають однакову загальну пористість, вищий опір 

теплопередаванню чинять ті, в яких пори закриті, сферичні діаметром 

0,1...2,0 мм. Повітря, що міститься в таких порах, практично нерухоме й 

показує найменший з усіх земних матеріалів коефіцієнт теплопровідності 

0,023 Вт/(м·К). Які б не створювалися теплоізоляційні матеріали, основне 

завдання при цьому – наблизитися до наведеного значення. 
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Крупні, особливо сполучені між собою пори, зумовлюють переміщення 

повітря, наслідком чого є конвекційне передавання теплоти, тобто, по суті, повітря 

перетворюється з теплоізолятора на теплоносій. Звідси мета створення матеріалу 

– одержати високо- і дрібнопористий легкий матеріал. При цьому міжпоровий 

простір – «каркас» – має утворюватися речовиною аморфною, а не кристалічною. 

Пористість теплоізоляційних матеріалів переважно вища ніж 50 %, а деякі 

матеріали, наприклад ніздрюваті пластмаси, мають пористість 90...98 %. 

Водонасичення й особливо замерзання води в порах матеріалу призводить 

до різкого збільшення теплопровідності, оскільки теплопровідність води 

приблизно в 25, а льоду в 100 разів вища, ніж повітря. З цієї причини 

теплоізоляційний шар потрібно обов’язково захищати від зволоження. 

 

16.2. Способи поризації матеріалу 

Спосіб газоутворення ґрунтується на виділенні газоподібних продуктів в 

об’ємі матеріалу, який у цей час перебуває у в’язко- чи піропластичному стані. 

Газоутворювачі вводять у сировинну суміш компонентів, чим забезпечують 

перебіг хімічних реакцій із виділенням газової фази. Гази, прагнучи вийти з 

маси, яка твердне, утворюють пористу структуру матеріалу – газобетону, 

газосилікату, газокераміки, ніздрюватого скла, газонаповненої пластмаси тощо. 

Як хімічні газоутворювачі найчастіше використовують алюмінієву пудру 

та технічний пероксид водню (пергідроль). Алюмінієва пудра в реакції з 

гідроксидом кальцію сприяє виділенню молекулярного водню, а пергідроль 

легко розкладається в лужному середовищі з утворенням молекулярного 

кисню. При цьому цементне тісто спучується. 

Так само при розплавленні стекол і смол уводять реагенти, які сприяють 

утворенню газів СО2, N2 тощо. 

Роль газоутворювача може також відігравати вода, яка міститься у вихідній 

сировині, наприклад у перліті та вермикуліті, і при термічній обробці спучує 

гірську породу в період піропластичного стану. 
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Спосіб піноутворення ґрунтується на введенні у воду замішування 

піноутворювальних речовин (поверхнево-активних речовин) Піноутворювачами 

є солі жирних кислот: натрієві та калієві мила; мильний корінь та сапонін, який 

здобувають із нього; клєй каніфольний піноутворювач, який здобувають із 

каніфольного мила; алюмосульфонафтеновий піноутворювач, який здобувають із 

гасового контакту та сірчанокислого глинозему; гідролізована кров (ГК), 

одержувана обробкою відходів м’ясокомбінатів. 

Поряд із піноутворювачами застосовують також стабілізатори піни, які 

підвищують стійкість і в’язкість до моменту отвердіння в’яжучого. До них 

належать столярний клей, сірчанокислий глинозем, смоли тощо. 

Спосіб підвищеного водозамішування ґрунтується на введенні 

надлишкової кількості води при виготовленні формувальних мас і наступному 

її випаровуванні зі збереженням пористості при висушуванні. Щоб запобігти 

розшаруванню мас, використовують стабілізатори суспензії, наприклад рідке 

скло. Середню густину матеріалу регулюють кількістю води, що вводиться. 

Спосіб застосовують у виробництві деревноволокнистих плит, торф’яних, 

азбестотрепельних та інших матеріалів. Технологія потребує підвищених затрат 

теплоти на висушування виробів. 

Спосіб розпушування ґрунтується на одержанні волокнистої маси із 

щільної мінеральної чи органічної сировини. Найбільш поширене виробництво 

мінеральної вати (шлаковати, скловати) та виробів з неї. Сировиною є 

металургійні шлаки, скляний бій та відходи скла, гірські породи (пегматит, 

туфи, базальт). Найпоширенішим у практиці способом плавлення шихти є 

вагранковий, а переробка розплаву на волокна виконується здебільшого 

дуттьовим чи відцентровим способами. При безперервному витяганні волокон 

застосовують фільєрний спосіб. Способом механічного розпушування 

виробляють азбестові волокна й матеріали з них: папір, картон, повсть. 

Розпушений азбест є також компонентом у складі теплоізоляційних мас на 

основі в’яжучих. Розпушуванням одержують і органічні теплоізоляційні 

матеріали: бавовняну та вовняну вату, повсть, деревні волокна. 
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Спосіб вигоряючих добавок, які вводять у сировину як пороутворювальні 

компоненти, здебільшого використовують для виготовлення керамічних 

теплоізоляційних виробів. До глинястої сировини, діатоміту, трепелу вводять 

тирсу, вугільний пил, торф’яну крихту, які при випалюванні вигоряють, 

забезпечуючи пористість виробу. 

 

16.3. Неорганічні теплоізоляційні матеріали та вироби 

Неорганічні матеріали характеризуються низькою теплопровідністю, 

достатньою вогнестійкістю, низькою гідрогкопічністю, стійкістю проти 

загнивання. Їх застосовують для утеплення будівельних конструкцій, ізоляції 

гарячих і холодних поверхонь промислового обладнання та трубопроводів. 

Найбільше застосовується мінеральна вата (рис. 16.2) завдяки порівняно 

значній економічності виробництва, зумовленій наявністю доступної сировини, 

простотою технології. Сировиною є гірські породи: доломіт, вапняк, мергель, 

базальт, а також шлаки та золи. Основні технологічні поділи виробництва – 

плавлення сировини й одержання волокон. Розплав виробляють у шахтних 

печах-вагранках чи у ванних печах. Наступне волокноутворення з рідкої маси 

відбувається дуттьовим або відцентровим способом. За першим способом 

розплав, що виходить із печі, струменем пари чи повітря під тиском 

розбивається на дрібні краплі, які вдуваються в камеру волокноосаджування, 

витягуючись у польоті у волокна діаметром 2...20 мкм. За другим способом 

струмінь розплаву подають на диск швидкохідної центрифуги і при скиданні з 

нього також витягується у волокна. За обома способами волокна збираються на 

сітці камери волокноосаджувача, що безперервно рухається й куди в разі 

потреби впорскують мінеральні чи органічні зв’язуючі речовини. 

Середня густина мінеральної вати 75...150 кг/м3, коефіцієнт 

теплопровідності 0,042...0,046 Вт/(м·К), робочий температурний діапазон 

застосування –200...+600 °С. 
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Якщо вату використовують як теплоізоляційну засипку, то її гранулюють, 

тобто обкочують у пухкі грудочки в дірчастому барабані. Здебільшого вату 

використовують для виготовлення повсті, матів, напівжорстких чи жорстких 

плит, шкаралуп, сегментів. 

 

Рис. 16.2. Мінеральна вата  

 

Мінеральну повсть випускають листами й рулонами. Для скріплення 

волокон між собою вату просочують невеликою кількістю синтетичних смол і 

пресують. Середня густина повсті 100...150 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності 

0,046...0,052 Вт/(м·К). Листи й полотнища застосовують для утеплення стін та 

перекриттів будівель. 

Мінеральну вату виготовляють у вигляді килима, який складається із шару 

вати між двома шарами бітумізованого паперу, склотканини чи металевої сітки. 

Килим прошивають жорсткою ниткою або тонким дротом. Довжина матів до 

500 см, ширина 150 см, товщина до 10 см. Середня густина 100...200 кг/м3, 

коефіцієнт теплопровідності 0,046...0,058 Вт/(м·К). 

Мінераловатні напівжорсткі плити виготовляють напиленням у шар вати 

бітуму чи смоли з наступним пресуванням та тепловою обробкою для сушіння 

чи полімеризації. Середня густина залежно від ущільнення пресуванням, виду 

й витрати зв’язки становить 75...300 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності 
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0,041...0,070 Вт/(м·К). Вироби застосовують при робочих температурах до 

+60 °С, якщо зв’язкою є бітум, і до +200 °С, якщо зв’язка синтетична. 

Мінераловатні жорсткі вироби виготовляють із суміші мінеральної вати з 

бітумною емульсією чи синтетичними смолами. Далі вироби формують, 

пресують, піддають тепловій обробці для сушіння й полімеризації. Середня 

густина виробів 100...140 кг/м3, товщина 4...10 см, коефіцієнт теплопровідності 

0,051...0,135 Вт/(м·К). Жорсткими плитами утеплюють стіни, перекриття та 

покриття житлових і промислових будівель, холодильників. 

Фасонні жорсткі вироби (сегменти, шкаралупи) на бентонітоколоїдній чи 

синтетичній зв’язці використовують для теплоізоляції гарячих поверхонь. 

Різновидом мінеральної вати є скляна вата. Сировиною для її виробництва 

є скляний бій або ті ж самі компоненти, що і для варіння віконного скла. 

Волокна для вати виготовляють відцентровим чи дуттьовим способами. 

Середня густина скляної вати – до 125 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності 

до 0,052 Вт/(м·К). На відміну, наприклад, від шлакової вати, скляна вата майже 

не виявляє усадки в теплоізоляційному шарі конструкцій і не руйнується при 

вібрації, малогігроскопічна, морозостійка. 

Скловатні мати, напівжорсткі та жорсткі плити, фасонні вироби на 

синтетичних зв’язках застосовують для теплоізоляції при робочій температурі 

до 200 °С, а прошивні мати – до 450 °С.  

Ніздрювате скло (піноскло) (рис. 16.3) також виробляють зі склобою або 

сировинних матеріалів, які використовують і для виготовлення віконного скла. 

Можуть також використовуватися гірські породи: трахіти, сієніти, нефеліни, 

обсидіани. При спіканні суміші (порошку) сировинного матеріалу з 

газоутворювачем (порошок вапняку, коксу, антрациту) у певному інтервалі 

температур (800...900 °С) піропластичний стан сировинної маси збігається з 

виділенням газів із газоутворювача. У результаті утворюється велика закрита 

пористість (80...95 %), причому в міжпорових перегородках скловидної фази 

також виникають пори, але значно меншого розміру – мікропори. Створюється 

оптимальна з погляду будівельної теплоізоляції структура. 
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Рис. 16.3. Вироби з піноскла 

 

На виході з печі скляний брус розрізують на блоки певних розмірів, які 

надходять у піч випалювання для запобігання внутрішніх напружень.  

Середня густина ніздрюватого скла 150...600 кг/м3, коефіцієнт 

теплопровідності 0,06...0,14 Вт/(м·К), границя міцності при стиску 2...6 МПа, 

робоча температура скла звичайного складу 300...400 °С, безлужного – до 1000 °С. 

Цей матеріал має певні переваги: добре обробляється, не горить, не гниє, 

водо- та морозостійкий. Недолік – крихкість. Застосовують його для утеплення 

стін, перекриттів, покрівель промислових та громадських будівель, для ізоляції 

теплових установок і мереж, а також у холодильній техніці. 

Піноскло спінюють піролюзитом (4 %), попелом (0,15-0,5 %) або вапняком 

(3-5 %). При виготовленні висококремнеземного піноскла (піносіла) 

використовують безводневу кремнекислоту (89-91 %), борну кислоту (6 %) і 

трьохокис сурми (3-5 %). Безлужне піноскло для технічних цілей отримують 

при більш високій (ніж теплоізоляційне) температурі спінення (1020-1080 С) у 

формах зі спеціальної жаростійкої сталі. 

Висококремнеземисте піноскло у вигляді пластин отримують термічною 

обробкою брикетованої шихти у високотемпературних печах, поступово 

нагріваючи брикет на піддоні  від кімнатної температури до 1370-1420 С.  
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16.4. Матеріали зі спучених гірських порід 

Спучений перліт виробляють дрібненням та наступним випалюванням 

перліту – гірської породи з групи вулканічних стекол, які містять гідратну воду 

(3...5 %). Швидке нагрівання до 900...1200 °С розм’якшує подрібнену породу, 

вода при цьому переходить у пару і спучує зерна, збільшуючи об’єм у 5-10 

разів. Пористість зерен становить 80...90 %. Насипна густина спученого 

перлітового піску залежно від родовища становить 75...250 кг/м3, а щебеню – 

до 500 кг/м3. Коефіцієнт теплопровідності 0,046...0,80 Вт/(м·К) при 25 °С. 

На основі спученого перлітового піску створюють різні композиційні 

матеріали для теплової ізоляції залежно від зв’язуючої речовини: на бітумній 

зв’язці – бітумоперліт, на керамічній – керамоперліт, на рідкому склі – 

склоперліт, на синтетичній зв’язці – пластерліт, на гіпсі – гіпсоперліт. Ці 

композиції застосовують для виготовлення теплоізоляційних виробів – плит, 

шкаралуп, цегли, сегменту. Цільове призначення матеріалу залежить від 

температурної стійкості зв’язуючої речовини: від 60 °С для гіпсоперліту до 

900 °С для керамоперліту. 

Спучений перліт використовують як легкий заповнювач для 

теплоізоляційних штукатурок та легких бетонів. Спучені перлітові піски та 

щебінь можна використовувати як теплоізоляційну засипку з робочою 

температурою до 800 °С, але при цьому слід враховувати, що спучений перліт 

добре поглинає воду й важко віддає її. 

Спучений вермикуліт виготовляють дрібненням і наступним прискореним 

випилюванням природної гідрослюди (гідратований біотит), яка містить зв’язану 

воду між пластинками слюди. Швидке пароутворення при нагріванні спучує 

пакети пластинок у 15-20 разів більше порівняно з початковим об’ємом зерна. 

Насипна густина спученого вермикуліту при крупності зерен 15...20 мм 

становить 80...150 кг/м3, а в піску зростає до 400 кг/м3, коефіцієнт 

теплопровідності 0,048...0,100 Вт/(м·К) при температурі 100 °С, а при 

температурі до 400 °С збільшується і становить 0,14... 0,18 Вт/(м·К). 
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Застосовують спучений вермикуліт як ефективну теплоізоляційну засипку 

при робочій температурі до 1100 °С, а також як основу для виготовлення 

теплоізоляційних виробів на різних зв’язках. 

 

а       б 

Рис. 16.4. Матеріали з спучених гірських порід:  

а – перліт; б – вермикуліт 

 

Азбестомісткі матеріали та вироби являють собою досить широку гаму 

видів теплоізоляції. Серед них власне азбестові, які містять азбестові волокна: 

папір, картон і вироби з них. До складу маси, крім волокон, добавляють 

склеювальні речовини (крохмаль, казеїн), а при виготовленні картону вводять 

наповнювач каолін. Товщина паперу 0,3...1,5 мм, картону – 2...10 мм, середня 

густина 450...1000 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності 0,14...0,18 Вт/(м·К) при 

100 °С, робоча температура в обох випадках до 500 °С. 

Азбестомісткі матеріали виготовляють із суміші волокон азбесту з 

меленим діатомітом, трепелом чи неорганічним в’яжучим (вапном, 

магнезіальним в’яжучим). 

Азбестодіатомітові та азбестотрепельні порошкові матеріали складаються 

із суміші азбесту (15 %) та меленого діатоміту чи трепелу (85 %) і називаються 

азбозуритом. Порошки замішують водою й у вигляді пасти наносять на 
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поверхню, яку потрібно ізолювати. Середня густина азбозуриту в сухому стані 

500...800 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності 0,093...0,210 Вт/(м·К) при 100 °С, 

робоча температура до 600 °С. 

Азбестомагнезіальний матеріал із суміші азбестових волокон із водним 

розчином вуглекислого магнію називається ньювелем. 

Азбестодоломітовий матеріал із суміші азбестових волокон із водним 

розчином подвійної вуглекислої солі магнію та кальцію називається совелітом. 

Ньювель і совеліт у вигляді порошків застосовують для засипки чи 

мастикової ізоляції, а також для виготовлення виробів. Середня густина виробів 

до 400 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності до 0,093 Вт/(м·К) при 100 °С, робоча 

температура до 500 °С. 

 

16.5. Органічні теплоізоляційні матеріали та вироби 

Ці матеріали виробляють здебільшого з відходів деревопереробки та іншої 

рослинної сировини волокнистої будови. Використання відходів економічно 

вигідне й сприяє вирішенню екологічних завдань. 

Деревоволокнисті плити виготовляють із волокон, утворених дрібненням 

неділової деревини, відходів деревообробки, паперової макулатури, стебла 

соломи, кукурудзи, бавовнику. До волокнистої маси крім води вводять різні 

добавки: емульсії синтетичних смол, парафіну, каніфолі, бітуму, а також азбест, 

глинозем, гіпс, антисептики, антипірени. Після зневоднення масу розрізують на 

плити завдовжки до 3 м, завширшки до 1,6 м і піддають гарячому пресуванню. 

Середня густина ізоляційних та опоряджувально-ізоляційних 

деревоволокнистих плит становить 150...350 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності 

0,046...0,093 Вт/(м·К), міцність при вигині 0,4...2,0 МПа. 

Плити застосовують для тепло- та звукоізоляції частин будівель. 

Деревностружкові плити виготовляють гарячим пресуванням суміші 

спеціально приготованих деревних стружок (майже 90 %) та рідких 

термореактивних полімерів (фенолформальдегідних, сечовиноформальдегідних, 
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карбамідних) кількістю 8...12 %. Стружку одержують на верстатах із відходів 

фанерного та меблевого виробництва, неділової деревини. Плити випускають 

одно- і багатошаровими, а також різної густини. Для теплоізоляції 

застосовують плити густиною 250...500 кг/м3 з коефіцієнтом теплопровідності 

0,046...0,09 Вт/(м·К). 

Фібролітові плити виготовляють із суміші деревної шерсті, неорганічного 

в’яжучого та води. Деревну шерсть у вигляді стружки завдовжки 200...500 мм, 

завширшки 2...5 мм і завтовшки 0,3...0,5 мм одержують на спеціальних 

верстатах з коротких колод ялини, ялиці, сосни. Шерсть обробляють 

мінералізатором (хлоридом кальцію), перемішують із в’яжучим та водою, 

формують вироби під тиском 0,5 МПа і подають у камери термообробки. 

В’яжучим є портландцемент чи магнезіальний цемент. Вологість готових плит 

не повинна перевищувати 20 % за масою. 

Розміри плит: довжина 240 і 300 см, ширина 60 і 120 см, товщина 3...15 см. 

За середньою густиною фіброліт поділяють на марки Ф-300 (теплоізоляційний) 

та Ф-400, Ф-500 (конструкційно-теплоізоляційний) з коефіцієнтом 

теплопровідності 0,08...0,10 Вт/(м·К). Фіброліт належить до біостійких 

важкоспалимих матеріалів, але при вологості понад 35 % за масою може 

вражатися домовим грибом. Тому його слід охороняти від зволоження, 

наприклад оштукатурюванням. 

Арболітові теплоізоляційні вироби виготовляють із суміші 

коротковолокнистої рослинної сировини (тирси, подрібненої верстатної 

стружки або щепи, солом’яної чи очеретяної січки, костриці, соняшникового 

лушпиння), обробленої мінералізатором, води та портландцементу. Як хімічні 

добавки використовують хлорид кальцію, розчинне скло, сірчанокислий 

глинозем. Середня густина теплоізоляційного арболіту 500 кг/м3, міцність при 

стиску 0,5...3,5 МПа, коефіцієнт теплопровідності 0,100...0,126 Вт/(м·К). 
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Комишитові плити виготовляють із тростини, очерету осінньо-зимового 

рубання. Плити виробляють на пересувних установках, обладнаних пресами, з 

наступним прошиванням дротом. 

Залежно від тиску пресування середня густина комишиту становить 

150...250 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності 0,046...0,093 Вт/(м·К). Комишит 

загниває при зволоженні, не тримає цвяхів, псується гризунами, займистий. Ці 

недоліки можна знизити антисептуванням та оштукатурюванням плит. 

Плити застосовують для заповнення стін каркасних будівель, влаштування 

перегородок, утеплення перекриттів та покриттів у малоповерховому 

сільському будівництві. 

Торф’яні теплоізоляційні вироби виготовляють у вигляді плит, шкаралуп, 

сегментів із малорозкладеного торфу. Торф’яну масу, до якої вводять антисептики, 

антипірени, гідрофобізатори, пресують у металевих формах. Відформовані 

вироби піддають тепловій обробці, під час якої з торфу виділяються смолисті 

речовини, які склеюють волокна. Тому в’яжучі не потрібні. 

Середня густина торфоплит становить 170...220 кг/м3, коефіцієнт 

теплопровідності 0,058...0,064 Вт/(м·К). Вироби з торфу мають високі 

гігроскопічність та водопоглинання. Застосовують їх для утеплення стін та 

перекриттів будівель, а також для ізоляції холодильників та трубопроводів при 

температурі –60...+100 °С. 

Будівельну повсть одержують із низьких сортів шерсті тварин із 

додаванням рослинних волокон та крохмального клейстеру. Валяну повсть 

виготовляють полотнищами розміром 200×200 см. Середня густина повсті 

150 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності майже 0,06 Вт/(м·К). Щоб уникнути 

появи молі, повсть просочують 3 %-м розчином фториду натрію і перед 

застосуванням висушують. Застосовують для теплової та звукової ізоляції стін і 

стель, віконних та дверних коробок. 
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16.6. Акустичні матеріали та вироби 

Акустичними називають матеріали, здатні поглинати звукову енергію, а 

також знижувати рівень потужності звуків, що проходять крізь них і виникають 

як у повітрі, так і в матеріалі огороджувальних засобів. 

Акустичні матеріали поділяють на звукоізоляційні, застосовувані для 

послаблення ударного шуму, та звукопоглинальні – для гасіння повітряного 

шуму. Ударний шум виникає й передається в огороджувальних конструкціях 

при ударних, вібраційних та інших впливах безпосередньо на конструкцію. 

Повітряний шум виникає від роботи обладнання, музичних інструментів та 

інших збудників у повітряному середовищі. 

Звукоізоляційну здатність матеріалу оцінюють за різницею рівнів звуку з 

обох боків огороджувальних засобів і виражають у децибелах. 

Граничні рівні шуму встановлюють залежно від призначення приміщення і 

частотної характеристики звуку. Нормальне вухо людини сприймає звукові 

коливання частотою 16...20 · 103 Гц, причому особливо відчутними є частоти 

1500...3000 Гц (больовий поріг). 

Найефективнішими за звукоізоляцією є пристрої з використанням 

пористих матеріалів чи багатошарові конструкції з повітряними прошарками, 

оскільки повітря в цьому разі гасить звукові коливання у своєму пружному 

середовищі. 

На відміну від теплоізоляційних матеріалів, в яких ефективнішими є 

закриті пори, ефективність звукоізоляційних матеріалів підвищується за 

наявності наскрізних пор чи спеціально влаштованої перфорації. 

Однією з основних характеристик вібро- та звукоізоляційних матеріалів у 

конструкціях є динамічний модуль пружності, який від статичного відрізняється 

тим, що враховує затухання ударних звукових коливань за рахунок внутрішнього 

тертя. Чим нижчий динамічний модуль пружності, тим нижча швидкість 

поширення звуку. Наприклад, швидкість поширення поздовжньої хвилі: у сталі – 

5050 м/с; залізобетоні – 4100; дереві – 1500; гумі – 30 м/с. 
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Ефективними звукоізоляційними виробами з волокнистою структурою є 

мати та плити напівжорсткі мінерало- і скловатні на синтетичних зв’язках, мати 

й рулони прошивні скловатні, а також плити деревноволокнисті й 

азбестоцементні. 

Прокладні матеріали з губчастою структурою виготовляють із пористої 

гуми та еластичних поропластів (полівінілхлоридних та поліуретанових). 

Для гасіння вібраційних коливань та шумів від технологічного обладнання 

використовують вібропоглинальні та віброізолювальні прокладки з жорстких та 

м’яких пластмас і деяких сортів гуми. 

Звукопоглинальні матеріали знижують енергію звукових коливань, що 

падають на них, і використовуються для боротьби з повітряним шумом. При 

акустичному опорядженні інтер’єрів вони виконують також декоративну роль. 

Основною акустичною характеристикою звукопоглинальних матеріалів є 

коефіцієнт звукопоглинання: 

  = Епогл/Епад, 

де Епогл, Епад – кількість енергії звукових коливань, які відповідно поглинаються 

матеріалом чи конструкцією та падають на поверхню, що ізолюється, за 

одиницю часу. 

Усі будівельні матеріали мають різне звукопоглинання, але до 

звукопоглинальних належать ті, в яких на середніх частотах   > 0,2. У таких 

матеріалів висока, переважно відкрита пористість. Додаткова перфорація 

збільшує коефіцієнт звукопоглинання на 10...20 %. Ефективними 

звукопоглинальними опоряджувальними матеріалами на основі мінеральних 

волокон є плити акмігран та акмініт. 

Акмігран виготовляють із мінеральної чи скляної гранульованої вати та 

зв’язки з крохмалю, карбоксилцелюлози й бентоніту. Суміш формують у плити 

завтовшки 20 мм, які після сушіння обробляють під «тріщинувату» фактуру. 

Суміш для акмініту має ту особливість, що замість бентоніту 

використовують каолін, а плити формують заливанням у форми. 
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Для обох плит коефіцієнт звукопоглинання становить 0,8...0,9. Плити 

застосовують для декоративно-акустичного опорядження стель і верхніх частин 

стін громадських та адміністративних будівель з відносною вологістю до 75 %. 

Деревноволокнисті пористі плити із середньою густиною 200... 300 кг/м3 

використовують для звукопоглинальних облицювань. Плити перфорують, 

влаштовують пази й зафарбовують. 

Для звукопоглинання застосовують матеріали конгломератної структури – 

акустичні бетони й розчини. Їх виготовляють із суміші пористих заповнювачів 

(природна чи шлакова пемза, керамзит, спучений перліт і вермикуліт) з білим, 

кольоровим чи звичайним портландцементом і формують у вигляді плит, 

блоків. Застосовують плити й блоки ніздрюватої структури (з відкритою 

пористістю) з ніздрюватого бетону, піноскла, поропластів. 

Гіпсові акустичні плити, армовані скловолокном, із наскрізною 

перфорацією, звичайно обклеєні з тильного боку алюмінієвою фольгою, 

використовують у підвісних конструкціях. Звукопоглинальні плити силакпор 

при монтажі стель кріплять у підвісних конструкціях або приклеюють до стелі 

спеціальними мастиками. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які матеріали називають теплоізоляційними? 

2. Які способи поризації теплоізоляційних матеріалів існують? 

3. Якими властивостями володіють неорганічні теплоізоляційні матеріали? 

4. Які види органічних теплоізоляційних матеріалів Вам відомі? 

5. Як поділяють акустичні матеріали? 
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РОЗДІЛ 17 

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 

 

17.1. Загальні відомості 

Лакофарбовими називають природні чи штучні матеріали, які наносять у 

в’язко-рідкому стані тонким шаром на будівельні конструкції та деталі з метою 

утворення плівки для захисту їх від шкідливих впливів навколишнього 

середовища, архітектурно-художнього оформлення та поліпшення санітарно-

гігієнічних умов. 

Такі матеріали поділяють на основні та допоміжні. Основні – це фарби, 

лаки та емалі, допоміжні – ґрунтувальні, шпаклювальні суміші, використовувані 

при підготовці поверхонь під зафарбовування, розчинники тощо. 

Лакофарбові матеріали розрізняють також за типом плівкоутворювальних 

речовин (олійні, полімерні, вапняні, цементні, силікатні, клейові тощо). 

Основними компонентами лакофарбових матеріалів є зв’язувальні 

речовини та пігменти. 

 

17.2. Зв’язувальні речовини 

Призначення зв’язувальних речовин полягає у скріпленні часточок 

пігменту й наповнювача із зафарбовуваною поверхнею. 

Зв’язуювальними речовинами у фарбових сумішах є такі матеріали: 

полімери – у полімерних фарбах, лаках, емалях; каучуки – у каучукових 

фарбах; оліфи – в олійних фарбах; клеї (тваринний і казеїновий) – у клейових 

фарбах; похідні целюлози – у нітролаках; неорганічні в’яжучі речовини – у 

цементних, вапняних, силікатних фарбах. 

Полімери застосовують у фарбах і лаках разом із розчинником, а також у 

поєднанні з оліфою чи цементом (полімерцементні фарбові суміші). 

Використання синтетичних полімерів значно скорочує витрату рослинних олій 

на виробництво фарбових сумішей, розширює асортимент довговічних та 

економічних фарбових сумішей нових видів. 
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Зв’язуюче вибирають з урахуванням міцності його зчеплення з основою 

(адгезії) після затвердіння. Для безводних сумішей зв’язувальними є оліфи та 

синтетичні водонерозчинні полімери, що забезпечують водостійке покриття, як 

цементи та рідке скло. 

Оліфи – зв’язувальні для олійних фарб. Їх поділяють на групи: натуральні, 

ущільнені (напівнатуральні) та штучні (синтетичні). 

Натуральні оліфи – це продукти нагрівання до 160...300 °С (варіння) 

рослинних висихаючих олій (лляної, конопляної, тунгової) при безперервному 

перемішуванні й продуванні крізь них повітря. Щоб прискорити висихання 

оліфи, під час варіння олій до них додають 2...4 % сикативів – солей оксидів 

свинцю, марганцю, кобальту чи розчини інших металевих солей жирних кислот 

у органічних розчинниках. Таким чином, при виготовленні натуральної оліфи 

відбувається процес полімеризації вихідного мономеру. Наприклад, лляна олія 

за своєю хімічною природою є гліцерином, тобто складним ефіром триатомного 

спирту гліцерину С3Н3(ОН)3 та жирних ненасичених кислот. 

Унаслідок тривалого нагрівання при температурі майже 300 °С чи при 

продуванні гарячого повітря (оксидації) молекули олії з’єднуються одна з 

одною в місцях подвійних зв’язків, які існують у жирних кислот, тобто 

полімеризуються, утворюючи макромолекулу полімеру – оліфи. Плівка, 

утворена після висихання оліфи, містить 100 % олії і має підвищену 

водостійкість, еластичність, глянцевитість та атмосферостійкість. 

Натуральні оліфи застосовують у будівництві для одержання 

високоякісних фарбових речовин. Внаслідок дефіцитності сировини їх 

використовують лише для зафарбовування металевих конструкцій, віконних 

рам будівель, приготування віконної замазки тощо. 

Напівнатуральні, або ущільнені, оліфи – це в’язкі продукти варіння (при 

температурі полімеризації 300 °С) деяких напіввисихаючих та невисихаючих 

рослинних олій – соняшникової, соєвої чи бавовняної. 
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Ущільнення олій при виготовленні таких оліф досягається окислювальною 

полімеризацією за допомогою продування крізь шар олії повітря, нагрітого до 

150 °С. Одержані в’язкі полімеризовані олії розбавляють до рідкої консистенції 

органічними розчинниками. 

Напівнатуральні оліфи бувають таких видів: оліфа-оксоль, оксоль 

полімеризована, оксоль-суміш. Такі оліфи містять до 45 % органічних 

розчинників і дають змогу економити вихідні олії. 

Залежно від вихідної сировини оліфу-оксоль випускають двох марок: В і 

ПВ. Оліфи В (із лляної чи конопляної олії) використовують для зовнішніх та 

внутрішніх малярних робіт, оліфи ПВ (із соняшникової чи інших олій) — лише 

для малярних робіт усередині приміщень. 

Плівки затверділих напівнатуральних оліф мають меншу (порівняно з 

плівками натуральних оліф) еластичність, швидке старіння й меншу 

довговічність. 

Комбіновані оліфи марок К2, К3, К4, К5 мають в’язкість при 20 °С за 

віскозиметром ВЗ-4 до 25 с, час висихання 24 год, містять до 30 % розчинника. 

Застосовують їх для розведення густотертих фарб для внутрішніх і зовнішніх 

покриттів дерев’яних (крім підлог), металевих та   оштукатурених поверхонь. 

Штучні (синтетичні) оліфи – це плівкоутворювальні речовини, одержувані 

з нехарчових продуктів і такі, що на відміну він натуральних та 

напівнатуральних оліф не містять рослинних олій або можуть містити їх не 

більш як 3 % за масою. 

Найбільш застосовувані в будівництві алкідні оліфи: гліфталева ГФ-166, 

пентафталева ПФ-283, які складаються з 50 % алкідної основи й 50 % уайт-

спіриту, оліфи синтолова, сланцева, кумароно-інденова, карбоноль, солеві 

оліфи тощо. 

Гліфталева оліфа є розчином гліфталевого полімеру в уайт-спіриті з 

додаванням до 35 % розчинних солей. 
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Синтолова оліфа – це розчин продуктів окислення гасу в бензолі чи деяких 

інших органічних розчинниках, має різкий запах, а тому її можна застосовувати 

для виконання невідповідальних внутрішніх фарбувань по металу, дереву (крім 

фарбування підлог) й штукатурці за умови, що пофарбовані поверхні не 

зазнаватимуть впливу вологи. 

Сланцева оліфа – це розчин препарованого сланцевого масла, 

генераторного чи дизельного, у суміші сланцевого бензину й ксилолу, її 

застосовують як зв’язуюче при виготовленні фарб для зовнішнього та 

внутрішнього фарбування по металу й штукатурці. Розведення густотертих 

фарб сланцевою оліфою не допускається. Для фарбування підлог і предметів 

побутового вжитку застосовувати сланцеву оліфу не дозволяється. 

Кумароно-інденову оліфу з розчином кумароно-інденової смоли в 

органічних розчинниках застосовують для шпаклювань та ґрунтувань при 

внутрішніх роботах. Застосовувати цю оліфу для підготовки зовнішніх 

поверхонь не рекомендується. 

Оліфа карбоноль – це розчин алюмінієвих та кальцієвих солей, деяких 

органічних кислот в уайт-спіриті. Ця оліфа призначається для виготовлення 

олійних та алкідних фарбових речовин, а також для розбавлення густотертих 

фарб до малярної консистенції. 

Сольові оліфи – це розчини кальцієвих та алюмінієвих солей органічних 

кислот в органічних розчинниках. Висихаючи за рахунок випаровування 

розчинника, оліфи утворюють плівку, не здатну чинити опір механічним 

впливам. Солеві оліфи застосовують для виготовлення фарбувальних сумішей, 

призначених для внутрішнього опорядження по штукатурці, дереву та металу. 

На сольових оліфах не слід готувати фарби з цинковими та свинцевими 

білилами. До сольових оліф належать: нафтеноль (розчин нафтенових кислот) 

та оксикарбонова (розчин солей оксикарбонових кислот). Як розчинник при 

виготовленні обох оліф застосовують уайт-спірит. 
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Для характеристики й оцінки якості оліф (натуральних і напівнатуральних) 

визначають їхні в’язкість, колір, число омилення, швидкість висихання, 

еластичність плівки на вигин, кількість сикативу й розчинника тощо. 

В’язкість належить до найважливіших показників їхньої якості. Якщо 

в’язкість оліфи значна, то фарбова речовина погано розподіляється на 

зафарбовуваній поверхні, а за незначної в’язкості фарба стікає з похилих 

поверхонь. В’язкість оліф визначається за допомогою спеціальних приладів 

(наприклад, віскозиметра ВЗ-4) і характеризується часом витікання за секунду 100 

мл випробовуваного матеріалу зі стандартного отвору приладу при (20 ± 2) °С. 

Кольори оліф, розчинів смол, розчинників визначають за йодометричною 

шкалою, яка являє собою ряд розчинів йоду різної концентрації. Випробовуване 

зв’язуюче при розсіяному світлі порівнюють з еталонним розчином. 

Число омилення — це кількість міліграмів лугу, необхідна для омилення 1 

г оліфи. Чим більша кількість кислот міститься в оліфі, тим більше число 

омилення. Так, в оліфах хорошої якості число омилення  не менше ніж  185. 

Швидкість висихання (тверднення) — це процес перетворення рідкої 

оліфи на тверду, досить міцну плівку. Розрізняють висихання «від пилу», тобто 

момент утворення якомога тоншої плівки на шарі оліфи (ступінь 1), та повне 

висихання за всією товщиною нанесеного шару (ступінь 3). Звичайні 

натуральні оліфи висихають (тверднуть) під дією кисню повітря (йде процес 

полімеризації) за 12 год «від пилу», а за 24 год при нормальній кімнатній 

температурі відбувається повне висихання шару. 

 

17.3. Пігменти 

Пігментами називають тонкодисперсні порошки, нерозчинні у 

зв’язуювальній речовині й розчиннику і здатні в суміші з ним утворювати 

непрозорі покриття різних кольорів і відтінків. Вибір того чи іншого пігменту й 

фарбового складу зумовлюється насамперед призначенням фарбованого 

покриття та вартістю фарбової речовини. Вибираючи пігменти, враховують 
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колір, світло- та атмосферостійкість, стійкість до дії зв’язуючих, 

масломісткість, луго- й кислотостійкість, стійкість проти сірководню та інших 

хімічних сполук, а також його вплив на здоров’я тих, хто з ним працює. 

Пігменти, до складу яких входять сполуки свинцю (свинцеві білила, свинцевий 

сурик тощо), токсичні й потребують додержання правил охорони праці. 

За кольоровою ознакою пігменти поділяють на білі, чорні та з різними 

відтінками червоного, жовтого, зеленого, синього, коричневого кольорів. 

Основними вважаються пігменти червоного, синього та жовтого кольорів. 

Решту кольорів, крім білого, можна дістати, змішуючи їх між собою в різних 

пропорціях. Наприклад, зеленого кольору досягають змішуванням синього й 

жовтого пігментів, фіолетового – червоного й синього, оранжевого – червоного 

й жовтого тощо. 

Здатність пігментів надавати при змішуванні один одному своє 

забарвлення називають барвною здатністю, або інтенсивністю. Її визначають 

розбілюванням, тобто змішуванням пігментів із постійно зростаючою дозою 

крейди (для водних) чи білил (для олійних сумішей), та порівняльною оцінкою 

одержаних забарвлень. Пігменти низької інтенсивності, наприклад вохра, 

стають малопомітними вже при розбілюваннях 1 : 15, а високої, наприклад 

лазур, зберігають свій відтінок при розбілюваннях до 1 : 2017 і вищих. Такі 

інтенсивні пігменти для розбавлення й зменшення вартості змішують із 

наповнювачами – крейдою, каоліном тощо. 

Покривність, або покривна здатність, – це доза пігменту, необхідна для 

повного зафарбування нанесеного раніше на поверхню шару контрастної форми. 

Пігменти низької інтенсивності разом з тим можуть мати високу покривність. 

Наприклад, вохра характеризується високою покривністю (60...90 г/м2) за низької 

барвної здатності, лазур – навпаки. Покривність збільшується з підвищенням 

різниці показників заломлення світла пігментом і зв’язуючим. 

Диспергованість – це властивість пігменту дрібнитися й розпилюватися в 

дисперсному середовищі під впливом механічної дії. 

Термостійкість – це властивість пігменту зберігати свій колір при нагріванні. 
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Хімічна стійкість – здатність не змінювати початкового кольору під 

впливом лугів і кислот. 

Антикорозійна стійкість – здатність пігменту оберігати від ржавіння чорні 

метали. 

Білі пігменти. Крейду як пігмент і наповнювач використовують для 

розбілювання кольорових фарбових речовин. Її застосовують також для 

виготовлення клейових та силікатних фарб. Для олійних фарб крейду не 

використовують, оскільки в суміші з оліфою утворюються плівки з жовтим 

відтінком. 

Вапно повітряне застосовується для того, щоб білити фасади промислових 

та громадських споруд. 

Серед штучних білих пігментів, одержуваних хімічною переробкою 

мінеральної сировини, найчастіше використовують цинкові, свинцеві, титанові 

білила та літопон (сірчисті білила). 

Цинкові білила (оксид цинку з невеликою кількістю добавок) 

виготовляють із цинкових руд або металевого цинку. Вміст оксиду цинку не 

менше ніж 92 %, істинна густина 5,6 г/см3. Покривність цинкових білил у 

межах 100...110 г/м2. Вони світлостійкі, не ядовиті, використовуються при 

виготовленні фарб, емалей для внутрішнього фарбування. 

Свинцеві білила за хімічним складом являють собою основну вуглекислу 

сіль свинцю 2РbСО3 · Рb(ОН)2. Вони покривисті, атмосферостійкі, 

застосовуються у фарбах для зовнішніх фарбувань металевих конструкцій. 

Використання їх у будівництві обмежене через токсичність. 

Титанові білила (за хімічним складом ТіО2) виготовляють у вигляді тонкого 

порошку двох кристалічних модифікацій. Вони мають високу покривність 

(50...70 г/м2), істинну густину 3,84...4,24 г/см3, стійкі проти дії кислот, лугів і 

підвищених температур, не токсичні. Їх широко застосовують при виготовленні 

фарб, емалей для зовнішніх та внутрішніх опоряджувальних робіт. 
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Літопон за хімічним складом є сумішшю сульфіду цинку ZnS і сульфату 

барію ВаSО4. Використовують його при виготовленні фарб та емалей для 

внутрішнього фарбування. Під впливом світла літопонні білила жовтіють, а 

тому їх звичайно застосовують у суміші з блакитними пігментами. Покривність 

їх не більша ніж 110 г/м3, істинна густина 4,1...4,3 г/см3. 

Чорні пігменти. Сажі мають високу барвну здатність, покривність і 

стійкість щодо дії лугів та кислот. 

Діоксид марганцю МnО2 у тонкодисперсному стані має хорошу покривну 

здатність. Його здобувають із природної марганцевої руди. 

Графіт – це пігмент сірувато-чорного кольору; за хімічним складом має 

високий вміст вуглецю (до 95 %). Використовується для виготовлення олійних 

фарбових сумішей, має стійкість до дії кислот і високих температур. 

Червоні пігменти. Залізний сурик випускають у вигляді тонкого порошку 

оксиду заліза цегляно-червоного кольору або інших відтінків, залежно від 

співвідношення складових частин Fе2О3 і СаSО4. 

Свинцевий сурик – порошок червоно-оранжевого кольору, який містить в 

основному РbО · Рb2О3. Токсичний і досить важкий пігмент (істинна густина 

8,32…9,16 г/см3), застосовується в антикорозійних олійних фарбових сумішах 

по металу та дереву. 

Крон червоний має високу світлостійкість та здатність захищати сталеві 

конструкції від корозії. За хімічним складом це хромовокислий свинець 

(mРbСr2О4 · Рb(ОН)2). 

Редоксайд – червоний залізоокисний пігмент, який має підвищену 

стійкість до дії лужного середовища. Використовують для фарбування по 

деревині та штукатурці. 

Жовті пігменти. Крон свинцевий – штучний пігмент, одержуваний 

унаслідок хімічної взаємодії хромпику із солями свинцю, має колір від світло-

лимонного до темно-жовтого, токсичний. Завдяки високій покривній здатності 

та антикорозійній стійкості крон широко використовується в лакових і олійних 
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фарбових сумішах по металу та дереву. Покривність крону 40...190 г/м2, 

істинна густина 6,12 г/см3. 

Вохра – природні пігменти жовтого, коричневого та червоного кольорів. Їх 

здобувають із глин, які містять до 25 % (за масою) Fе2О3. Колір вохри залежить 

від вмісту оксиду заліза. Це найдешевші пігменти, їх широко застосовують для 

виготовлення фарб. 

Сині пігменти. Ультрамарин – порошок синього кольору. За хімічним 

складом це алюмосилікат натрію, який містить сірку в колоїдному стані. Його 

одержують випалюванням композицій каоліну із содою та сіркою або 

сірчанокислого натрію з вугіллям. Значного поширення ультрамарин набув як 

барвник в олійних сумішах з метою усунення жовтих відтінків. 

Лазур – інтенсивний штучний пігмент темно-синього кольору. Це порошок 

залізної солі залізисто-синеродистої кислоти. Світлостійкий пігмент, проте 

руйнується під дією лугів і тому не застосовується для фарб по штукатурці та 

цементних розчинах. 

Зелені пігменти. Оксид хрому Сr2О3 стійкий до дії лугів, кислот та 

підвищених температур. Щоб одержати зеленкувато-сині відтінки, добавляють 

ультрамарин. 

Цинкову зелень одержують, змішуючи крони, малярну лазур та 

наповнювач ВаSО4. Її використовують у фарбових сумішах для робіт по металу 

та дереву. 

Зелень свинцева хромова – це механічна суміш жовтого крону з лазур’ю та 

наповнювачем. За властивостями подібна до жовтого свинцевого крону: має 

високу покривність, барвну здатність та антикорозійні властивості. Її 

використовують в олійних фарбових сумішах, проте внаслідок руйнування 

пігменту в лужному середовищі вона не придатна для робіт по штукатурці та 

цементних розчинах. 

Металеві порошки застосовують у фарбових сумішах для декоративних 

робіт по металу. 
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Пудра алюмінієва – це тонкодисперсний, лускоподібний порошок 

сріблястого кольору, добре відбиває сонячне проміння. Покривність її 10 г/м2, 

істинна густина 2,5...2,6 г/см3. Пудру добавляють до лаку перед його 

використанням, аби надати йому антикорозійних властивостей. 

 

17.4. Фарбові суміші 

Фарбові суміші, які застосовуються у будівництві, поділяють таким чином: 

олійні, полімерні та на основі мінеральних в’яжучих. 

Олійні фарбові суміші одержують ретельним розтиранням у фарбо-

тертушках пігментів з оліфою. Їх готують у вигляді густотертих фарб, які перед 

застосуванням треба розводити оліфою до малярної консистенції, та фарб, 

готових до використання. Густотерті фарби містять 15...25 % оліфи, а фарби, 

готові до використання, – 30...50 % до маси пігменту. 

Діапазон застосування олійних фарб дуже широкий – зовнішнє та 

внутрішнє фарбування по дереву, металу, бетону та штукатурці. Не можна 

наносити олійні фарби на вологу поверхню. Вибираючи й застосовуючи олійні 

фарби, потрібно враховувати не тільки колір, а й витрату оліфи для густотертих 

фарб, покривність та строки тужавіння плівки. Галузь застосування олійних 

фарб залежить від властивостей пігменту й виду оліфи. Фарби олійні на оліфах 

із рослинних олій слід застосовувати по сухій штукатурці й затверділому бетону. 

Фарби на основі полімерів виготовляють емульсійні, лакосмоляні, 

полімерцементні фарби. 

Водоемульсійні фарби – це пігментовані емульсії полімерів у воді. До них 

належать полівінілацетатні, стиролбутадієнові, акрилатні, гліфталеві та інші 

фарби. Крім пігментів до цих фарб додають емульгатори, стабілізатори та інші 

допоміжні речовини. Твердіння триває в міру розпаду емульсії, внаслідок 

якого вже через 1...2 год утворюється міцне, світло- та водостійке 

газопроникне покриття. 
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Емульсійні фарби пожежо- та вибухонебезпечні, нетоксичні. Їх можна 

наносити на просохлу поверхню штукатурки чи бетону, враховуючи 

вологопроникність утворюваної плівки. Застосовують їх також для зовнішнього 

та внутрішнього фарбування цегляних, кам’яних, бетонних, оштукатурених та 

дерев’яних поверхонь. 

Акрилові фарби являють собою суспензію пігментів та наповнювачів в 

акриловому латексі. Як основний покривний пігмент до акрилових 

емульсійних фарб входить діоксид титану. Ці фарби можуть бути різними за 

кольором і тоном, вони нетоксичні, пожежо- та вибухобезпечні, мають високу 

світло- та атмосферостійкість, можуть застосовуватися у приміщеннях із 

високою сонячною радіацією. 

Покриття має приємний зовнішній вигляд, довгий строк служби, добре 

очищується, застосовують його для зовнішніх та внутрішніх робіт по 

штукатурці, бетону, дереву та інших пористих матеріалах, а також попередньо 

заґрунтованих металевих поверхнях. 

Полівінілацетатні фарби – це водні емульсії полівінілацетату з пігментом, 

пластифіковані дибутилфталатом. Виробляють їх заводським способом і 

постачають у пастоподібному стані, а до малярної консистенції розводять 

водою. Застосовують для внутрішнього та зовнішнього фарбування бетону, 

штукатурки й дерева, а також листових матеріалів – лінкрусту й картону. 

Стиролбутадієнові фарби складаються із суспензії (пігменту в латексі 

СКС-65ГП) з добавкою емульгатора у вигляді паст. До малярної консистенції їх 

доводять водою. Використовують для внутрішнього фарбування штукатурки, 

бетону, дерева й цегли по старій олійній фарбі. 

Емульсійні фарби – це суспензії з пігменту й емульсії, що складаються з 

глифталевого лаку, води й емульгатора з додаванням сикативу та розчинника. 

Перед застосуванням розбавляють уайт-спіритом, скипидаром або важким 

розчинником, одержуваним при піролізі нафти. Застосовують для внутрішнього 

опорядження приміщень, фарбування металевих поверхонь, дерева й штукатурки. 
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Водорозбавлювані гліфталеві фарби виробляють білого, жовтого, 

помаранчевого та інших кольорів. Вони стійкі в умовах підвищеної вологості, 

застосовуються для зовнішніх і внутрішніх робіт по цеглі, каменю, бетону й 

штукатурці. 

Лакосмоляні фарби – це суспензія пігментів у лаках. Висихають такі 

покриття внаслідок випаровування розчинника. Якщо у фарбах є велика 

кількість зв’язуючого, то покриття виходять із блиском, мають хорошу 

розмивність. 

Полімерцементні фарби одержують, розводячи цементні фарби 

полівінілацетатною, перхлорвініловою та іншими водними емульсіями 

полімерів. Характеризуються хорошим зчепленням з різними будівельними 

матеріалами, підвищеною атмосферостійкістю, еластичністю, здатністю 

тверднути при зниженій  вологості.  

Фарби на основі мінеральних в’яжучих. У цементних фарбах зв’язуючою 

речовиною є білий портландцемент; пігменти до них мають бути лугостійкими. 

Щоб збільшити водоутримувальну здатність фарбової суміші, до неї вводять 

гашене вапно (до 15 %) та хлорид кальцію. Для підвищення атмосферостійкості 

додають 1 % гідрофобізуючих речовин – милонафт, стеарат кальцію. 

Орієнтовний склад цементної фарби, % за масою: цемент – 75, гашене вапно – 

15, пігмент – 6, хлорид кальцію – 3, гідрофобізуюча добавка – 1...5. 

Застосовують для зовнішніх малярних робіт та внутрішнього фарбування 

по бетону, цеглі, штукатурці у вологих виробничих приміщеннях. 

У вапняних фарбах в’яжучою речовиною є гашене вапно. Вапняне молоко 

має бути потрібної малярної консистенції. Пігменти використовують лише 

лугостійкі (вохри тощо). 

Щоб у нанесеній суміші зберігалася волога, потрібна для повної 

карбонізації вапна, до складу цієї суміші вводять водоутримувальні добавки: 

кухонну сіль, хлорид кальцію тощо. Такі фарбові суміші дешеві, доступні й 

широко використовуються для фарбування фасадів, хоча через слабку 

атмосферостійкість потребують поновлення. 
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У силікатних фарбах в’яжучою речовиною є силікат калію К2О · mSіО2 у 

вигляді колоїдного розчину. До фарбового складу, крім в’яжучого, входять 

мінеральний лугостійкий пігмент (вохра, залізний сурик тощо) і 

кремнеземистий наповнювач (мелений кварцовий пісок, діатоміт чи трепел), 

який підвищує водостійкість плівки. Силікат калію, що є плівкоутворювальною 

речовиною, у воді зазнає гідролізу: 

К2Sі03 + 3Н2О = 2КОН + SіО2 · 2Н2О. 

Дигідрат кремнезему має в’яжучі властивості, а їдкий луг зв’язується 

діатомітом чи трепелом: 

2КОН + mSіО2 = К2О · mSіО2 + Н2О, 

і плівка силікатної фарби стає малорозчинною у воді. 

Силікатними фарбами фарбують дерев’яні конструкції для захисту від 

займання. Їх використовують для фарбування фасадів і внутрішніх приміщень. 

Атмосферостійкість зовнішнього покриття підвищується при нанесенні 

силікатної фарби на основи, що містять вільний гідроксид кальцію (свіжа 

цементна чи цементно-вапняна штукатурка або бетон). 

До складу клейових фарб входять тваринні, рослинні чи полімерні клеї. 

До тваринних клеїв належать міздровий, кістковий, казеїновий. Міздровий 

клей одержують розварюванням у воді міздрі (шкірних покривів тварин) з 

наступним згущенням та сушінням розчину. Кістковий клей – це продукт 

переробки клейової речовини, одержуваної із знежирених кісток тварин. 

Казеїновий клей у вигляді порошку складається з казеїну, гашеного вапна, 

деяких мінеральних солей і гасу. Для приготування фарб на казеїнових клеях 

слід використовувати лише лугостійкі пігменти. 

Клеї рослинні – декстрини – одержують обробкою крохмалю кислотою чи 

нагріванням його до 150...200 °С. Декстриновий клей широко застосовують у 

фарбових сумішах, для клейового шпаклювання, ґрунтування, наклеювання 

паперових шпалер. 

Клеї штучні – це розчини модифікованих природних полімерів у воді. 
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У водно-клейових фарбових сумішах їх найчастіше використовують у 

вигляді карбоксилметилцелюлози та метилцелюлози. Карбоксилметилцелюлоза – 

це продукт хімічної переробки деревної целюлози, здатний набухати й 

розчинятися у воді. 

Клеї синтетичні – це полімерні продукти, які мають високу клейову 

(адгезійну) здатність. Ці клеї використовують у вигляді емульсій чи водних та 

спиртових розчинів. Застосовують їх для з’єднання конструктивних елементів 

із деревини, бетону, сталі, скла та інших матеріалів. 

Синтетичні клеї бувають на основі: поліконденсаційних полімерів – 

епоксидних, фенолформальдегідних; полімеризаційних полімерів – 

полівінілацетату тощо. Їх також розрізняють за видами: гарячого (при 

температурі 100…160 °С), теплого (40...90 °С) та холодного (16...30 °С) 

твердіння. Найбільш поширені в будівництві клеї холодного твердіння, які 

дають змогу склеювати елементи конструкцій із різних матеріалів при 

кімнатній температурі, без застосування складного обладнання. 

Клеї на епоксидній основі широко використовують для з’єднання 

металевих конструкцій зі сталі та легких сплавів, а також елементів 

залізобетонних конструкцій. 

Клей К-17 (МФ-17), який складається із сечовиноформальдегідного 

полімеру, наповнювача, деревного борошна та затверджувача (щавлевої 

кислоти), використовують для кріплення декоративного паперово-шаруватого 

пластику, а також дерево- та волокнистостружкових плит до дерева. 

Клей «Бустилат-М» виготовляють на основі полівінілацетатної дисперсії. Він 

є водною дисперсією латексу, крейди, натрійкарбоксил-метилцелюлози й кухонної 

солі. Широко використовують при склеюванні синтетичних килимів, лінолеуму, 

облицювальних плиток, плівкових матеріалів та шпалер на різні основи. 

Полівінілацетатна дисперсія – це продукт полімеризації вінілового спирту й 

ацетату у водному середовищі в присутності ініціюючих та інших компонентів. 

Ці дисперсії випускають таких марок: непластифіковані – Д50Н, Д50С Д50В і 

Д60В та пластифіковані – ДФ48/5С, ДФ48/5НЛ тощо. Літери до цифр означають: 
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Д – дисперсія, Ф – пластифікатор (діоктилфталат); літери після цифр показують 

в’язкість дисперсії: Н – низьков’язка, С – середньов’язка, В – високов’язка, Л – 

лакофарбова. Цифрові позначення марок указують на вміст полімеру в процентах 

(перші дві цифри), а також на вміст пластифікатора (решта цифр). 

Полівінілацетатні дисперсії використовують для приклеювання різних 

облицювальних матеріалів, плівок, синтетичних і ворсових килимів, 

декоративного паперово-шаруватого пластику тощо. 

 

17.5. Емалеві фарби 

Емалевою фарбою називають композицію з лаку та пігменту. 

Плівкоутворювальними речовинами в емалевих фарбах є полімери: гліфталеві, 

перхлорвінілові, алкідно-стирольні, синтетичні смоли, ефіри, целюлози. 

Будівельні емалі з гліфталевих смол найчастіше використовують для 

внутрішніх опоряджувальних робіт по штукатурці й дереву, а також для 

заводської обробки азбестоцементних листів, деревоволокнистих плит. 

Нітрогліфталеві та пентафталеві емалі застосовують для внутрішніх та 

зовнішніх малярних робіт. 

Перхлорвінілові емалі та лаки випускають у вигляді дисперсії полімеру в 

розчиннику. Для утворення захисного лакофарбового покриття наносять 

8-10 шарів емалі. 

Алкідні емалі – це суспензії тонкодисперсних пігментів у глифталевому, 

пентафталевому та інших лаках із додаванням розчинників та сикативу. 

Алкідно-стирольні емалі мають підвищену хімічну стійкість, водостійкість, 

високу твердість та блиск. 

Епоксидні емалі та лаки одержують на основі епоксидного полімеру в 

органічному розчиннику (ацетоні, толуолі тощо). Їх широко застосовують для 

антикорозійних покриттів металу. 

Бакелітовий лак – це розчин різольного фенолформальдегідного полімеру, 

використовуваний для захисту від корозії промислової апаратури, приладів та 

споруд. 
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Суспензія пігменту в сечовиноформальдегідних смолах утворюється 

карбамідними емалевими фарбами, які мають підвищену водостійкість; 

застосовується для покриття вбудованого обладнання 

Розчиняють емалеві фарби бензином, сольвентом, скипидаром, ксилолом, 

толуолом та деякими іншими органічними речовинами. 

 

17.6. Лаки 

Лаками називають розчини масел, природних чи синтетичних полімерів, 

бітумів тощо в органічних розчинниках. Лаки, нанесені на оброблювану 

поверхню, після затвердіння (висихання) утворюють міцну прозору плівку, яка 

добре зчеплюється з нею. 

Лаки поділяють на світлі (масляні чи масляно-смоляні) й чорні (бітумні й 

пекові). Серед лаків, одержуваних на основі поліконденсаційних полімерів, 

найпоширенішими є алкідні лаки, на основі полімеризаційних полімерів – 

перхлорвінілові лаки, на основі ефіру целюлози – нітролаки. 

Алкідні та масляно-смоляні лаки поділяють на жирні, які містять понад 

6 % масла, середні – 40...45 %, знежирені та надзнежирені – 35 % масла. Жирні 

лаки використовують звичайно для зовнішнього опорядження, знежирені – для 

виконання внутрішніх робіт (наприклад, покриття дерев’яних конструкцій, 

розбавлення емалей тощо). 

Нітро- та етилцелюлозні лаки – це розчини ефіроцелюлозних смол в 

органічних розчинниках. Щоб підвищити якість лаку, до нього додають 

пластифікатори – натуральні, штучні чи синтетичні смоли. Нітроцелюлозний 

лак буває жовтого та коричневого кольорів. Застосовують його для лакування 

виробів з дерева. Етилцелюлозний лак безбарвний, його використовують для 

лакування фарбованих та нефарбованих виробів з дерева. 

Пентафталеві лаки використовують для опорядження зовнішніх та 

внутрішніх покриттів по дереву, олійній кроні та металу. 
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Синтетичні, безмасляні лаки – це розчини синтетичних полімерів в 

органічних розчинниках. Найбільш поширені гліфталеві, сечовино- та 

меламіноформальдегідні, перхлорвінілові, поліакрилатні, полівінілацетатні 

тощо. Гліфталевий лак одержують, змішуючи гліфталевий полімер, силікати та 

розчинники. Лаки, одержані на основі сечовино-формальдегідного полімеру, 

широко використовують для покриття паркетних та дощатих підлог. 

Бітумні та асфальтові лаки – це розчини бітумів та рослинних олій в 

органічних розчинниках. Ці лаки мають чорний колір, характеризуються 

високою хімічною та атмосферостійкістю. Бітумні й асфальтові лаки 

застосовують для захисту металевих конструкцій від корозії. 

Спиртові лаки та політури одержують із природних чи синтетичних 

полімерів розчиненням їх в етиловому спирті чи суміші спирту з іншими 

лаками – розчинниками. Політура, (рідкий лак) на відміну від звичайних лаків 

має у своєму складі значно більшу кількість розчинника (10...20 % 

плівкоутворювальних речовин і 80…90 % спирту). Спиртові лаки застосовують 

для покриття дерев’яних деталей та виробів, а політуру – для остаточного 

опорядження лакованої поверхні дерева й надання їй рівного блиску. 

Силіконові кремнійорганічні лаки одержують на основі кремній-

органічних полімерів, часто модифікованих іншими високомолекулярними 

речовинами. Вони мають підвищену температурну стійкість і здатність 

витримувати короткочасний вплив високих температур (до 500 С). Їх 

застосовують звичайно для фарбування димових труб, печей та інших споруд, 

які під час експлуатації зазнають дії підвищених температур. 

 

17.7. Допоміжні матеріали 

Наповнювачі – це нерозчинні мінеральні речовини, які здебільшого мають 

білий колір і добавляються до лакофарбових матеріалів з метою економії 

пігментів та надання цим матеріалам особливих властивостей, наприклад 

підвищених міцності, кислотостійкості, вогнестійкості тощо. Для водних 

фарбових сумішей одночасно барвником і наповнювачем є крейда або вапно. 
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Щоб зекономити білила, в олійних фарбах застосовують барит. До 

малоклейових сумішей, аби надати їм жирності, добавляють каолін. Для 

олійних, силікатних, емульсійних та деяких інших сумішей з метою 

підвищення міцності як наповнювач застосовують тальк, а також мелені слюди, 

діабаз, андезит, важкий шпат та інші матеріали. 

Розчинники – це рідини, використовувані для доведення малярних 

сумішей до робочої консистенції. Вони не вступають у хімічну взаємодію з 

речовиною, яка розчиняється, і мають бути досить леткими, аби легко 

випаровуватися при висиханні розчину. Органічні розчинники використовують 

для олійних фарб та лаків, гліфталевих та бітумних речовин, епоксидних, 

перхлорвінілових та нітроцелюлозних лаків і фарб. 

Для розчинення лакофарбових матеріалів при виробництві клеїв і мастик 

використовують скипидар, уайт-спірит тощо. 

Скипидар – це продукт деструктивної перегонки смолистої деревини сосни. 

Нетоксичність скипидару дає змогу використовувати його для внутрішніх 

опоряджувальних робіт. Він є розчинником середньої активності й застосовується 

для розведення олійних, алкідних та інших лакофарбових сумішей. 

Уайт-спірит – це продукт перегонки нафти, середня фракція між важким 

бензином та тракторним гасом. Застосовують для розчинення олійних лаків і 

фарб, а також для змивання раніше нанесених і затверділих плівок олійних 

лаків та фарбових сумішей 

Ацетон одержують сухою перегонкою деревини чи методом синтезу. Це 

безбарвна, прозора легколетка рідина з характерним запахом, змішується з 

водою та спиртом у різних відношеннях. Він є розчинником багатьох 

органічних речовин, у тому числі жирів та деяких синтетичних полімерів. 

Ацетон токсичний і вогненестійкий, а тому має обмежене застосування. 

Сольвент кам’яновугільний – це продукт коксохімічного виробництва; 

його одержують під час ректифікації фракцій сирого бензолу. Використовують 

для розведення перхлорвінілових, гліфталевих та бітумних лаків і фарб у 

суміші з уайт-спіритом. 
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Розбавлювачі (емульсії та оліфи) призначені для розбавлення густотертих 

чи розведення сухих мінеральних фарб. На відміну від розчинників 

розбавлювачі містять плівкоутворювач у кількості, потрібній для одержання 

якісного лакофарбового покриття. 

Емульсійні розбавлювачі «вода в олії» застосовують для приготування 

ґрунтовок та розбавлення густотертих олійних фарб, цинкових та літопонних 

білил, сурика залізного, мумії, вохри тощо. 

Кількість розбавлювача для різних фарб не повинна перевищувати 

22...40 %. 

Ґрунтовки та шпаклівки потрібні для підготовки поверхні до нанесення 

лакофарбових покриттів. Види їх мають відповідати видам фарбових сумішей. 

Так, при вапняному фарбуванні застосовують вапняні, а при силікатному – 

силікатні ґрунтовки. При використанні олійних та інших безводних фарб 

рекомендується застосовувати ґрунтувальні та шпаклювальні суміші на оліфі й 

синтетичних зв’язуючих. 

Найширше використовувані ґрунтувальні суміші, частин за масою: 

полівінілацетатна (дисперсія полівінілацетату – 25, вода – 100); миловар (вода – 

100, негашене вапно – 20, господарське мило – 2, оліфа – 0,25); силікатна (рідке 

скло – 100, крейда мелена – 20); емульсійна (клей кістковий – 10, луг – 1,5...2,0, 

оліфа – 8,5, вода – 100); суміш для прооліфлювання (оліфа-оксоль – 10, 

пігмент – 0,5... 1,0, розчинник – 0,5... 1,0); латексна. 

Шпаклівки – це опоряджувальні суміші, застосовувані для вирівнювання 

поверхонь, які мають бути зафарбовані. Бувають різні за складом залежно від 

виду застосовуваної фарби. Під водорозбавлювані фарби застосовують 

купоросну чи квасцову, клейову та полівінілацетатну шпаклівки. 

Купоросна і квасцова шпаклівки складаються з оліфи-оксоль, тваринного 

клею, олії, господарського мила, мідного чи цинкового купоросу та води. 

Купоросну шпаклівку застосовують під клейове та силікатне фарбування, 

наносять її пензлем чи розпилювачем. 
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Шпаклівки перхлорвінілові та полістирольні – це пастоподібні маси, які 

наносять на поверхню з дерева, бетону, штукатурки й металу до фарбування. 

Перхлорвінілові шпаклівки водостійкі, швидко сохнуть (не більш як 2 год). 

Склади шпаклівок, частин за масою: олійно-клейової (кістковий чи 

міздровий клей – 1,25, оліфа-оксоль 55 %-на – 0,6, господарське мило 40 %-на 

– 0,6, крейда мелена вологістю 6...8 % – 65...70, вода – 25…30); емульсійної 

(емульсійна фарба, готова до застосування, – 100, клей кістковий – 15, крейда 

мелена або гіпс – до робочої консистенції); силікатної (цемент – 100, 

полівінілацетатна дисперсія, готова до застосування, – 100, вода – до робочої 

консистенції). 

Замазки – це пастоподібні суміші, застосовувані для промазування 

віконних хрестовин при склінні, фальцових з’єднань та гребенів покрівлі з 

листової сталі. 

Для віконних хрестовин використовують крейдяну, білильну та нафтенову 

замазки, які складаються з оліфи натуральної, крейди меленої та сурику. 

При влаштуванні покрівлі з листової сталі застосовують спеціальну 

покрівельну замазку, яка складається з натуральної оліфи, крейди та сурику 

залізного, або замазку з кузбасівського лаку, залізного сурику та крейди 

меленої. Замазки мають високі водостійкість та пластичність. 

Фаізол-замазку виготовляють на фурфурол-ацетоновому мономері (ФА) з 

додаванням бензосульфокислоти (БСК). Наповнювачем у ній є графіт, андезит 

або порошкоподібний кокс. Фаізол-замазки стійкі до дії води, лугів, органічних 

розчинників (крім ацетону) та кислот. Ці замазки токсичні, тому роботи з ними 

слід виконувати, строго додержуючи встановлених правил охорони праці. 

Опоряджувальні роботи є завершальним етапом будівництва й багато в 

чому визначають собівартість, строки й ритмічність здачі в експлуатацію 

будівель і споруд. Залежно від обсягів та організації виконання 

опоряджувальних робіт, ступеня заводської готовності оброблюваних 

поверхонь малярно-будівельні роботи становлять до 25 % вартості надземної 

частини будівель, 13...20 % трудомісткості всіх будівельно-монтажних робіт. 
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В організації опоряджувальних робіт на будівельному майданчику широко 

практикують обробку потоковим та потоково-конвеєрним методами, 

централізоване приготування малярних сумішей. 

Зараз усе ширше застосовують синтетичні фарби та лаки – емульсійні, 

водорозбавлювані, емалеві тощо. Вони дають змогу підвищити довговічність 

опорядження будівель у 1,5-2 рази, знизити затрати, праці й поліпшити 

декоративні властивості будівельних конструкцій. 

У будівельній практиці використовують майже 40 різновидів лакофарбових 

покриттів. Але не всі види опорядження рівноцінні під час експлуатації 

будівель, різними є їхні техніко-економічні показники. Лакофарбові покриття 

мають строго відповідати функціональним вимогам щодо опорядження та 

необхідних строків служби. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як розрізняють лакофарбові матеріали за типом плівкоутворювальних 

речовин? 

2. Які зв’язувальні речовини застосовують під час виготовлення 

лакофарбових матеріалів? 

3. Що таке пігмент та де його застосовують? 

4. Що являють собою емалеві фарби? 

5. Як класифікують лаки? 
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РОЗДІЛ 18 

ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ  

І ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА 

 

Сировина, матеріали, конструкції, що застосовуються в будівництві, 

вторинні відходи будівельного та промислового виробництва, повинні після 

завершення терміну експлуатації чи вичерпання несучого ресурсу підлягати 

переробці. Необхідно намагатися повторно використовувати такі матеріали. На 

основі техногенних відходів необхідно розроблювати нові будівельні матеріали.  

Відходи можна класифікувати наступним чином: 

1. Відходи металургії: доменні, феросплавні і сталеплавильні шлаки; 

шлаки, що утворюються при плавці руд кольорових металів; продукти 

збагачення руд; інші шлаки. 

2. Відходи теплової енергетики і паливної промисловості: попіл, паливні 

шлаки, попелошлакові суміші, шахтні породи, відходи вуглезбагачення тощо. 

3. Відходи хімічної промисловості: залізно, вапняно- і гіпсовмістні відходи; 

соле- і гідрооксидовмістні шлами і содопродукти, фосфорні шлаки тощо. 

4. Відходи гірничодобувної промисловості: вскритні й попутно добувні 

породи. 

5. Відходи виробництва будівельних матеріалів: пил різного хімічного складу, 

керамічний і скляний бій, відсіви, що утворюються під час дроблення тощо. 

6. Відходи переробки деревини та іншої рослинної сировини: кора, 

обрізки, стружка, тирса, листя тощо. 

7. Відходи міського господарства: макулатура, пляшки, ганчірки, гума, в 

тому числі автопокришки, будівельне сміття, скошена трава, листя, гілки, 

новорічні ялинки тощо 

Необхідно досягати екологічної переробки відходів,  з перетворенням їх на 

джерело вторинної сировини, наприклад, отримання енергії при спалюванні 

відходів, або біогазу на полігонах зберігання твердих побутових відходів, 

отримання тирсобрикетів для опалювання при переробці новорічних ялинок. 
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Необхідно використовувати відходи будівельного виробництва шляхом 

переробки у вторинний щебінь і піщано-щебеневу суміш. 

Наприклад, в Англії та Німеччині для приготування бетонних сумішей 

використовували як крупний заповнювач бетонне сміття, що утворилося після 

руйнування будівель і споруд під час Другої світової війни. У таких країнах, як 

Японія, Данія, Люксембург і ін. практично відсутні території для організації 

сміттєзвалищ або захоронення будівельного сміття з бетону. 

Щебінь, який отримують після переробки будівельного сміття з бетону, 

можна застосовувати при влаштуванні підстилаючих шарів невідповідальних 

конструкцій і споруд, при влаштуванні основ внутрішніх доріг, доріг паркових 

алей тощо.  

Для переробки відходів бетону й залізобетону використовують дробильні 

установки, які складаються з декількох конструктивних елементів. У першому 

відбувається приймання і первинна обробка матеріалу. Потім відходи надходять 

у дробарку, де подрібнюються і надходять у магнітний сепаратор для видалення 

металевих решток. Отримана маса поділяється грохотом на фракції, за 

наявності великих шматків, що не відповідають заданим параметрам, вони 

повертаються знову на подрібнення. Вітчизняні й закордонні дослідження 

показують, що використання такої сировини у ролі дрібного заповнювача 

неефективно, застосування дробленого бетону досить ефективне лише при 

застосуванні його як крупний заповнювач.  

Існує також проблема утилізації попелошлакових відходів, що 

утворюються від спалення вугілля. Об’єми попелошлаків, що утворюються від 

спалювання вугілля на теплових електростанціях, є досить значними, для їх 

транспортування застосовують системи гідропопеловидалення, з наступним 

транспортуванням у вигляді пульпи і намиванням в гідропопеловідвалах, які є 

джерелом забруднення навколишнього середовища. Матеріал із цих відвалів 

використовують у дорожньому будівництві як насипи, зворотні засипки, а 

також як сировину для виготовлення будівельних матеріалів. 
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Утилізація гумових виробів, особливо зношених автомобільних шин, є 

досить актуальною, адже вони не розкладаються в природних умовах, а під час 

спалювання виділяють шкідливі речовини в навколишнє середовище (ґрунт, 

водні ресурси, повітря). Водночас вони містять каучук, металеві елементи, 

текстильний корд, що може бути цінною сировиною. 

Переробку шин виконують за рахунок механічного подрібнення до 

невеликих шматків, виокремлюючи металеві рештки та текстильний корд та 

подрібнюючи гуму до необхідних розмірів. З гумової крихти виготовляють 

композиційні покрівельні матеріали, підлоги спортивних споруд, різні 

гідроізоляційні матеріали, добавки до бітумних сумішей, що використовуються 

в дорожньому будівництві тощо. 
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