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Вступ 

 

 

У методичних вказівках розкриті основні питання, що 

виникають під час підготовки завдань самостійної роботи з розділу 

«Проектування складу важкого бетону». Матеріал методичних 

вказівок може бути використаний при підготовці завдань, котрі 

виконуються під час практичної підготовки та практичних занять з 

дисципліни «Будівельне матеріалознавство».  

Проектування складів бетону є одним з основних завдань, що 

виникає при виготовленні цього матеріалу і конструкцій на його 

основі.  Виконання таких розрахунків дозволяють знаходити 

співвідношення між компонентами бетонних сумішей, але й 

оцінювати шляхи зниження їх вартості, економії цементу й 

енергозатрат, знаходити оптимальні рішення в конкретних 

виробничих ситуаціях. У методичних вказівках наведені основні 

запитання, що виникають під час вирішення задач проектування 

складу бетону та дані розгорнуті відповіді на них. Наведено 

приклади вирішення типових задач. 

Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 
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ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ ВАЖКОГО БЕТОНУ 

 

При визначенні складу бетону встановлюють вид матеріалів та 

їхнє співвідношення в 1 м3 бетонної суміші, що дозволяє 

забезпечити властивості, які вимагаються, при мінімальній витраті 

цементу чи мінімальній вартості. При проектуванні складу бетону 

встановлюють також технологічні параметри, від яких залежать 

властивості бетону (вік бетону, режим термічної обробки), 

вибирають вихідні матеріали і визначають їх витрату на 1 м3 

суміші. 

Вимоги до бетону визначаються проектною документацією. 

Головним з них є проектний клас бетону, що встановлює необхідну 

міцність бетону при стиску у 28-добовому або іншому віці. 

Проектний клас бетону визначається в результаті розрахунку 

конструкції і техніко-економічного обгрунтування. Для бетону, що 

підлягає термічній обробці, нормується також відпускна міцність, 

рівна 50, 70 чи більше відсотків проектної. 

Для бетону, що працює у особливих умовах (гідротехнічного, 

дорожнього тощо) у відповідності із умовами експлуатації 

пред’являються додаткові вимоги по морозостійкості, 

водонепроникності та ін.  

Виходячи з особливостей конструкцій і способу їхнього 

виготовлення, вибирається також рухливість або жорсткість 

бетонної суміші. Підвищення рухливості бетонної суміші знижує 

витрати при ущільненні, однак якщо воно здійснюється за рахунок 

збільшення витрати води, то це викликає перевитрату цементу та 

погіршення властивостей бетону. Ефективніше підвищувати 

рухливість суміші за рахунок введення пластифікуючих добавок. 

При виборі вихідних матеріалів слід враховувати, по-перше, їх 

якісні особливості і, по-друге, вартість бетону при їхньому 

використанні. 

Уточнивши вимоги до бетону і вибравши вихідні матеріали, 

експериментальними і розрахунково-експериментальними 

методами встановлюють склад бетонної суміші. 
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1. У чому полягає правило водоцементного відношення  

і його значення при проектуванні складів бетону? 

Відомо багато факторів, що впливають на міцність бетону, але 

головними з них є активність цементу і водоцементне відношення. 

Під водоцементним відношенням розуміють відношення маси води 

до маси цементу у бетонній суміші. 

Залежність міцності бетону при стиску Rб від активності 

цементу Rц і водоцементного відношення В/Ц можна представити 

формулою: 

,
)Ц/В(

АR
R

n

ц

б   (1) 

де А – коефіцієнт, що залежить від якості прийнятих вихідних 

матеріалів. 

Ця залежність виражає основний закон міцності бетону – 

п р а в и л о  ( з а к о н )  в о д о ц е м е н т н о г о  в і д н о ш е н н я , суть 

якого полягає в тому, що при постійних матеріалах, технології 

виготовлення й умовах твердіння міцність бетону залежить 

практично тільки від водоцементного відношення. Правило В/Ц 

було вперше сформульоване американським інженером 

Д.Абрамсом. 

Крива залежності міцності бетону Rб від В/Ц (рис.1) 

розділяється на дві гілки. Права ділянка виражається правилом В/Ц, 

фізична суть якого полягає в зв'язку міцності бетону з пористістю 

цементного каменю, що зростає зі збільшенням частки хімічно 

незв'язаної води зі зростанням В/Ц. Ліва гілка кривої характерна для 

складів із гранично низькими значеннями В/Ц, коли не досягається 

достатнє ущільнення 

           Для розрахунків широко застосовується формула, яка 

припускає, що у визначених інтервалах міцність бетону зв'язана з 

цементно-водним відношенням прямолінійною залежністю: 

 .5,0В/ЦARR цб                                              (2) 

Міцність бетону з урахуванням повітровтягуючих і активних 

мінеральних добавок може бути встановлена за формулою: 
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Рис. 1. Залежність міцності бетону від В/Ц: 

1:ni – відношення маси цементу до маси заповнювача 

 

,5,0
VВ

ДКЦ
АRR

п

е.ц

цб 












                             (3) 

де Vп – об'єм втягнутого повітря, л/м3; Д – витрата активної 

мінеральної добавки, кг/м3; Кц.е– коефіцієнт "цементуючої 

ефективності" чи "цементний еквівалент" 1 кг добавки. 

Існує ряд інших розрахункових залежностей, що виражають 

правило В/Ц. 

Правило водоцементного відношення справедливе при інших 

рівних умовах, у протилежному випадку можливі відмінності, що 

пояснюються зміною структури бетону. Так, міцність бетону для 

жорстких сумішей при незмінному В/Ц росте зі збільшенням 

жорсткості, що зумовлено зменшенням товщини шару цементного 

каменю між зернами заповнювачів. 
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2. Як вибрати оптимальну витрату води в бетонних 

сумішах? 

Водопотреба – одна з найважливіших технологічних 

властивостей бетонних сумішей, однозначно пов'язана з їх 

легкоукладальністю чи формувальністю, вона має істотний вплив 

на ряд технічних властивостей бетону. 

Легкоукладальність бетонної суміші приймають у 

відповідності зі способом формування і типом конструкції (табл. 1). 

У практиці проектування складів бетону водопотребу бетонних 

сумішей визначають звичайно за усередненими емпіричними 

даними з допомогою графіків чи таблиць, що пропонують деякі 

базові значення витрат води в л/м3 у залежності від показників 

рухливості або жорсткості сумішей, що уточнюються в залежності 

від особливостей вихідних матеріалів (табл.2). 

 
Таблиця 1 

Легкоукладальність  бетонної  суміші при різних способах 
формування 

Вироби 

Осадка конуса (ОК, см) або жорсткість бетонної 

суміші (Ж, с), що використовуються при 

аг
р

ег
ат

н
о
-п

о
то

ч
н

і 

аб
о

 к
о

н
в
еє

ер
н

і 

те
х

н
о

л
о

гі
ї 

з 

у
щ

іл
ь
н

ен
н

ям
 н

а 

в
іб

р
о

м
ай

д
ан

ч
и

к
ах

  

аб
о

 в
іб

р
о

н
ас

ад
к
ам

и
 стендовій  технології (крім 

касетної) 

з 
у

щ
іл

ь
н

ен
н

я
м

 

гл
и

б
и

н
н

и
м

и
 і

 

п
о

в
ер

х
н

ев
и

м
и

 

в
іб

р
ат

о
р
ам

и
 

в формах з 

навісними 

вібраторами при 

висоті 

бетонування, см 

до 80 
більше 

80 

Плоскі вироби з 

підвищеними 

вимогами до якості 

поверхонь (стінові 

панелі і перегородки, 

плити і панелі 

перекриттів і т.ін.) 

1…4 см 1…4 см - - 
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Продовження табл. 1 

Те ж, при звичайних 

вимогах до якості 

поверхонь (плити 

покрить будівель,  

дорожні  покриття,  

плити  кріплень 

відкосів земляних 

споруд, елементи 

підпорних стін, 

бункерів і ін.) 

5…10 с 1…4 см - - 

Панелі і настили з 

круглими, 

овальними і іншими 

пустотами і інші 

подібні вироби 

11…20 с - - - 

Ребристі і кесонні 

плити, панелі та інші 

подібні елементи 

(плити перекриттів, 

сходові прольоти і 

площадки і ін.) 

1…4 см 1…4 см 1…4 см 5…9 см 

Блоки фундаментні і 

стінові та інші 

подібні вироби 

простої конфігурації 

5…10 с 5…10 с 5…10 с 1…4 см 

Лінійні вироби 

простого  (ригелі, 

балки, колони, 

стійки, перемички, 

палі і ін.), а також 

таврового профілю, 

що формуються 

полицею доверху 

5…10 с 1…4 см 1…4 см - 
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Продовження табл. 1 

Лінійні вироби 

складного профілю 

(таврові і двотаврові 

балки, опори ВЛ, 

щогли, ферми, 

двохгілкові колони і 

н.) 

1…4 см 5…9 см 5…9 см 5…9 см 

Криволінійні 

елементи покрить 

резервуарів, лотків, 

обробки тунелів, 

шахтних стволів 

тощо. 

5…10 с 1…4 см 5…9 см 5…9 см 

Труби, щогли, кільця 

колодязів тощо. 
5…10 с - 5…10 с 5…10 с 
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Таблиця 2 

Водопотреба бетонної суміші (В0) 

Легкоукладальність Витрата води, л/м3, при максимальній 

крупності заповнювачів, мм 
Осадка 

конуса, 

см 

Жорсткість, с 

за прила 

дом Вебе 

за техніч. 

віскози-

метром 

Гравій щебінь 

10 20 40 10 20 40 

0 31 120…90 150 135 125 160 145 135 

0 30…20 80…60 160 145 130 170 155 145 

0 20…11 50…30 165 150 135 175 160 150 

0 10…5 15…30 175 160 145 185 170 155 

1…2 - - 185 170 155 195 180 165 

3…4 - - 195 180 165 205 190 175 

5…6 - - 200 185 170 210 195 180 

7…8 - - 205 190 175 215 200 185 

9…10 - - 215 200 185 225 210 195 

Примітки: 1. Таблиця складена для пісків з водопотребою Вп=7%. 

При збільшенні Вп на кожен відсоток витрата води підвищується на 

5 л, а при зменшенні Вп скорочується відповідно на 5 л. 2. Якщо 

використовують дрібний пісок, то витрата води підвищується на 10 

л, крупний – скорочується на 10 л.  

 

Для врахування особливостей вихідних матеріалів, витрати 

цементу і температури бетонної суміші розрахункові значення В0 

можна коректувати згідно відомих рекомендацій В.П.Сизова (табл. 

3). 
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Таблиця 3 

Рекомендації для коректування водопотреби бетонних сумішей 

№ Фактори, що враховуються 
Поправка В, 

л/м3 

І. Порода і вид крупного заповнювача 

1. Щебінь з метаморфічних і осадових порід з 

межею міцності 80-40 Мпа 
В1=В0+(4...13) 

2. Гірський гравій В2=В0–(5...10) 

3. Морський і річковий гравій В3=В0–(9...15) 

4. Щебінь з порід каменю з гладкою 

поверхнею зламу (діабаз, базальт і ін.) 
В4=В0-3 

5. Промитий щебінь В5=В0–6 

В6
1=В0+Х1 

6. Вміст в щебені мулу і пилу в % вище 1% 

(Х1) і часток менше 5 мм (Х2) вище 5% 
В6

1=В0+2Х2 

ІІ. Крупність і засміченість піску 

7. Зміна модуля крупності піску на кожні 0,5 

менше 3 – (Х3) 
В7=В0+(3...5)

Х3 

 більше 3 – (Х4) В7
1=В0–

(3...5)Х4 

8. Пісок з гладкою добре окатаною поверхнею В8=В0–4 

9. Пісок промитий В9=В0–7 

10. Збільшення вмісту в піску мулу і пилу на 

кожний % вище 3% (Х5) 
В10=В0+2Х5 

ІІІ. Нормальна густина і витрата цементу 

11. Зміна нормальної густоти цементного тіста в 

% більше 28% (Х6) 
В11=В0+4Х6 

 менше 28% (Х7) В11
1=В0–4Х6 

12. Зміна витрати цементу на кожні 10 кг вище 

350 кг/м3 (Х7) 
В12=В0+Х7 

ІV. Температура бетонної суміші, 0С 

 5 В13=В0-5 

 10 В13=В0-4 

 15 В13=В0-2 

 25 В13=В0+3 

 30 В13=В0+7 

 35 В13=В0+11 
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У розрахунок водопотреби при наявності відповідного 

експериментального матеріалу можна ввести і інші поправки 

(наприклад, ефект впливу пластифікуючих добавок), проте 

прагнення врахувати вплив всіх факторів на водопотребу, так як і 

інші властивості бетонної суміші і бетону при розрахунку складу, є 

непродуктивним. Остаточна корекція дійсно необхідної витрати 

води для досягнення заданого показника легкоукладальності 

повинна проводитися в процесі виробничої адаптації складів 

Прагнення врахувати вплив усіх факторів на водопотребу, 

також як і інші властивості бетонної суміші і бетону при 

розрахунках складів, є непродуктивним. Корекція необхідної 

витрати води для досягнення заданого показника 

легкоукладальності повинна виконуватися в процесі виробничої 

адаптації складів бетонних сумішей. 
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3. Як забезпечити оптимальне співвідношення заповнювачів? 

Однією з основних задач оптимізації складів бетону є 

визначення співвідношення заповнювачів, що забезпечує 

мінімальну витрату цементу. У бетоні з заданими показниками 

міцності й легкоукладальності вибір співвідношення дрібного і 

крупного заповнювачів базується на правилі оптимального вмісту 

піску. Відповідно до цього правила при заданій витраті цементного 

тіста бетонна суміш має найкращу легкоукладальність чи 

відповідно найменшу водопотребу тільки при певній витраті піску. 

Оптимальне співвідношення заповнювачів знаходять звичайно 

емпірично. 

Для розрахунку співвідношення дрібного (П) і  крупного (Щ) 

заповнювачів у бетоні використовують параметр r – об'ємну частку 

дрібного заповнювача в суміші дрібного і крупного заповнювачів. 

 r
П

П Щ

n

n щ




/

/ /



 
, (4) 

де п і щ – істинні густини піску і щебеню (для кварцового піску і 

гранітного щебеню п  щ  2,65 г/см3).  

У результаті статистичної обробки експериментальних даних для 

визначення частки піску в суміші заповнювачів, у %, у залежності 

від витрати цементу (Ц, кг/м3) крупності щебеню (Dщ) і модуля 

крупності піску (Мк) для малорухливих бетонних сумішей з 

ОК=2см  отримана залежність: 

 r = 41,176+0,98Мкр–0,029Ц–0,025Dщ; (5) 

При рухливості бетонних сумішей більше 2 см або жорсткості  

при вимірюванні стандартним приладом більше 5 с. до 

розрахункових значень r, додається rОК чи віднімається  rж : 

  окr 1,863ln(ОК-2)-0,327; (6) 

 rж  1,910ln(Ж-5)-0,0846; (7) 

У розрахунково-експериментальних методах,що широко 

застосовуються в СНГ, проектування складів бетону для визначення 

витрат піску і щебеню передбачається використання коефіцієнта 

заповнення пустот і розсуву зерен щебеню (гравію) цементно-

піщаним розчином – .  
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Таблиця 4 
Коефіцієнт розсуву  (для пластичних бетонних сумішей) 

Витрата 

цементу,кг/м3 

Значення  при В/Ц 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

250 – – – 1,26 1,32 1,38 

300 – – 1,3 1,36 1,42 – 

350 – 1,32 1,38 1,44 – – 

400 1,31 1,4 1,45 – – – 

500 1,44 1,52 – – – – 

600 1,52 1,56 – – – – 

Примітки: 1.Таблиця складена для пісків з водопотребою 

Вп=7%.  При збільшенні Вп на кожен відсоток  зменшується на 

0,03, а при зниженні Вп зростає відповідно на 0,03.2. Для жорстких 

бетонних сумішей (Ц < 400 кг/м3)  = 1,05...1,15. 
 

Параметри r і  взаємозалежні: 

 
 
 

 




V rV

r Р V

ц т. 3

3 31
, (8)     () 

де Vц.т, Vз – відповідно об'єми цементного тіста і заповнювачів; Р3 – 

пустотність суміші заповнювачів. 

   Коефіцієнт розсуву  визначають за довідковими даними 

(табл. 4). 

На даний час існують досить апробовані рекомендації з 

призначення r і , встановлені емпірично з умови досягнення 

найкращої легкоукладальності бетонної суміші при заданому об'ємі 

цементного тіста й В/Ц. 
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4. У чому полягає розрахунково-експериментальний метод  

проектування складів бетону з заданою міцністю й 

легкоукладальністю? 

 

Серед розрахунково-експериментальних методів визначення 

складу бетону з заданою міцністю й легкоукладальністю 

найбільшого поширення набув метод абсолютних об'ємів.  

Розрахунок складу важкого бетону починається з визначення 

необхідного Ц/В чи В/Ц.  

Орієнтовно необхідне Ц/В можна знайти з формули: 

  5,0В/ЦARR цб  , (9)  

де Rб – міцність бетону у віці 28 діб; Ц/В – цементно-водне 

відношення; А – коефіцієнт, що залежить від якості матеріалів.  

Формула (7.13) вказує на прямолінійну залежність між 

міцністю бетону, активністю цементу і цементно-водним 

відношенням. Вона справедлива при Ц/В2,5. При Ц/В>2,5 варто 

використовувати формулу: 

  5,0В/ЦRAR ц1б  . (10) 

Залежно від якості заповнювачів приймають наступні значення 

коефіцієнтів А и А1:  

 А А1 

Високої якості  0,65 0,43 

Рядові 0,6 0,4 

Зниженої якості 0,55 0,37 

При дії на споруди морської і прісної води, а також в інших 

випадках, коли нормується густина бетону, вводиться обмеження на 

В/Ц. Для бетону нормальної щільності при W4 В/Ц  0,6; 

підвищеної густини при W6  В/Ц  0,55 і особливо щільних при W8  

В/Ц  0,45.  

Якщо для досягнення міцності можливе більше водоцементне 

відношення, ніж з умови густини, раціонально вводити в бетонну 

суміш дисперсні мінеральні добавки-наповнювачі, котрі не 

збільшують водопотребу. Необхідна витрата добавки Д, у кг/м3, 

може бути розрахована за формулою:  

 
 

Ц
Ц/В

Ц/ВЦ/В
Д 




 , (11) 
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де В/Ц – водоцементне відношення з умови міцності; Ц – витрата 

цементу з умови міцності, кг/м3; (В/Ц)' – з умови щільності:  

  
ДЦ

В
Ц/В





, (12)  

де В – водовміст бетонної суміші, кг/м3.  

Після визначення водоцементного відношення знаходять 

необхідну кількість води для досягнення заданої 

легкоукладальності бетонної суміші. При цьому, як правило, 

використовують графічні або табличні дані з урахуванням поправок 

на вид і крупність заповнювачів (табл. 2, 3). 

Знаючи витрату води і водоцементне чи цементно–водне 

відношення можна визначити витрату цементу:  

  Ц/ВВЦ  ,  В/ЦВЦ  . (13) 

Для одержання бетонної суміші, що не розшаровується, 

витрата цементу повинна бути не нижче деяких мінімальних 

значень. Для неармованого бетону мінімальна типова норма 

витрати цементу приймається не менше 200 кг/м3. Допускається 

зниження витрати цементу до 150 кг/м3 при використанні як 

мінеральної добавки золи ТЕС.  

Для забезпечення мінімальної витрати в'яжучого ефективно 

вводити й інші дисперсні мінеральні добавки.  

Витрати дрібного і крупного заповнювачів знаходять шляхом 

розв'язування системи двох рівнянь:  

 

















н.щ

п
щ

пц

Щпц

ρ

Щ
αVВ

ρ

П

ρ

Ц

1000
ρ

Щ

ρ

П

ρ

Ц

, (14)  

де Ц, П, Щ, В – витрати відповідно цементу, піску, щебеню (гравію) 

і води; ц, п, щ  – густини відповідно цементу, дрібного і крупного 

заповнювачів; н.щ – насипна густина крупного заповнювача; п
щV  – 

пустотність щебеню (гравію);  – коефіцієнт розсуву зерен 

крупного заповнювача цементно-піщаним розчином:  

 .
ρ

ρρ
V

щ

н.щщп
щ


  (15)  
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Коефіцієнт розсуву  характеризує надлишок розчину для 

заповнення пустот у крупному заповнювачі і залежить від витрати 

цементу, водоцементного відношення і водопотреби піску.  

Перше рівняння в системі (14) отримано виходячи з припущення, 

що 1 м3 бетонної суміші (1000 л) дорівнює сумі абсолютних об'ємів 

чотирьох компонентів. З другого рівняння випливає, що об'єм цементно-

піщаного розчину в бетоні повинний відповідати об'єму пустот між 

зернами крупного заповнювача з урахуванням певного (визначеного) 

коефіцієнта їх розсуву цементно-піщаним розчином.  

При розв'язанні системи рівнянь можна одержати розрахункові 

формули для визначення витрати щебеню (гравію) і піску:  

 ,

ρ

1

ρ

α
V

1000
Щ

щн.щ

п
щ 

  (16) 

 .ρВ
ρ

Щ

ρ

Ц
1000П п

щц 
























  (17)  

 

Приклад. Розрахувати склад бетону класу В15 (М200) у віці 28 

діб, що укладається бетононасосом у неармовану конструкцію 

товщиною 700 мм. Конструкція захищена від атмосферних впливів; 

спеціальних вимог за морозостійкістю і водонепроникністю не 

пред'являється. Вихідні матеріали: портландцемент – міцність при 

стиску в 28-добовому віці 40 МПа, дійсна густина (ц) 3,1 кг/л, 

насипна густина (н.ц) 1,3 кг/л, нормальна густота цементного тіста 

26%; пісок кварцовий – дійсна густина (п) 2,62, насипна густина 

(н.п) 1,45 кг/л, модуль крупності Мкр=2, водопотреба 8%; щебінь 

гранітний із дійсною густиною (щ) 2,68 кг/л. 

Призначаємо марку бетонної суміші за легкоукладальністю Р2 

(коли вона не вказана проектом) з умов укладання бетононасосом 

(осаду конуса 5 ... 9 см). Найбільша крупність заповнювача для 

бетононасоса 40 мм, насипна густина (н.п) 1,48 кг / л. 

Витрата води з табл. 2 185 кг/м3. Водоцементне відношення за 

формулою 9  для звичайних заповнювачів (А=0,6): 

.75,0
406,05,020

406,0

АR5,0R

АR
Ц/В

цб

ц








  

Визначаємо витрату цементу:  
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.кг/м 247
75,0

185

Ц/В

В
Ц 3  

Обчислюємо пустотність крупного заповнювача: 

.45,0
65,2

48,1
11V

щ

щ.нп

щ 



  

Коефіцієнт розсуву зерен щебеню цементно-піщаним розчином 

=1,35 (табл.4). Оскільки  водопотреба піску Вп=8%, зменшуємо 

коефіцієнт розсуву  на 0,03, остаточно приймаємо =1,32. 

Витрата щебеню: 

.кг/м 1299

68,2

1

48,1

32,144,0

1000

ρ

1

ρ

α
V

1000
Щ 3

щн.щ

п

щ










  

Витрата піску: 

.кг/м 65762,2185
2,68

1299

3,1

247
1000

ρВ
ρ

Щ

ρ

Ц
1000П

3

п

щц















































 

Розрахунковий склад бетону, кг/м3: Ц=247; П=645; Щ=1299; 

В=185 або 1:2,66:5 при В/Ц=0,75. 

Припустимо, що у виробничих умовах щебінь має вологість 1% 

по масі, а пісок – 4%. Тоді на 1 м3 бетону необхідно узяти вологого 

щебеню 131201,11299   і вологого піску 68304,1657   кг. У такій 

кількості заповнювачів води міститься кг 3904,065701,01299  . 

На цю кількість необхідно зменшити об'єм води, зазначений у 

номінальному складі. 
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5. Які існують способи економії цементу у бетоні? 

Економія цементу у виробництві бетону і залізобетону 

досягається усуненням його виробничих втрат, удосконаленням 

проектних рішень, технологічних процесів, форм і методів 

організації виробництва, широким використанням відходів і 

вторинних продуктів промисловості. 

Орієнтовно 15...20% втрат цементу має місце внаслідок 

нераціонального використання цементу різних видів і марок, 

використання їх не за призначенням, змішування різних марок 

цементу, відвантаження гарячого цементу з активністю нижче 

марочної. Так, цемент марки М400 часто використовується для 

виготовлення бетонів класів В7,5, В10, цементних розчинів низької 

міцності. 

Близько 30...40% втрат цементу пов'язано з використанням 

неякісних заповнювачів бетонної суміші. Кожен відсоток 

забруднення щебеню, наприклад, відповідає додатковим витратам 

приблизно 1% цементу. 

До 40...50% втрат цементу обумовлено недосконалістю 

технології виробництва збірного залізобетону і бетону, 

використанням невідповідного устаткування для транспортування, 

розвантаження і дозування цементу, втратами при його збереженні, 

готуванні і транспортуванні бетонної суміші, збільшенням 

рухливості і міцності бетону в порівнянні з проектними 

показниками, зносом устаткування, випуском бракованої продукції 

і т.п.. Встановлено, що втрати цементу в середньому в 10 разів 

менші при транспортуванні його в цементовозах, у порівнянні з 

простими вагонами. 

Зниженню витрати цементу за рахунок зменшення перетину 

(перерізу)залізобетонних елементів і їх маси сприяє використання 

високоміцних бетонів і попередньо напружених конструкцій. 

Значні резерви зниження витрати цементу пов'язані із широким 

використанням легких бетонів. Хоча при використанні легких 

бетонів замість важких у багатьох випадках необхідні збільшені 

витрати цементу на 1 м3, однак з урахуванням зменшення перетину 

(перерізу)конструкцій витрата цементу в цілому зменшується. При 

масовому використанні легких бетонів для зовнішніх стін та плит 
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перекриття, маса споруд знижується на 30%, а витрата цементу - на 

10%. 

Потужним засобом зниження витрати цементу є хімічні 

добавки. Так, використання суперпластифікаторів дозволяє 

зменшити витрату цементу на 15...20% без погіршення 

властивостей бетону. 

При використанні дрібних пісків на 5...20% витрату цементу 

знижують введенням укрупнюючих добавок, у тому числі кам'яних 

відходів гірничо-збагачувальних комбінатів, шлаків ТЕС. 

Використання в оптимальній кількості золи-виносу як добавки 

в бетонну суміш дозволяє заощаджувати 50...70 кг/м3 цементу. 

Додатковий помел навіть малоактивної золи до питомої поверхні 

5000 см2/кг дає можливість заощаджувати 20..30% цементу без 

зниження класу бетону. 

Значна економія цементу може бути досягнута при оптимізації 

складів бетонних сумішей, врахуванні росту міцності бетону після 

теплової обробки і за рахунок інших технологічних рішень. 
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6. Як запроектувати склад бетону, що забезпечує кілька  

необхідних властивостей? 

 

При проектуванні складів різних, і особливо, спеціальних видів 

бетону (гідротехнічного, дорожнього, корозійностійкого та ін.) 

виникає необхідність забезпечити цілий комплекс властивостей 

(міцність на стиск і розтяг, морозостійкість, усадку та ін.). Задачі 

проектування складів бетону з комплексом необхідних 

властивостей можна розділити на три підгрупи: 

 з нормованими параметрами, однозначно зв'язаними з 

міцністю бетону на стиск; 

 з нормованими параметрами, неоднозначно зв'язаними з 

міцністю на стиск; 

 з нормованими параметрами не зв'язаними з міцністю на 

стиск. 

У першу підгрупу входять, наприклад, задачі з різними  

нормованими показниками міцності бетону. 

При розрахунку складів таких бетонів спочатку знаходиться 

визначальний параметр із нормованих властивостей бетону, 

відповідна йому міцність на стиск і встановлюється мінімально 

можливе Ц/В, що забезпечує весь набір нормованих параметрів. 

Визначальний параметр – це такий нормований параметр, 

досягнення якого припускає одночасне досягнення і всіх інших 

параметрів, зазначених в умові задачі. 

Наприклад, з рис. 2 випливає, що якщо нормуються: 

Rст  20 МПа, Rр.з  8,3 МПа, Rр.р  7,9 МПа, 

То, очевидно, визначальним параметром є Rр.р і необхідне Ц/В, що 

забезпечує всі три показники властивостей дорівнює 2.1. 

Нормованими параметрами в задачах другої підгрупи, поряд з 

міцністю на стиск, можуть бути повзучість, морозостійкість, 

тепловиділення і т.д. 

Для деяких задач проектування складів бетону (наприклад, 

легких бетонів) міцність при стиску не є визначальним чинником, 

що забезпечує комплекс нормованих властивостей. Для таких задач 

варто знаходити інший, істотний для всіх нормованих властивостей 
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фактор. Визначення необхідного значення цього фактора стає 

головним завданням розрахунку складів. 

 

 
Рис. 2. Вплив Ц/В на міцність на стиск (Rст), розтягу на згин (Rр.з) и 

розтягу на розколювання (Rр.р) 

 

 

Загальна схема проектування складів бетону з комплексом 

необхідних властивостей наступна: 

1. У тих випадках, коли нормуються властивості бетону, 

однозначно зв'язані з міцністю бетону на стиск Rст (міцність на 

розтяг, згин, модуль пружності, умовна розтяжність і ін.), 

визначається значення останньої, що забезпечує задані властивості. 

2. З урахуванням активності цементу, якісних особливостей 

заповнювачів, умов твердіння й інших факторів визначається Ц/В, 

що забезпечує задані властивості. 

3. Для досягнення необхідного показника легкоукладальності і при 

необхідності інших властивостей бетонної суміші і бетону (наприклад, 
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усадки) при використанні даних вихідних матеріалів і добавок 

визначається витрата води (В). 

При нормуванні морозостійкості бетону розраховується необхідний 

об'єм втягнутого повітря й уточнюється необхідне Ц/В.  

4. При знайдених значеннях В и Ц/В  перевіряється можливість 

досягнення нормованих властивостей, що визначаються цими двома 

технологічними параметрами. У випадку недосягнення нормованих 

параметрів виробляється додаткове коректування В і Ц/В з 

використанням при необхідності спеціальних технологічних 

прийомів (введення добавок і ін.). 

5. З урахуванням остаточно знайдених Ц/В і В розраховується 

витрата цементу і перевіряється можливість виконання прийнятих 

обмежень, пов’язаних з витратою цементу (тепловиділення, 

стійкість до корозії й ін.). 

6. Розраховується склад дрібного і крупного заповнювачів при 

введенні декількох фракцій, а потім їхні витрати. При виборі 

співвідношення заповнювачів поряд з досягненням найкращої 

легкоукладальності і міцності приймаються до уваги й інші умови 

(підвищена водонепроникність, товщина конструкції, ступінь 

армування й ін.). 

7. Розглядається можливість використання різних технологічних 

рішень, спрямованих на економію цементу, зниження енерговитрат, 

зменшення вартості бетонної суміші. 
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