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ВИСОКОМІЦНІ БЕТОНИ НА ОСНОВІ ЗОЛОВМІСНИХ 

ЦЕМЕНТІВ НИЗЬКОЇ ВОДОПОТРЕБИ 

 

Наведені результати експериментальних досліджень високоміцних 
бетонів на основі цементів низької водопотреби, які містять золу-
виносу та полікарбоксилатний суперпластифікатор. Показана 
можливість забезпечення високих експлуатаційних властивостей 

таких бетонів. 
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Високоміцні бетони класів В30...В50 цілком доцільно застосовува-

ти для масових будівель і конструкцій як монолітних, так і збірних. 
Підвищення міцності бетону у залізобетонних виробах сприяє змен-

шенню розмірів їх поперечного перерізу та витрати арматури, що по-

зитивно позначається на масі та собівартості конструкції, зменшує на-
вантаження від неї на інші елементи. Серед бетонів нового покоління 
[1] виділяють високофункціональні (інші назви – високоефективні, ви-

сокоякісні) бетони – high performance concretes. Такі бетони виготов-
ляють з сумішей високої легкоукладальності і мають міцність на стиск 
60-150 МПа, на розтяг 10…30 МПа, підвищену морозостійкість, водо-

непроникність, високу довговічність і інші особливі властивості. Їх ви-

користовують, насамперед, при зведенні унікальних споруд, таких як 
великопролітні мости, бурові платформи чи резервуари для зберігання 
рідин і газів під тиском.  

Однак для отримання високоміцних та високофункціональних бе-
тонів слід використовувати в’яжучі з підвищеною активністю при ви-

траті 500-700 кг/м3
, а також сучасні гіперпластифікатори, високодис-

персні активні мінеральні добавки, заповнювачі підвищеної якості. В 

статті [2] наведені результати випробування високоміцного бетону, ви-

готовленого з використанням тонкомолотого цементу активністю  

92 МПа, митого гранітного щебеню, крупного піску та мікрокремнезе-
му. Бетон у віці 28 діб нормального твердіння мав міцність на стиск 
всього 86 МПа.  
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Одним із критеріїв ефективності використання цементу в бетоні 
може бути питома витрата клінкеру [3] – відношення його витрати в  
1 м3

 бетону до міцності (кг/МПа). Для бетонів міцністю 35-40 МПа цей 

критерій лежить в межах 12-14, для бетонів міцністю 60-80 МПа з ви-

користанням сучасних суперпластифікаторів і мікрокремнезему – в 
межах 7…10, для високофункціональних бетонів – 2,5...5 [4]. Суттєве 
зниження питомої витрати клінкеру можна досягти при використанні 
цементів низької водопотреби (ЦНВ) [5, 6]. При цьому у якості міне-
рального компонента ЦНВ доцільно використовувати доменну золу- 
виносу та доменний гранульований шлак  [6]. В бетонах зола-виносу 
виступає не тільки як активний мінеральний компонент, а й мікрона-
повнювач для покращення гранулометрії і процесів структуроутворен-

ня. Доменний шлак в складі в’яжучого виконує роль не тільки активної 
мінеральної добавки, але також і компонента, який нейтралізує негати-

вний вплив лугів, сірчаного ангідриду і вільного оксиду кальцію. 

Метою досліджень було отримання високоміцних бетонів на осно-

ві золовмісного ЦНВ при різному вмісті клінкеру і добавки суперплас-
тифікатора у в’яжучому. Основні дослідження були виконані із засто-

суванням математичного планування експерименту з метою вивчення 
основних фізико-механічних властивостей бетонів на основі золовміс-
ного ЦНВ. Для цього був реалізований трьохрівневий двохфакторний 

план В2, умови планування якого наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Умови планування експерименту 
Фактори Рівні варіювання  Інтервал 

варіювання 
Натуральний вид 

Кодова-
ний вид 

–1 0 +1 

Вміст золи-виносу в 
ЦНВ, % 

х1 50 40 30 10 

Вміст добавки СП1)
  

у ЦНВ, % 
х2 0,5 0,75 1 0,5 

1) У якості добавки суперпластифікатора використана добавка полікарбок-
силатного типу Sika ViscoCrete 225 

 

У ході досліджень в кожній точці плану для оцінки впливу факто-

рів на міцність бетонів на основі ЦНВ виготовляли стандартні зразки-

куби (10×10 см), що тверділи у нормальних умовах. Визначали міц-

ність зразків-кубів на стиск у віці 3, 7 і 28 діб. Водов’яжуче відношен-

ня у ході досліджень було сталим і становило 0,27. Це В/Вв’яж  відпові-
дало мінімально можливій легкоукладальності, при якій бетонна суміш 
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формується без додаткового привантаження. Матриця планування та 
отримані експериментальні результати представлені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця планування та експериментальні результати  

Кодовані зна-
чення факторів 

Натуральні зна-
чення факторів ОК 

Міцність на стиск, 
МПа, у віці, діб 

х1 х2 х1 х2 3 7 28 

+1 +1 30 1 РК* 24 49,4 60,1 90,4 

+1 -1 30 0,5 1,5 51 61,2 86,9 

-1 +1 50 1 РК 36 32,2 44,1 62,8 

-1 -1 50 0,5 6 37,4 47,1 63,1 

+1 0 30 0,75 15 50,4 60,5 90,1 

-1 0 50 0,75 18 33,1 45,1 60,9 

0 +1 40 1 17 42,8 58,6 80,5 

0 -1 40 0,5 4 37,4 54,4 74,2 

0 0 40 0,75 16 46,5 59,6 79,1 

0 0 40 0,75 16,5 45,4 59,3 79,3 

0 0 40 0,75 17,5 44,5 58,1 78,5 
* - розплив конуса. 
Після проведення обробки і статистичного аналізу експеримента-

льних даних отримані математичні моделі у вигляді поліноміальних 

рівнянь регресії, які наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Статистичні моделі міцності бетонів на основі золовмісного ЦНВ 

 

Вихідні  
параметри 

Статистичні моделі 

Рухливість 
суміші, см 

y1=16,30-1,75·х1+7,75·х2+0,38·х1х2  + 0,77·х1
2
-5,23·х2

2
 

Міцність  на 
стиск у віці  
3 діб, МПа 

y2=44,2+8,02·х1–0,23·х2+0,9·х1х2-0,52·х1
2
-2,17·х2

2
 

Міцність  на 
стиск у віці  
7 діб, МПа 

y3=58,43+7,58·х1+0,02·х2+0,48·х1х2-4,74·х1
2
-1,04·х2

2
 

Міцність на 
стиск у віці 
28 діб, МПа 

y4=78,59+13,44·х1+1,58·х2+0,95·х1х2-2,5·х1
2
-0,65·х2

2
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Встановлено, що кінетика твердіння бетонів на основі ЦНВ істо-

тно відрізняється від характеру наростання міцності бетону з ізоплас-
тичних сумішей, у які суперпластифікатор вводився традиційною тех-

нологією при замішуванні. Вона характеризується інтенсивним набо-

ром міцності вже через кілька годин. Навіть при нормальних умовах 

твердіння забезпечується відпускна міцність близько 20-25 МПа у віці 
1 доби.  

Графічні залежності міцності бетонів від технологічних факторів на 
стиск наведені на рис. 1, 2. 

 
 

Рис. 1. Вплив технологічних факторів на міцність бетону на стиск на основі 
золовмісних ЦНВ у віці 3 доби 

 
Рис. 2. Вплив технологічних факторів на міцність бетону на стиск на основі 

золовмісних ЦНВ у віці 28 діб 
 

Аналізуючи наведені на рис. 1, 2 графіки приходимо до висновку, 
що основний фактор, який впливає суттєво на міцність бетону на ос-
нові ЦНВ на стиск – вміст золи-виносу у ЦНВ. Підвищення вмісту зо-

ли-виносу з 30% до 50% призводить до зниження міцності на 35-40%. 

Міцність суттєво не залежить від витрати суперпластифікатора, при 
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збільшенні його витрати від 0,4% до 1%, оптимальна його витрата зна-
ходиться в межах 0,7…1%. Підвищена витрата суперпластифікатора 
0,7…1,0% краще себе проявляє при вмісті золи-виносу у ЦНВ 

30…40%. 

Графічні залежності, які ілюструють вплив технологічних факторів 
на рухливість бетонів на основі золовмісних ЦНВ наведені на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вплив технологічних факторів на рухливість бетонних  

сумішей на основі золовмісних ЦНВ 
 

Аналізуючи графіки, наведені на рис. 3, приходимо до висновку, 

що вміст добавки суперпластифікатора суттєво впливає на рухливість 
бетонів, на основі  золовмісного ЦНВ. При збільшенні його витрати з 
0,4% до 1%, від кількості в’яжучого, ОК збільшується з 3…6 см до 
17…21 см. Вміст у в’яжучому клінкеру є менш значимим фактором 

щодо впливу на рухливість.  
Отримані дані по легкоукладальності бетонних сумішей з викорис-

танням  золовмісних ЦНВ дозволили оцінити водопотребу сумішей за-
лежно від нормальної густоти в’яжучого. У табл. 4 наведена водопот-
реба жорстких та литих бетонних сумішей залежно від НГ в’яжучого 

та крупності заповнювача при витраті цементу до 500 кг/м3
. 

Таблиця 4 

НГ, 

% 

Водопотреба бетонної суміш, кг/м3
 при її консистенції 

жорсткій литій 

Dmax=20 Dmax=10 Dmax=5 Dmax=20 Dmax=10 Dmax=5 

16 105 120 135 145 175 230 

18 115 130 145 160 185 240 

20 125 140 165 175 200 250 

22 135 155 185 190 215 260 

24 150 180 220 210 230 275 

26 175 200 255 230 245 290 
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Висновок: виконані дослідження показали, що золовмісні цементи 

низької водопотреби доцільно використовувати у якості в’яжучого для 
високоміцних бетонів. Оптимальний вміст у ЦНВ суперпластифікато-

ра полікарбоксилатного типу Sika ViscoCrete 225 становить 0,7%. Най-

вища міцність бетонів на основі золовмісних ЦНВ – 90,4 МПа досяга-
ється при мінімальному вмісті золи-виносу 30%, витраті добавки супе-
рпластифікатора 0,7% при витраті в’яжучого 500 кг/м3

 бетонної сумі-
ші. За тих же умов при використанні ЦНВ-50 отримують бетони міцні-
стю 60…65 МПа. Питома витрата клінкеру у досліджених бетонах ле-
жить в межах 2,5...4 кг/м3

, що відповідає показникам для високотехно-

логічних бетонів. 
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HIGH-STRENGTH CONCRETES BASED OF LOW WATER 

DEMAND CEMENTS CONTAINING FLY ASH 
 

There are results of research of high-strength concretes based on low 

water demand cements containing fly ash and polycarboxylate 
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superplasticizers. The possibility of achieving high operational 

properties is shown. 

Keywords: сoncrete, low water demand cements, fly ash, 

superplasticizer. 
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ 

ЗОЛОСОДЕРЖАЩИХ ЦЕМЕНТОВ НИЗКОЙ 

ВОДОПОТРЕБНОСТИ 

 

Приведены результаты экспериментальных исследований 

высокопрочных бетонов на основе цементов низкой 

водопотребности, содержащих золу-унос и поликарбоксилатный 

суперпластификатор. Показана возможность обеспечения высоких 
эксплуатационных свойств таких бетонов.   

Ключевые слова: бетон, цемент низкой водопотребности,  зола-
унос, суперпластификатор. 
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