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Лабораторна робота №3 

БУДОВА ФУНДАМЕНТІВ ПІД ОБЛАДНАННЯ 

ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Мета роботи: Вивчити призначення, будову і структуру фундаментів 

та навчитися розробляти фундамент під обладнання переробних підприємств 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

- повторити: 

1. Види, типи і характеристики анкерних болтів (з курсу дисципліни 

"Деталі машин"); 

2. Вибір і розрахунок анкерних болтів (курс дисципліни "Деталі ма-

шин"). 

- знати: 

1. Будову фундаментів; 

2. Способи заливки фундаментів; 

3. Методику вибору і розрахунку анкерних болтів; 

4. Типи анкерних болтів; 

5. Схеми кріплення обладнання на фундаментах. 

- вміти: 

1. Зробити розрахунок фундаменту під обладнання; 

2. Підібрати оптимальний склад бетонної суміші для фундаменту; 

3. Вибрати і розрахувати анкерні болти. 

 

1.2. Питання для самоперевірки: 

1. Яке призначення фундаменту? 

2. Конструкції фундаментів та їх види? 

3. Що таке основа фундаменту? 

4. Що таке глибина залягання фундаменту і опалубка? 

5. Як орієнтовно перевірити міцність бетону? 

6. Які матеріали застосовуються для утворення бетонних сумішей? 

7. Надайте коротку характеристика матеріалів бетонних сумішей? 

8. Види бетонів? 

9. Властивості бетонної суміші і затверділого бетону? 

10. Способи заливки бетону? 

11. Види анкерних болтів? 

12. Основні характеристики анкерних болтів? 

13. Види кріплення обладнання? 

 

Рекомендована література 

1. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних 

підприємств: Навчальний посібник: Практикум. /В.Ф. Ялпачик, О.П. Ломейко, 

В.Г. Циб, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Шпиганович / 

Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 

235 с. 
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2. Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств. 

Навчальний посібник/Ф.Ю. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. 

- Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 156с. 

3. Гурський П.В. Практикум монтаж, ремонт, наладка обладнання хар-

чових виробництв. / П.В. Гурський, Ф.В. Перневий, І.С. Гулий та ін. – Харків, 

2001. – 230 с. 

 

2. Вказівки до виконання роботи  

2.1. Програма роботи: 

− вивчити будову фундаментів і способи заливки; 

− провести за індивідуальним варіантом розрахунок розмірів фундаме-

нту під обладнання переробного підприємства; 

− розрахувати витрати необхідних матеріалів на 1м3 бетонній суміші; 

− розрахувати потребу матеріалів, згідно індивідуального варіанту, для 

виробництва фундаменту під обладнання переробного підприємства. 

 

2.2. Теоретичні положення 

 

2.2.1 Основи і фундаменти. Природні і штучні основи 

Основою фундаменту називають товщу ґрунтів або елементи констру-

кцій міжповерхового перекриття, безпосередньо сприймаючих навантаження 

від дії сили тяжіння обладнання і фундаменту, а також додаткові зусилля, що 

виникають при роботі обладнання. Основи називають природними, якщо 

ґрунти при будівництві на них споруд і фундаментів не потребують будь яко-

го попереднього поліпшення або зміцнення. Якщо ж необхідне попереднє за-

кріплення або заміна ґрунтів, то основи називають штучними. Піски, що за-

лягають ущільненим шаром достатньої товщини є доброю основою, причо-

му, чим крупніше пісок, тим більше навантаження він може сприймати. При 

розробці котлованів у водонасичених пісках (особливо тонкозернистих) не-

обхідно вживати заходів, що виключають можливість розпушування ґрунту 

під дією фільтруючих струмів води. 

У багатьох випадках будувати доводитися на скельних породах, які так 

само є природними основами і уявляють собою гірські породи, що склада-

ються з часток, міцно пов’язаних між собою і залягаючи у вигляді суцільного 

масиву. 

Природні основи під фундаменти повинні задовольняти ряд вимог: 

1. мати достатню несучу спроможність *; 

2. мати рівномірну стисливість; 

3. не піддаватися пученню; 

 

Примітка: 

* ґрунти з малою несучою спроможністю, а також ґрунти, що нерівно-

мірно стискаються, викликають великі і нерівномірні осідання фундаменту, 

що приводять до пошкодження і навіть руйнування 
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4. не розмиватися і не розчинятися ґрунтовими водами; 

5. не допускати просідання і оповзнів **. 

Ґрунти розрізняються по складу, структурі і характеру напластування. 

Несуча здатність ґрунту залежить від фізичних властивостей і характеризу-

ється величиною нормативного тиску RН в кг/см2. 

«Будівельні норми і правила» (СНиП) передбачає наступну класифіка-

цію ґрунтів. 

Скельні ґрунти залягають суцільними масивами (за відсутності трі-

щин або пустот) і є найміцнішими природними основами. До скельних ґрун-

тів відносять ґрунти, кварц, пісковики, вапняк і ін. 

Крупнообломочні ґрунти є незв’язаними уламками скельних порід, 

що містять понад 50% уламків крупніше 2мм, і діляться на щебінь, деревину, 

гальку і гравій. Вони не схильні спучуванню, малостисливі, не розмиваються 

водою. Так само як і скельні ґрунти, вони є надійною основою. 

Піщані ґрунти складаються з часток розміром від 0,1 до 2мм і підроз-

діляються на гравійні, крупні, середньої крупності, дрібні і пилоподібні, а по 

мінеральному складу – на кварцові, сланцеві і вапняні. 

Глинисті ґрунти складаються з найдрібніших часток лускової форми. 

До глинистих ґрунтів відноситься глина, супіски і суглинки. 

Глиною називають глинистий ґрунт, що містить більше 30% глинистих 

часток, суглинком – ґрунт, що містить 10 – 30%, супіском – 3 – 10%. 

Залежно від вологості глинисті ґрунти можуть знаходитися в твердому, 

пластичному або текучому стані. Несуча спроможність твердих глин більше, 

ніж у пластичних. У наслідок невеликої швидкості ущільнення часток ґрунти 

володіють тривалим осіданням під навантаженням. 

Крім перерахованих ґрунтів при дії фундаментів часто зустрічаються 

рослинні ґрунти (верхній гумусний шар). Ці ґрунти не придатні для підстав 

через неоднорідність складу і сильної стисливості під навантаженням. Зу-

стрічаються насипні ґрунти, які також не є надійною основою. 

Під дією навантаження від обладнання на ґрунти здійснюються стис-

каючі напруги, в результаті чого ущільнюються та викликають осідання фун-

даменту. Величина можливого осідання перевіряється розрахунком і не по-

винна перевищувати норми, яка допускається (80 – 150мм, що залежить від 

конструктивної жорсткості фундаменту). 

СНіП встановлено нормативний тиск RН, на ґрунти: 

− для скельних – 0,5кг/см2 тимчасового опору зразків ґрунту на стис-

нення у водонасиченому стані; 

− для великообломкових – від 3 до 6кг/см2; 

− для піщаних (залежно від їх крупності і вологості) – від 1 до 

4,5кг/см2; 

− для глинистих (залежно від їх крупності і вологості) – від 1 до 

6кг/см2. 

Природною основою фундаменту під обладнання може бути пласт 

ґрунту, який захищений від вивітрювання, важко розмивається і володіє 
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достатньою міцністю (малою і рівномірною стисливістю) і достатньою 

потужністю та нерухомістю. 

Потужність пласта під підошвою фундаменту має особливо важливе 

значення і вважається достатньою у тому випадку, коли товщина його не 

менше ширини підошви. Це досягається шляхом спорудження під підошвою 

фундаменту або так званої подушки з піску чи бетону, або залізобетонної 

плити. В піщаній або бетонній подушці тиск розподіляється під кутом 

близько 45, тому така подушка може бути ефективної тільки при малих 

розмірах підошви фундаменту при відносно великій товщині подушки. Більш 

ефективною буде залізобетонна плита, що допускає розподіл навантаження 

на більш значну площу. В тих випадках, коли ґрунт по своїх механічних 

властивостях непридатний для використання як природна основа, виникає 

необхідність в будові штучної основи. 

В найпростішому випадку будова штучної основи може бути 

досягнутий ущільненням поверхні ґрунту за допомогою вібраторів і 

механічних трамбівок. В деяких випадках несучу спроможність ґрунту 

підвищують шляхом утрамбування в нього щебеню на глибину 100 – 150мм 

Більш ефективними засобами є цементація – введення в ґрунт рідкого 

цементного розчину під тском, силікатування – нагнітання в ґрунт 

силікатних розчинів (рідке скло і хлористий кальцій), термічна обробка 

ґрунту – спалювання горючих продуктів (в свердловинах при зміцненні 

лісових ґрунтів, що просідають). 

 

2.2.2 Будова фундаментів під обладнання 

Фундаменти необхідно споруджувати після отримання обладнання або 

по кресленням, приведених в заводській технічній документації. 

Фундаментом називають конструкцію опорної споруди, призначеної 

для передачі навантаження від обладнання до основи. Основні геометричні 

параметри фундаменту – глибина його залягання і ширина підошви (Рис.1). 

Підошвою фундаменту називається його нижня поверхня, що сполучена з 

поверхнею основи. Відстань від планувальної поверхні землі до підошви 

називається глибиною залягання фундаменту. 

Основи і фундаменти (рис.2), споруджують спеціалізовані підрядні 

організації за договором із замовником відповідно попередньо затвердженого 

проекту. Це пов’язано з тим, що розрахунки фундаментів і їх основи є 

відповідальним етапом на стадії проектування нового або реконструкції 

діючого підприємства. Вони базуються на знанні основ будівельної механіки, 

інженерної геології, гідрології і механіки ґрунтів. Тому їх виконують фахівці 

відповідної кваліфікації. Будь-які відхилення від проекту, пов’язані з 

роботою фундаментів і основ, абсолютно не допустимі і повинні бути 

узгодженні з проектною організацією. 

Будівництво фундаментів передбачає виготовлення опалубки.  

Опалубкою називають сукупність елементів і деталей, призначених 

для утворення форми монолітних бетонних або залізобетонних конструкцій і 
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споруд, що зводяться на будівельному майданчику. Її виготовляють з дерева, 

металу, фанери і інших матеріалів.  

 
Рис.1 – Схема будови фундаментів: 

1 – основа; 2 – фундамент; 3 – обладнання; 4 – підошва фундаменту. 

 

 
 

Рис. 2 – Способи кріплення обладнання на підлозі та фундаменті: 

а – закладення опорної рами у верхній шар підлоги на ґрунті;  

б – анкерними болтами, закладеними в бетонну підготовку підлоги; в – 

на фундаменті поверх бетонної підготовки підлоги 

1 – рама зі сталі, 2 – сітка з арматури 

 

Після затвердіння фундаменту і зняття опалубки монтажна організація 

приймає фундамент: перевіряють усі розміри в плані, розміри прив’язки фу-

ндаментальних болтів, стан і геодезичне обґрунтовування, тобто правиль-

ність розташування плашок, що фіксують подовжні і поперечні осі облад-

нання, і реперів, вказуючи висотні відмітки майданчиків фундаментів; Від-

хилення розмірів фундаментів від проектних повинні знаходитися в допус-

тимих межах. Для запобігання проникненню води в ґрунт анкерні болти не 
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повинні досягати гідроізоляційного шару. Якщо цього не можливо досягти, 

то в місцях проходу болтів гідроізоляція повинна бути ретельно закладена 

При будові фундаментів слід визначити вагу і особливості роботи об-

ладнання. Якщо тиск під підошвою фундаменту не вище 0,5 кгс/см2, то фун-

дамент укладають поверх бетонної підготовки підлоги. В інших випадках 

фундамент заглиблюють до основного ґрунту залежно від його характеру 

(Рис.2, в). Ванни, приймальні баки, насоси не вимагають фундаментів. 

Вибір матеріалу для фундаменту залежить від типу і розмірів облад-

нання, наявності місцевих будівельних матеріалів і ґрунтів основи. Як буді-

вельний матеріал можна використовувати бетон марки 90 (міцність на стис-

нення 90 кгс/см2), бутобетон, залізобетон, бутовий камінь і обпалена або пе-

репалена цеглина марки не нижче 150. Фундамент з цегляної кладки робити 

на цементному розчині марки 500. 

При споруді фундаменту у всіх місцях, де передбачено підведення еле-

ктроенергії, повинні бути виведений кінці труб, закладених в підлозі для 

прокладки кабелів і дротів, або зроблені канавки для підведення до облад-

нання всіх необхідних комунікацій (електропроводів, водопроводу, каналіза-

ційного трубопроводу і т.д.). 

Про міцність бетону фундаментів орієнтовно судять по звуку при об-

стукуванні його молотком або зубилом, таблиця 1. 

 

Таблиця 1 – Результати перевірки міцності бетону 

Марка 

бетону, 

МПа 

Звук при 

ударі 

Результати удару по поверхні бетону фундаменту 

молотком гострим зубилом 

11–14 дзвінкий 
Майже не залишається 

слідів 

При легкій насічці зали-

шається слабий слід 

6–9 глухий Залишаються вм’ятини 
Насікається на глибину 

1–1,5мм 

3-5 м'який 
Виходять вм’ятини з 

краями, що обсипаються 
Ріжеться і обсипається 

 

Фундаменти не повинні мати раковин, поверхневих тріщин і інших де-

фектів. Міцність бетону перевіряють, випробовуючи зразки, залиті одночас-

но із заповненням фундаменту, через 28 діб. 

Різьби виступаючих кінців глухих болтів повинні бути чистим і покри-

те антикорозійним мастилом. Болти, виступаючі з фундаменту нижче встано-

вленої відмітки, нарощують зваркою. Відхилення від вертикального поло-

ження болтів допускається до 5 мм/м. 

При прийманні фундаменту звертають увагу на стан поверхонь, що 

стикаються з обладнанням. Готовий фундамент повинен бути вивірений по 
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відношенню до колон будівлі і до фундаментів інших машин, а також 

обов’язково мати горизонтальну верхню поверхню. 

Безпосередньо на фундамент без підливки встановлюють невеликі ма-

шини. Важкі машини, що працюють з ударними навантаженнями, безпосере-

дньо на фундамент не встановлюють, оскільки важко виконати досить рівної 

опорну поверхню великого фундаменту. У зв’язку з цим відмітка верху фун-

даменту повинна бути на 25–40мм нижче за проектну відмітку, щоб між фу-

ндаментом і рамою машини можна було встановити підкладки. 

Розташування і розміри колодязів для фундаментних болтів повинні 

допускати можливість зсування фундаментної плити машини на 10–12мм в 

будь-яку сторону. 

Готовність фундаментів під монтаж обладнання оформляють актом, 

який підписують підрядчики (представники будівельної і монтажної органі-

зацій) і замовник. 

 

2.2.3 Матеріали для бетонів і будівельних розчинів 

Заповнювачі і вода 

Заповнювачі для бетонів і розчинів за крупністю зерна діляться на дрі-

бні (пісок розміром зерен 0,14-5мм) і крупні (щебінь, гравій – 5-150мм). 

За походженням розрізняють заповнювачі природні, що утворилися в 

результаті руйнування (пісок, гравій і їх суміші) або роздрібнювана гірська 

порода (пісок, щебінь), і штучні (шлакова пемза, керамзит, аглопорит, мета-

лургійні і паливні шлаки, цегляний бій і ін.). 

По об’ємній масі в сухому стані заповнювачі для бетонів і розчинів ді-

ляться на важкі (об’ємна маса щебеню і гравію більше 1000 кг/м3, а піску 

1200 кг/м3) і легкі (об’ємна маса відповідно менше 1000 і 1200 кг/м3). 

По характеру обробки вони бувають сортові (що піддаються розсіван-

ню) і рядові (що не піддаються розсіванню). 

Дрібні заповнювачі 

Важкий пісок в природному стані залежно від зернового складу по 

ГОСТ 8736-67 ділять на чотири групи (Табл.2). 

Таблиця 2 – Характеристика піску за крупністю 

Група піску Повний залишок на ситі % Модуль крупної 

Крупний Більше 50 Більше 2,5 

Середній 30 – 50 2,5 – 2,0 

Дрібний 10 – 30 2,0 – 1,5 

Дуже дрібний Менше 10 1,5 – 1,0 

 

Для бетонів рекомендується застосовувати крупний і середній пісок 

модулем крупної МК=2-3,25. 

В піску, призначеному для бетонів, зерен гравію крупніше 10мм допус-

кається не більше 0,5%, а кількість зерен розміром 5-10мм до 5% по масі. З 
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піску, призначеного для розчинів, необхідно видалити зерна розміром більше 

5мм. 

Для забезпечення постійного якісного зернового складу піску до складу 

бетонної суміші включають фракційний пісок, складений з двох фракцій: 

крупної і дрібної, які роздільно дозуються при приготуванні бетонної суміші. 

На якість бетону значний вплив має вміст в піску пилоподібних, мулис-

тих і глинистих домішок. Кількість їх не повинна перевищувати 3% в приро-

дному писку і 5% в роздробленому, у тому числі глини не більше 0,5% маси. 

Кількість пилоподібних, мулистих і глинистих частинок у фракційному піску 

не повинна перевищувати 2%, у тому числі глини – 2% (ГОСТ 8736-67). 

Пісок здатний різко змінювати об’ємну насипну масу і об’єм (Рис.3), 

що необхідно враховувати при його прийманні і об’ємному дозуванні під час 

приготування бетону. 

В сухому піску зерна розташовані щільно. При зволоженні вода змочує 

поверхню піщинок і водяні оболонки розсовують їх. В місцях зіткнення пі-

щинок виникають капілярні сили, перешкоджаючі щільному укладанню зе-

рен. Найменша об’ємна насипна маса піску відповідає вологості 5-7%. 

Легкий пісок за крупністю зерна розділяють на фракції: дрібний (до 

1,25мм) та крупний (1,25-5мм). 

Крупні заповнювачі 

В якості крупного заповнювача для бетонів застосовують гравій і ще-

бінь. Зерна гравію мають округлу форму і гладку поверхню. Щебінь одер-

жують дробленням гравію або вивержених, метаморфічних, щільних і водос-

тійких осадових гірських порід (вапняних, піщаників і ін.). Зерна щебеню 

шорсткі, бажано щоб формою вони наближалися до куба. Тоді вони забезпе-

чують якнайменшу питому поверхню заповнювача і внаслідок цього збіль-

шують рухливість бетонної суміші і зменшують витрату сприяє кращому їх 

зчепленню з цементним каменем. Тому для бетонів високих марок слід за-

стосовувати щебінь а не гравій. 
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Рис.3 – Зміна об’єму піску залежно від вологості 
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Крупні щільні (важкі) заповнювачі (щебінь, гравій і щебінь з гравію) 

залежно від розмірів підрозділяють на фракції: 5-10, 10-20, 20-40, 40-70мм 

Допускається поставка заповнювачів у вигляді двох суміжних фракцій. По-

верхня зерен щебеню э більш шорсткою, ніж у гравію. 

За формою зерен щебінь підрозділяється на три групи: кубовидний, по-

ліпшений і звичайний. Вміст зерен пластинчатої та голкоподібної форм не 

повинне перевищувати у кубовидного – 15%, поліпшеного – 25% і звичайно-

го – 35% по масі. До зерен пластинчатої і голкоподібної форми відносяться 

такі, товщина або ширина яких менше довжини в три рази і більш. За угодою 

із споживачем допускається випуск щебеню із вмістом більше 35% зерен 

пластинчатої і голкоподібної форми. 

Кількість зерен слабих і вивітрених порід в щебені з природного каменя 

не повинна перевищувати для марок 1400 та 1200 – 5%; 1000, 800, 600, 400 – 

10%, 300 і 200 – 15% по мас. В щебені вищої категорії якості вміст зерен сла-

бих і вивітрилися порід повинен бути не більше 5% по масі. 

Марка щебеню з природного каменя, яка визначається по подрібненості 

при стисненні в циліндрі початкової гірської породи, повинна бути вищим за 

марку бетону (ГОСТ 10268-70*): 

 

Для бетону марок нижче 300  - не менше ніж в 1,5 рази 

Для бетону марок 300 і вище  - не менше ніж в 2 рази 

 

Гравій і щебінь з гравію залежно від подрібненості при стисненні (роз-

давлюванні) в циліндрі підрозділяють на марки: Др8, Др12, Др16, Др25. 

Марки гравію і щебеню з гравію, яка визначається по подрібненості при сти-

сненні в циліндрі, для бетонів різних марок повинні відповідати вимогам 

таблиці 3. 

Таблиця 3 – Марки гравію і щебеню з гравію за подрібненням 

Марка бетону Марка заповнювача Втрата маси після випробування, % 

400 і вище Др 8 До 8 

300 і вище Др 12 8 – 12 

200 і вище Др 16 12 – 16 

200 і нижче Др 24 16 - 24 

 

Вода 

Для затвердіння бетонної і розчинної сумішей слід застосовувати воду, 

яка не містить домішок, що затримують твердіння цементу або погіршують 

якість затверділого бетону чи розчину. При приготуванні бетонної або 

розчинної суміші рекомендується застосовувати водопровідну питну воду. 

Якщо доводиться використовувати воду з водоймищ або ґрунтову, необхідно 

заздалегідь оцінити якість води. 
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Вода для затвердіння бетону повинна бути чистою і не кислою. 

Водневий показник pH повинен бути не менше 4, тобто не повинен 

офарблювати синій лакмусовий папір в червоний колір. Крім того, вода не 

повинна містити більше 2700 мг/л сульфатів і 5000 мл/л всіх солей. 

Морська вода, що містить солі у вказаних вище кількостях, може бути 

використана для затвердіння бетонних і розчинів сумішей, за винятком тих 

випадків, коли залізобетонні конструкції знаходяться в умовах жаркого клі-

мату і піддаються періодичному зволоженню. Морську воду не можна засто-

совувати для затвердіння бетонної суміші при бетонуванні внутрішніх конс-

трукцій житлових і суспільних будівель, де не припустимі покриття сіллю 

лицьових поверхонь конструкцій. 

Для приготування бетону на глиноземельному цементі не можна вико-

ристовувати морську або іншу солону воду. 

Не можна застосовувати для затвердіння бетонної і розчинної сумішей 

болотяну воду, багату органічними домішками, стічні і промислові води з 

домішками кислот. Природні стічні води і підземні води, що накопичуються 

в котлованах, в яких повинні укладатися відповідальні залізобетонні конс-

трукції, необхідно перевіряти. Для поливання залізобетонних виробів і конс-

трукцій в початковий період твердіння на повітрі можна застосовувати будь-

яку воду, визнану придатної для затвердіння бетонній суміші. 

 

Цемент 

Портландцементи (ГОСТ 10178-76*) – гідравлічна в речовина, що 

твердне у воді і на повітрі, одержувана шляхом сучасного тонкого подріб-

нення клінкеру і гіпсу. Клінкер виходить в результаті випалення до спікання 

сировинної суміші глини і вуглекислого кальцію при температурі 1450-

1500С складу, що забезпечує переважання в клінкері силікатів кальцію. 

Портландцемент виготовляють без добавок або з активними мінеральними 

добавками до 15% маси цементу. 

Залежно від вмісту основних клінкерних мінералів розрізняють порт-

ландцементи: 

− алитовий – із вмістом трьохкальцієвого силікату більше 60%; 

− белитовий – із вмістом більше 35% двохкальцієвого силікату; 

− алюмінатний – трьохкальцієвий алюмінат, що містить, в кількості бі-

льше 12%; 

− целитовий – із вмістом двохкальцієвого фериту і чотирьохкальцієво-

го алюмоферіта більше 20%. 

Кожний з цих різновидів портландцементу має особливості. Алітові 

цементи швидко тверднуть і набирають велику міцність; белітові менш акти-

вні і міцність їх наростає повільніше; алюмінатні і целітові цементи займа-

ють проміжне положення. 

Портландцемент буває пластифікований, гідрофобний, швидкотверді-

ючий, сульфатостійкий. 
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2.2.4 Класифікація і основні властивості важкого бетону 

 

Бетон класифікують по об’ємній масі, виду за крупністю заповнювача, 

виду зв’язуючої речовини і за призначенням. 

По об’ємній масі бетони підрозділяється на 4 види (табл.1). 

Таблиця 4 – Класифікація бетонів по об’ємній масі 

№ Вид бетону Об’ємна маса 

1.  Особливо важкі більше 2500 кг/м3 

2.  Важкі (звичайні) 1800 – 2500 кг/м3 

3.  Легкі 500 – 1800 кг/м3 

4.  Особливо легкі менше 500 кг/м3. 

 

Залежно від крупності використаного заповнювача бетони бувають: 

1. дрібнозернисті – з найбільшою крупністю заповнювача до 10мм; 

2. крупнозернисті – більше 10мм. 

Виготовляють також крупнопористий (безпіщаний) бетон із звичайного 

щільного або пористого крупного заповнювача без дрібного заповнювача – 

піску. Особливий різновид бетону - комірчастий, одержуваний з суміші 

зв’язуючої речовини, води, пороутворювача і, як правило, тонко дисперсного 

кремнеземного компоненту, що має рівномірно розподілені пори розміром   

1-3мм. 

По виду використаної зв’зуючої речовини бетони діляться на цемент-

ні, силікатні, вапняні, асфальтобетон, полімербетони і бетонополімери. 

По своєму призначенню бетони підрозділяють на загальнобудівельні, 

гідротехнічні, дорожні, декоративні, жаростійкі, а також бетони для спеціа-

льних захисних споруд. 

Кожний з цих бетонів характеризується певними фізико-механічними і 

хімічними властивостями, що відповідають умовам їх експлуатації. Основні 

характеристики бетону визначаються нормативними марками, що задаються 

при проектуванні конструкцій. Марки бетону встановлюють залежно від ха-

рактеру і умов роботи конструкції (Табл. 5). 

Термін твердіння бетону, що відповідає його проектній марці по міцно-

сті на стиснення, як правило, 28 діб. При цьому для монолітних масивних і 

залізобетонних конструкцій завжди слід враховувати можливий реальний 

термін їх завантаження проектними навантаженнями. 

Таблиця 5 – Проектні марки бетонів 

Характеристика 

бетону 
Бетон Марка 

Міцність на стис-

нення, дан/см2 
Важкий 

50, 75, 100, 150, 200, 

250, 300, 350, 400, 450, 

500, 600, 700, 800 
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На пористих заповнюва-

чах 

25, 35, 50, 75, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400 

Великопористий 15, 25, 35, 50, 75, 100 

Пористий 35, 50, 75, 100 

Комірчастий 
15, 25, 35, 50, 75, 100, 

150 

Міцність на осьове 

розтягування, дан/см2 

Важкий 
10, 15, 20, 25, 75, 100, 

150 

На пористих заповнюва-

чах 
10, 15, 20, 25, 30 

Міцність при зги-

нанні, дан/см2 

Важкий – для гідротехні-

чних споруд 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55 

Морозостійкість, 

цикли 

Важкий 
50, 75, 100, 150, 200, 

300, 400, 500 

На пористих заповнюва-

чах 

25, 35, 50, 75, 100, 150, 

200, 300, 400, 500 

Водонепроникність, 

дан/см2 

Важкий і на пористих за-

повнювачах 
2, 4, 6, 8, 10, 12 

 

2.2.5 Властивості бетонної суміші 

Основні властивості бетонної суміші: здатність до укладання, здатність 

утримувати воду, міцність і деформативність, зв’язність і однорідність. 

Здатність до укладання оцінюється по показниках рухливості і жорст-

кості (Табл. 6). 

 

Таблиця 6 – Класифікація бетонних сумішей по ступені здатності до 

укладання 

Суміш Рухливість, см Жорсткість, с 

Наджорстка 0 Більше 600 

Особливо жорстка 0 200 – 600 

Жорстка 0 60 – 200 

Помірножорстка 0 30 – 60 

Малорухлива 1 – 5 15 – 30 

Рухома 5 – 15 5 – 15 

Лита Більше 15 - 

Здатність до укладання повинна відповідати прийнятим методам фор-

мування і інтенсивності ущільнення бетонної суміші. Необхідна здатність до 

укладання бетонної суміші досягається призначенням відповідного складу 

бетону і, в першу чергу, оптимальним вмістом води в суміші. Чим вище вміст 

води, тим вище жорсткість бетонної суміші і вище її рухливість. Зміна здат-

ність до укладання бетонної суміші при зміні вмісту води показана в табл. 7. 
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Таблиця 7 - Зміна жорсткості і рухливості бетонної суміші при зміні 

вмісту води 

Зміна вмісту води 

при зміні жорст-

кості на 10 с, % 

Жорсткість, 

с 

Зміна вмісту води при 

зміні рухливості на 1см, 

л/м3 

Рухливість 

3,5 25 - 50 5 0 - 4 

1,5 50 - 100 2,5 4 - 12 

0,5 200 - 300 1,5 Більше 12 

Зміна витрати цементу при даному вмісту води та вказаних межах май-

же не впливає на жорсткість або рухливість бетонної суміші. Нижня межа 

обмежується мінімальною витратою цементу, що забезпечує отримання су-

міші, яка не розшаровується. Величина його зменшується з підвищенням жо-

рсткості суміші, граничної крупністю заповнювача і зменшенням його зага-

льної порожнини (Табл. 8). 

 

Таблиця 8 - Мінімальна витрата цементу, що забезпечує отримання бе-

тонної суміші, яка не розшаровується 

Суміш 

Мінімальна витра-

та заповнювача, 

мм 

Витрати цементу, кг/м3,  

при граничній крупності 

10 20 40 70 

Наджорстка 150 140 130 120 

Особливо  

жорстка 
160 150 140 130 

Жорстка 180 160 150 140 

Малорухлива 200 180 160 150 

Рухома 220 200 180 160 

Лита 250 220 200 180 

 

Зміна вмісту піску в суміші заповнювачів при постійному вмісті води і 

витрат цементу в певних межах не впливає на жорсткість бетонної суміші. 

Чим вище витрата цементу і менше жорсткість суміші, тим ширше межі, в 

яких зміна вмісту піску не впливає на жорсткість. Якщо вміст піску вище за 

верхню межу, жорсткість бетонної суміші збільшується. При збільшенні вмі-

сту піску до певної межі кількість розчину виявляється недостатньою для 

отримання зв’язної бетонної суміші і жорсткість її за рахунок розшарування 

також підвищується. В цих випадках необхідно збільшувати вміст води, вво-
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дячи її додаткову кількість, а також цементу. Збільшення граничної крупнос-

ті заповнювачів зменшує потребу води і жорсткість бетонної суміші. Заміна 

гравію тієї ж фракції викликає збільшення потреби води бетонної суміші на 

8-12%. Використання подрібненого піску підвищує потребу води бетонної 

суміші в порівнянні з природним або фракційним піском тієї ж крупності на 

10-15%. 

Наявність в піску або крупному заповнювачі пилоподібних, мулистих 

або глинистих частинок приводить до підвищення потреби води бетонної су-

міші на 1 - 2% на кожний відсоток частинок. Проте для бетонних сумішей з 

витратою цементу менше 200 кг/м3 наявність найдрібніших частинок в запо-

внювачі навіть корисно, бо сприяє підвищенню зв’язності і густини бетонної 

суміші. 

Водоспоживання бетонної суміші збільшується пропорційно підвищен-

ню водопоглинання заповнювача і його вмісту в бетоні. 

Підвищення нормальної густини цементу приводить до пропорційного 

збільшення потреби води бетонної суміші. Збільшення нормальної густини 

на 1% може викликати підвищення водоспоживання на 1 - 2%. 

Водоутримуюча здатність бетонної суміші залежить від її загального 

вміст воду, водоцементного співвідношення, водоутримуючої здатності це-

менту і поверхні заповнювача. Чим менше вміст води і більше жорсткість бе-

тонної суміші, тим менше її водовідділення. Останнє також зменшується при 

збільшенні витрати і питомої поверхні цементу; введенні активних і інертних 

тонкомолотих добавок; підвищенні питомої поверхні заповнювачів, у тому 

числі при збільшенні вмісту піску в суміші заповнювачів. 

Водовідділення на межах розділу між цементною сумішшю і заповню-

вачами може бути усунено повторною вібрацією. Шкідливі наслідки поверх-

невого водовідділення за відсутності можливості підвищити жорсткість су-

міші або застосувати інші вказані вище технологічні прийоми можуть бути 

усунені присипкою поверхні бетонної суміші сухим цементом з дрібним піс-

ком і подальшою затіркою через 1-2ч. Міцність бетонної суміші при незмін-

ній жорсткості може бути підвищена збільшенням витрати цементу, гранич-

ної крупної заповнювачів, коефіцієнта ущільнення суміші і швидкості дода-

вання зусиль. 

Зв’язність і однорідності досягаються відповідним вмістом в’язкої ре-

човини і дрібних фракцій заповнювача, оптимальним співвідношенням круп-

них фракцій заповнювача у складі бетонної суміші та її належним перемішу-

ванням. Досягнуті при перемішуванні однорідність і зв’язність бетонної су-

міші повинна зберігатися при її транспортуванні, укладанні і ущільненні в 

бетонованому виробі. 

 

2.2.6 Властивості затверділого бетону 

Міцність при стисненні – одна з основних характеристик бетону. Во-

на залежить від активності і вмісту цементу, величини водоцементного спів-

відношення, якості заповнювача, температури і терміну твердіння, вологості 
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середовища в період твердіння, тривалості і інтенсивності перемішування, 

ступеню ущільнення бетонної суміші і інших факторів. 

 
Рис. 4 - Витрата цементу Рц на пісках різної крупності для бетону 

марки 150 (Мк - модуль крупності піску) 

 

Активність і вміст в бетоні цементу позначаються на міцності бетону. 

Збільшення вмісту цементу сприятливо діє тільки до певних меж, після яких 

міцність мало змінюється, а інші властивості бетону можуть погіршуватися. 

Так, з підвищенням витрати цементу збільшується усадка і повзучість 

бетону, а також його екзотермія в початковий період твердіння. Це може 

викликати появу усадкових і температурних тріщин. Підвищення активності 

цементу дозволяє скоротити його витрату, за винятком випадків, коли вміст 

цементу призначається з умов густини бетону. 

Залежність міцності бетону від водоцементного співвідношення 

пояснюється тим, що в цементній суміші, отриманій при замісі цементу з 

водою, в період схоплювання цемент взаємодіє лише з частиною введеної в 

бетонну суміш води. Решта води є надмірною і, випаровуючись, обумовлює 

пористу структуру цементного каменя Тому міцність бетону багато в чому 

залежить від вмісту в ньому води зачинення. 

Якість заповнювачів істотне впливає на міцність бетону. Зерновий і 

мінералогічний склади, наявність органічних домішок в піску або слабих 

зернах вивітрених порід можуть позначитися на міцності бетону. Чим 

дрібніше пісок, тим більшими будуть його питома поверхня, потреба води 

бетонної суміші і витрата цементу в бетоні. Для уявлення про величину 

можливої перевитрати цементу на рис 4. приведений графік приблизної 

залежності середньої витрати цементу в бетоні марки 150 від крупності піску, 

за умови використання цементу марки 300 і однакової рухливості бетонної 

суміші. 

Пониження міцності бетону на дрібних і дуже дрібних пісках і 

пов’язана з цим перевитрата цементу залежать від марки вживаного бетону, 

активності і тонкості помелу цементу. Для бетонів низьких марок на 

дрібному піску витрата цементу збільшується менше ніж для бетонів 
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середніх марок. В бетонах високих марок у зв’язку з високим вмістом 

цементу перевитрата останнього при використанні дрібного піску значно 

нижче, ніж в бетонах середніх марок, за рахунок меншого вмісту піску в 

бетоні і підвищеній активності цементу, що характеризується більш тонким 

подрібненням. Останнє сприяє збільшенню об’єму цементного клею і 

зменшенню розсунення зерен піску, що сприятливо позначається на витраті 

цементу. В результаті в бетонах високих марок на дрібних пісках 

перевитрата цементу звичайно складає 10-15%. 

Використання щебеню, гравію і щебеню з гравію, що не відповідають 

нормативним рекомендаціям по складу приводить до збільшення 

порожнистості суміші крупного заповнювача і, як наслідок, до пониження 

міцності бетону на 5 - 16%. Крупність щебеню і гравію також робить значний 

вплив на міцність бетону. Чим більше крупність щебеню, тим менше потреба 

води бетонної суміші і вище міцність бетону. 

Найбільша крупність заповнювача в бетоні визначається якнайменшим 

перетином конструкції, розташуванням в ній арматури і густиною армування. 

При цьому гранична крупність зерен не повинна бути більше 1/3 

якнайменшого розміру конструкції і більше 3/4 відстані в світлу між 

стрижнями арматури. Використання гравію замість щебеню знижує міцність 

бетонів, особливо високих марок, на 10 - 20%. 

Значний вплив на міцність бетону має співвідношення дрібного і 

крупного заповнювачів в ньому. Оптимально таке співвідношення, при якому 

досягається якнайменша потреба води при заданій здатності до укладання 

суміші. Як правило, для рухомої бетонної суміші співвідношення між 

дрібним і крупним заповнювачами визначають виходячи з повного 

заповнення порожнин в крупному заповнювачі з деяким розсуненням зерен 

гравію або щебеню, згідно даних таблиці 9. Вплив часу твердіння, і 

температури навколишнього середовища на міцність бетону має вирішальне 

значення. Зростання міцності за сприятливих умов продовжується тривалий 

час, на початку інтенсивно, а потім більш повільно. 

Таблиця 9 - Оптимальний вміст піску середньої крупності в рухомих 

бетонних сумішах 

Орієнто

вна 

витрата 

цементу, 

кг/м3 

Вміст піску (частини) в 

суміші заповнювачів 

(по масі) 

Орієнтов

на 

витрата 

цементу, 

кг/м3 

Вміст піску (частини) в 

суміші заповнювачів 

(по масі) 

При використанні щебеню 

максимальної крупності зерен, мм 

При використанні гравію 

максимальної крупності зерен, мм 

 10 20 40 70  10 20 40 70 . 

200 0,50 0,46 0,42 0,38 200 0,42 0,40 0,38 0,36 

300 0,46 0,42 0,38 0,34 300 0,38 0,36 0,34 0,32 

400 0,41 0,38 0,35 0,31 400 0,35 0,32 0,30 0,29 

500 0,37 0,34 0,32 0,29 500 0,33 0,31 0,29 0,28 
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Зростання міцності бетону в часі можливо тільки за певної температури 

та вологості, що виключає передчасне випаровування води з бетону (Табл. 10). 

 

Таблиця 10 - Вплив умов твердіння на міцність бетону 

Місце і умови 

твердіння бетону 

Випаровування води за 

30 діб від вмісту води 

зачинення, % 

Міцність при стисненні 

(на 30 добу) 

дан/см2 % 

На відкритому повітрі 

(на сонці), покритий 

перші 14 діб 

пергаментом 

37 248 100 

Те ж, покритий 

розчином бітуму в 

бензині 

13 244 98,5 

Те ж, шаром піску 3см 

впродовж 14 діб 
47 224 90 

В приміщенні при 

температурі +20 (±3)°С 

і відносної вологості 

50% без укриття і 

поливання 

70 148 59,5 

На відкритому повітрі 

(в тіні під навісом) при 

температурі +20 (±3)°С 

без укриття і поливання 

77 132 53 

 

Чим раніше був захищений бетон від висихання, тим вище його кінцева 

міцність. 

Великий вплив на швидкість твердіння бетону надають водов’яжучий 

фактор і жорсткість бетонної суміші. 

Швидкість твердіння бетону збільшується з підвищенням температури і 

зменшується з її пониженням. При температурі –2 - 3°С твердіння бетону без 

хімічних добавок припиняється. 

З підвищенням інтенсивності і тривалості перемішування бетонної 

суміші збільшується міцність бетону. Так, міцність бетону, приготованого з 

жорсткої суміші в бетономішалках примусового перемішування, на 5 - 15% 

вище міцності бетону, отриманого в змішувачах гравітаційної дії вільного 

падіння. Ефективно також перемішування бетонних сумішей у 

вібромішалках. Із збільшенням жорсткості бетонної суміші, забрудненості 

піску, тривалості лежання цементу, із зменшенням його витрати і, особливо 

при скороченні тривалості твердіння бетону ефект віброперемішування 

підвищується. При використанні тонкомолотого цементу ефект 

віброперемішування знижується. 
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Віброперемішування може підвищити міцність бетону в ранні терміни 

твердіння на 20 - 30%. Повторна вібрація суміші підвищує міцність бетону. 

 

2.2.7 Проектування складу важкого бетону 

Розрахунок складу бетону полягає у встановленні співвідношення між 

складовими матеріалами (цементом, водою, піском, щебенем або гравієм), 

яке повинне забезпечити отримання бетонної суміші заданої рухливості або 

жорсткості, а також надання бетону необхідної міцності в задані терміни при 

мінімально можливій витраті цементу. Крім того, у ряді випадків залежно від 

умов експлуатації конструкцій бетон повинен відповідати вимогам підвище-

ної густини, водонепроникності, морозостійкості і ін. 

Найбільш зручний і поширений метод розрахунку складу бетону по аб-

солютних об’ємах. При розрахунку за цим способом виходять з того, що су-

ма абсолютних об’ємів матеріалів, що витрачаються на 1м3 бетону, повинна 

складати 1000л. Оскільки після розрахунку обов’язково виконують експери-

ментальні лабораторії заміси з подальшим корегуванням складу, метод іноді 

називають розрахунково-експериментальним. 

Склад бетону із заданими характеристиками (з урахуванням вимог, 

що витікають із умов і термінів експлуатації) визначають по наступній 

схемі: 

1. Вибір початкових параметрів (здатність до укладання бетонної су-

міші, вид і марка цементу, крупність і міцність заповнювача). 

2. Уточнення характеристики вихідних матеріалів (цементу, щебеню 

або гравію, піску). 

3. Розрахунок витрати матеріалів на 1м3 бетону. 

4. Виготовлення пробних лабораторних замісів з корегуванням їх скла-

ду (при необхідності) для отримання бетонної суміші заданої рухливості. 

5. Уточнення витрат матеріалів на 1м3 бетону з урахуванням фактичних 

даних, отриманих при виготовленні лабораторних замісів (отриманий склад 

називається номінальним). 

6. Виготовлення і випробування зразків. 

Потім розраховують витрату матеріалу в стандартному (сухому) стані 

на 1 заміс робочої бетономішалки і вносять поправки на вологість. Здатність 

до укладання бетонної суміші приймають за проектом або відповідно до да-

них таблиць 11 і 12. 

Вибирати вид і марку цементу слід відповідно до вказівок проекту, з 

урахуванням рекомендацій СНіП 386-74, приведених в таблиці 14. 

Крупність заповнювача визначається наступними вимогами: 

− найбільший розмір зерен крупного заповнювача не повинен переви-

щувати 1/3 якнайменшого перетину конструкцій і 3/4 якнайменшої відстані 

між стержнями арматури; 

− при бетонуванні плит допускається використання крупного заповню-

вача з найбільшою крупністю зерен, рівній половині товщини плити. 
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При використанні гравію і щебеню з гравію заздалегідь оцінюють при-

датність їх (для бетонів різних марок) по міцності (у відповідності з ГОСТ 

10268-70*) і по величині дроблення. 

Перш ніж приступити до розрахунку складу бетону, необхідно зробити 

аналіз матеріалів і визначити наступні характеристики: 

− для цементу - активність, питому масу (абсолютна щільність), 

об’ємну масу в насипному стані (щільність в насипаному стані), нормальну 

щільність цементної суміші (цемент з водою); 

− для піску - питому масу (абсолютну щільність), об’ємну масу, грану-

лометричний склад, модуль крупності і вологість; 

− для щебеню - питому масу зерен щебеню, об’ємну масу, міжзернову 

порожнистість, склад зерен, найбільшу крупність зерен, вологість і міцність. 
 

2.2.8 Методика розрахунку розмірів фундаменту під обладнання 

При установці обладнання на фундаменти, що спираються на ґрунт, не-

обхідний зразковий розрахунок його основних показників, тобто знати його 

розміри. 

Розрахунок починають із визначення маси фундаменту: 

,QкМ
Мф

=       (1) 

де 
ф

М  – маса фундаменту, кг; 

к  – коефіцієнт навантаження на фундамент, який залежний від типу 

машини, 105,2к = , на практиці приймають 35,2к = ; 

М
Q  – маса машини, кг (за варіантом). 

По масі фундаменту визначають його об’єм: 

,
q

М
V

ф

ф

ф
=       (2) 

де 
ф

V  - об’єм фундаменту, м3; 

ф
q  – об’ємна маса бетону для фундаменту, кг/м3 (Табл.4). 

Знаючи об’єм фундаменту, визначають його розміри. При цьому дов-

жину та ширину фундаменту приймають більше габаритних розмірів або 

опорної частини обладнання на 100 - 200мм з кожної сторони. Отже: 

( )ф м
а а 2 0,1...0 ,2 ,= +      (3) 

( )ф м
b b 2 0,1...0,2 ,= +      (4) 

де 
ф

a ,
ф

b  - довжина та ширина фундаменту, м; 

М
a ,

М
b  - габаритні розміри, або опорної частини обладнання, м (за 

варіантом ДОДАТОК А). 

Потім визначають висоту фундаменту по формулі: 

,
S

V
Н

ф
=       (5) 

де S  - площа поверхні фундаменту, м2; 

.baS
фф

=       (6) 
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2.2.8 Методика орієнтовного розрахунку витрати матеріалів на 

1м3 бетонній суміші 

 

1) Визначають водоцементне співвідношення, що забезпечує отри-

мання бетону заданої міцності при використанні цементу визначеної марки: 

при 
Цб

R2,1R    ,
RА5,0R

RА

Ц
В

Цб

Ц

+


=   (7) 

при 
Цб

R2,1R    ,
RА5,0R

RА

Ц
В

Ц1б

Ц1

−


=   (8) 

де 
Ц

В  - водо-цементне співвідношення; 

б
R  - проектна марка бетону (Табл.5); 

Ц
R  - марка (активність) цементу визначувана по ГОСТ 310.4-76 

(Табл.14); 

1
А,А  – коефіцієнти, які залежать від якості заповнювача (Табл. 13). 

2) Визначають показники здібності до укладання (жорсткість або рух-

ливість) бетонної суміші для фундаменту під монтаж обладнання (Табл.11 і 12). 

3) Вибрати вид крупного заповнювача та розмір його фракції (п.2.2.3) 

4) Визначають орієнтовну витрату води В  по жорсткості або рухливо-

сті бетонної суміші (Табл.16). 

5) Витрату цементу обчислюють по вже відомих величинах витрати 

води (В) і водоцементного відношення (В/Ц) 

,

Ц
В

В
Ц








=      (9) 

де Ц  - витрати цементу на 1м3 бетонної суміші, кг; 

В  - орієнтовна потреба води, л/м3 (табл.16). 

6) Витрата крупного заповнювача – щебеню або гравію визначають по 

формулі: 

,

V10001000

1000
Щ

ПОРЩ

Н

Щ

З

















+








=






  (10) 

де Щ  - витрата щебеню (гравію) на 1м3 бетонної суміші, кг; 
Щ

З
  - об’ємна маса зерен щебеню (гравію), кг/м3, 3Щ

З
м/кг2300= ; 

Щ

Н
 - об'ємна насипна маса щебеню (гравію), кг/м3, 3Щ

Н
м/кг1300=  

ПОР
V  - порожнистість щебеню (гравію), долі одиниці, 9,0V

ПОР
= ; 

  - коефіцієнт розсунення зерен (Табл. 15). 

7) Витрату піску визначають по формулі: 
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П

ВЩ

З

Ц
ВЩЦ

1П 


















+








+








−=   (11) 

де П  - витрату піску на 1м3 бетонної суміші, кг; 
Ц  - питома маса цементу, кг/м3, 3Ц

м/кг3100= ; 
В  - питома маса води, кг/м3, 3В

м/кг1000= ; 
П  - питома маса піску, кг/м3, 3П

м/кг1200= . 

8) Потребу матеріалів для будови фундаменту під монтаж обладнання 

визначаємо за формулами: 

;VВМ
фВ

=      (13) 

;VЦМ
фЦ

=      (14) 

;VЩМ
фЩ

=      (15) 

;VПМ
фП

=      (16) 

де 
ПЩЦВ

М,М,М,М  - маса матеріалів фундаменту, відповідно, води, 

цементу, щебеню (гравію) та піску, кг. 

Після попереднього розрахунку складу бетону роблять пробний заміс 

бетонної суміші (як правило об’ємом 10л) і визначають її жорсткість та 

рухливість. Якщо бетонна суміш вийшла менш рухомою, ніж потрібно, то в 

розрахунок складу бетону вносять поправки - збільшують кількість цементу і 

води без зміни водоцементного відношення. 

 

Таблиця 11 - Рухливість або жорсткість бетонної суміші, що приймається 

для встановлення типової норми при будові фундаментів і виготовленні 

залізобетонних конструкцій 

Вид будівельно-

го виробу 

Рухливість бетонної суміші при способах формування 

агрегатно-потоковим 

або конвеєрному 
стендовому 

на віброплощадках 

в горизон-

тальному 

положенні 

з ущільнен-

ням гли-

бинними 

та поверх-

невими віб-

раторами 

у формах з навіс-

ними вібраторами 

при висоті бетону-

вання 

без додат-

кового на-

ванта-

ження 

з додатко-

вим нава-

нтажен-

ням 

до 80 більше 80 

Плоскі вироби з 

підвищеною ви-

могою до якості 

поверхонь (стінні 

панелі, перекрит-

тя) 

1 - 3см 20 - 40с 1 - 3см - - 
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Те ж, при звичай-

них (помірних) 

вимогах до якості 

20-40с 50 - 80с 1 - 3см - - 

Панелі і настили з 

круглими, оваль-

ними і іншими 

пустотами 

- 50-80 с - - - 

Ребристі і кесонні 

плити, панелі і 

аналогічні їм 

елементи (стінні 

панелі, плити пе-

рекриттів, сходові 

майданчики) 

1 -3см 20 - 40 с 1 - 3см 4 - 6см 4 - 6см 

Блоки фундамен-

тні, фундаменти 

литі, стінні і по-

дібні їм вироби 

20 - 40с - 20-40с 20-40с 1-3см 

 

Лінійні вироби 

простого профілю 

(ригелі, балки, 

колони і т.д.) 

20-40 с - 1 - 3см 1 - 3см 4 - 6см 

Те ж при наси-

щенні арматурою 

150 кг/см3 

1 – 3см - 4 – 6см 1 – 3см 4 – 6см 

Лінійні вироби 

складного профі-

лю (таврові і дво-

таврові балки, 

колони, опори і 

т.д.) 

1 – 3см - 4 – 6см 1 – 3см 4 – 6см 

Те ж при наси-

ченні арматурою 

150 кг/см3 

4 – 6см - 4 – 6см 4 – 6см 7 – 9см 

Криволінійні 

елементи покрит-

тів 

1 – 3см 20 – 40см 1 – 3см - - 
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Таблиця 12 - Рухливість бетонної суміші (на місці укладання) для виго-

товлення монолітних конструкції 

Вид конструкцій 
Осідання 

конуса, см 

Підготовка під фундаменти і підлоги 0 - 1 

Покриття доріг, підлог, масивні неармовані або малоар-

мовані конструкції 1 - 3 

Масивні плити, бачки, колони великого і середнього пе-

ретину 3 - 6 

Залізобетонні конструкції насичені арматурою, тонкі сті-

ни і колони, бункери, силоси, балки і плити малого пере-

тину 

6-10 

Конструкції, які бетоновані в опалубці, що ковзає 6 - 10 

Таблиця 13 - Значення коефіцієнтів А і А1 

Якість заповнювача А А1 

Високе 0,65 0,43 

Середнє 0,60 0,40 

Низьке 0,55 0,37 

 

Таблиця 14 - Дані для вибору марки цементу при проектуванні складу 

батонів 

Проект-

на марка 

бетону 

Марка цементу 

Твердіння в норма-

льних умовам 

Твердіння в умовах теплової обробки і 

відпускної міцності бетону, яка дорівнює 

70% та менше 

від проектного 

85 і 100% 

від проектного 

рекомен-

довані 
допустимі 

рекомен-

довані 

допусти-

мі 

рекомен-

довані 

допусти-

мі 

100 300 200 300 200 не допускається до 

виробництва 150 300 200, 400 300 200, 400 

200 400 300, 500 400 300, 500 400 500 

250 400 300, 500 400 300, 500 400 500 

300 400 500 400 500 500 400 

350 400 500 400 500 500 400 

400 500 600 500 600 500 600 

450 500 600 500 600 600 500 

500 600 500 600 500 600 500 
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Таблиця 15 - Коефіцієнт розсунення зерен   в бетонних сумішах різної 

здібності укладання 

Витрата цементу, 

кг 

Значення коефіцієнта   при показниках здібності укла-

дання бетонної суміші 

Осідання конуса, см Жорсткість, с 

5 - 10 1 - 4 40 - 80 

200 1,22 1,18 1,10 

250 1,28 1,22 1,12 

300 1,34 1,28 1,14 

350 1,40 1,34 1,16 

400 1,48 1,40 1,18 

500 1,60 1,48 1,20 

 

Примітка. Значення коефіцієнта   приведені для сумішей, в яких ви-

користовується пісок середньої крупності (М=2 - 2,5). При використанні дрі-

бного піску (водопотребою більше 7%) значення   зменшується (на 0,03 на 

кожний відсоток збільшення водопотреби); при використанні крупного піску 

(водопотребою менше 7%) значення   відповідно збільшується (на 0,03 на 

кожний відсоток зменшення водопотреби). 
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Таблиця 16 - Орієнтовна витрата води залежно від виду заповнювача і 

характеру бетонної суміші 

Показник здатності до 

укладання бетонної су-

міші 

Витрата води, л/м3 бетонної суміші, при найбі-

льшій крупності зерен заповнювача 

Осідання 

конуса, см 

Жорст-

кість, с 
10 20 40 70 

Гравій 

9 - 12 - 215 200 185 170 

6 - 8 - 205 190 175 160 

3 - 5 - 195 180 165 150 

1 - 2 - 185 170 155 140 

- 30 - 50 165 160 150 - 

- 60 - 80 155 150 140 - 

- 90 - 120 145 140 135 - 

- 150 - 200 135 130 128 - 

Щебінь 

9 - 12 - 230 215 200 185 

6 - 8 - 220 205 190 175 

3 - 5 - 210 195 180 165 

1 - 2 - 200 185 170 155 

- 30 - 50 175 170 160 - 

- 60 - 80 165 160 150 - 

- 90 - 120 160 155 140 - 

- 150 - 200 150 145 135 - 

 

 

Примітки: 

1. Дані, приведені в таблиці 16, справедливі для бетонів з витратою 

цементу не більше 400 кг/м3 при використанні пісків середньої 

крупності. 

2. При використанні пуцоланових портландцементів витрата води 

збільшується на 15 – 20л. 

3. При використанні дрібного піску витрата води збільшується на 

10л. 

4. Витрата води вказана для бетонів на щільних заповнювачах. Якщо 

водопоглинення крупного заповнювача перевищує 0,5% по масі, 

витрата води повинна бути відповідно збільшена. 
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2.3 Опис лабораторного місця 

1) Зразки фундаментів, що вивчаються. 

2) Зразки фундаментних болтів. 

3) Обладнання переробного підприємства (за варіантом). 

4) Необхідні для виконання роботи вимірювальні інструменти. 

5) Рекомендована література. 

2.4. Оформлення звіту 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі у який 

входить інформація відповідно до програми роботи. Бланк звіту знаходиться 

у електронному вигляді на освітньому порталі: 

http://op.tsatu.edu.ua/enrol/index.php?id=813 і роздруковується самостійно, або 

у друкованому варіанті в ауд. 8.304 «Лабораторія комп’ютерного 

інжинірингу» 

Оформлення звіту проводиться вимогами ГОСТ2.105-96 «Загальні 

вимоги до текстових документів».  

 

Звіт повинен містити: 

1) номер, назву та мету роботи; 

2) схеми будови фундаменту під монтаж обладнання (Рис.1) та схему 

способів кріплення обладнання на підлозі та фундаменті (Рис.2); 

3) методику та розрахунок розмірів фундаменту під монтаж 

обладнання (за індивідуальним варіантом з додатку А); 

4) методику та розрахунок витрат необхідних матеріалів на 1м3 

бетонної суміші; 

5) методику та розрахунок потреби матеріалів для виробництва 

фундаменту під монтаж обладнання переробного підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/enrol/index.php?id=813


 29 

ДОДАТОК А 

 

 
 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 


