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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

Будівельні матеріали 

БЕТОНИ  

ПРАВИЛА ПІДБОРУ СКЛАДУ 

Строительные материалы 

БЕТОНЫ  

ПРАВИЛА ПОДБОРА СОСТАВА 

Building materials 

CONCRETES 

RULES OF SELECTION OF COMPOSITION 

Чинний з 2010-09-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт розповсюджується на конструкційні бетони: важкий, легкий, ніздрюватий і 

щільний силікатний згідно з ДСТУ Б В.2.7-212 і встановлює правила підбору, призначення і видачі у 

виробництво складу бетону на підприємствах і будівельних організаціях при виготовленні збірних 

бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій і бетонної суміші для монолітних конструкцій і спо- 

руд (далі - конструкції), а також при обґрунтуванні виробничо-технічних норм витрат матеріалів. 

1.2 Вимоги, що встановлено цим стандартом, можуть застосовуватися також для підбору скла- 

ду спеціальних бетонів різних видів за умови забезпечення всіх вимог, що висуваються до цих бе- 

тонів. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природ-

них радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

ДСТУ Б А.1.1-59-95 Система стандартизації та нормування в будівництві. Технологія важких 

бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони. Терміни та визначення 

ДСТУ Б В.2.6-97-2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні 

технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи вип-

робування 

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови 

(EN 206-1:2000, NEQ) 

ДСТУ Б В.2.7-212-2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги 

ДСТУ Б В.2.7-214-2009 Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками  

ДСТУ Б В.2.7-224-2009 Бетони. Правила контролю міцності 
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ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від наф-

ти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови 

ДСТУ ГОСТ 12.4.041 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту орга-

нів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги 

ДСН 3.3.6-039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та санітарної вібрації 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієніч-

ні вимоги до повітря робочої зони) 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика-

ция и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Кла-

сифікація та загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность ста-

тического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухо-

безпека статичної електрики. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие тре-

бования и номенклатура видов защиты (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. За-

гальні вимоги та номенклатура видів захисту) 

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоо-

пасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система 

стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників 

і методи їх визначення) 

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защи-

ты. Рукавицы специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Засоби 

індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови) 

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие техничес-

кие условия (Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови) 

ГОСТ 12.4.029-76 ** Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні 

умови) 

ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (Бетони легкі і 

ніздрюваті. Правила контролю середньої густини) 

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті використано терміни та визначення, встановлені ДСТУ Б А. 1.1-59: номіна-

льний склад бетонної суміші, виробничий склад будівельної суміші. 

Показник класу міцності важкого бетону на стиск, міцність легкого бетону на стиск, клас легкого 

бетону за густиною - відповідно до ДСТУ Б В.2.7-176. 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Підбір складу бетону слід проводити відповідно до вимог цього стандарту з метою отриман- 

ня бетону в конструкціях з міцністю і іншими показниками якості, встановленими національними 

чинними нормативними документами, технічними умовами або проектною документацією на ці ко- 

нструкції, при мінімальній витраті цементу або іншого в'яжучого. 

Основні вимоги щодо завдання на бетонні суміші і бетон слід установлювати відповідно до 

розділу 6 ДСТУ Б В.2.7-176. 

4.2 Підбір складу бетону включає визначення номінального складу, розрахунок і коригування 

робочого складу, розрахунок і передачу на виробництво робочих дозувань. 
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4.3 Підбір номінального складу бетону проводять при організації виробництва нового типу ко- 

нструкцій, зміні нормованих показників якості бетону або бетонної суміші, технології виробництва, 

постачальників, виду або марок використаних матеріалів, а також при розробленні і перегляді ви- 

робничих норм витрати матеріалів. 

4.4 Робочі склади бетону призначають при переході на новий номінальний склад і далі під час 

надходження нових партій матеріалів тих же видів і марок, які приймалися при підборі номінального 

складу, з урахуванням їх фактичної якості. При призначенні робочих складів їх перевіряють у лабо- 

раторних або виробничих умовах. 

У подальшому за наслідками операційного контролю якості матеріалів даних партій і отримува-

ної з них бетонної суміші, а також приймального контролю якості бетону проводять коригування 

робочих складів. 

4.5 Робоче дозування призначають за робочим складом бетонної суміші з урахуванням об'єму 

замісу, що готується. 

4.6 Підбір складу бетону повинен виконуватися лабораторією підприємства-виробника бетон- 

ної суміші за затвердженим завданням, розробленим технологічною службою цього підприємства. 

Допускається проводити підбір складу бетону в інших атестованих лабораторіях за затвердже-

ним завданням на підбір складу бетону. Приклад розрахунку складу бетону наведено в додатку А. 

4.7 Результати підбору номінального складу бетону, що відповідають вимогам затвердженого 

завдання, мають бути оформлені в журналі підбору складу бетону і затверджені головним інжене- 

ром підприємства-виробника бетонної суміші. Робочі склади і дозування підписуються начальни- 

ком лабораторії або іншою особою, яка відповідає за підбір складу бетону. 

4.8 Завдання, журнал підбору номінального складу бетону, відомості робочих складів і листи 

робочих дозувань разом із дублікатами документів про якість на відповідні партії бетонної суміші 

повинні зберігатися на підприємстві-виробнику згідно з вимогами, встановленими ДСТУ Б В. 2.6-97 

для документа про якість. 

5    ЗАВДАННЯ НА ПІДБІР СКЛАДУ БЕТОНУ 

5.1 Завдання на підбір складу бетону повинно бути складено для конструкцій конкретної номен- 

клатури, що виготовляються із бетону одного виду і якості за визначеною технологією. 

5.2 Завдання має містити: 
 

- нормовані показники якості бетону відповідно до технічних вимог стандартів, технічних умов 

або проектної документації на конструкції конкретних видів, для яких призначено бетон; 

- показники якості бетонної суміші, тривалість і режими тверднення бетону і інші умови вироб- 

ництва, що приймають за технологічною документацією, розробленою відповідно до чинних стан- 

дартів, норм і правил; 

- показники однорідності міцності бетону всіх видів і середньої густини легких і ніздрюватих бе- 

тонів, а також відповідний їм середній рівень міцності і середня густина, що планується на май- 

бутній період; 

- обмеження щодо складу бетону і застосування матеріалів для його приготування, що вста- 

новлено нормативною і технологічною документацією. 

5.3 Склад бетону слід підбирати виходячи з рівня міцності, а для легкого і ніздрюватого - із гус- 

тини бетону. 

Значення рівня міцності і середньої густини для підбору складу бетону приймають згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-224 і ГОСТ 27005 з урахуванням фактичної однорідності бетону і планованих заходів 

щодо її підвищення. 

У тому разі, коли відсутні дані щодо фактичної однорідності бетону, середній рівень міцності 

при підборі його складу приймають рівним необхідній міцності згідно з ДСТУ Б В.2.7-224 для бетону 

зазначеного класу або марки при коефіцієнті варіації, який дорівнює 13,5 % для важкого і легкого бе- 
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тонів, 14 % -для щільного силікатного бетону і 17 % -для ніздрюватого, а також бетону масивних 

гідротехнічних конструкцій. Середній рівень густини в цих випадках приймають рівним марці бетону 

за густиною. 

6    ПІДБІР НОМІНАЛЬНОГО СКЛАДУ БЕТОНУ 

6.1 Підбір номінального складу бетону проводять за наступними етапами: 

- вибір і визначення характеристик вихідних матеріалів для бетону; 

- розрахунок початкового складу; 

- розрахунок додаткових складів бетону з параметрами складів, що відрізняються від прийня- 

тих у початковому складі в більшу і меншу сторону; 

- виготовлення пробних замісів початкового і додаткових складів, відбір проб, випробування 

бетонної суміші, виготовлення зразків і їх випробування за всіма нормованими показниками якості; 

- обробка отриманих результатів зі встановленням залежностей, що відбивають вплив пара- 

метрів складу на нормовані показники якості бетонної суміші і бетону, необхідних для призначення 

номінального, а також призначення і корегування робочих складів бетону; 

- призначення номінального складу бетону, що забезпечує отримання бетонної суміші і бетону 

необхідної якості при мінімальній витраті в'яжучого. 

6.2 Підбір номінального складу виконують: 

- для в'яжучого кожного виду і марки кожного підприємства-виробника; 

       - для крупного щільного заповнювача кожного кар'єру з однаковою максимальною крупністю; 

       - для крупного пористого заповнювача кожної марки за насипною густиною та міцності кожного 

підприємства-виробника; 

- для щільних пісків кожного кар'єру; 

- для пористих пісків кожної марки за насипною густиною кожного підприємства-виробника; 

- для добавок кожного виду кожного підприємства-виробника. 

6.3 Вибір матеріалів, що використовуються для виготовлення бетону, слід проводити на основі 

їх паспортних характеристик відповідно до вимог стандартів і технічних умов. 

При виборі матеріалів слід враховувати, за умови забезпечення мінімальної собівартості бето-

ну, необхідність якнайповнішого використання промислових відходів (шлаків чорної та кольорової 

металургії, шлаків і золошлакових сумішей теплоелектростанцій тощо). 

6.4 Матеріали, що використовуються для підбору складу, повинні відповідати вимогам стан- 

дартів або технічних умов на ці матеріали. До початку роботи щодо розрахунку складу бетону і при 

готування пробних замісів слід провести випробування матеріалів за відповідними стандартами 

для визначення показників їх якості, необхідних для проведення розрахунків. 

Активність цементу (або характеристики міцності іншого в'яжучого, якщо їх неможливо визначити 

стандартними методами) для розрахунку початкового і додаткових складів слід приймати залежно 

від його фактичної міцності в бетоні постійного складу, який є найбільш масовим для підприємства-

виробника бетонної суміші, або іншими експресними методами, перевіреними на практиці. 

Показники фактичної міцності цементу, які застосовано при підборі номінального складу, вико-

ристовують надалі для призначення робочих складів бетону. 

Допускається активність цементу для розрахунку складу бетону приймати рівною його гаранто-

ваній марці. У цьому випадку при отриманні цементу нової партії, відповідно до фактичної актив-

ності, робочий склад бетону (у частині витрати цементу) підбирають аналогічно номінальному. 

6.5 Проби матеріалів відбирають в об'ємі, необхідному для підбору складу бетону. 

Відібрані проби заповнювачів слід висушити до постійної маси, просіяти, вилучити із дрібного 

заповнювача зерна більше 5 мм, а з крупного заповнювача -дрібніші 5 мм з розділенням крупних 

заповнювачів на окремі фракції. 
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6.6 Підбір номінального складу бетону рекомендується провадити згідно з вказівками додат- 

ка А. Допускається використовувати інші методи, які враховують специфіку окремих технологій та 

умови їх застосування згідно з додатком Б. 

6.7 Як змінювані параметри складу приймають параметри, які впливають на властивості бетон- 

ної суміші і нормовані показники якості бетону залежно від виду бетону і прийнятої методики розра- 

хунку. Наприклад, для важкого бетону в загальному випадку це цементно-водне відношення, 

частка піску в суміші заповнювачів і витрата добавки. При цьому для кожного виду бетону встанов- 

люють основний параметр, що більшою мірою впливає на його міцність (наприклад, для важкого 

бетону - цементно-водне відношення). 

6.8 Додаткові склади розраховують аналогічно початковому при значеннях змінюваних пара- 

метрів складу, що відрізняються від прийнятих при розрахунку початкового складу в меншу і більшу 

сторону від 15 % до 30 %. Кількість додаткових складів за кожним з цих параметрів має бути не мен- 

ше двох. 

6.9 Пробні заміси за початковими і додатковими складами слід готувати на заповнювачах і в'я- 

жучому, характеристики яких були прийняті при розрахунку складів. Матеріали повинні мати темпе- 

ратуру в межах (20±5) °С. 

Об'єм кожного пробного замісу повинен не менше ніж на 10 % перевищувати сумарний об'єм 

зразків, що виготовляють із нього для контролю властивостей бетону, і проб, що використовують 

для контролю властивостей бетонної суміші. 

6.10 Матеріали слід дозувати за масою з похибкою не більше 1,0 %. Дозування пористих запов- 

нювачів допускається проводити за об'ємом з обов'язковим контролем насипної густини. 

Воду, водні розчини добавок дозують за масою або об'ємом. Густина водного розчину робочого 

складу добавки має бути заздалегідь визначена. 

6.11 Приготування пробних замісів проводять в лабораторії, використовуючи змішувачі ме- 

ханічної дії. 

6.12 Приготування пробних замісів починають з перемішування сухих матеріалів, а потім посту- 

пово додають у заміс призначену за розрахунком кількість води або розчину добавки. 

Допускається на основі візуального контролю легкоукладальності і структури бетонної суміші 

вносити зміни в кількість віддозованої води, а для конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів -

у кількість повітрявтягувальної добавки або піни. 

6.13 Після закінчення перемішування відбирають проби відповідно до ДСТУ Б В.2.7-114 

(ГОСТ 10181) для перевірки легкоукладальності і інших властивостей бетонної суміші, передбаче- 

них у технічному завданні на підбір складу бетону. При цьому визначення легкоукладальності почи- 

нають не раніше 15 хв після початку перемішування суміші із водою. 

Якщо властивості бетонної суміші не відповідають будь-яким вимогам завдання на підбір скла-

ду бетону, слід провести коригування складів до отримання в замісі кожного складу суміші із зада-

ними властивостями. 

Бетонну суміш, яка не відповідає вимогам завдання за легкоукладальністю, допускається кори-

гувати під час вторинного перемішування із додаванням води, цементу, заповнювачів і добавок у 

необхідних кількостях. При підборі складу жорстких сумішей і сумішей із структуротворними добав-

ками, а також бетонних сумішей, властивості яких нормуються не тільки безпосередньо після приго-

тування, але і через певний час після їх перемішування, вторинне перемішування досліджуваних 

проб бетонних сумішей не допускається і заміс повторюють із зміненими витратами матеріалів. 

6.14 Після отримання бетонної суміші із заданими властивостями визначають її густину за 

ДСТУ Б В.2.7-114 (ГОСТ 10181) за винятком ніздрюватого бетону і для кожного складу розрахову- 

ють фактичну витрату матеріалів на 1 м3 бетону за формулами: 
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6.15 Із загального числа складів бетону, розрахованих за 6.14 для кожного із отриманих з розра 

хунку значень основного параметру, вибирають склади з мінімальним В/Ц або витратою в'яжучого, 

виготовляють контрольні зразки бетону цих складів і визначають міцність бетону відповідно ДСТУ Б 

В.2.7-214. 

Режим тверднення зразків повинен відповідати: 

- при монолітному бетонуванні - нормальним умовам та умовам експлуатації конструкції; 

- при виробництві збірного залізобетону - нормальним умовам та умовам теплової обробки 

конструкцій. 

6.16 За результатами випробувань бетонної суміші і бетону розрахованих складів установлю- 

ють необхідні залежності властивостей бетонної суміші від параметрів складу або (і) витрати ма- 

теріалів, а також будують графік залежності міцності бетону від основного параметра. 

     Вказані залежності і графік використовують надалі для призначення і коригування робочих 

складів. 

6.17 За графіком залежності міцності бетону від основного параметра визначають значення 

цього параметра, що відповідає міцності бетону, вказаній в завданні на підбір його складу, перера- 

ховують склад бетону, виходячи із знайденого значення основного параметра і перевіряють його 

відповідність усім іншим нормованим показникам якості (наприклад, густини, водонепроникності, 

морозостійкості тощо). 

Перевірку відповідності основного параметра всім іншим нормованим показникам якості здійс-

нюють шляхом випробування зразків бетону складу з оптимальним основним параметром. 

При позитивних результатах випробувань підібраний склад бетону приймають за номінальний. 

У випадках, коли підібраний склад бетону відповідає вимогам за міцністю і не відповідає 

будь-яким іншим вимогам завдання на підбір складу, слід провести новий підбір складу із застосу-

ванням технологічних прийомів, що забезпечують отримання всіх необхідних показників якості бе-

тону, як правило, без збільшення витрати цементу. 

6.18 Підбір складу бетону з метою обґрунтування виробничих норм витрати матеріалів прово- 

дять для умов виробництва і на матеріалах, показники якості яких відповідають середнім значен- 

ням вживаних матеріалів і умов виробництва за період не менше ніж 6 міс, що передують часу 

підбору складу. 

6.19 Суміші бетонні повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473), а отримані на їх 

основі бетони - ДСТУ Б В.2.7-43 (важкий бетон) та ДСТУ Б В.2.7-18 (легкий бетон). 
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7    ПРИЗНАЧЕННЯ І КОРИГУВАННЯ РОБОЧИХ СКЛАДІВ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ 

7.1 Призначення нового робочого складу бетонної суміші проводять, якщо за показниками 

вхідного контролю встановлена зміна якості матеріалів, що поступили, в порівнянні з використани- 

ми раніше більш ніж на: 

- 2,5 МПа - фактичної міцності цементу, що характеризується у відповідності до 6.4; 

- 1,5 абс. % - нормальної густоти цементного тіста; 

- 1,5 абс. % - вмісту мулистих, глинистих і пилоподібних частинок; 

- 50 кг/м3 - насипної густини пористого заповнювача; 

- 2 абс. % - вмісту піску в щебені або щебеня в піску; 

- 0,5 абс. % - вологості заповнювачів. 

7.2 Коригування робочого складу проводять, якщо за показниками операційного контролю ви- 

робництва встановлено зміну якості бетонної суміші більш ніж на: 

- 2 см або 5 с - осідання конуса або жорсткості бетонної суміші; 

- фактична середня густина легкого і ніздрюватого бетонів вище потрібної за ГОСТ 27005. 

Коригування проводять також, якщо фактична міцність бетону нижче необхідної або вище верхньої 

попереджувальної межі згідно з ДСТУ Б В.2.7-224. 

7.3 Призначення і коригування робочих складів проводять з урахуванням залежностей між па- 

раметрами складу бетону і властивостями бетону і бетонної суміші, встановленими при підборі 

номінального складу. 

При цьому витрати заповнювачів і води в робочому складі з урахуванням фактичної вологості 

заповнювачів і вмісту крупного заповнювача в дрібному і дрібного заповнювача у крупному визнача-

ють за формулами: 
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Робочі дозування заносять у журнал підбору складів. 

8.2 Лабораторія підприємства-виробника бетонної суміші передає на виробництво дублікат до-

зування із журналу підбору складу для кожного робочого складу бетону. Кожен дублікат дозування 

має підписати начальник або інша відповідальна особа лабораторії. 

9   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

9.1 Матеріали для бетону безпечні для здоров'я людей під час виробництва, транспортування, 

зберігання, застосування і під час експлуатації за умови виконання вимог даного стандарту до без- 

пеки виробництва та охорони праці. 

9.2 Відповідно до ГОСТ 12.1.044 матеріали для бетону і бетонних сумішей відносяться до вибу- 

хо- і пожежобезпечних негорючих речовин. Виробничі приміщення, у яких виготовляються бетонні 

суміші, бетонні та залізобетонні вироби, повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння відпо- 

відно до НАПБ А.01.001. 

9.3 Клас небезпеки сировинних матеріалів для бетонів і бетонних сумішей встановлюється 

згідно з ГОСТ 12.1.007. 

9.4 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у вихідних матеріалах для 

виготовлення бетонних сумішей повинна відповідати вимогам ДБН В 1.4.-1.01 

9.5 Вміст шкідливих речовин і пилу у повітрі робочої зони не повинен перевищувати встановле- 

них граничнодопустимих концентрацій, зазначених у ГОСТ 12.1.005. 

9.6 Експлуатація   електроприладів   і   електроустановок   повинна   відповідати   вимогам 

ГОСТ 12.1.019 і ДНАОП 0.00-1.21. 

9.7 Устаткування, комунікації і місткості повинні бути заземлені від статичної електрики 

відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018. 

9.8 Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих значень, що вста- 

новлені ДСН 3.3.6-039. 

9.9 Особам, які працюють з матеріалами, бетонними сумішами і бетонами, слід використовува- 

ти засоби індивідуального захисту: 

     -  спецодяг - згідно з ГОСТ 12.4.029; 

- окуляри захисні - згідно з ГОСТ 12.4.013; 

- рукавиці - згідно з ГОСТ 12.4.010; 

- респіратори - відповідно до ДСТУ ГОСТ 12.4.041; 

- взуття - відповідно до ДСТУ 3962. 

9.10 До робіт з матеріалами, бетонними сумішами та бетоном допускаються особи не молодші 

18 років, що пройшли: 

- попередній медогляд; 

- професійну підготовку; 

- вступний інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД 

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ВАЖКОГО БЕТОНУ 

Перед тим, як розраховувати склад бетону, необхідно зробити аналіз матеріалів і визначити на-

ступні характеристики: 

- для цементу - активність, істинну густину, середню густину, нормальну густоту цементного 

тіста (НГ); 

- для піску - істинну густину, середню густину, гранулометричний склад, модуль крупності та 

вологість; 

- для щебеню - істинну густину зерен щебеня, середню густину щебеня, міжзернову пус- 

тотність, зерновий склад, найбільшу крупність зерен, вологість та показники міцності. 

Розрахунок витрати матеріалів здійснюється на 1 м3 бетонної суміші. 

1 Визначають водоцементне відношення, яке забезпечує отримання бетону заданої міцності 

при використанні цементу певної активності. В/Ц розраховують за наступними емпіричними форму-

лами: 

 



 

 



 
Відповідність отриманого складу бетону заданим показникам міцності визначають шляхом ви-

готовлення та випробування зразків. 

Склад бетону, розрахований таким чином, називають - номінальним. 

Приклад 

Розрахувати склад бетону класу С 25/30 на цементі марки 400 для виготовлення залізобетон-

них виробів простого профілю. Мінімальна відстань у світлі між стрижнями арматури - 80 мм. Умови 

формування - стендова технологія з використанням глибинних та поверхневих вібраторів. Умови 

тверднення природні. Необхідний темп росту міцності бетону: у віці від 7 до 10 діб - не менше ніж 

70 % від проектної; у віці 28 діб - 100 %. 

Вибір вихідних параметрів. 

Рухомість бетонної суміші - ОК = 2 см. 

Крупність заповнювача приймаємо з розрахунку найбільшого діаметра зерен щебеня 40 мм. 
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 
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