
Вінницький національний технічний університет 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

БОНДАР АЛЬОНА ВАСИЛІВНА 

 

УДК 691.535: 666.973.6 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ЕФЕКТИВНІ СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДЛОГ 

ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ 

 

05.23.05 – будівельні матеріали та вироби 

Технічні науки 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

_______________ А. В. Бондар  

 

Науковий керівник    Очеретний Володимир Петрович,  

                                      кандидат технічних наук, доцент 

 

 

Вінниця – 2019



2 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Бондар А. В. Ефективні сухі будівельні суміші для елементів підлог 

цивільних будівель. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». – Вінницький 

національний технічний університет, Вінниця, 2019. 

Робота присвячена вирішенню питання створення ефективних сухих 

будівельних сумішей для елементів підлог цивільних будівель, шляхом виконання 

направленої поризації сумішей та активації її компонентів, використання відходів 

промисловості. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– одержали подальший розвиток положення про залежність стійкості та 

кратності піни аніонних піноутворювачів при їх поєднанні із тонкодисперсними 

мінеральними порошками з позитивним поверхневим зарядом часток; 

– теоретично доведено та експериментально підтверджено можливість 

отримання оптимальної пористої структури розчину за рахунок введення 

тонкодисперсного мінерального порошку як стабілізатора, пластифікатора і 

водоутримуючого компоненту, що дозволяє знизити водотверде відношення (В/Т) 

та максимально використати активність в’яжучого за рахунок залишкової води, яка 

вивільняється внаслідок диспергуючої здатності мікронаповнювачів; 

– установлені та кількісно оцінені за допомогою двох- та трьохфакторних 

неповних кубічних ЕС-моделей закономірності спільного впливу виду, кількості і 

гранулометрії мінерального наповнювача, витрат портландцементу та відношень 

водотвердого (В/Т) і Ц/З (Н – наповнювач) на параметри середньої густини та 

міцності отриманих поризованих розчинів на основі СБС; 
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– виявлено вплив механічної активації мінеральних тонкомолотих 

компонентів на реологічні, а також фізико-механічні властивості поризованих 

розчинів.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у: 

– розширенні номенклатури сухих будівельних сумішей на основі цементного 

в’яжучого та активованих мінеральних наповнювачів для влаштування 

звукоізоляційних стяжок і прошарків підлог цивільних будівель; 

– оптимізації рецептури ефективних цементних сухих будівельних сумішей з 

активованими мінеральними та комплексними хімічними добавками та 

поризованих розчинів на їх основі;  

– розробці технології активації компонентів сухої будівельної суміші для 

поризованих розчинів, отриманих на їх основі; 

– підвищенні екологічної і економічної ефективності поризованих розчинів на 

основі СБС на активованих мінеральних наповнювачах; 

– впровадженні у промислове виробництво розроблених поризованих розчинів 

для влаштування звукоізоляційного прошарку міжповерхового перекриття та 

вирівнюючої стяжки при будівництві багатоповерхового житлового будинку у 

м. Києві. 

В роботі розглянуто сучасний ринок сухих будівельних сумішей України, 

зокрема для тепло-, звукоізоляційних робіт та підлог, проведено аналіз сировинної 

бази України для випуску СБС. Відзначено, що актуальним залишається 

проектування та розробка ефективних складів сумішей з використанням відходів та 

побічних продуктів промисловості. Проблему створення СБС із покращеними 

тепло-, звукоізоляційними характеристиками дозволить розв’язати направлена 

поризація сумішей з використанням активованих наповнювачів, а також 

використання мікроармування розчину поліпропіленовою фіброю. Проведено 

аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених у цій галузі.  
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Вагомий вклад у розвиток основ проектування сухих будівельних сумішей та 

технології отримання на їхній основі розчинів різного призначеннях, в тому числі 

для влаштування підлог, внесли такі вчені: Баженов Ю. М., Вировий В. М., 

Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Житковський В. В., Карапузов Є. К., Ляшенко Т. В., 

Максименко А. А., Мироненко А. В., Налімова О. В., Носовський Ю. Л., Піщева 

Т. І., Поліщук-Герасимчук Т. О., Пушкарьова К. К., Рунова Р. Ф., Теліцина Н. Є., 

Саламаха Л. В., Степасюк Ю. О., Троян В. В., Шептун С. Ю. 

Сучасний напрямок досліжень стосується вивчення питань впливу на 

властивості СБС тонкодисперсних мінеральних добавок, а також розробки нових 

комплексних добавок до сухих сумішей на основі різних відходів промисловості.  

Висуното гіпотезу щодо отримання ефективних сухих будівельних сумішей 

для елементів підлог цивільних будівель за рахунок введення тонкодисперсних 

мінеральних порошків, як комплексних добавок-модифікаторів і стабілізаторів 

властивостей СБС. З цією метою можна застосовувати золу-винесення та відходи 

камеренізання карбонатних вапняків при комплексній їхній активації разом з 

іншими компонентами суміші. 

Актуальність використання відходів промисловості у виробництві цементних 

в’яжучих, розчинів і бетонів та активації їхніх складових підтверджують 

дослідження таких вчених: Барабаша І. В., Гоца В. І., Дворкіна Л. Й., 

Дворкіна О. Л., Кривенка П. В., Ковальського В. П., Пушкарьової К. К., 

Рунової Р. Ф., Саницького М. А. та інших. 

Далі наведено характеристики застосованих сировинних матеріалів та 

методів досліджень, які використовувались у роботі. 

У дисертаційній роботі наведені теоретичні передумови отримання 

поризованих розчинів на основі сухих будівельних сумішей та експериментальні 

дослідження щодо визначення впливу мінеральних добавок на підвищення 

технічних характеристик піни, на параметри приготування суміші та на реологічні і 

фізико-механічні властивості поризованого розчину.  
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Подано теоретичне обґрунтування механізму взаємодії поверхнево-активних 

речовин і мінеральної складової суміші, між якими відбувається електростатична 

взаємодія, що впливає на кратність і стійкість піни. Зниження чутливості до 

точності дозування повітровтягуючих добавок і забезпечення їхнього рівномірного 

введення в суху суміш можливо шляхом їхнього попереднього з’єднання з 

мінеральними тонкодисперсними матеріалами. 

В роботі встановлено, що введення мінеральних добавок дозволяє підвищити 

технічні характеристики піни. Так, кратність піни без мінеральної добавки 

становить 15, а стійкість – 210 с. Під час додавання порошку тонкомеленого 

карбонатного вапняку стійкість піни зростає до 468 с, а кратність падає до 13,5. Це 

пояснюється тим, що тонкодисперсні частки наповнювачів насичують пінний 

розчин, утворюючи піннодисперсну систему та збільшуючи густину рідини. 

Стійкість піни зростає через підвищення сил поверхневого натягу водних оболонок 

піноутворювача навколо бульбашок повітря, що досягається за рахунок дисоціації 

мінеральної речовини на їхній поверхні.  

В роботі наведено результати дослідження щодо впливу введення 

тонкоподрібнених мінеральних порошків на міцність на стиск та середню густину 

поризованих розчинів. Дослідження показали, що поризовані розчини з вмістом 

мінерального порошку 10-18 %, при витраті цементу 45 % зберігають водотверде 

відношення у межах В/Т = 0,26-0,37, характеризуються рухомістю розчинової 

суміші 6-14 см та водоутримуючою здатністю 95-98 % і наступними параметрами 

затверділого розчину у віці 28 діб: середня густина ρm = 560-1380 кг/м3, пористість 

– Пзаг. = 23-66 %, закрита – Пз. = 12-41 %, міцність на стиск Rст. = 2,85 – 8,87 МПа, 

коефіцієнт розм’якшення kр = 0,81-0,91. 

Після проведення серії досліджень, обробки і статистичного аналізу 

експериментальних даних отримані рівняння регресії, які дозволяють провести 

оптимізацію параметрів технологічного процесу виготовлення поризованих 

розчинів із СБС. Визначено, що середня густина для проектованих ефективних 
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СБС залежить від концентрації піноутворюючої добавки, водотвердого відношення 

(В/Т) та співвідношення витрат заповнювачів (наповнювачів) до витрат цементу 

(Ц/З). Визначено, що суттєву роль у зростанні міцності відіграє саме відношення 

Ц/З: міцніть 6-10 МПа можна отримати, коли Ц/З = 0,4-1.  

Подальші еспериментальні дослідження стосуються рецептури поризованих 

звукоізоляційних складів СБС з використанням місцевих мінеральних добавок та 

відходів виробництва у якості активної складової суміші поряд з в’яжучим 

компонентом та функціональними добавками. 

Показано, що під час використання у технології поризованих СБС не відсіву 

дроблення карбонатних порід, а тонкодисперсного вапнякового наповнювача, 

можливо підвищити ефективність і експлуатаційні властивості поризованих 

розчинів на основі СБС. Активація за допомогою спільного механічного 

подрібнення та змішування у бігунах впродовж 5-10 хвилин вапнякових відходів із 

в’яжучим та іншими компонентами суміші дозволяє отримати зменшення 

середньої густини затверділого розчину на Δρm = 19-61 % без збільшення В/Ц та 

В/Т, збільшення міцності при стиску на ΔR28 = 6-29 %, знизити витрату цементу на 

ΔЦ = 20-37 %. Регулювання реологічних властвостей поризованих розчинів 

відбувалось за рахунок введення полімерних добавок. Збільшення міцності на згин 

та усадкових явищ здійснювалось введенням поліпропіленової фібри розміром 2-

6 мм.  

Встановлено, що спільна механічна активація сухим методом мінеральних 

наповнювачів, в’яжучого та полімерних добавок дозволяє покращити реологічні та 

технологічні властивості поризованих розчинових сумішей, підвищити міцність 

поризованих розчинів, виготовлених на основі розроблених СБС. Результатом є 

отримання складів зі зниженою середньою густиною до 800 кг/м3 із високою 

реологічною активністю (рухомість – більше 8 см, розтічність – до 21 см, термін 

придатності – 45 хв і більше), міцністю до 15 МПа, покращеними тепло- та 

звукоізоляційними характеристиками, зниженою водопотребою, економією 
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цементу та хімічних добавок. Встановлено порядок механічної активації сухих 

будівельних сумішей спільним сухим помелом (І етап) та подальшим додатковим 

ретельним змішуванням (ІІ етап) мінеральних та органічних складових суміші. 

Дослідження акустичних впливів показали, що в діапазоні 

середньогеометричних частот від 31,5 до 1000 Гц звукоізоляційна здатність 

поризованих розчинів на основі СБС вища, ніж у пінопласту або металевого 

екрану. Експериментально встановлено, що звукоізолювальна властивість 

перешкоди товщиною 3 см, виготовленої із розроблених СБС, становить ΔL=15-

35 Б. Спостерігається майже лінійна залежність зміни звукоізолюючої 

спроможності перешкоди із СБС від її середньої густини. 

Далі в роботі наведено рекомендації щодо виготовлення та рецептура 

поризованих сумішей для елементів підлог, технологічні схеми проведення 

механічної активації та виготовлення СБС. Приведено розрахунок економічного 

ефекту від застосування результатів роботи. 

Ключові слова: сухі будівельні суміші, стяжки і прошарки підлог, 

заповнювач, наповнювач, карбонатні породи, зола-винесення, пісок, мінеральна 

добавка, активація, поризований розчин, поверхнево-активні речовини, глина, 

модифікуючі добавки, відходи промисловості, звукоізоляція, пориста структура. 
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ABSTRACT 

 

Bondar A. V. Effective dry mixes for civil engineering floors. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate Scientific Degree of Technical Sciences. Speciality 

05.23.05 «Building materials and wares». – Vinnytsia National Technical University, 

Vinnytsia, 2019. 

The work is devoted to solving the problem of creating effective dry building 

mixtures for the elements of floors of civil buildings, by performing directional 

porousing of mixtures and activation of its components, using industrial wastes. 

Scientific novelty of the obtained results: 

– further development of the provision on the dependence of the stability and 

multiplicity of foam of anionic foaming agents when combined with fine mineral 

powders with a positive surface charge of particles; 

– theoretically proved and experimentally confirmed the possibility of obtaining 

the optimum porous structure of the solution due to the introduction of fine mineral 

powder as a stabilizer, plasticizer and water-retaining component, which allows to reduce 

the water-hard ratio (V/T) and to maximize the activity of the binder due to residual 

water, which is due to the dispersing ability of microfillers; 

– established and quantified by two- and three-factor incomplete cubic EC-models 

of patterns of joint influence of the type, amount and particle size of the mineral filler, the 

cost of Portland cement and the ratio of water-hard (V/T) and C/F (F – filler) on the 

parameters of average density and the strength of the obtained porous solutions based on 

dry mixes; 

– the influence of mechanical activation of mineral fine-milled components on 

rheological and physical-mechanical properties of porous solutions is revealed. 

The practical significance of the results obtained is: 
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– expanding the nomenclature of dry mixes based on cement binder and activated 

mineral fillers for the installation of sound insulation screeds and layers of floors of civil 

buildings; 

– optimization of formulation of effective cement dry building mixtures with 

activated mineral and complex chemical additives and porous solutions based on them; 

– development of technology of activation of components of dry building mix for 

porous solutions obtained on their basis; 

– increase of ecological and economic efficiency of porous solutions based on dry 

mixes  on activated mineral fillers; 

– introduction into the industrial production of developed porous solutions for 

arrangement of sound insulation layer of interfloor flooring and leveling screed during 

construction of multi-storey residential building in Kyiv.  

The paper examines the modern market of dry building mixtures of Ukraine, in 

particular for thermal, sound insulation works and floors, analyzes the raw material base 

of Ukraine for the production of dry mixes. It is noted that design and development of 

effective mixtures of mixtures using waste and by-products of industry remains relevant. 

The problem of creating dry mixes with improved thermal, sound insulation 

characteristics will allow to solve directional porousing of mixtures using activated 

fillers, as well as the use of micro-reinforcement of the solution with polypropylene fiber. 

The analysis of publications of domestic and foreign scientists in this field is carried out. 

The following scientists have made a significant contribution to the development 

of the basics of designing dry building mixtures and the technology of obtaining 

solutions based on them for various purposes, including for the arrangement of floors: 

Bazhenow Yu. M., Virovyi V. M., Dvorkin L. Y., Dvorkin O. L., Zhitkovsky V. V., 

Karapuzov E. K., Lyashenko T. V., Maksimenko A. A., Mironenko A. V., 

Nalimova O. V., Nosovsky Y. L., Pischeva T. I., Polishchuk-Gerasimchuk T. O., 

Pushkaryova K. K., Runova R. F., Telitsina N. E., Salamakha L. V., Stepasyuk Y. O., 

Troyan V. V., Sheptun S. Y. 
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The current area of research relates to the study of the effects on the properties of 

dry mixes fine fine additives, as well as the development of new complex additives to dry 

mixtures based on various industrial wastes. 

The hypothesis for obtaining effective dry building mixtures for elements of floors 

of civil buildings by the introduction of fine mineral powders, as complex additives-

modifiers and stabilizers of the properties of dry mixes. To this end, ash removal and 

carbonate limestone wastes can be applied with their complex activation together with 

other components of the mixture. 

The urgency of using industrial waste in the production of cement binders, 

concrete solutions and the activation of their components is confirmed by studies of the 

following scientists: Barabash I. V., Gots V. I., Dvorkin L. Y., Dvorkin O. L., 

Kryvenko P. V., Pushkaryova K. K., Runova R. F., Sanitsky M. A. and others. 

The following are the characteristics of the raw materials used and the research 

methods used in the work. 

The dissertation deals with theoretical prerequisites for the preparation of porous 

solutions based on dry building mixtures and presents experimental studies to determine 

the effect of mineral additives on the increase of foam technical characteristics, on the 

preparation parameters of the mixture, and on the rheological and physical and 

mechanical properties of the porous solution. 

The theoretical substantiation of the mechanism of interaction of surfactants and 

mineral constituent mixture, between which there is an electrostatic interaction that 

affects the multiplicity and stability of foam, is given. Reducing the sensitivity to 

precision of dosing air-tightening additives and ensuring their uniform introduction into 

the dry mixture is possible by pre-combining them with mineral fine materials. 

In the work it is established that the introduction of mineral additives allows to 

increase the technical characteristics of foam. Thus, the multiplicity of foam without 

mineral additive is 15, and the resistance is 210 s. When adding fine-grained carbonate 

limestone powder, the foam stability increases to 468 s and the multiplicity drops to 13,5. 
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This is because the fine particles of the fillers saturate the foam solution, forming a foam 

system and increasing the native density. Foam resistance increases due to the increase in 

surface tension of the water membranes of the foaming agent around the air bubbles, due 

to the dissociation of mineral matter on their surface. 

The results of the study on the effect of the introduction of finely ground mineral 

powders on the compressive strength and average density of porous solutions are 

presented in the paper. Studies have shown that porous solutions with a mineral powder 

content of 10-18 %, with a cement consumption of 45 % retain a water-hardening ratio 

within W/S = 0,26-0,37, are characterized by the mobility of the solution mixture 6-

14 cm and water-holding capacity of 95-98 % and the following parameters of the 

solidified solution at the age of 28 days: average density ρm = 560-1380 kg/m3, porosity – 

P = 23-66 %, closed – Pс. = 12-41 %, compressive strength Rst. = 2, 85 – 8,87 MPa, the 

coefficient of softening ks. = 0,81-0,91. 

After a series of researches, processing and statistical analysis of the experimental 

data, regression equations are obtained, which allow optimization of the parameters of 

the technological process of manufacturing porous dry mixes. It is determined that the 

average density for the designed effective dry mixes depends on the concentration of the 

foaming additive, water-solid ratio (W/S) and the ratio of the cost of aggregate (fillers) to 

the cost of cement (C/F). It is determined that the C/F ratio plays a significant role in the 

growth of strength: strengthen 6-10 MPa can be obtained when C/F = 0,4-1. 

Further experimental studies address the formulation of porous dry mixes sound 

insulation formulations using local mineral additives and production wastes as the active 

ingredient mixture along with the binder and functional additives. 

It is shown that when used in the technology of porous SBS is not elimination of 

crushing of carbonate rocks, but fine particulate limestone filler, it is possible to increase 

the efficiency and operational properties of porous solutions based on SBS. Activation by 

joint mechanical grinding and mixing in runners for 5-10 minutes of limestone waste 

with binder and other components of the mixture allows to obtain a decrease in the 
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average density of the solidified solution by Δρm = 19-61 % without increasing W/C and 

W/S, increase in compressive strength by ΔR28 = 6-29 %, reduce cement consumption by 

ΔC = 20-37 %. Regulation of the rheological properties of porous solutions was due to 

the introduction of polymer additives. The flexural strength and shrinkage were increased 

by the introduction of 2-6 mm polypropylene fiber. 

Joint mechanical activation by the dry method of mineral fillers, binders and 

polymer additives has been found to improve the rheological and technological properties 

of porous mortar mixtures and to increase the strength of porous mortars made on the 

basis of developed dry mixes. The result is the production of compounds with a low 

average density up to 800 kg/m3 with high rheological activity (mobility – more than 8 

cm, flowability – up to 21 cm, shelf life – 45 min and more), strength up to 15 MPa, 

improved thermal and sound insulation characteristics , reduced water demand, savings 

in cement and chemical additives. The order of mechanical activation of dry mixes by 

joint dry grinding (I stage) and subsequent additional thorough mixing (II stage) of 

mineral and organic components of the mixture was established. 

Acoustic studies have shown that in the range of geometric frequencies from 31,5 

to 1000 Hz, the sound insulation ability of porous solutions based on SBS is higher than 

that of foam or metal screen. It is experimentally established that the sound insulation 

capacity of an obstacle, 3 cm thick, made from the developed dry mixes , is ΔL = 15-

35 dB. There is an almost linear dependence of the change in the sound insulation ability 

of an obstacle with dry mixes from its average density. 

Below are the recommendations for the manufacture and formulation of porous 

mixtures for floor elements, technological schemes for mechanical activation and 

manufacture of dry mixes economic effect of the application of the results of work is 

given. 

Keywords: dry mixes, screeds and floor layers, aggregate, filler, carbonate rocks, 

ash-bearing, sand, mineral additive, activation, porous solution, surfaceactive substances, 

clay, modifying additives, industrial wastes, sound insulation, porous structure. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Висока якість та стабільність 

характеристик сухих будівельних сумішей, у порівнянні із традиційними 

розчинами і бетонами, визначили їх широке застосування в останні десятиріччя 

при виконанні будівельних та ремонтних робіт. Одночасно сучасний будівельний 

комплекс України потребує ефективних будівельних матеріалів з урахуванням 

підвищених вимог як до ресурсо- та енергозбереження при виробництві матеріалів, 

так і до звукозахисту цивільних будівель при їх будівництві або реконструкції.  

Сучасний ринок та звукоізоляційних сухих сумішей базується на ізолюючих 

сумішах на основі дорогих полімерних матеріалів з використанням пористих 

заповнювачів. Дані суміші при найменшому порушенні технології виготовлення 

втрачають заявлені виробником властивості. Виробництво таких сухих 

будівельних сумішей в Україні відбувається з перевитратою в’яжучого, 

використанням хімічних добавок закордонного виробництва. Отримання пористих 

заповнювачів з природної сировини, наприклад, перліту, є також енергозатратним 

процесом, що відображається на кінцевій вартості сумішей. У той же час 

сировинна база країни багата на природні мінеральні компоненти, які добуваються 

відкритим способом з утворенням великої кількості побічних, часто 

тонкодисперсних, продуктів виробництва, та техногенні відходи промисловості, 

що при довгостроковому зберіганні у відвалах негативно впливають на екологічну 

ситуацію регіону та країни. Використання саме цих матеріалів у якості 

мінеральних наповнювачів та пористих заповнювачів є економічно вигідним для 

організації виробництва сухих сумішей. Однак дослідження сухих сумішей для 

підлог на місцевій сировині обмежене розробкою складів для наливних підлог та 

покриття з підвищеними показниками міцності та зносостійкості промислового 

призначення.  
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У зв’язку з цим, актуальною залишається розробка ефективних сухих 

будівельних сумішей для поризованих розчинів при влаштуванні стяжок та 

прошарків підлог цивільних будівель з покращеними фізико-механічними та 

звукоізоляційними характеристиками на основі активованих мінеральних 

наповнювачів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, 

визначеними в Законі України від 01 липня 1994 року № 74/94-ВР «Про 

енергозбереження», згідно з державною Галузевою програмою підвищення 

енергоефективності у будівництві на 2010-2014 рр. (наказ Міністерства 

регіонального розвитку та будівництва України від 30 червня 2009 р. N 257) та 

згідно з пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, визначеними в 

Законі України від 11 липня 2001 р. № 2623-ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки» (напрямок № 3 «Енергетика та енергоефективність» та напрямок 

№ 6 «Нові речовини і матеріали»), а також в рамках проекту «Енергоефективність 

у житловому секторі України», програми «Уряду у сфері енергоефективності та 

енергозбереження», «Національного плану дій з енергоефективності на період до 

2020 року» (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. 

№ 1228-р) та Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 р. 

(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р). 

Тема дисертації також відповідає науковому напрямку «Використання відходів 

промисловості у виробництві будівельних матеріалів» кафедри Будівництва, 

міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного 

університету. 

Мета та завдання дослідження. Теоретичне обґрунтування та 

експериментальне підтвердження введення активованих мінеральних наповнювачів 

на основі відходів промисловості на підвищення реологічних, фізико-механічних 
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та спеціальних властивостей цементних сухих будівельних сумішей для 

влаштування поризованих стяжок і прошарків підлог цивільних будівель.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

– вивчення сучасного стану питання створення, виробництва і використання 

сухих будівельних сумішей для виготовлення поризованих розчинів на їх основі 

при влаштуванні підлог; 

– дослідження сумісного впливу поверхнево-активних речовин та 

мінеральних наповнювачів на властивості піни; 

– визначення впливу кількісного складу компонентів суміші, виду і 

гранулометрії мінеральних наповнювачів на фізико-механічні властивості 

поризованого розчину; 

– обґрунтування вибору, типу і вмісту модифікуючих добавок з метою 

регулювання і оптимізації властивостей поризованого розчину з використанням 

СБС; 

– оцінення впливу механічної активації компонентів СБС на властивості 

поризованого розчину;  

– дослідження звукоізоляційних властивостей поризованих розчинів з 

використанням СБС; 

– проведення дослідно-промислової перевірки одержаних 

експериментальних результатів з визначенням техніко-економічної ефективності 

виготовлення поризованих розчинів і використання їх при влаштуванні підлог 

цивільних будівель. 

Об’єктом дослідження є поризовані розчини на основі сухих будівельних 

сумішей, модифіковані активованими мінеральними наповнювачами із відходів 

промисловості, для влаштування елементів підлог цивільних будівель. 

Предметом дослідження є реологічні, фізико-механічні та спеціальні 

властивості поризованих розчинів, отриманих на основі сухих сумішей з 

активованими наповнювачами, для елементів підлог цивільних будівель.  
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Методи дослідження. Основні експериментальні дослідження виконано за 

допомогою стандартних методів визначення фізико-механічних та експлуатаційних 

властивостей поризованих розчинів для елементів підлог на основі СБС. 

Дослідження структури поризованих розчинів здійснювали за допомогою оптичної 

мікроскопії. Підбір раціональних складів сумішей та їх оптимізацію проведено за 

допомогою методів експериментально-статистичного моделювання. Визначення 

звукоізолюючої здатності виконано експериментальним шляхом за допомогою 

лабораторної установки вимірювання шуму та вібрації. У теоретико-

експериментальних дослідженнях застосовані фундаментальні положення і 

закономірності фізико-хімічної механіки дисперсних систем і матеріалів та 

колоїдної хімії. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– одержали подальший розвиток положення про залежність стійкості та 

кратності піни аніонних піноутворювачів при їх поєднанні із тонкодисперсними 

мінеральними порошками з позитивним поверхневим зарядом часток; 

– теоретично доведено та експериментально підтверджено можливість 

отримання оптимальної пористої структури розчину за рахунок введення 

тонкодисперсного мінерального порошку як стабілізатора, пластифікатора і 

водоутримуючого компоненту, що дозволяє знизити водотверде відношення (В/Т) 

та максимально використати активність в’яжучого за рахунок залишкової води, яка 

вивільняється внаслідок диспергуючої здатності мікронаповнювачів; 

– установлені та кількісно оцінені за допомогою двох- та трьохфакторних 

неповних кубічних ЕС-моделей закономірності спільного впливу виду, кількості і 

гранулометрії мінерального наповнювача, витрат портландцементу та відношень 

водотвердого (В/Т) і Ц/З (Н – наповнювач) на параметри середньої густини та 

міцності отриманих поризованих розчинів на основі СБС; 
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– виявлено вплив механічної активації мінеральних тонкомолотих 

компонентів на реологічні, а також фізико-механічні властивості поризованих 

розчинів.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у: 

– розширенні номенклатури сухих будівельних сумішей на основі 

цементного в’яжучого та активованих мінеральних наповнювачів для влаштування 

звукоізоляційних стяжок і прошарків підлог цивільних будівель; 

– оптимізації рецептури ефективних цементних сухих будівельних сумішей з 

активованими мінеральними та комплексними хімічними добавками та 

поризованих розчинів на їх основі;  

– розробці технології активації компонентів сухої будівельної суміші для 

поризованих розчинів, отриманих на їх основі; 

– підвищенні екологічної і економічної ефективності поризованих розчинів 

на основі СБС на активованих мінеральних наповнювачах; 

– впровадженні у промислове виробництво розроблених поризованих 

розчинів для влаштування звукоізоляційного прошарку міжповерхового 

перекриття та вирівнюючої стяжки при будівництві багатоповерхового житлового 

будинку у м. Києві. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи, які виносяться на 

захист, отримані здобувачем самостійно і полягають у оптимізації технології 

виготовлення поризованих розчинів на основі сухих будівельних сумішей, 

дослідженні методів активації та модифікації мінеральних наповнювачів, 

узагальненні даних щодо впливу тонкодисперсних мінеральних добавок на 

реологічні, фізико-механічні та спеціальні властивості поризованих розчинів із 

СБС, виконанні експериментальних досліджень, обробці отриманих результатів. 

Особистий внесок автора у наукових працях, опублікованих у співавторстві, 

полягає у наступному: у [1] досліджено вплив механічної активації складів сухих 

будівельних сумішей з використання золи-винесення ТЕС та некондиційних 
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відходів вапняку; у [2] виконано аналіз основних технологій виготовлення 

пінобетонів та визначено залежність зміни водотвердого відношення від прийнятої 

технології виготовлення; у [3] визначено за результатами експериментальних 

досліджень вплив кількісного співвідношення мінеральних добавок та їх 

гранулометрії на фізико-механічні властивості розчину з сухої будівельної суміші; 

у [4], [5] та [8] проведено теоретико-експериментальні дослідження щодо 

отримання ефективних сухих будівельних сумішей пониженої густини при 

мінімальному вмісті в’яжучого з місцевої сировини та відходів промисловості; у 

[7] запропоновано та досліджено технологію отримання сухого піноутворювача із 

рідких синтетичних концентратів на основі сорбційних властивостей мінеральних 

наповнювачів із розвинутою питомою поверхнею; у [9], [10] та [18] встановлено 

залежності основних фізико-механічних властивостей поризованих розчинів із СБС 

від типу мінерального мікронаповнювача; у [11] та [16] проведені 

експериментальні дослідження, виявленні закономірностей спільного впливу виду, 

гранулометрії та співвідношення вмісту мінеральних наповнювачів до та після їх 

активації на властивості поризованих розчинів на основі сухих будівельних 

сумішей, розроблено ефективну технологію механоактивації компонентівСБС; у 

[15] та [19] експериментально досліджено звукоізолюючу здатність поризованих 

розчинів із СБС, проаналізовано результати, визначено сферу застосування даних 

сумішей; у [17] проведено експериментальні дослідження впливу полімерних 

добавок на стійкість і кратність піноутворювачів та властивості затверділої 

поризованої суміші; у [20], [21], [24] та [25] проведено експериментальні 

дослідження, проаналізовані їх результати. 

Роботи [6], [12], [13], [14], [22], [23] виконані здобувачем самостійно.  

Апробація матеріалів дисертації проводилась на XXXVIIІ, XXXIX, XL, 

XLV регіональних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького 

складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств 
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(м. Вінниця, ВНТУ, 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2016 р.); XLVII Науково-технічній 

конференції факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання 

(м. Вінниця, ВНТУ, 21.03.2018 – 23.03.2018); IV Міжнародній конференції молодих 

вчених GAC-2011 «Геодезія, архітектура та будівництво» (м. Львів, Львівська 

політехніка, 2011 р.); VIII науково-практичному семінарі «Низькоенергоємні 

в’яжучі, бетони і розчини» (м. Рівне, НУВГП 30-31 жовтня 2013 р.,); Міжнародній 

науково-технічній конференції «Інноваційні технології в будівництві» (м. Вінниця, 

ВНТУ, 18-20 листопада 2014 р.); ХXІV міжнародній науково-практичній 

конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 

(Харків, НТУ «ХПІ», 18-20 травня 2016 р.); Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы архитектуры, строительства, 

энергоэффективности и экологии – 2016» (Россия, г. Тюмень, РИО ФГБОУ ВО 

Тюменский индустриальный университет, 2016 г.); IV Международной научно-

практической конференции «Инновационное развитие территорий» (Россия, 

г. Череповец, ЧГУ, 26 февраля 2016 г.); Международной научно-практической 

Интернет-конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, 

транспорте, производстве и образовании 2016» (Россия, г. Иваново, 7-14 июня 

2016 г.); Міжнародній науково-технічній конференції «Екологічна безпека та 

відновлювальні джерела енергії» (Вінниця, ВНТУ, 24-25 травня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Молодь в технічних 

науках: дослідження, проблеми, перспективи/ Технології, матеріали і конструкції в 

будівництві та теплоенергетиці» (м. Вінниця, ВНТУ, 2017); The international 

research and practical conference «The development of technical sciences: problems and 

solutions» (Czech Republic, Brno, April 27–28, 2018); ІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Прикладні науково-технічні дослідження» (м. Івано-

Франківськ, Академія технічних наук України, 3-5 квіт. 2018 р.); IX Молодежной 

экологической конференции «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург, НИЦЭБ 

РАН, 22-23 ноября 2018 г.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/conference-rf/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/2016/june-2016
https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/conference-rf/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/2016/june-2016
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
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«Теорія і практика актуальних наукових досліджень» (м. Запоріжжя, 28-29 вересня 

2018 року); Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології в 

будівництві» (Вінниця: ВНТУ, 13-15 листопада 2018 р.); ІІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали» 

(м. Івано-Франківськ, Академія технічних наук України, 3-5 квіт. 2019 р.); 

Международной научно-практической конференции «Инновации вокруг нас ‘2019» 

(Bulgaria, Svishtov, Tsenov Academy of Economics, 27 February 2019). 

Публікації. Основний положення дисертації опубліковано у 25 наукових 

працях, з них: 12 – статті в фахових збірниках і виданнях, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України (із них 5 – статті у збірниках, включених до 

міжнародних науково-метричних баз даних Index Copernicus), 4 – статті у 

закордонних періодичних виданнях, включених до міжнародних науково-

метричних баз даних РИНЦ, Index Copernicus та ін., 2 патенти на корисну модель 

України і 7 – робіт апробаційного характеру у матеріалах доповідей міжнародних 

та закордонних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів та загальних висновків, списку використаних джерел із 202 

найменувань і 5 додатків. Робота викладена на 163 сторінках основного тексту, 

містить 48 рисунків, 67 таблиць. Загальний обсяг дисертації складає 238 сторінок. 
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