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ПОД- СЕКЦИЯ 8. Современные строительные технологии и материалы. 
Нікітіна І. В.,

аспірант Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури

сучасНІ техНологІї ПІдВищеННя ефектиВНостІ зВедеННя 
моНолІтНих залІзобетоННих коНструкцІй у зимоВих умоВах

Будівництво є одним з пріоритетних секторів економіки багатьох країн, у 
тому числі й України. В першу чергу треба відзначити основний та найпоширеніший 
напрямок цієї індустрії у 21 столітті – зведення конструкцій з бетонну та залізобетону, 
які гідно відповідають зростаючим вимогам сучасності. Однією з тривалих та 
трудомістких складових процесу зведення залишається бетонування. Це пов’язано з 
необхідністю витрат часу на твердіння бетонної суміші після укладання в опалублення. 
Цей період у нормальних умовах може складати від 7 до 28 діб залежно від вимог 
з міцності, але у зимових умовах виникають певні труднощі. Сучасні організаційні 
методи та технології дозволяють не відмовлятися від відкритих будівельних робіт 
при низьких температурах повітря. Що є ефективно та доцільно, тому що цей період 
може бути достатньо тривалим на території нашої держави. Також, слід враховувати, 
що, наприклад, у курортний (літній) сезон в АР Крим, взагалі заборонено 
впровадження будівельних робіт рішенням місцевих органів влади, а останні зими у 
цих регіонах були досить лютими. Слід також зазначити, що вартість бетонних робіт, 
які впроваджуються в зимових умовах, з часом значно зростає.

Скорочення часу набору міцності є основною умовою будь-якої технології 
впровадження бетонних робіт, тому що тривале тужавіння бетону не сумісне 
з існуючими темпами будівництва. Закордонними та вітчизняними вченими 
розроблено достатньо різноманітних методів зимового бетонування такі як: 
бетонування у тепляках, метод термосу, електропрогрів бетону, використання 
термоактивного опалублення, прогрів бетону стальним та ізольованим дротом, 
попередній розігрів бетонної суміші. Таким чином, енергія, що вноситься до бетону, 
трансформується в підсилення енергії зв’язку між кристалогідратними утвореннями, 
що забезпечує підвищення його міцності та щільності.

Забезпечення високих темпів будівництва, підвищення якості та скорочення 
собівартості виробництва бетонних робіт у зимовий період вимагає від будівельників 
удосконалення існуючих та розробки нових методів зимового бетонування з більш 
високими економічними показниками.

За показниками енерго- та трудовитратат, швидкості набору міцності бетону 
та його якості найбільш ефективним з зазначених методів зимового бетонування в 
останній час виступає попередній розігрів бетонної суміші.  Технології та практичному 
використанню електророзігріву присвячені роботи А. С. Арбеньєва, В. Я. Гендіна, П. 
Г. Комохова, С. А. Міронова та інших [1; 2; 4].
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Сьогодні будівництво у великих містах переорієнтовано на зведення 
багатоповерхових будівель, тому все частіше на будівельних майданчиках 
використовують бетононасоси, як найсучасніше технологічне забезпечення, що 
дозволяє виконувати укладання бетонної суміші у стислих умовах. Однак, ця технологія 
при впровадженні у зимовий період потребує значної доробки щодо попередження 
втрат тепла бетонних сумішей при транспортуванні від бетонозмішувального 
устаткування до бетононасосу; перевантаженні у приймальний бункер бетононасосу 
та підчас транспортування по трубам. Актуальність проблеми втрат тепла зростає з 
необхідністю багаторазових перевантажень та значного подовження трубопроводів 
при зведенні багатоповерхових споруд.

Для рішення означеної проблеми запропоновано ефективний пристрій для 
попереднього розігріву бетонної суміші. Дана технологічна розробка відноситься 
до галузі пристроїв для форсованого електророзігріву бетонних сумішей перед 
укладанням їх у конструкцію безпосередньо на будівельному майданчику.

Було запропоновано бетоновід для транспортування і одночасного 
електророзігріву бетонної суміші, метою якого є збереження та підвищення 
температури бетонної суміші перед укладанням в опалублення.

Бетоновід для транспортування і одночасного електророзігріву бетонної 
суміші містить у кінці трубчасті секції з діелектрику, в яких розташовані нагрівачі 
у виді електродів, підключених до різних фаз трифазного живлення (рис.1). Кожна 
наступна секція з’єднана з попередньою зі зрушенням на стику однойменних. Нагрівачі 
виконані у вигляді електродів, встановлених вздовж секції з певним інтервалом 
і підключених до різних фаз трифазного живлення. Електроди розташовані в 
поперечному перетині труби секції у виді розрізаних пластинчастих дуг з зовнішнім 
діаметром, рівним діаметру внутрішнього кола труби активної секції; довжина дуги 
електроду й відстані між ними дорівнюють 1/12 довжини кола.

Бетонна суміш з приймального бункера під тиском подається у бетоновід. 
Дійшовши до кінця бетоноводу, вона потрапляє у діелектричні секції, що з’єднанні 
між собою зі зрушенням на стику однойменних фаз, де розташовані електроди 
. Конструкція електродів у вигляді двох окремих пластинчатих дуг з зовнішнім 
діаметром «D», рівним діаметру внутрішнього кола труби секції, шириною та 
відстанню між ними, рівними 1/12 (30°) довжини кола секції. Такі конструкція і 
розташування електродів (дивись на рис. 1, а-а напрямок стрілок з протилежних 
активних поверхонь електродів з різними фазами живлення) забезпечує найбільш 
ефективний форсований розігрів бетонної суміші, що рухається, по всьому 
поперечному перетині труби активної секції – «наскрізна» дія. Слід також відзначити, 
що наявність ефекту «периферійного» розігріву суміші завдяки розташування 
електродів, підключених до різних фаз живлення (дивись на рис. 1, а-а овальні кола 
стрілок), по внутрішній поверхні труби секції підсилює («зберігає») зазначену дію 
«наскрізного» електророзігріву бетонної суміші у запропонованому бетоноводі.

У підсумку треба зазначити, що використання бетононасосів є одним з 



18

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

передових методів механізації процесів подання та розподілу бетонних сумішей, 
що підвищує якість та ефективність бетонних робіт при спорудженні найбільш 
різноманітних монолітних та збірно-монолітних конструкцій. Основним завданням 
залишається спроба навчитися керувати процесом структуроутворення бетону 
на стадії його тужавлення та створення нового устаткування, що дозволять 
реалізовувати електророзігрів з максимальною ефективністю і отримувати високі 
фізико-механічні властивості матеріалу.

Існує потреба в більш детальному опрацюванні питань поведінки бетонної 
суміші в умовах змінного температурного режиму. Також необхідне коригування 
існуючих методів вибору та економічного обґрунтування комплекту устаткування і 
оснащення для впровадження робіт з зимового бетонування.

рисунок 1. Бетоновід для транспортування і одночасного електророзігріву 
бетонної суміші: 
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1 – конструкція бетоноводу; 
2 – секція з діелектрику;

3 – нагрівачі у виді електродів;
4 – електроди у виді двох пластинчатих дуг.
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