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ВСТУП

І Іроі ягом багатовікової історії людство використовувало різноманітні
матеріали для будівництва житла, а потім і інших споруд - культових,
спортивних, громадських, промислових, інженерних тощо. Спочатку це
Пули «.•мли, глина, природний камінь, дерево, кістки тварин (зокрема, ма-
монт та ііі.)- 'і часом удосконалювалися знаряддя праці, з'являлися нові
матеріали, що задовольняли зростаючі потреби людини (випалена цегла,
метал, в'яжучі матеріали тощо). Таким чином, з розвитком цивілізації
в усіх напрямках йшла вперед наука, культура, мистецтво й удосконалю-
валася будівельна справа на основі застосування нових матеріалів, що
створювалися людиною.

Житлові будинки, школи, клуби, лікарні, заводи й фабрики, греблі,
мости, електростанції й багато інших будівель і споруд зводять з різних
будівельних матеріалів і виробів. Тому розвитку промисловості будівель-
них матеріалів і виробів в Україні приділяється велика увага як безпосе-
редньо в будівництві, так і у вищій школі (їх вивчення й засвоєння набутих
іпань студентами).

В Україні над проблемою створення й застосування ефективних ма-
теріалів у будівельній практиці працювали і працюють відомі вчені
й спеціалісти, а саме: Б. С. Лисін, Д. Д. Єршов, В. С. Григор'єв, А. В. Жу-
ков, О. II. Мчедлов-Петросян, Б. Є. Корнілович, В. Д. Глуховський,
В. II. Кривенко, І. А. Пашков, Г. Д. Діброва, А. В. Ралко, А. А. Крупа,
А. Л. Пащсико, Р. Ф. Рунова, О. І. Черепанова, Л. Н. Дворкін, В. Р. Сер-
дюк, А. В. Мішутіи, М. А. Санницький, К. К. Пушкарьова, В. Б. Барано-
вський та багато інших. їх досвід, розробки та досягнення, а також
опубліковані праці зарубіжних науковців були використані авторами
в ході укладання цього видання. Підручник підготовлено з урахуванням
вимог чинних нормативних документів, у тому числі ДСТУ, ДБН, Е1Ч.
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Основна мета запропонованого підручника — надати фахівцям повні
відомості про сучасні матеріали, а студентам ґрунтовні знання, засвоєння
яких допоможе їм правильно оцінювати властивості будівельних ма-
теріалів під час їх вибору для тієї чи іншої конструкції залежно від умов її
роботи в споруді та для ефективного використання під час зведення різних
об'єктів.

Підручник охоплює більшість сучасних матеріалів, що застосовуються
в будівництві. З розвитком будівельного виробництва розширюється но-
менклатура матеріалів та виробів будівельного призначення, що сприяє
подоланню економічної й екологічної кризи за рахунок економії ма-
теріальних ресурсів та є підставою для розробки нових технологій їх отри-
мання.

У підручнику поряд із сучасними будівельними матеріалами й кон-
струкціями висвітлено традиційні, які протягом останніх 50—60 років ви-
пускалися промисловістю й були застосовані для спорудження нині
експлуатованих будівель і в окремих випадках потребують заміни у зв'яз-
ку із зношенням і новими вимогами (енергозбереження, екологічні, сані-
тарно-гігієнічні, естетичні тощо).

Підручник складається із сімнадцяти розділів, поділ на які автори
здійснили за технологічною ознакою отримання будівельних матеріалів
з урахуванням виду вихідної сировини. У кожному розділі подаються за-
гальні відомості про той чи інший матеріал, а далі докладно описуються
його характеристики, властивості та галузь застосування, правила переве-
зення, складання та зберігання.

Будівельне матеріалознавство — одна з основних інженерних дис-
циплін, що формує базові знання студента, необхідні для вивчення таких
навчальних курсів, як «Будівельні конструкції», «Технології будівельного
виробництва», «Економіка і організація будівництва», «Архітектура буді-
вель і споруд» та ін.

Роль і значення матеріалів розглядаються в нерозривному зв'язку
з їхньою роботою і поведінкою в конструкціях і спорудах за тривалий
період експлуатації в реальних умовах. Розвиток теоретичної бази бу-
дівельного матеріалознавства не тільки змінює підходи фахівців до вибо-
ру відповідних матеріалів для будівництва різних споруд, але й ефективно
впливає на удосконалення методів, що використовуються під час проекту-
вання будівельних конструкцій.

Завдяки розвитку теоретичних основ будівельного матеріалознавства
відмічається поступовий перехід від традиційних підходів, пов'язаних
з вивченням технічних характеристик будівельних матеріалів та оцінкою
їхньої поведінки в різних умовах експлуатації, до встановлення фізико-

хімічних закономірностей утворення матеріалів з наперед заданими влас-
тивостями та розкриття механізмів їх руйнування.

Метою видання цього підручника є вивчення:
- властивостей будівельних матеріалів (механічних, фізичних,

хімічних, технологічних);
- асортименту та номенклатури будівельних матеріалів та технології

їх виробництва;
- закономірностей зміни властивостей будівельних матеріалів в умо-

вах експлуатації за механічних та інших впливів (температурних, атмос-
ферної вологи, сонячної радіації, біологічних, шуму тощо), а також вияв-
лення шляхів ефективного використання багатофункціональних будівель-
них матеріалів.

Курс «Будівельне матеріалознавство» має дуже важливе значення
в підготовці фахівців, адже жодну споруду не можна правильно спроекту-
вати, побудувати й експлуатувати без наявності відповідних будівельних
матеріалів і всебічного знання їхніх властивостей. Вартість матеріалів
у загальних витратах на будівництво становить не менше 50 %, тому знан-
ня функціональних особливостей кожного матеріалу не тільки дозволяє
вирішувати питання, пов'язані з економією в будівельному виробництві,
але й дає можливість фахівцю:

- зробити і професійно обґрунтувати вибір матеріалу з урахуванням
експлуатаційних характеристик;

- правильно застосувати прийоми його обробки та методи укладання
її будівлі (споруди);

- у разі потреби замінити одні матеріали іншими без зниження якісних
характеристик споруди;

- організувати правильне транспортування, складування та зберігання
матеріалу.

У підручнику визначено основні напрямки розвитку будівельного ма-
теріалознавства, а саме:

- створення нових матеріалів за рахунок використання раціональних
рецептур з урахуванням імовірнісних показників якості й надійності;

- розширення вимог до матеріалів з урахуванням конкретних умов
експлуатації будівель;

- керування якістю матеріалів за рахунок ускладнення рецептури вве-
денням коригувальних домішок;

- розробка ефективних будівельних матеріалів та виробів за новими
енергозберігаючими технологіями.

Знання і уміння, набуті студентами з курсу «Основи будівельного ма-
теріалознавства», будуть корисними під час вивчення циклу дисциплін



професійної підготовки, проходження виробничої та технологічної прак-
тики, у курсовому проектуванні та науково-дослідній роботі.

Звичайно, готуючи таку велику працю, можливо, дещо авторами було
упущене, а окремі матеріали висвітлені не достатньо повно. Тому розрахо-
вуємо на конструктивні відгуки, зауваження і пропозиції від спеціалістів
і вчених-матеріалознавців, які будуть з вдячністю прийняті та враховані
під час підготовки другого видання.

Автори щиро вдячні рецензентам - докторам технічних наук, професо-
рам Віктору Михайловичу Дерев'янку, Раїсі Федорівні Руновій і Василю
Романовичу Сердюку за висловлені зауваження й пропозиції. Усі вони
враховані в ході доопрацювання й підготовки підручника до видання.

О. М. Лівійський,
доктор технічних наук, професор,
Заслужений будівельник України,

лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, академік УАН

РОЗДІЛ 1

Загальні відомості про будівельні матеріали

1.1. Будівельні матеріали й виробе;
загальна характеристика

Будівельні матеріали - це матеріали (вироби), які застосовуються для
спорудження будівель. Вони, як правило, характеризуються сталими за
часом властивостями й поділяються на природні (пиломатеріали, камінь,
пісок, глина) і штучні (цемент, вапно, скло, метал), а за умовами роботи
й призначенням — на конструкційні (природні та штучні кам'яні ма-
теріали, в'яжучі речовини, метали, полімери, деревина, композиційні ма-
теріали) і матеріали спеціального призначення (теплоізоляційні, акус-
тичні, гідроізоляційні, покрівельні, антикорозійні, опоряджувальні).
Основна маса будівельних матеріалів, виробів і напівфабрикатів виготов-
ляється на підприємствах промисловості будівельних матеріалів і під-
приємствах будівельної індустрії або постачається іншими галузями на-
родного господарства, а певна частина - безпосередньо на будівельному
майданчику, приоб'єктних полігонах чи виробничих базах. Заборонено
використання будівельних матеріалів і виробів, які не мають товарного
знака (заводської марки), а також супровідних документів (паспорт, сер-
тифікат), що підтверджують відповідність їхніх якісних показників вимо-
гам державних стандартів (ДСТУ) або технічних умов (ТУ).

Є ще таке тлумачення цього терміна.
Будівельні матеріали - це предмети праці, які безпосередньо підляга-

ють обробленню в процесі будівельного виробництва та визначають ма-
теріальне наповнення будівельної продукції або її елементів: сировина,
матеріали, вироби та конструкції.

Будівельні вироби - це вироби, з яких складаються конструктивні еле-
менти (стіни мурують з окремих цеглин, сходи будують зі східців і косоу-
рін, перекриття улаштовують з окремих плит, балок тощо).

До будівельних матеріалів належать речовини органічного й неорга-
нічною походження (природні або штучні, спеціально синтезовані
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