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На сьогоднішній день одним з основних стратегічно важливих 

питань в Україні є енергозбереження. Підвищення вимог до теплоізо- 

ляції будівель сприяє створенню нових та більш ефективних матеріа- 

лів [1, 2]. Найпопулярнішим і перспективним напрямком є галузь су- 

хих будівельних сумішей, що виготовляються на основі легких запов- 

нювачів. Одним з перспективніших у розвитку та дослідженнях є саме 

суміші на перлітовому заповнювачі. 

Перліт має малу насипну густину і теплопровідність в межах 

0,046-0,116 Вт/(м·К). Експериментальні зразки сухих будівельних су- 

мішей на портландцементному в’яжучому та перлітовим піском у яко- 

сті заповнювача, мають гарні фізико-механічні показники. Але вели- 

кий вміст портландцементу підвищує середню густину таких сумішей. 

Тому було прийнято рішення ввести поліпропіленову фарбу до складу 

суміші, для підвищення границі міцності,що в свою чергу дозволить 

зменшити вміст портландцементу без значного впливу на фізико- 

механічні властивості [3]. Поліпропіленова фібра має ряд переваг, які 

позитивно впливають на властивості теплоізоляційних сухих будіве- 

льних сумішей та готових штукатурних розчинів на їх основі, а саме: 

перешкоджання розтіканню штукатурного розчину; зменшення водо- 

поглинання та перешкоджання осіданню виробів; підвищення опору 

удару; подовження строк експлуатації виробу. Завдяки проведеним 

дослідженням було встановлено, що поліпропіленова фарба може ви- 



користовуватись у виготовленні будівельних сумішей, як армуюча 

добавка [4, 5]. 

Ще одним способом покращення міцності будівельної суміші є 

введення дисперсної карбонатної муки. Так як, активізовані частини 

карбонату кальцію та магнію, які містяться в карбонатній муці, більш 

активно вступають в реакцію з трьох кальцієвим алюмінатом портлан- 

дцементу, створюючи гідрокарбоалюмінати кальцію або магнію, які 

міцніші окремих продуктів гідратації портландцементного клінкеру. 

Такий матеріал має відмінну структуру, має менше водопоглинання та 

має меншу радіоактивність виробів. Тому карбонатна мука виступає, 

як мікронаповнювач розчину та вступає в реакцію з клінкерними міне- 

ралами портландцементу. Це дає змогу збільшити міцність виробу до 

60% або зменшити витрати цементу на 10-15 відсотків [6-8]. 

Отже, можемо зробити висновок, що пропіленова фібра та карбо- 

натна мука при введенні в суху будівельну суміш, як модифікуюча 

добавка покращує її механічні властивості. 
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