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Вступ 

Питання дослідження технологічних процесів вироблення бетонних виробів з метою 
отримання якісної поверхні є актуальним для сьогодення. 

Технологічним процесам, які відбуваються під час надання форми й ущільнення бетону та 
науковому обґрунтуванню вибору його складу, приділяється недостатньо уваги [1-4]. Саме 
вирішення цих актуальних задач дозволяє підвищити ефективність формування тротуарної плитки 
із заданими якісними характеристиками [5, 6].  

В роботі розглянуто ряд специфічних задач та запропоновано їх вирішення для отримання 
чіткості вкраплень декоративних оздоблень тротуарної плитки, оскільки в літературі ці питання 
викладаються надто стисло.  

 
Постановка задачі, визначальні співвідношення 

На поверхні бетонного декоративного виробу в місці переходу кольорових ділянок 
з’являються нервності у вигляді впадин та гребенів, які утворюються за рахунок руйнування 
бокової поверхні заглиблень під фарбовані цементно-піщані суміші.  

Нерівності (шорохуватості) границь кольорових ділянок, що формують рельєф поверхні  
декоративного елемента D (відхилення від середнього значення) досліджувались в залежності від 
таких факторів:  

S –  висота лунки декоративних вкраплень;  
P1, P2 – тиск (для утворення лунки та ущільнення декоративної суміші); 
R – опір бетонної суміші; 
W – початкова вологість суміші. 
 

D = f (S,P1,P2,R,W). 
 

Проведені лабораторної компресійні дослідження стисливості бетонної суміші, що 
знаходиться в металевій обоймі з жорсткими стінками L=100 мм, діаметр Ø =50 мм. 

Стискання бетонного виробу зовнішнім навантаженням проводилось без можливості 
бічного розширення (компресії) (рис. 1). В загальному випадку стисливість бетонної суміші 
залежить від його пористості, мінералогічного та гранулометричного складу, природи зв’язків між   
частинками бетонної суміші. 

Навантаження викликає ущільнення бетонної суміші (висота hх – змінна величина) 
прикладалось в два етапи: P1 – тиск для утворення лідируючої лунки (варіювався в трьох рівнях 
P1 =200, 400, 600 кн/см2) та P2 – тиск для ущільнення виробу після заповнення лунки 
декоративною сумішшю (P2 = 1000, 1400, 1800 кн/см2). Висота лідируючої лунки дослідувались 
при S = 3, 6, 9, мм. (рис. 2) та діаметрі D = 30 мм. 

Величина деформації бетонного виробу залежить від товщини шарую, що стискається, 
деформативності жорсткої бетонної суміші ( волога що приймалась в трьох варіантах: 8%, 6%, 4%, 
защемленого повітря, марки бетону.  

Швидкість деформацій залежить від термінів схвачування (тужавлення) жорсткої бетонної 
суміші, величини навантаження. 

При стисканні бетонної суміші (компресії) реєструвались навантаження та осідання. 
Навантаження передавалось через штамп (рис.1). Деформації фіксувались по висоті hх. 

Схема прикладання тиску наведена на рис. 2. По вертикальній осі відкладалась величина hх 
(мм), по горизонтальній осі – тиск до і після засипки в лідируючу лунку декоративної суміші.      

Відносна просадковість суміші визначалась за відношенням зменшенням висоти зразка під 
навантаженням до початкової висоти зразка. 
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Рис. 1. Пресформа для проведення компресійних досліджень: 

а – обойма, б – пуансон, в – вкладиш 
 

 

 
 
Величина деформації бетонного виробу залежить від товщини шару, що стискається, 

деформативності жорсткої бетонної суміші (волога що приймалась в трьох варіантах: 8%, 6%, 
4%), защемленого повітря. 

Швидкість деформацій залежить від термінів тужавлення жорсткої бетонної суміші, 
величини навантаження. 

Шорохуватість – це сукупність нерівностей в межах ділянки переходу кольорів від одного 
до іншого (рис. 3). 
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Рис. 2. Схема навантажень: 
а – утворення лідируючої лунки,  

б – повторне ущільнення 
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Для характеристики шороховатості переходу установляем наступні поняття: 
Крок нерівностей – середня відстань між вершинами характерних нерівностей. Середня 

лінія ділить визначену ділянку переходу кольорів так щоб, площі по обидві сторони від середньої 
лінії були приблизно рівні між собою (рис. 4). 

 
F1+ F3+…+ Fn-1= F2+ F4+…+ Fn. 

 
Базова довжина – довжина ділянки переходу, яку вибираємо для виміру шорохуватості 

переходу без врахування інших видів неровностів пов’язаних з характером малюнка (рис. 3). 
Для визначення шорохуватості як сукупності нерівностей вибираємо найбільш характерну 

ділянку переходу кольорів, без врахування характеру поверхні (рис. 3). 
 

 
 

 
Рис. 4.  Розвернутий профіль нерівностей. 

 
Шороховатість переходу визначаємо середнім арифметичним відхиленням висоти 

нерівностей. 
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Рис 3. Утворення л іні ї  переходу між 
кольорами 
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Для визначення шороховатості переходу знаходимо середнє арифметичне відхилень, 

попередньо розділивши позитивні та негативні  відхилення ( F1+F3+ …+Fn-1 = F2 +F4+ …+Fn ), а 
також висоту нерівностей.  
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де  h – висота і-тої нерівності; 
 n – кількість виступів та впадин на базовій довжині, l. 

 
Висновки 

− На основі оцінювання та аналізу технологічних параметрів встановлено якісні характеристики 
тиску, опору бетону, вологості, висоти виробу для отримання заданої розмитості лінії 
переходу від одного кольору до іншого декоративних поверхонь тротуарної плитки.   
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