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Кожушко М.И., Лудин А.М. Использование побочных продуктов 
производства гидролизного спирта 

Украина имеет большие возможности в производстве спиртов, одним из спосо-
бов его получения является гидролизный метод, в результате которого выделяют ряд 
побочных продуктов, утилизация которых – одна из главных проблем данной отрас-
ли. Одним из путей переработки этих отходов является использования их в качестве 
добавок к топливу: дизтоплива или бензина. Поэтому рассмотрен способ использо-
вания фузели – побочного продукта производства гидролизного спирта из древесных 
отходов для повышения цетанового индекса дизтоплива и улучшения характера сго-
рания топлива. 

Kozhushko M.I., Ludin A.M. Use of by-product of hydrolyse alcohol 
manufacture 

Ukraine has large possibilities of industrial production of alcohols, one of methods 
hydrolyzed, as result which is got by the row of side foods utilization of which is one of ba-
sic problems of this industry. One of directions of the use these motions there is application 
of them as additions to the fuels: diesel fuel, petrol. Therefore examine the method of the 
use of fuzel – by-product of production of the hydrolyzed alcohol from wastes of wood for 
the increase of methane index of diesel fuel improvement of character of burning of fuel. 
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ЦЕМЕНТОБЕТОНИ З КОМПЛЕКСНИМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ 
ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

Отримано цементобетони з комплексними добавками модифікуючої дії для до-
рожніх покриттів. Досліджено їхню міцність та вивчено експлуатаційні показники в 
дорожньому та аеродромному будівництві. 

Постановка проблеми. Підвищення ефективності капіталовкладень в 
дорожнє і аеродромне будівництво пов'язано з довговічністю (терміном 
служби) дорожніх та аеродромних покрить, зниженням вартості їх будівниц-
тва, раціональним та економічним, і водночас, науково-обґрунтованим вико-
ристанням складових матеріалів. 
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Цементобетонне покриття і основи автомобільних доріг та аеродромів 
належать до одного з найбільш довговічних типів конструкції (термін служби 
становить 20-30 років). Довговічність таких покрить значною мірою визна-
чається тим, наскільки властивості бетону відповідають умовам роботи 
конструкції. У процесі експлуатації ці покриття піддаються зовнішнім впли-
вам, які можна поділити на такі групи: механічні та фізичні, а також фізико-
хімічні (дія навколишнього середовища). 

Проблема довговічності цементобетонних покрить має комплексний 
характер, який включає конструктивний, сировинний і технологічний аспек-
ти. Під час вирішення цієї проблеми виходять із взаємозв'язку властивостей 
компонентів, складу бетонної суміші і бетону, технологічних факторів, 
експлуатаційних і кліматичних умов. Тому найбільш значне місце займають 
питання взаємозв'язку "склад – структура – властивості" бетонної суміші та 
бетону [1, 2]. 

Технологічні властивості бетонної суміші для дорожніх покрить по-
винні відповідати механізованим засобам її ущільнення і формування. До та-
ких властивостей належать передусім зручновкладуваність, яка відображає 
здатність бетонної суміші до ущільнення і характеризується рухливістю та 
жорсткістю. У технології робіт при будівництві цементобетонних покрить і 
основ широко застосовують хімічні добавки, які дають змогу спрямовано 
впливати на процеси структуроутворення цементного каменю і бетону, моди-
фікувати структуру бетонної суміші та бетону, покращувати експлуатаційні 
властивості. 

На сучасному етапі розвитку технологія підвищення довговічності бе-
тонів нерозривно пов'язана із зменшенням значень водоцементного відно-
шення внаслідок використання суперпластифікаторів, що веде до отримання 
високих показників міцності. Хімічна природа суперпластифікаторів визна-
чає їх водоредукуючий ефект. Так, лігносульфонати технічні забезпечують 
водоредукуючий ефект 5-15 %, поліакрилати – 20-30 % і полікарбоксилати – 
25-40 % [3-5]. Таким чином, використання комплексних хімічних добавок на 
основі полікарбоксилатів дасть змогу реалізувати ефект незалежності від хі-
міко-мінералогічного складу цементу і певною мірою від складу бетонної су-
міші. Разом з тим, застосування комплексної добавки може давати і значну 
економічну вигоду. 

Мета досліджень. Отримання цементобетонів з комплексними добав-
ками для будівництва дорожніх конструкцій з покращеними фізико-механіч-
ними характеристиками дорожніх покриттів. 

Результати досліджень. Бетон – це довговічний матеріал, його влас-
тивості (щільність, міцність, морозостійкість і т.д.) можна змінювати під час 
виготовлення та отримувати матеріал із заданими характеристиками. До та-
ких матеріалів і належить високофункціональний бетон, який характери-
зується підвищеною економічністю, довговічністю за достатньо високих по-
казників міцності. Виготовлення цих бетонів потребує застосування високо-
якісних добавок модифікуючої дії. До них належать і суперпластифікатори 
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третього покоління Sika Visco Crete та Sika Mix Plus на основі, так званих, 
розкислювачів води. Ці добавки відрізняються дуже невеликими дозування-
ми внаслідок значного ефекту дії. Одержувана композиція матеріалів на ос-
нові сучасних полімерів, дає змогу отримати необхідний ефект з різними ви-
дами цементів і заповнювачів, тому їх можна застосовувати для бетонів різ-
них класів за міцністю в дорожньому і мостовому будівництві. Саме такий 
цементобетон можна рекомендувати як альтернативу асфальтобетону для бу-
дівництва дорожніх конструкцій і, зокрема, злітно-посадкової смуги чи вер-
толітних майданчиків. Якщо цементобетон з хімічними добавками викорис-
товується для цієї мети, то шар бетону одночасно сприймає значне наванта-
ження та піддається стиранню. Щоб відповідати цим вимогам, проектований 
бетон має володіти такими властивостями: висока міцність на згин і стиск; 
стійкість до поперемінного замерзання/відтавання; достатній опір ковзанню; 
низьке стирання. Склад бетонної суміші є визначальним фактором у дотри-
манні цих вимог. 

У цій роботі використано портландцементи М500 різних заводів-ви-
робників та різного мінерального складу (ПЦ І 500 і ПЦ ІІ/А-Ш 500). Запов-
нювачами слугували щебінь гранітний фр 5-10 і 10-20, а також пісок кварцо-
вий з модулем зернистості 1,3. Відомо [6], що для дорожніх бетонів важли-
вою характеристикою є морозостійкість. Бетонні суміші для влаштування це-
ментобетонних покрить характеризуються об'ємом захопленого повітря, яке 
формує в бетоні систему умовно-замкнених пор, що забезпечує його моро-
зостійкість. Об'єм захопленого повітря в бетонній суміші для одношарових і 
верхнього шару двошарових покрить має становити 5-6 %, для нижнього ша-
ру двошарових покрить – 3,5-4,5 %. Тому виникає необхідність застосування 
повітрозахоплюючих добавок, додатковим ефектом від використання яких є 
пластифікація бетонної суміші, підвищення марки бетону за водонепроник-
ністю. Під час експерименту як таку добавку застосовано повітрозахоплю-
ючу добавку Sika Mix Plus. 

Під час експерименту цементобетони отримували з бетонних сумішей 
різних складів, як з комплексними добавками, так і без них. Добавку Sika 
Visco Crete вводили в кількості 0,2; 0,6 і 1,0 % маси цементу, а Sika Mix 
Plus – в кількості 0,1 % маси цементу до всіх складів бетонів. Комплексну до-
бавку вводили з водою замішування до всіх складів бетонної суміші. За ета-
лон прийнято цементобетон без добавки. Кількість портландцементу у всіх 
складах була постійною і становила 400 кг/м3. Приготовані бетонні суміші за 
осадкою конуса належать до малорухливих (Р=1-4 см). Результати випробу-
вань бетонів на міцність та вплив комплексних добавок на водоцементне від-
ношення і пластичність бетонної суміші наведені в табл. 1. 

Як свідчать дані табл. 1, рухливість бетонної суміші всіх складів ста-
новила від 2 до 4 см, тому потребувала вібрування на вібростолі. Водоцемен-
тне відношення (В/Ц) змінювалось від 0,35 до 0,40 залежно від кількості до-
бавки і виду цементу. Із збільшенням кількості комплексної добавки до 1,0 % 
маси цементу В/Ц знижувалось на 15-17 %, більшою мірою пластифікуючий 
ефект проявляється на ПЦ І 500. 
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Табл. 1. Міцність цементобетону з комплексними добавками (витрата цемен-
ту М 500-400 кг/м3, добавка Sika Mix Plus – 0,1 %, зразки – куби 10×10×10 см) 

Кількість добав-
ки, % маси цементу Міцність на стиск, МПа, через, діб 

№
 з/
п 

Вид 
портлан-
дцементу 

Sika Visco Crete 
В/Ц РК, 

мм
2 3 7 28 

1 - 0,40 3,0 10,0 13,1 21,8 40,1 
2 0,2 0,37 4,0 12,5 16,4 21,7 42,6 
3 0,6 0,35 4,0 16,2 20,6 26,1 47,5 
4 П

Ц
 І 

50
0 

1,0 0,34 3,5 17,5 22,5 29,8 52,4 
5 - 0,40 2,5 6,5 9,1 13,2 30,0 
6 0,2 0,39 2,0 7,0 14,3 17,2 34,1 
7 0,6 0,37 3,0 9,5 17,8 20,4 38,9 
8 П

Ц
 ІІ

/А
-

Ш
 5

00
 

1,0 0,35 3,5 11,3 19,2 21,5 40,6 

Міцність на стиск еталонних зразків бетону без добавки на ПЦ І 
500 становила 10,0 МПа і 6,5 МПа – на ПЦ ІІ/А-Ш 500 через дві доби твер-
днення, а у віці 28 діб – 40,1 МПа та 29,0 МПа відповідно (табл. 1). У разі вве-
дення добавки Sika Visco Crete до ПЦ І 500 в кількості 0,2 % міцність через 
дві доби зростає до 12,5 МПа; 0,6 % добавки – до 16,2 МПа та до 17,5 МПа – 
за 1,0 % добавки, що на 2,5-7,5 МПа більше, порівняно із бетоном без добав-
ки. Через три доби спостерігається подальше зростання міцності в 1,3-1,7 ра-
зів. На сьому добу тверднення також необхідно відзначити збільшення міц-
ності, але більш інтенсивно вона зростає у складах з комплексними добавка-
ми. Через місяць тверднення еталонний зразок бетону досягнув на стиск 
40,1 МПа, що відповідає марці бетону М400 або класу бетону В30. Викорис-
тання добавки Sika Visco Crete (1,0 %) в комплексі з добавкою Sika Mix Plus 
(0,1 % маси цементу) дає змогу досягнути у віці 28 діб 52,4 МПа (на портлан-
дцементі ПЦ І 500), що відповідає класу бетону В40. Механізм дії пластифіка-
торів (Sika Visco Crete + Sika Mix Plus) на основі полікарбоксилатів, на відмі-
ну від відомих суперпластифікаторів, досягається внаслідок стеричного ефек-
ту, а довгі ланцюги полімерів перешкоджають зближенню цементних зерен. 

Внаслідок здійснених експериментів встановлено, що бетони, у яких як 
в'язівник використано інший тип портландцементу (ПЦ ІІ/А-Ш 500), показали 
дещо нижчі результати за міцністю (табл. 1). Так, бетон без добавок на другу 
добу тверднення набирає 6,5 МПа, через три доби – 9,1 МПа, через сім діб – 
14,2 МПа, а на 28-му добу досягає лише 30,0 МПа, що відповідає марці бетону 
М250 (клас бетону В20). Введення добавки модифікуючої дії в комплексі з по-
вітрозахоплюючою підвищує міцність бетону не істотно, особливо в ранній 
термін тверднення (табл. 1). У віці три доби міцність на стиск бетонів з добав-
ками становить від 14,3 МПа до 19,2 МПа, що на 5,2-10,2 МПа більше від ета-
лонного зразка. Через сім діб тверднення міцність бетону зростає незначно. У 
місячному віці тверднення бетон з комплексними добавками досягнув 
34,1 МПа (склад №6); 38,9 МПа (склад №7) і 40,6 МПа (склад №8). Лише ос-
танній склад бетону відповідає класу за міцністю, який становить В30. 

Таким чином, марочна міцність бетону з комплексними добавками мо-
дифікуючої дії на ПЦ І 500 перевищує міцність бетону на ПЦ ІІ/А-Ш 500 на 
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25-29 %. Отже, у проведених дослідженнях вид портландцементу виявився 
визначальним фактором міцності бетонів. Міцність бетону та його структурні 
особливості істотно впливають на експлуатаційні властивості досліджуваних 
бетонів, а одночасно і на його довговічність. Усі властивості бетонів ми вив-
чали на зразках бетону марочної міцності, тобто після тверднення у вологих 
умовах протягом 28 діб. Результати визначення експлуатаційних властивос-
тей бетонів на різних видах портландцементів наведено в табл. 2. 

Табл. 2. Експлуатаційні властивості цементобетону з комплексними  
добавками (витрата цементу М 500-400 кг/м3, добавка Sika Mix Plus – 0,1 %)  

Стирання Кількість  
добавки, % ма-
си цементу 

Міцність бетону, МПа, 
через 28 діб 

№
 з/
п Вид 

портлан-
дцементу 

Sika Visco Crete 

Густина бе-
тону (ρбет), 

кг/м3 
стиск розтяг при вигині 

втрата 
маси, 
г/см2 

гли-
бина, 
мм 

1 - 2372 40,1 6,14 0,86 4,0 
2 0,2 2364 42,6 - - - 
3 0,6 2330 47,5 8,03 0,60 3,1 
4 П

Ц
 І 

50
0 

1,0 2300 52,4 8,72 0,51 2,5 
5 - 2210 30,0 3,71 1,38 8,2 
6 0,2 2205 34,1 - - - 
7 0,6 2192 38,9 4,98 1,12 6,0 
8 П

Ц
 ІІ

/А
-

Ш
 5

00
 

1,0 2180 40,6 5,67 1,04 5,5 

З даних табл. 2 видно, що густина цементобетону залежить від міне-
рального складу портландцементу. Більшими є показники густини на ПЦ І 
500, оскільки цей цемент належить до бездобавкових і має вищу тонину роз-
мелення. Густина бетону також зменшується із збільшенням кількості ком-
плексної добавки. Так, ρбет становить 2205- 2364 кг/м3 за 0,2-1,0 % добавки 
Sika Visco Crete в комплексі з 0,1 % добавки Sika Mix Plus, що пояснюється 
зменшенням кількості води в складі бетону. 

Аналіз умов роботи цементобетону в дорожніх і аеродромних покрит-
тях свідчить, що його основною розрахунковою міцнісною характеристикою 
є міцність на розтяг при згині [1]. Випробування бетону еталонного зразка 
(табл. 2, склад № 1) показали, що міцність на розтяг при вигині становить 
6,14 МПа, а з комплексною добавкою – 8,72 МПа (склад № 4), що набли-
жається до марки бетону по міцності В45. Використання в бетоні портлан-
дцементу ПЦ ІІ/А-Ш 500 дає змогу досягнути міцність на розтяг при вигині 
еталонного зразка – 3,71 МПа (склад № 5). У разі введення комплексної до-
бавки (склад № 7 і 8) його міцність при згині зростає в 1,3-1,5 раза і досягає 
4,98-5,67 МПа. 

Довговічність дорожнього бетону визначається не тільки стійкістю до 
дії навантажень, але і покращеними експлуатаційними показниками, одним із 
яких є стійкість до дії абразивного зношування. У процесі проведення дослі-
джень вивчено питання зношування дорожнього бетону під час розроблення 
його нових різновидів і комплексного оцінювання його довговічності, особ-
ливо поверхневого шару. Експериментально підтверджено (табл. 2), що сти-
рання бетонів відбувається переважно внаслідок руйнування цементного ка-
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меню у міжзерновому просторі. Ступінь зношування бетону на ПЦ І 500 з 
міцністю на розтяг при вигині 6,14 МПа і при стиску 40,1 МПа становить: 
втрата маси – 0,86 г/см2 на глибину 4,0 мм. Комплексна модифікуюча добавка 
в кількості (склад № 4, табл. 2) знижує стирання цементобетону. Так, втрата 
маси при цьому становить 0,51 г/см2, а глибина стирання – 2,5 мм. Тобто зас-
тосування дорожніх бетонів з модифікованою макроструктурою забезпечує 
їх високу зносостійкість. Для еталонного зразка цементобетону (склад № 5) 
втрата маси бетону на ПЦ ІІ/А-Ш 500 становить 1,38 г/см2, а глибина стиран-
ня 8,2 мм; з комплексною добавкою (склад № 8) – 1,04 г/см2 і 5,5 мм відповід-
но, що корелюється з результатами по міцності бетону. 

Висновок. Проведені дослідження показали, що використання ком-
плексних добавок модифікуючої дії дає змогу отримати цементобетони для 
дорожніх покрить, зокрема для злітно-посадкових смуг і вертолітних майдан-
чиків. Довговічність бетону характеризується високими показниками міцнос-
ті та покращеними експлуатаційними властивостями на розтяг при вигині та 
стиранні. 
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Получены цементобетоны с комплексными добавками модифицирующей дей-
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