






ВЛАСТИВОСТІ

CH4 за умов застосування в вібропресованих виробах призводить до

кращої дисперсії зерна цементу, спричиняючи кращу гомогенізацію
суміші і зменшуючи тим самим тертя між складниками бетону. Завдяки
цьому покращуються: механічна подача бетонної суміші, процеси
схоплення та утворення бетонної суміші.

ЗАСТОСУВАННЯ CH4:

• зменшує показник стирання та збільшує міцність виробів;
• зменшує водопоглинання та збільшує показник морозостійкості;
• створює умови для гарантованого ступеня ущільнення бетонної

суміші при відсутності адгезії до опалубки або формувального
штампа;

• захищає поверхні від намокання, пошкоджень та руйнувань від
морозу і тріщин;

• зменшує поглинання пилу та бруду;
• запобігає появі висолів та виквітів!!!



Мета експерименту: в процесі приготування
бетонної суміші використано хімічну добавку

комплексної дії CH4 компанії CHEMTECH BAYERN

GmbH для зменшення утворень солей на поверхні
готової продукції в процесі витримки на складі,
при цьому не погіршити фізико-механічні
властивості продукції.

Основний шар - комплексна добавка CH4 - 0,6%.
Облицювальний шар - комплексна добавка CH4 -
0,8%.

1. Температура навколишнього середовища в
приміщенні цеху виготовлення виробів і їх
дозрівання +20...25°С.
2. Відносна вологість повітря в приміщенні цеху
виготовлення виробів і їх дозрівання становила

65...70%.

3. При промислових випробуваннях використо-
вувалися матеріали для приготування бетонних
сумішей:

 цемент бездобавочний М500 виробництва ВАТ
"Івано-Франківськ-цемент";

 пісок Миколаївського кар'єру Львівської
області з модулем крупності Mкр = 1,4...1,6;

 щебінь гранітний з кар'єрів Рівненської та
Житомирської областей фракцій 0,63 - 2 мм, 2 -
5 мм, 5 - 10 мм;

 виготовлені зразки зберігалися в заводських
умовах (на відкритому майданчику).

4. Результати випробувань наведені в таблиці 1:



Витрата 
цементу 

М500, кг на 
1м3 бетонної 

суміші

Витрата 
хімдобавки 

CH4, % від 

ваги 
цементу

Добова середня міцність зразків, МПа
Водопогли-

нання,%
3 7 14 28

460
(верхній шар)

0,8

34,0 37,0 42,0 46,0 3,10
360

(нижній шар)
0,6

Примітка:

1. Фізико-механічні випробування виконувалися в лабораторних умовах
Національного університету "Львівська політехніка" кафедри "Будівельні конструкції
та мости".
2. Випробування виконував старший науковий співробітник в присутності інженера
фірми "ХЕМТЕХ БАЄРН УКРАЇНА".

Таблиця 1
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