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Проаналізовано характеристики гідротехнічних бетонів. 

Описано вплив компонентів бетонної суміші на властивості бетонів 

та їх марки за водонепроникністю. Запропоновано застосувати 

математичне планування експериментального дослідження зразків 

бетонів на водонепроникність. 

 

Hydraulic concrete uses for buildings and structures that 

temporarily or constantly are in contact with water. The prevailing 

characteristics of this concrete are its waterproof, water resistance, frost 

resistance, strength. 

The main methods for determining the level of water resistance of 

concrete is the method of "wet spot". It is measuring of the maximum 

pressure at which the sample does not pass water. Studies are carried out 

on a special laboratory installation. 

The water resistance of concrete depends on the density of its 

structure. By reducing the water-cement ration it may be increased the 

density and water resistance of concrete. 

To the mixture of the concrete are injected various additives that are 

also given better water resistance. 

Hydraulic concrete should exclude water absorption and reduce the 

probability of destruction to zero. It should ensure long-term operation of 

buildings and structures under the influence of water. To obtain high-

quality waterproof structures it is needed to follow the production 
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technology of hydraulic concrete. Since the water resistance of concrete 

is affected by many factors, it is possible to determine the degree of their 

influence by using a system analysis. To do this, it is performed 

mathematical modeling and got the regression equation. 

In mathematical planning, the Box-Behnken design is applied. 

A matrix for three factors that can significantly affect the water 

resistance of concrete: X1-water-cement ratio; X2 – cement grade; X3 – 

consumption of plasticizer (additives). These factors are not correlated. 

For determining the water resistance of concrete it will be made 

samples on the basis of the compiled matrix, 6 pieces for each series. For 

determining of the concrete water resistance in each series of samples 

will be use the method of "wet spot". The results of the study of concrete 

samples for water resistance will be analyzed, the regression equation 

will be compiled and its coefficients will be determined. After 

determining the adequacy of the regression equation from the coded 

factors, we return to the factors in their natural form. We will build 

response surfaces and draw conclusions about the influence of certain 

factors on the main property of hydraulic concrete – its water resistance. 

This will be discussed in the report 2 in the next issue of the collection of 

scientific works (No. 10, 2018). 

 

Ключові слова: бетон, водонепроникність, фактор, математичне 

планування, Бокс-Бенкін 

Keywords: сoncrete, water resistance, factor, mathematical 

planning, Box-Behnken 

 

Для будівель і споруд, які періодично або постійно 

перебувають у контакті з водою, використовують гідротехнічний 

бетон. Залежно від розташування конструкцій відносно рівня води, 

гідротехнічний бетон поділяють на такі різновиди: надводний; 

бетон, що знаходиться в зоні змінної дії води; підводний. На 

гідротехнічний бетон негативний вплив мають такі чинники: 

припливи і відпливи, часта зміна температури, жорсткість води. 

Переважаючими характеристиками цього бетону є його 

водостійкість, водонепроникність, морозостійкість, міцність на 

стиск і розтяг, обмежене тепловиділення при твердінні. Такі 

спеціальні властивості бетону забезпечуються [4]: 1) вибором 

матеріалів, що забезпечують необхідні морозостійкість і 

водонепроникність, 2) визначенням В/Ц не тільки з умов міцності, 
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але і з умови довговічності; 3) призначенням витрати цементу в 

певних межах; 4) вибором коефіцієнта розсунення, що забезпечує 

одержання щільного і довговічного бетону; 5) застосуванням 

мікронаповнювачів, що зменшують тепловиділення і об'ємні 

деформації і гарантують отримання щільного бетону при низьких 

витратах цементу; 6) застосуванням повітрявтягувальних добавок. 

Однією з основних якостей цього матеріалу є його  

водонепроникність. Адже головним завданням гідротехнічних 

бетонів є виключення вбирання води (вологи), а тому, зменшення 

ймовірності його руйнування. Існує декілька марок 

водонепроникності – від W2 до W20. Основні найпоширеніші 

марки бетону за водонепроникністю згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008 

[1, табл. 5] – W4, W6, W8 (при тиску 0,4; 0,6 і 0,8 МПа, відповідно).   

Бетони вищих марок за водонепроникністю (аж до W20) 

вважаються гідрофобними, їх використовують для будівництва 

спеціальних гідротехнічних споруд, огороджуючих конструкцій 

водосховищ тощо.  

Взаємодію бетону з водою досліджують за такими показниками 

як: прямі (ступінь водонепроникності, який відповідає марці, і 

коефіцієнт можливої фільтрації); непрямі (В/Ц, поглинання води 

відповідно до маси). 

Щоб визначити рівень водонепроникного показника, 

застосовують основні та допоміжні методи.  

До основних методів відносяться: метод «мокрої плями» 

(вимірювання максимального тиску, при якому зразок не пропускає 

воду; табл. 1, рис.1); коефіцієнт фільтрації (обчислення коефіцієнта, 

пов’язаного з постійним тиском і тимчасовим відрізком процесу 

фільтрації).  

Таблиця 1 

Умови проведення досліджень за методом «мокрої плями» 

Висота зразка, мм 150 100 50 30 

Час витримування на 

кожному етапі, годин 
16 12 6 4 

До допоміжних методів належать: визначення за видом 

в’яжучої речовини; за вмістом хімічних добавок; за структурою пор 

матеріалів складових частин. 

Бетон зі спеціальною властивістю водонепроникності має бути 

високих класів С. Щоб виготовити необхідну бетонну суміш, слід 
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суворо дотримуватися пропорцій, адже відхилення погіршать 

властивості як суміші, так і, в кінцевому результаті, – бетону.  

 
Рис.1. Дослідження зразків бетону на водонепроникність  

методом «мокрої плями» 

 

В літературі [4] вказано, що водонепроникність бетону суттєво 

залежить від щільності його структури. На щільність, в свою чергу, 

значною мірою впливає кількість надлишкової води, взятої ще при 

замішуванні бетонної суміші для забезпечення достатньої її 

легкоукладальності. Цьому є просте пояснення: вода з часом 

випарується, структура стане пористою, сполучені пори відкриють 

шлях для просочення води, а в результаті – водонепроникність 

знизиться, якість бетону погіршиться, в т.ч. і міцність зменшиться. 

Щоб запобігти такому негативному явищу, варто оптимізувати 

витрату води, а точніше – водоцементне відношення – В/Ц. 

Підвищити щільність і, разом з тим, водонепроникність бетону 

можна зниженням водоцементного відношення (збільшенням 

витрати цементу).  

Для гідротехнічного бетону застосовують портландцемент, 

пластифікований і гідрофобний цемент, пуцолановий і шлаковий, а 

в деяких випадках і сульфатостійкий цемент.  

Гідротехнічний бетон включає в себе, крім цементу, багато 

інших компонентів. Для забезпечення належного рівня 

водостійкості в якості наповнювача застосовують кварцові піски. 

Найбільша міцність бетону досягається при вмісті піску в кількості 

близько 35% у суміші заповнювачів [4]. Пісок для гідротехнічного 

бетону має бути високої якості, у ньому не повинно бути шкідливих 
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домішок, розмір зерен має становити до 2 мм. Нехтування цим 

фактором може негативно вплинути на рівень рухливості суміші.  

Всі гідротехнічні споруди (дамби, греблі, пристані, мости 

тощо) повинні бути міцними та надійними. Щоб досягнути високих 

показників цих якостей, потрібно ретельно підбирати крупний 

заповнювач для бетону. Досить часто використовують граніт 

внаслідок його здатності не пропускати воду і не руйнуватися під 

значними навантаженнями. Можливі пропорції цементу, піску, 

крупного заповнювача виглядають так: 1:1:4, 1:2:3, 1:2,5:5 – при 

цьому суміш добре формується і твердне.  

Також до складу бетону вводять різноманітні добавки, що 

дозволяє добитися водонепроникності. Застосування гідрофільних 

пластифікуючих добавок збільшує рухливість бетонних сумішей і, 

отже, знижує їх водопотребу, що підвищує водонепроникність 

бетону [4]. Добавки є головним компонентом у бетонній суміші, що 

підвищує її гідроізоляційні властивості. Можна застосовувати 

добавки, в основі яких силікатний клей, хлорне залізо, нітрат 

кальцію (один з найдешевших варіантів, який має відмінну стійкість 

стосовно вологи, добре розчиняється, не є отруйним, однак, може 

призвести до пожежі), олеат натрію. 

На показник водонепроникності бетонної суміші можуть 

впливати й інші фактори, зокрема: 

вік самого бетону (з підвищенням якого в бетоні зростає число 

гідратних сполук, водонепроникність зростає); 

вплив навколишнього середовища; 

використання добавки (наприклад, сульфат алюмінію збільшує 

ступінь щільності бетону, цього досягають за допомогою вібрації, 

дії преса, вакуумного видалення вологи). 

На водонепроникність бетону впливає його пористість, що 

утворюється в процесі твердіння суміші. Причинами цього може 

бути недостатня щільність суміші, наявність зайвої води 

замішування, зменшення об’єму матеріалу внаслідок усадки. 

Усадка повинна бути мінімальною для такого типу бетону. Щоб її 

уникнути, виконують дії: зволожують ранній бетон протягом 

перших трьох днів через кожні три години, накривають сформовану 

ділянку вологою мішковиною або плівкою, застосовують спеціальні 

плівкоутворюючі засоби. На пористість бетонів впливають і 

добавки. Сульфати заліза і алюмінію збільшують рухливість бетону 
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і сприяють підвищенню ступеня ущільнення під дією вібрації, 

пресування і вакуумування. 

Якщо бетон після формування перебуває у вологому й теплому 

середовищі, то водонепроникність його наростає і може 

збільшитися у кілька разів протягом півроку. 

Отже, на водонепроникність бетону впливає багато 

різноманітних факторів. Визначити ступінь їх впливу можна за 

допомогою системного аналізу, виконавши математичне 

моделювання з отриманням рівняння регресії. Мета математичного 

методу планування експерименту полягає у встановленні 

математичної моделі даного дослідження, тобто встановлюється 

функція, яка є визначальною для результату дослідження, виходячи 

з певних вихідних умов. 

Найбільш уніфікованими і придатними для будь-яких відгуків 

та факторів вважаються функції регресії у вигляді відрізків ряду 

Тейлора. Функція відгуку апроксимується у вигляді 

поліноміального рівняння регресії [6]:  
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де k – число факторів; ŷ  – розрахункове значення параметра 

оптимізації; b0 , bі , bij , bii – коефіцієнти регресії, які визначають 

статистичним шляхом на основі експериментів; xi – кодована 
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 ; Хі – натуральне значення 

інтервалу варіювання і-того фактору, Хі – натуральне значення 

рівнів і-того фактору (Xi0 – основний рівень варіювання).  

Кодована змінна може набувати значень –1; 0; +1. Це зручно 

при експериментальних дослідженнях, оскільки обробка дослідних 

даних виконується у стандартній формі, незалежно від конкретних 

умов задачі, що істотно спрощує обчислення.  

У дослідженні вирішено врахувати фактори, які суттєво 

можуть вплинути на водонепроникність бетону: параметром 

оптимізації є водонепроникність бетону, а факторами впливу 

прийнято: Х1 – водоцементне відношення, В/Ц; Х2 – марка цементу, 

кгс/см
2
; Х3 – витрата пластифікатора (добавки), %. Ці фактори не 

мають між собою кореляції. 
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Кодування факторів для переводу натуральних факторів у 

безрозмірні величини з метою побудови план-матриці 

експерименту наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Умови планування експерименту 
Фактори  Рівні варіювання 

Інтервал 

варіюван-

ня 

Натуральний вигляд Кодова-

ний 

вигляд 
-1 0 +1 

Водоцементне  

співвідношення, В/Ц 

 

х1 

 

0,40 

 

0,45 

 

0,50 

 

0,05 

Марка цементу, кг/см
2
 х2 300 400 500 100 

Витрата пластифіка-

тора (добавки), % 
х3 0,10 0,15 0,20 0,05 

 

У практиці досліджень з технології бетону [6, с. 51] часто 

застосовують плани Бокса-Бенкена, матриця якого для трьох 

факторів наведена в табл. 3. 

Таблиця 3 

Матриця плану Бокса-Бенкена та вихідні експериментальні дані 

Точки 

плану 

Матриця 

планування 

Квадрати 

змінних 

Взаємодії 

факторів 

Вихідний 

параметр 

 уі х1 х2 х3 х
2
1 х

2
2 х

2
3 х1х2 х1х3 х2х3 

1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 0 0 у1 

2 +1 –1 0 +1 +1 0 –1 0 0 у2 

3 –1 +1 0 +1 +1 0 –1 0 0 у3 

4 –1 –1 0 +1 +1 0 +1 0 0 у4 

5 +1 0 +1 +1 0 +1 0 +1 0 у5 

6 +1 0 –1 +1 0 +1 0 –1 0 у6 

7 –1 0 +1 +1 0 +1 0 –1 0 у7 

8 –1 0 –1 +1 0 +1 0 +1 0 у8 

9 0 +1 +1 0 +1 +1 0 0 +1 у9 

10 0 +1 –1 0 +1 +1 0 0 –1 у10 

11 0 –1 +1 0 +1 +1 0 0 –1 у11 

12 0 –1 –1 0 +1 +1 0 0 +1 у12 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 у13 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 у14 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 у15 



"Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 9, 2018 

62 

За складеною матрицею (табл. 3) будуть виготовлені зразки для 

визначення водонепроникності бетону, причому по 6 шт. кожної 

серії [1, п. 3.2.]. При виготовленні цих зразків з бетонної суміші слід 

видалити усі зерна заповнювача розміром понад 40 мм.  

Вихідним параметром уі в табл. 3 є водонепроникність. 

Визначати водонепроникність бетону для кожної серії зразків 

будемо за методом "мокрої плями" [1, п. 8.2.]. 

Гідротехнічний бетон повинен виключити поглинання води та 

звести імовірність руйнування до нуля, адже він має забезпечувати 

довготривалий термін експлуатації будівель та споруд, які 

перебувають під впливом води. Для отримання якісних 

водонепроникних конструкцій потрібно чітко дотримуватися 

технології виробництва гідротехнічного бетону. Оскільки на 

водонепроникність бетону впливає чимало факторів, то визначити 

ступінь їх впливу можна за допомогою системного аналізу, 

виконавши математичне моделювання з отриманням рівняння 

регресії. Після встановлення адекватності рівняння регресії від 

кодованих факторів повернемось до факторів у натуральному 

вигляді. Побудуємо поверхні відгуку і зробимо висновки про вплив 

певних факторів на основну властивість гідротехнічного бетону – 

його водонепроникність. Про це йтиметься у повідомленні 2 у 

наступному випуску збірника наукових праць (№10, 2018). 
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