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Рассмотрена технология производства железобетонных конструкций. Экспериментально получено 
температурное поле на этапе термической обработки железобетонной плиты. Предложено 
техническое решение для тепловой защиты камеры тепловой обработки. 
Ключевые слова: железобетонная конструкция, температурное поле, тепловой баланс. 
 
Розглянута технологія виробництва залізобетонних конструкцій. Експериментально отримано 
температурне поле на етапі термічної обробки залізобетонної плити. Запропоновано техничне рішення 
для теплового захисту камери теплової обробки. 
Ключові слова: залізобетонна конструкція, температурное поле, тепловий баланс. 
 
A technology of enforced concrete structures manufacture is reviewed. The temperature field is experimentally 
determined at the concrete slab’s thermal treatment phase. A technical solution for heat protection of the 
thermal treatment chamber is proposed  
Keywords: reinforced concrete structure, temperature field, heat balance. 
 

 Вступ 

Відомо, що тужавлення бетону обумовлюється взаємодією цементу з водою внаслідок утворення 
нових гідратних речовин. Подальший процес твердіння визначається гідратацією клінкерних мінералів 
в’яжучого, а також мінералогічний склад заповнювача, домішки  та температура середовища, при якій 
компоненти цементу взаємодіють з водою [1]. Процес утворення цементного каменю складається з 
кількох стадій, які можна узагальнити таким чином: створення пересиченого водного розчину гідратів, 
утворення колоїдної суміші з наступним процесом кристалізації та твердіння штучного каменю. 
Гідратація бетонів з утворенням кінцевого продукту певної міцності протікає на протязі 28 діб, при 
якому набуває міцність не менш ніж 40-50 МПа. З метою прискорення вказаного процесу гідратації 
цементу застосовують нагрів зовнішнім джерелом, що за умов підвищення температури прискорює 
хімічні реакції утворення силікатів. Усі процеси, які обумовлюють тужавлення і твердіння цементу, при 
тепловій обробці прискорюються [1-3]. З іншого боку, при підвищених температурах твердіння цементу 
може призвести до передчасного припинення процесів гідратації у початковий період через недостатнє 
потрапляння вологи у середину цементних зерен. Тому при підвищених температурах потрібна більша 
кількість вологи. Крім того, при тепловій обробці цементних виробів вартість матеріалі збільшується на 
7-13% внаслідок підвищеної витрати цементу. 

Етап волго-термічної обробки формованих виробів при виробництві залізобетонних виробів 
відбувається у спеціальних камерах періодичної та безперервної дії [4].  Найбільш поширеними є такі 
енергоносії: водяна пара, димові гази та електронагрів [5].   

На заводі залізобетонних конструкцій ВАТ «Зоря Поділля» застосовується спосіб обробки 
формованих виробів у камерах шляхом подачі продуктів спалювання природного газу. Як відомо, до 
складу продуктів горіння метану входить водяна пара (приблизно 6…8 % від об’єму димових газів), що 
до певної міри задовольняє умови присутності вологи у нагрівальному агенті. Цей спосіб забезпечує як 
достатню міцність виробів, так і зменшення часу виготовлення. Наявність водяної пари повинна 
запобігати випаровуванню води з поверхні виробів з метою забезпечення технологічних умов гідратації. 
Одним з найбільш важливих технологічних параметрів при тепловій обробці залізобетону є 
температурний графік процесу. Для різних марок бетону температурні графіки мають певні відмінності у 
рівні температур, інтервалів підйому остигання та витримки. Контроль температури як правило ведеться 
за показаннями датчиків, що знаходяться у камері і відображають власне температуру нагрівального 
агенту (димових газів). За таких умов моніторингу технологічні параметри процесу силікатоутворення 
виробів лишаються невизначеними. Також залишаються не визначеними теплові характеристики камери. 

 
 Постановка задачі  

З метою встановлення відповідності режиму термічної обробки залізобетонних виробів 
регламенту, що існує та складання теплового балансу технологічного процесу на підприємстві ВАТ 



«Зоря Поділля» (м. Вінниця) та, на основі отриманих даних, розробці заходів з енергозбереження в 
роботі виконано експериментальні дослідження температурного поля залізобетонних виробів при їх 
виготовленні, розраховано тепловий баланс, побудована діаграма Сінкея та виявлені ресурси 
енергозбереження. На підставі отриманих результатів розроблено технічні заходи з енергозбереження.  
 

Експериментальне дослідження температурного поля залізобетонних конструкцій при 
тепловій обробці 

 
Для експериментального дослідження нагріву безпосередньо у плитах (на поверхні та між 

стінкою форми та бічною поверхнею плит) було встановлено датчики температур (хромель-алюмелеві 
термопари). Термопари розташовувались наступним чином: - в плиті №1 (у бетоні); на поверхні плити 
№3; у торці плити №1 (у бетоні); у торці плити №2 (у бетоні); на поверхні плити №2; на вході у камеру; в 
бічні стінці на рівні полу; на поверхні бічної стінки. Характеристики плит, що досліджувалися у тепловій 
камері,  наведено в  таблиці 1. 
  

Таблиця 1 – Загрузка камери №6 балконними плитами 
 

Марка плити Маса виробів, кг Маса залізної опалубки, кг 
1. ПБ -1 2500 3500 
2. ПБ-2 2250 3500 
3. ПБК 34 -15пр 3425 3400 
4. ПБК 34-15л 3425 3400 
Всього 11600 13800 
 

Результати досліджень 
 
Основні результати експериментальних досліджень після попереднього аналізу та відбору 

значимих даних наведені на рис. 1. 
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Рис.1. Температури нагріву залізобетонних виробів 

 

В плиті №1 
(у бетоні)

У торці плити
№2 (у бетоні)

На поверхні  
плити  №3 

У бічній стінці на рівні полу №4 



Експериментально визначалась температура гарячих продуктів згоряння природного газу на 
вході в камеру, яка змінювалася протягом нагріву у діапазоні 450 …520 °С. 

 
Розрахунок теплового балансу камери термічної обробки 
Розрахунок виконано за методикою [4] , розрахункові витрати теплоти визначаються за 

формулою: 

( ) ( )[ ] ( )∑∑ ∑ τ
−

τ
+υ−υ+υ+

τ
⋅′−′+−= e5

вн12oo12OO12MM
qq2KF5.01ttcGttcGq , 

де q- теплота, що подається на нагрів, кДж/год; GМ , GО – маса бетонної суміші та огороджуючи 
конструкцій, кг; t1 ,t2 – начальна та кінцева температура матеріалів, t’1 ,t’2 – начальна та кінцева 
температура огороджуючи конструкцій, °С; Fо Kо – сума добутку площі огороджуючої конструкції на 
відповідний коефіцієнт теплопередачі; υ1 , υ2 – початкова та кінцева температура середовища, υвн – 
температура повітря поза камерою, °С; qе – тепловиділення цементом, q5 – невраховані втрати, кДж. 

 
Отримані дані дозволили скласти тепловий баланс нагріву залізобетонних плит. Результати 

розрахунків наведені нижче у вигляді таблиці 2 та діаграми Сінкея (рис.2).  
             
 

Таблиця 2 - Тепловий баланс нагріву залізобетонних виробів (%) 
 
№ 
п/п 

Витрати теплоти Частка у загальному 
споживанні теплоти, % 

1 Корисно використана теплота (нагрів плит) 13 
2 Теплота на нагрів підлоги та стін 46 
3 Втрати з димовими газами 21 
4 Втрати у оточуюче середовище від зовнішніх поверхонь 11 
5 Теплота на нагрів металічних форм (опалубка) 9 
 Всього 100 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Тепловий баланс нагріву залізобетонних виробів 
 

Нагрів плит до середньої кінцевої температури   
(156 кВт⋅год - 15,5 м3 природного газу)  

Нагрів кришки  (~ 2 м3 природного газу)    

Нагрів опалубки 
(120 кВт⋅год, або 11,5 м3 
природного газу) 

Втрати в оточуюче середовище  
(132 кВт⋅год, або 13,2 м3 природ. газу)

Нагрів підлоги та стінок 
(560 кВт⋅год, або 56 м3) 

 

  120 м3 

Загальні витрати 
природного газу 
(1200 кВт⋅год, або 
120 м3 природного 
газу) 

Втрати з димовими 
газами 

(250 кВт⋅год - 25 м3 

природ. газу) 



 
Аналіз результатів та технічні рішення 
 

1. Дані, наведені в таблиці 2 свідчать про те, що теплова ефективність нагріву складає не більше 13 %.   
2. Найбільші втрати складає теплота, що акумулюється  стінами та підлогою камери (46%), що разом з 

теплотою, що акумулюється кришкою практично складає половину витрат природного газу, що 
витрачається протягом кампанії. Це, в свою чергу, призводить до необхідності підтримувати досить 
високу температуру газів, що нагрівають. За технологічним регламентом, плити завантажуються у 
«теплу» камеру (тобто таку, що не встигла остигнути після попередньої кампанії) і витримуються на 
протязі 4 годин до включення пальників.  Думка про те, що ця акумульована теплота, може бути 
використана в наступній кампанії, як джерело попереднього нагрівання плит до режимного 
включення газового пальника не підтверджується експериментально, що добре видно з рис.3., на 
якому представлені температури нагріву плит після загрузки камери до включення пальника 
протягом 4 годин попередньої витримки їх у камері. З рис.3 добре видно, що підйом температури 
склав не більше  (4 – 5)°С, тобто в середньому 10% від потрібного рівня нагріву; отже теплота, 
акумульована стінами не використовується ефективно.  До цього можна додати, що витримка плит 
протягом вказаних 4 годин зменшує у тому числі і загальну виробничу потужність камери.    

3. Технічним рішенням, яке дає можливість скоротити непродуктивні втрати теплоти може бути 
створення додаткового термічного опору між гарячими газами та масивними стінами.  
Найефективнішим термічним опором є повітряний проміжок між гріючими газами та стінами. 
Інженерна реалізація вказаного рішення запропонована у вигляді пустотілих коробок з тонкого 
металу, або у вигляді коробок, заповнених теплоізоляцією (мінеральна вата, повсть), як це показано 
на рис. 4. 

Чисельне моделювання температурного поля стіни, закритої захисними щитами було виконане з 
метою встановити мінімальний розмір повітряного зазору, який би забезпечив тепловий захист бічних 
стін таким чином, щоб температура стіни не підвищувалася суттєво вище від температури 
навколишнього середовища. Результати моделювання показані на рис.5, де видно, що вказані умови 
виконуються при товщині повітряного шару не менше 0,075 м. Для впровадження рекомендовано 
товщину шару 0,1 м.  
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Рис.3 Початковий етап роботи камери (витримка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Рис.4. Коробчасті щити для теплового захисту камери 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Температура нагріву щитів при цьому досягає (78-80) °С. Розрахункова маса щитів складає біля  

1250 кг. Для вказаних температур кількість теплоти, яка буде акумульована щитами 40 МДж, що 
еквівалентно кількості 1,3 м3 природного газу. Якщо навіть врахувати поточні втрати теплоти, яка буде 
передаватися через щити до навколишнього середовища (це становитиме приблизно за час нагріву до 2,4 
м3 природного газу), то економія природного газу складає 53 м3, що грошовому виразі це еквівалентно 
139 грн. Для загальної кількості 240 кампаній за рік для однієї камери економічний ефект становить 
33 360 грн/рік. 
 

Висновки 
 

1.Проведені експериментальні дослідження показали наявність суттєвого потенціалу економії 
енергоресурсів (природного газу) у галузі виробництва будівельних матеріалів.                                    
2.  Розрахунковим шляхом визначені кількісні дані щодо можливого скорочення кількості 
енергоносія, що складає не менше 50 % від існуючих витрат природного газу. 

3. Розрахунковим шляхом обґрунтовано ефективне маловитратне технічне рішення щодо 
вдосконалення теплових параметрів камери теплової обробки залізобетонних виробів, що 
забезпечує біля 44% можливої економії природного газу.  

 
а) б) 

Рис.5 Температурне поле стінки камери: 
а) за відсутністю теплової ізоляції; б) при наявності коробчастих щитів 



4. Перспективним є подальше дослідження температурних полів при виготовленні бетонних виробів 
при запровадженні коробчастих щитів у теплових камерах. 
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