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CZU 691.536.21 

 

Izbînda A., Lvovschi E., Achimov A. 

 Conductibilitatea termică a betonului în raport cu 

structura 
 

Abstract 

In this paper we present a study of the thermal conductivity of concrete,  which is 

one of the most important characteristics of lightweight concrete, and in some cases, the 

calculation of structures  important for heavy concrete. The unit of thermal conductivity W / 

mK is the thermal conductivity of the material in which the steady state is established by 

means of heat flow density of 1 W/m2 which leads to a thermal gradient of 1 K / m. 

Experimental methods to determine coefficient based on heat transfer flows that pass 

through the material with a defined-in the valuation period of time, when installed Engine air 

flow and temperature. 

 

Rezumat 

Articolul prezintă studiul asupra conductibilităţii termice a betonului , care este una 

din cele mai importante caracteristici a betoanelor uşoare, iar în unele cazuri la calculul 

construcţiilor privind acţiuni termice  este important şi pentru betoanele grele. Unitatea 

conductibilităţii termice – W/mK prezintă conductibilitatea termică a substanţei în care în 

regim staţionar se stabileşte un torent cu densitatea termică 1 W/m2 ce aduce la gradientul 

termic 1 K/m. 

Metodele experimentale de determinare a coeficientului de conductibilitate sunt 

bazate pe schimbul termic, care trece prin material de dimensiuni normate în timp stabilit, la 

rezistenţa şi temperatura indicată. 

 

Резюме 

В данной работе представлено изучение термической проводимости бетона , 

которая является одним из важнейших характеристик легких бетонов, а в некоторых 

случаях при расчете конструкций  важен и для тяжелых бетонов. Единица тепловой 

проводимости W/mK представляет теплопроводность материала в котором 

стационарный режим устанавливается при помощи потока с термической 

плотностью в 1 W/m2 который приводит к термическому градиенту 1 K/m. 

Экспериментальные методы по определению коефициента основываются на 

теплообмене потоков, которые проходят через материал с установленными 

размерами в нормированом периоде времени, при установленных сопртивлении и 

температуры.  
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Introducere 

În acest articol se analizează principalele efecte ale reabilitării 

protecţiei termice a  clădirilor cu anvelopă din beton, care au implicaţii 

asupra consumului energetic pentru încălzire şi asupra gradului de confort 

al ocupanţilor din clădire. 

Conductibilitatea termică a betonului  este una din cele mai 
importante caracteristici a betoanelor uşoare, însă în unele cazuri la calculul 

construcţiilor privind acţiuni termice  este important şi pentru betoanele 
grele. 

Unitatea conductibilităţii termice – W/mK prezintă conductibilitatea 

termică a substanţei, în care, în regim staţionar se stabileşte un torent cu 
densitatea termică 1 W/m2 ce aduce la gradientul termic 1 K/m. 

 

Metodologia de cercetare 

Metodele experimentale de determinare a coeficientului de 

conductibilitate sunt bazate pe schimbul termic, care trece prin material de 

dimensiuni normate în timp stabilit, la rezistenţa şi temperatura indicată. 

Actualmente calculul termic al  nu este posibil. Metodele experimentale 

de determinare a  şi aparatele pentru efectuarea încercărilor pot fi 
împărţite în două grupe: 

1. Bazate pe măsurări în regim staţionar; 

2. Bazate pe măsurări în regim ne staţionar. 

În primul caz de regim termic staţionar prin cercetări teoretice şi 

experimentale se asigură o mare corectitudine de determinare a , însă 
aceste metode sunt complicate şi necesită mult timp – 10 şi mai multe ore. 

Metoda, care verifică  în regim nestaţionar a torentului termic, este mai 
puţin precisă însă, viteza verificării (10-30 min.) oferă posibilitatea de a 

efectua încercări operative la producere. 

Determinarea conductibilităţii termice a betonului este caracterizată 

cu o precizie considerabil mai mică decît alte proprietăţi ai betonului. 

Influenţa a mai multor factori: pierderile de căldură a modelelor, starea 

suprafeţei betonului, contactul betonului cu aparatajul, precizia măsurărilor, 

variaţia umidităţii, neuniformitatea structurii betonului şi altele, sunt greu 

de evidenţiat. 
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La pregătirea modelelor din beton, pentru efectuarea încercărilor de 

determinare a conductibilităţii termice , este necesar de a îndeplini 
următoarele condiţii: 

- omogenitatea modelelor din beton în serie, care este asigurată prin 

alegerea minuţioasă a probei din beton, repartizarea între modele, condiţiile 

stabile de compactare şi întărire; 

- corectitudinea dimensiunilor modelelor în serie, care este asigurată 

prin respectarea condiţiilor standardului; 

- calitatea suprafeţei modelelor din beton: suprafaţa nu trebuie să fie 

unsuroasă şi să fie minuţios şlefuită; 

- repartizarea uniformă a apei în model în cazul, cînd betonul se 
verifică nu în stare absolut uscată. Asigurarea condiţiei acestea poate fi 

realizată numai cu condiţia, că modelele extrase din mediul păstrării trebuie 

să se afle 2 zile în condiţii t = 20C şi  = 65-70 %. Condiţia aceasta nu se 

respectă în cazul, cînd  se determină cu evidenţa gradientului umidităţii pe 
grosimea modelului. 

La transportare, este necesar de a respecta măsuri pentru protejarea 

modelelor de distrugere şi variaţia umidităţii. 

Pentru calculul , la umiditate constantă, pot fi folosite următoarele 
ecuaţii: 

 

 = ¸usc + Kum (Wmc
um / 100000);                           ( 1 ) 

    

Kum = [(um - usc) / W mc
um] x 100000.                     ( 2 ) 

 

unde: um şi usc – corespunzător coeficientul de conductibilitate 
termică a modelelor în stare umedă şi uscată; 

W – umiditatea betonului; 

mc
um – diferenţa între masa în stare umedă şi uscată. 

Rezultate obţinute şi discuţia acestora 

În Tabelul 1 sunt prezentate conductivităţile termice măsurate ale 
cîtorva dintre materialele folosite pentru închiderea unei clădiri (pereţi 

exteriori) şi grosimea necesară închiderii, în vederea asigurării unui 

coeficient de pierdere termică de 0,13 W/m²K. 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii al MDRC, N.1, Vol. 2,  2012 

 

8 

 

Tabelul 1 
Nr. Material Conductivitatea 

termică, (W/mlK) 

Grosimea 

necesară (ml) 

1. Beton 2,100 15,80 

2. Cărămidă plină 0,800 6,02 

3. Cărămidă cu goluri 0,400 3,01 

4. Lemn 0,130 0,98 

5. BCA 0,110 0,83 

6. Polistiren, vată minerală 0,040 0,30 

 

Coeficienţii teoretici de termoconductibilitate, indicaţi în normative, 

pentru unele tipuri de betoane, nu întotdeauna corespund realităţii, ceea ce 

se explică prin evaluarea incorectă a influenţei umidităţii betonului asupra 

termoconductibilităţii lui.  

Pentru mărirea exactităţii şi siguranţei calculelor termotehnice 

trebuie calculată termoconductibilitatea betonului umed. Aceasta poate fi 

rezolvată prin utilizarea formulii: 

 

 = K11 ,
)(2

)(22

2121

2121








                              ( 3 ) 

 

în care , 1, 2 – coeficienţii de termoconductibilitate 

corespunzători, sistemului dispers, mediului dispers şi fazei disperse;  - 
concentraţia incluziunilor în volum; K1 – coeficient de corecţie, care 

permite calularea după ( 3 ) a termoconductibilităţii sistemelor (Tabelul 2). 

Tabelul 2 
2/1 Valorile K1 la  

<0,3 0,3-0,7 >0,7 

sub 0,1 0,9 0,85 0,8 

0,1-0,2 0,95 0,9 0,85 

0,2-2,0 1,0 1,0 1,0 

2,0-3,0 1,05 1,1 1,15 

peste 0,3 1,1 1,15 1,2 

 
Folosind succesiv formula ( 3 ) pentru piatra de ciment (ciment 

hidratat + aer umed), componenta soluţiei (piatra de ciment umedă + nisip) 
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şi betonului (componenta soluţiei + agregat măşcat) se calculează 

termoconductibilitatea betonului. 

 

Concluzii 

Metoda actuală de calcul a termoconductibilităţii necesită o 

îmbunătăţire, care trebuie să includă metoda de calcul propusă.  

În condiţiile economice şi energetice actuale, o problema de interes 
global o reprezintă reducerea consumului de energie în sectorul cladirilor 

de locuit. În acest scop este absolut necesar ca, în cel mai scurt timp, 

lucrările de îmbunataire a protecţiei termice la clădiri să se realizeze 

conform prevederilor cuprinse de reglementările aflate în vigoare.  

Reabilitarea termoenergetică a anvelopei din beton a clădirilor de 

locuit existente se obţine prin mărirea gradului de protecţie termică a 

elementelor de construcţie componente, conducînd la reducerea 

cheltuielilor de investiţie necesare pentru reabilitarea/modernizarea 

instalaţiilor de încălzire datorită micşorării necesarului de căldură a 

clădirilor. Reabilitarea termică a clădirilor existente determină reducerea 

însemnată a consumului de energie pentru încălzire, asigură un grad de 
confort mai ridicat şi condiţii igienice mai bune, iar în acelaşi timp se 

realizează şi reducerea poluării mediului înconjurător. 
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УДК 691.699.86 

 

Lupuşor N., Izbinda A. 

Studiul caracteristicilor betoanelor spumate pe baza 

reziduurilor calcaroase 

 

Adstract 

The  making  of  complex researches of resistance  and compact  properties  of  

concrete  on  the  base  of  limestone  offal  that  contains  a  huge  pitch  of  concrete  

components  on  the  base  of  nominal  materials.  These  researches  have  distinguished  the  

general  laws  of  these  properties  of  these  properties  of  concrete  in  dependent  ce  on  

characteristic  of  their  structure. 

 

Rezumat 

Efectuarea cercetărilor complexe a proprietăţilor de rezistenţă şi de compactare a 

betoanelor pe baza de reziduuri calcaroase, conţine un diapazon mare de componenţe a 

betoanelor pe baza materialelor nominalizate. Aceste cercetări au evidenţiat legităţile 

generale a acestor proprietăţi a betoanelor în dependenţă de caracteristica structurii lor.  

 

Резюме 

Комплексное исследование физико – механических свойств бетонов на основе 

отходов камнепиления предполагают множество составов данных бетонов. Данные 

исследования выявили взаимосвязь между основными свойствами данных бетонов от 

характеристики структуры. 

 

Introducere 

 Efectuarea cercetărilor complexe a proprietăţilor de rezistenţă şi de 

compactare a betoanelor pe baza de reziduuri calcaroase, conţine un 

diapazon mare de componenţe a betoanelor pe baza materialelor 

nominalizate. Aceste cercetări au evidenţiat legităţile generale a acestor 

proprietăţi a betoanelor în dependenţă de caracteristica structurii lor. 

1. Materii prime 

Au fost studiate trei tipuri de betoane pe baza reziduurilor de la 

concasarea calcarelor: beton pe baza particulelor mărunte, în calitate de 
umplutură în beton se folosesc reziduurile de la concasarea calcarelor din 
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cariera Micăuţi; betoane carbonatice, în care în calitate de agregat măşcat se 

foloseşte pietriş de calcar din Micăuţi, iar în calitate de agregat mărunt – 

reziduurile de la concasarea calcarului din aceeaşi carieră; cheramizitobeton 

pe baza prundişului şi reziduurilor de la concasarea calcarelor. În toate 

betoanele s-a folosit cimentul portland de M 400 din Rîbniţa. În calitate de 

material spumogen a fost utilizată răşina lemnoasă saponificată, care se 

obţine în urma prelucrării lemnului şi prezintă o substanţă tensioactivă 

superficială. Răşina lemnoasă saponificată se mai utilizează în calitate de 

adaos plastifiant la producerea betoanelor şi mortarelor. Ea prezintă o 
substanţă vîscoasă, de o culoare gri închisă, iar la amestecarea cu apa, după 

un anumit regim, formează o spumă tehnică omogenă, destul de stabilă, cu 

forma porilor închişi fiind folosită la producerea betoanelor spumate. 

2. Calculul dozajului betonului 

În urma studiului efectuat s-a constatat, că toate metodele existente 

nu pot fi adaptate la calculul dozajului betoanelor spumate pe baza 

deşeurilor industriale. A fost elaborată o metodă nouă de calcul, care constă 

din următoarele stadii: 

 Calculul consumului de material liant, kg 

L = [ρB : Kc (1 + A/C)]*V; 

unde: 

       ρB – densitatea betonului proiectată, kg/m3; 

       Kc – coeficientul de calitate a agregatelor, kg; 

               A/C – raportul apă ciment. 

 Calculul consumului de agregat, kg 

A = L * C; 

unde: 

        L – consumul de liant, kg; 

        C – consumul cimentului, kg. 

 

 Calculul consumului de apă, l 

A = (L + A) * A/C; 
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unde: 

       L – consumul de liant, kg; 

       A – consumul de apă, l; 

       A/C – raportul apă ciment. 

 

 Calculul consumului de spumă tehnică 

S = 1 – ρB : Kc(W + A/C); 

unde: 

 ρB – densitatea betonului proiectată, kg/m3; 

 Kc – coeficientul de calitate a agregatelor, kg; 

        A/C – raportul apă ciment. 

        W – volumul absolut al 1 kg de amestec uscat. 

3. Studiul caracteristicilor principale ale betoanelor pe baza 

deşeurilor calcaroase 

S-a stabilit, că la concentraţia petrei de ciment ( c ) şi raportul  apă – 

ciment (W) egale, cea mai mare valoare a Rc este la betoanele carbonatice, 

o rezistenţă mai mică o are betonul pe baza reziduurilor de calcar mărunte, 

cea mai mică rezistenţă o are cheramzitobetonul. Betonul pe bază de 

cheramzit posedă o rezistenţă  mai mare, deoarece are o porozitate mai 

mică a zonei de contact, dintre piatra de ciment şi agregat, pe contul 

majorării rezistenţei mecanice a granulelor calcaroase datorat îmbibării 

porilor de la suprafaţa lor cu pastă de  ciment, care după întărire măreşte 
Rc. 

Rezistenţa la încovoiere a fost mai mare la betoanele pe baza 

reziduurilor de la concasarea calcarelor. Aceasta se explică prin o aderenţă 

mai bună în beton, între piatra de ciment şi agregat, din cauza capacităţii 

mai mare de a reacţiona din partea reziduurilor mărunţite de la concasare, 

decît la pietrişul de calcar de fracţia 10 – 20 mm. 

Atrage atenţia mărimea crescută a Rti/Rc la betoanele studiate, pe 

baza reziduurilor de calcar, (aceasta a variat în limitele 0,15 - 0,20), atunci 

cînd la betoanele grele ordinare această mărime constituie 0,05 – 0,10. De 

aici rezultă concluzia, că betoanele pe baza reziduurilor de la concasarea 
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calcarelor, poate fi recomandată pentru folosire în construcţiile, ce lucrează 

la încovoiere (grinzi, panouri etc.). 

Pentru recomandarea betoanelor, pe baza reziduurilor de la 

concasarea calcarului pentru utilizarea industrială, este necesar de studiat 

amănunţit proprietăţile lor specifice. 

Practica constricţiilor în republică a arătat, că gelivitatea este o 

proprietate importantă, ce determină termenul de exploatare a 

construcţiilor. 

S-a studiat şi s-a comparat gelivitatea betoanelor, pe baza 
reziduurilor de concasare a calcarelor, cu gelivitatea betonului greu simplu 

pe baza pietrişului de granit. 

Cum s-a menţionat, concluzia obiectivă a superiorităţii, după 

proprietăţi, a unui sau a altui beton, poate fi făcută la compararea 

betoanelor cu caracteristici de structură egale: concentraţia petrei de ciment 

( c ) şi raportul apă ciment a ei (W). Această metodă de comparare a fost 

folosită în experimente. 

S-a stabilit, că folosirea amestecurilor vîscoase de beton (W = 0,24) 

gelivitatea betonului, pe baza pietrişului de granit, este mai mare decît 

gelivitatea betoanelor pe baza reziduurilor de la concasarea calcarului, iar la 

W = 0,34 – 0,44 (vîscoase şi amestecuri de beton  plastice, cel mai frecvent 

folosite în producerea articolelor de beton şi  beton armat), betonul pa baza 
reziduurilor de la concasarea calcarului, depăşeşte după gelivitate betonul 

pe baza pietrişului de granit.  

Pentru explicarea acestei funcţii a fost studiată porozitatea 

diferenţială a betoanelor, ce se compară pentru studierea porozităţii 

diferenţiale şi a fost folosită metoda în trei etape de saturare cu apă a 

probelor de beton, ce oferă posibilitatea de a departaja porozitatea 

betoanelor din punct de  vedere a gelivităţii în trei grupe: 

– “pasivă”, ce nu influenţează asupra gelivităţii; 

– “periculoasă”, ce influenţează brusc şi negativ asupra gelivităţii; 

– “de rezervă”, influenţează pozitiv asupra gelivităţii din cauza 

efectului “de amortizare”. 

În toate probele studiate la gelivitate, înainte de încercarea acestora, 

au fost evidenţiate trei grupe de pori. S-a stabilit, că volumul porilor de 

grupa a doua, în betoanele pe baza reziduurilor calcaroase de la concasare, 

la W = 0,24 este mai mare, ca în betonul pe baza granitului, iar la W = 0,34 
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– 0,44 mai mic, ceea ce explică gelivitatea ridicată a betoanelor pe baza 

reziduurilor calcaroase de la concasare, preparate din amestecuri plastice şi 

vîscoase temperat. 

S-a stabilit, că dilatarea termică maximală a betoanelor, pe baza 

reziduurilor de calcar concasat, la îngheţul componenţilor acestui beton 

(calcar şi piatră de ciment) este, practic, egală. Aceasta indică asupra 

compatibilităţii termice a reziduurilor de la concasarea şi a petrei de ciment 

şi, deci, se poate prognoza cu siguranţă gelivitatea înaltă a betoanelor, pe 

baza reziduurilor calcaroase de la concasare. 

S-a stabilit, că impermeabilitatea betoanelor, pe baza reziduurilor 

calcaroase de la concasare, este mai mare ca impermeabilitatea betoanelor 
pe baza pietrişului de granit. 

Aceasta se explică prin faptul, că reziduurile calcaroase de la 

concasare absorb excesul de apă, ce se formează în zona contactului între 

piatra de ciment şi agregat, contribuind astfel la micşorarea cantităţii şi 

mărimii capilarelor de provenienţă sedimentară – căile principale de filtrare 

a apei prin beton. 

S-a determinat, că calitatea porilor intercomunicanţi, în betonul pe 

baza reziduurilor calcaroase de la concasare, este mai bună decît în 

betoanele pe baza pietrişului de granit. În primul rînd, porii în primul tip de 

beton, în masa sa, sunt mai mărunţi. Astfel, de exemplu, la W = 0,34, porii 

cei mai mărunţi, cu diametrul 1 mkm, în betoanele cu granit - 20%, iar pe 
baza reziduurilor de la concasare – 35%. În al doilea rînd, şi aceasta este 

principalul, în betoanele cu pietriş de granit diametrele porilor sunt 

considerabil mari, prin care se infiltrează apa. De exemplu, diametrele 

maximale a acestor pori, în betoanele cu pietriş de granit, cu acelaşi W = 

0,34 constituie 28 mkm, iar în betoanele, pe baza reziduurilor calcaroase de 

la concasare, aceştea sunt, practic, de două ori mai mici – 16 mkm. Această 

analiză a porozităţii betoanelor, pe baza reziduurilor de la concasarea 

calcaroasă, explică superioritatea betoanelor, pe baza reziduurilor 

calcaroase de la concasare, din punct de vedere a impermeabilităţii, faţă de 

betoanele tradiţionale cu pietriş de granit. 

În legătura cu faptul, că apele naturale ale Moldovei sînt puternic 
mineralizate (concentraţia ionilor de sulfat în ele ajunge pînă la 2000 mg la 

litru), cercetarea rezistenţei sulfurice a betoanelor prezintă o problemă 

foarte actuală. De aceea a fost studiată rezistenţa sulfurică a betoanelor pe 

baza reziduurilor de calcar concasat.  
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S-a stabilit, că rezistenţa sulfurică a betoanelor cu reziduuri 

calcaroase de la concasare şi a celor pe baza pietrişului de granit creşte 

considerabil. Concluzia este neobişnuită, dacă de luat în consideraţie faptul, 

că odată cu creşterea conţinutului de ciment în beton, creşte firesc volumul 

de hidroaluminat de calciu şi volumul general al porilor, atunci rezultă 

creşterea cantităţii mediului agresiv (a ionilor SO4), ce a pătruns în beton. 

Unicul rezultat pozitiv, ca rezultat de la mărirea conţinutului de ciment, este 

micşorarea volumului porilor, din zona de contact, dintre piatra de ciment şi 

agregat. Probabil, această micşorare, ca efect pozitiv domină şi de aceea 
asigură o ridicare a rezistenţii sulfurice a betoanelor. 

În afară de aceasta, s-a stabilit, că rezistenţa sulfurică a betoanelor, 

cu reziduuri calcaroase de la concasare, este mai înaltă decît rezistenţa 

sulfurică a betoanelor cu granit. Acest lucru se explică prin diferenţa în 

cantitate şi calitate a porilor din zona de contact în betoanele ce se compară. 

În betoanele pe baza reziduurilor de la concasarea calcarelor, cum s-a 

menţionat în cadrul studierii gelivităţii şi impermeabilităţii, porozitatea 

zonei de contact este mai mică şi mai măruntă, decît la betoanele cu granit. 

De aceia, betoanele pe baza reziduurilor, de la concasarea calcarelor, 

se poate de folosit pentru executarea construcţiilor, ce lucrează în contact 

cu apele de sol, puternic mineralizate, adică pentru elementele construcţiilor 

subterane. 

Complexul de cercetări executate asupra proprietăţilor betoanelor, 

pe baza reziduurilor de la concasarea calcarelor (gelivitatea, 

impermeabilitatea, rezistenţa sulfurică, rezistenţa la fisurare), a permis 

rezolvarea problemei – influenţei acestor proprietăţi asupra elaborării 

componenţei betoanelor. 

De un şir de învăţaţi a fost studiată interacţiunea dintre ciment şi 

microîmplutura de calcar. Au fost studiate formaţiunile noi de la 

interacţiunea CaCO3 şi var nestins, ce se degajă la hidratarea cimentului. S-

a cercetat interacţiunea între CaCO3 şi componenţii portlandcimentului. 

Un mare aport în rezolvarea problemei interacţiunii, între carbonat 

de calciu şi unii componenţi ai cimentului, au adus savanţii P.P. Budnikov, 
V.M. Kalbasov şi A.S. Panteleev. S-au sintezat minerale de ciment ce 

conţin aluminiu: aluminatul tricalcic 3Ca0  Al2O3 (C3A) şi tetraalumoferita 

4CaO  Al2O3  Fe2O3 (Ca4AF), în care s-au introdus  diferite 
microîmpluturi calcaroase. Pentru comparare s-a introdus, de asemenea, 

agregat mărunt din cuarţ. 
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Cu ajutorul analizei termice, roentghenografice şi petrografice s-a 

stabilit, că “… agregatul mărunt de calcar nu este un adaos inert. În 

procesul hidratării el intră în interacţiune chimică cu mineralele, ce conţin 

aluminiu a clincherului de portland – ciment. În rezultatul acestei 

interacţiuni în produsele hidratării apare o fază nouă, care pe baza 

constantelor optice şi roentghenostructurale a fost identificată ca 

carboaluminat de calciu 3CaO  Al2O3  CaCO3  11H2O”. 

Acelaşi compus a fost găsit de un şir de cercetători (G. Bessei, G. 

Ferran, R. Terriciani, G. Sippa, E. Carlson) în alte condiţii. 

Este caracteristic faptul, că agregatul de cuarţ, introdus de aceiaşi 

dispersitate, ca şi carbonatic, nu influenţează simţitor asupra hidratării C3A 

şi C4AF la întărirea în condiţii normale. 

Schimbarea componenţei de fază a noilor formaţiuni, ce apar la 

hidratarea mineralelor clincherului C3A şi C4AF în prezenţa agregatelor 

mărunte, este cauza schimbării calităţilor fizico – mecanice ale lor. Probele 

din C3A pur posedă o rezistenţă neînsemnată. Introducerea agregatelor 

mărunte de calcar măresc de mai multe ori rezistenţa acestui mineral. 

Acestea, în majoritatea cazurilor, sporesc rezistenţa C4AF, în acelaşi timp 

agregatul mărunt de cuarţ  micşorează rezistenţa. O rezistenţă înaltă capătă 

agregatele mărunte de calcar şi cu alte minerale ale clincherului de ciment. 

Bunăoară alitul, cu agregat mărunt de calcar, ne dă o rezistenţă de 2 ori mai 

mare, decît cu cuarţul. Rezultate ceva mai bune ne dă calcarul şi în cazul cu 

C2S. Pe baza experienţelor s-a făcut concluzia asupra interacţiunii 

cristalochimice dintre CaCO3 şi C3S, ce se exprimă în concreşterea acestor 
minerale ca rezultat a asemănării lor chimice şi a parametrilor reţelelor 

cristaline. 

Astfel, agregatul de calcar, după indicatorii de rezistenţă, în 

amestecurile de ciment are o superioritate clară faţă de cuarţ. 

Betonul proaspăt preparat, pe baza pietrişului calcaros, prezintă un 

corp capilar – poros, compus din agregatul poros şi amestecul de ciment. 

Granulele agregatului poros, ce posedă capacitatea de a absoarbe apa, iau 

apa din amestecul de ciment, în rezultat ultimul, după contact cu agregatul 

se compactează. În procesul întăririi ulterioare apa, acumulată de granulele 

agregatului, din nou este cedată petrei de ciment, ceea ce influenţează 

pozitiv asupra formării rezistenţei lui. 

La proiectarea compoziţiei betoanelor obişnuite, în calitate de 

caracteristică de bază se ia raportul apă – ciment, de care depinde rezistenţa 

betonului. Pentru betoanele uşoare pe baza agregatelor poroase raportul apă 
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– ciment, determinat în mod obişnuit, este convenţional, deoarece o parte 

importantă de apă din amestecul de beton se absoarbe de agregat. În acest 

caz la compararea betoanelor uşoare pe baza diferitor agregate este mai 

bine de folosit A/C “reală”, egală: 

 

Ar  =  A – Au , 

                                           C  C 

 

unde   A – cantitatea de apă , ce este introdus în amestec 

Au - cantitatea de apă , ce merge la umectarea agregatului 

C – cantitatea de ciment 

Însă, determinarea raportului A/C “reală” este destul de greoaie, 

deoarece cantitatea de apă, ce se consumă pentru umectarea granulelor 

agregatului, depinde nu numai de propria umiditate, porozitate, dimensiunii 

fracţiei etc., dar, de asemenea, de timpul ţinerii amestecului înainte de 

punere în operă. Pe parcursul acestei perioade de timp are loc absorbţia de 

apă de către agregat şi raportul A/C “reală” se micşorează, provocînd 

micşorarea mobilităţii amestecului. 

Acest fapt trebuie de luat în consideraţie la prepararea betoanelor 

calcaroase, pentru ca acestea să posede în momentul distribuirii mobilitatea 

necesară, iar la proiectarea compoziţiei betoanelor de folosit raportul apă – 
ciment convenţional. 

Rezistenţa betonului, în mare măsură, se determină de rezistenţa 

iniţială a agregatului. În majoritatea cazurilor rezistenţa betoanelor, pe baza 

calcarelor de rezistenţă mică şi mijlocie, rezultă mai înaltă, iar pentru 

calcarele dure - egală sau mai mică decît rezistenţa agregatului. Pe baza 

cercetărilor făcute de prof. M.A. Iacubovici se obţine dependenţa 

orientativă între rezistenţa petrei (R1) şi a betonului (Rb): pentru calcarele 

cu  

R1 = 100 kg/cm2 şi consum de ciment 250 – 300 kg/m3 

Rb = (1,0 : 1,5) R1,  

şi pentru calcarele cu R1  200 kg/cm2  

Rb = 0,6 R1,  
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Pentru betoanele pe baza calcarelor cu o rezistenţă mică de marca 7 

– 15: 

Rb = (2 : 4) R1, 

În figura 1 este prezentat graficul dependenţei Rb = f(R1) pentru 

betoane, pe baza calcarelor, de diferită rezistenţă la consumul de ciment 

circa 200 kg/m3. 

R kg/cm2 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

R1 
 
 

 
 

Fig. 1 Funcţia dintre rezistenţa batonului şi rezistenţa agregatului din calcar poros 

 

Concluzii 

Cercetările efectuate oferă posibilitatea de a obţine materiale de 

construcţie pentru îngrădire cu proprietăţi performante din punct de vedere 

atât a rezistenţelor mecanice, cât şi privind problema conservării energiei 

termice. Totodată este rezolvată problema materiei prime prin utilizarea 

materialelor autohtone şi deşeurilor industriale (deşeuri de la prelucrarea 

calcarului). 
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Колесниченко М.
*
, Куликов В., Лупушор Н. 

Динамика поведения вязкости, кратности и 

стойкости пен  

поверхностно-активных веществ во времени 

 

Abstract 

It seems important to study the life cycle of the foam, its aging process, in connection 

with the fact that viscosity and foam stability is in direct function of the structure and size of 

foam cells, which, among other things, changes in time. 

Try to identify the causes, related to surface-active properties of substances, 

influencing the trends described above. It is obvious that the viscosity of foam in this case will 

necessarily change. Through our own research to determine the viscosity of freshly prepared 

foams and foams that are subject to aging. 

Foams were investigated on the basis of ammonium and sodium salts of fatty 

sulphonaphthenic with added saponin and gelatin. 

 

Rezumat 

Pare a fi important studiul ciclului de viaţă al spumei, proceselor de îmbătrânire ale 

acesteia, în legătură cu faptul, că viscozitatea şi stabilitatea spumelor se află în funcţie directă 

de structură, precum şi de mărimea celulelor spumei, care, printre altele, se modifică în timp. 

Se va încerca identificarea cauzelor, legate de proprietăţile tensioactive ale 

substanţelor, ce influenţează asupra tendinţelor descrise mai sus. Este evident, că în acest caz 

viscozitatea spumei se va modifica în mod obligatoriu. Prin cercetări proprii s-a determinat 

viscozitatea spumelor proaspăt preparate si a spumelor, ce sunt supuse unui proces de 

îmbătrânire. 

Au fost cercetate spumele pe baza de săruri de amoniu şi natriu de acizi 

sulfonaftenici cu adaosuri de saponina şi gelatină. 

 

Резюме 

Представляется важным изучение жизненного цикла пен, процессов её 

старения в связи с тем, что вязкость и стойкость пен находятся в прямой 
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зависимости от структуры, а также и от размеров ячеек пены, которые помимо 

всего прочего ещё и видоизменяются со временем. 

Попытаемся выявить причины, связанные со свойствами поверхностно-

активных веществ оказывающих влияние на вышеприведенную тенденцию. Очевидно, 

что в такой ситуации вынуждена изменяться вязкость пен. 

Нашими исследованиями была определена вязкость свежеприготовленных пен,  

а также пен, подвергающихся процессам старения.  

Исследовались пены на основе аммонийных и натровых солей 

сульфонафтеновых кислот с добавками сапонина и желатины. 

 

1. Введение 

Представляется важным изучение жизненного цикла пен, 

процессов её старения в связи с тем, что вязкость и стойкость пен 

находятся в прямой зависимости от структуры, а также и от размеров 

ячеек пены, которые, помимо всего прочего, ещё и видоизменяются со 

временем. 

Рассмотрим динамику изменения структуры пены, 

приведенную на фотографиях, как в момент ее образования, рис1а, так 
и через 8, 12 и 15 минут, рис.1 б,в,г соответственно. Наблюдаем, что и 

структура, и форма ячеек пены существенно претерпевают изменения 

во времени. 

 

Рис.1. Изменение структуры и формы ячеек пены. 

 

Попытаемся выявить причины, связанные со свойствами 

поверхностно-активных веществ, оказывающих влияние на 

вышеприведенную тенденцию. Очевидно, что в такой ситуации 

вынуждена изменяться вязкость пен. 
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2. Исследование свежеприготовленных пен и 

подвергающихся процессам старения 

 

Нашими исследованиями была определена вязкость 

свежеприготовленных пен, а также пен, подвергающихся процессам 

старения.  

 Исследовались пены на основе аммонийных и натровых солей 

сульфонафтеновых кислот с добавками сапонина и желатины. 

Зависимость вязкости, кратности и стойкости пен от концентраций 

растворов пен ПАВ приведены в табл.1 и 2. 

Так, из анализа табл.1 видно, что вязкость пен несколько 

снижается с течением времени, независимо от концентраций сапонина 

или желатины. Причем, изотерма кажущейся вязкости в зависимости 

от концентрации достигает минимума при 0,05% желатины, 

независимо от времени старения пены. На рис.2 приведена динамика 

влияния концентрации растворов на вязкость, кратность, стойкость 

пен. 

Табл. 1. Зависимость вязкости, кратности и стойкости пен от 

концентраций растворов пен ПАВ 

№ 
пп 

Концентрация раствора 
 С в % 

Вязкость, 
сек 

Кратность 
 

Стойкость, 
мин 

1 Аммонийная соль 
сульфонафтеновых кислот 0,4 

 
10.9 

 
27.9 

 
21.2 

2 То-же 0,4+ 0,01сапонина 10.3 27.2 19.8 

3 То-же 0,4+ 0,03сапонина 9.9 26.3 20.4 

4 То-же 0,4+ 0,05сапонина 9.3 23.9 22.8 

5 То-же 0,4+ 0,07сапонина 10.1 26.8 23.9 

6 То-же 0,4+ 0,09сапонина 9.1 26.9 18.7 

7 Нафтеновая соль 

сульфонафтеновых кислот, 0.4 

13.9 54.8 33.2 

8 То-же 0,4+ 0,01сапонина 13.3 42.3 30.5 

9 То-же 0,4+ 0,09сапонина 13.3 37.9 27.2 

10 То-же 0,4+ 0,09сапонина 12.3 36.1 24.9 

11 То-же 0,4+ 0,09сапонина 14.5 41.5 27.9 

12 То-же 0,4+ 0,09сапонина 13.3 46.9 28.8 
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Падение вязкости при старении пены особенно четко 

наблюдается при получении пен из аммонийной и натровой солей 

сульфонафтеиовых кислот, когда истечение жидкости происходит 

значительно быстрее. 

Другую картину мы наблюдаем у пен, полученных из 

растворов, в состав которых входит только сапонин. 

Как следует из таблицы1 и рис.2 вязкость растет по мере 

старения пен, имея предел при 15÷18 минутах старения, хотя 

количество оставшегося раствора в пене за это время меньше, чем у 
пен полученных из растворов ранее приведенных смесей. 

Стойкость и вязкость пены при наличии сапонина меньше по 

сравнению с пеной чистого раствора аммонийной соли и они 

понижаются с увеличением концентрации сапонина. 

 

 

Рис. 2 Динамика вязкости, кратности и стойкости пен аммониевой 

соли сульфонафтеновых кислот с добавкой сапонина.  

Несколько иначе себя ведут растворы с концентрацией 

сапонина 0,05÷0,07%. Стойкость таких пен выше, чем у чистого 

раствора аммонийной соли. 

По другому ведут себя пены на основе натровых солей 

сульфонафтеновых кислот, динамика поведения вязкости, кратности и 

стойкости которых приведена на рис.3. 
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Рис. 3 Динамика вязкости, кратности и стойкости пен натровой 
соли сульфонафтеновых кислот с добавкой сапонина.  

 

Таблица 2  Зависимость вязкости, кратности и стойкости пен от 

концентраций растворов пен ПАВ 

№ 
пп 

Концентрация раствора 
 С в % 

Вязкость, 
сек 

Кратность 
 

Стойкость, 
мин 

1 Аммонийная соль 
сульфонафтеновых кислот 0,4 

 
10.8 

 
27.8 

 
20.9 

2 То-же 0,4+ 0,01желатина 10.0 49.7 18.5 

3 То-же 0,4+ 0,03желатина 8.7 49.9 25.8 

4 То-же 0,4+ 0,05желатина 7.9 50.2 31.0 

5 То-же 0,4+ 0,07желатина 10.4 43.3 50.0 

6 То-же 0,4+ 0,09желатина 10.5 51.2 110.0 

7 Натровая соль сульфонафтеновых 
кислот, 0.4 

 
10.7 

54.9  
33.2 

8 То-же 0,4+ 0,01желатина 10.3 54.9 33.3 

9 То-же 0,4+ 0,03желатина 10.1 68.3 41.0 

10 То-же 0,4+ 0,05желатина 9.4 55.0 167.0 

11 То-же 0,4+ 0,07желатина 12.6 37.7 190.0 

12 То-же 0,4+ 0,09желатина 12.9 37.4 200.1 

 

3. Выводы 

Таким образом, незначительные добавки сапонина 

отрицательно влияют на поверхностные свойства чистого раствора 

аммонийной соли сульфонафтеновых кислот. 
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Совершенно другая  картина наблюдается при изучении 

поверхностных свойств растворов смесей аммонийной соли 

сульфонафтеновых кислот и желатины (см. табл. 2 и рис.4). 

Интересно отметить, что достаточно незначительной добавки 

желатины (0,01%) к чистому раствору аммонийной соли 

сульфонафтеновых кислот, чтобы кратность пены увеличилась до 

своего максимума, а стойкость достигла минимума. Дальнейшая 

прибавка желатины влияет только на увеличение стойкости пен, 

оставляя почти без изменения кратность. 

 

Рис.4 Динамика вязкости, кратности и стойкости пен аммонийной 

соли сульфонафтеновых кислот с добавкой желатина. 

При увеличении процента желатины по сравнению с 

аммонийной солью эта активность не наблюдается, и только при 
концентрации желатины, превосходящей концентрацию аммонийной 

соли в 4 раза, пенообразующая способность раствора опять 

повышается.  

Положительное влияние желатины на молекулярно-

поверхностные свойства растворов смеси можно объяснить 

адсорбцией молекул желатины на частицах аммонийной соли 

сульфонафтеновых кислот, приближающей дисперсность частичек 

аммонийной соли к оптимальной, которой соответствуют наибольшие 

кратность, стойкость и вязкость исследуемых пен. 

Аналогичные явления наблюдаются в растворах смесей ПАВ, 

содержащих соответствующие количества желатины и натровой соли 

сульфонафтеновых кислот, динамика которых приведена на рис. 5. 
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Рис.5 Динамика вязкости, кратности и стойкости пен натровой соли 
сульфонафтеновых кислот с добавкой желатина. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 

можно сделать вывод о том, что пены в процессе старения 

существенно изменяют свои характеристические свойства, такие 

как вязкость, кратность, стойкость. Причём, общие тенденции для 

различных типов пенообразователей проявляются в 

незначительных диапазонах изменения их вязкости, но при этом в 

весьма существенных колебаниях кратности и стойкости. 

Выявлены закономерности поведения пенобразователей при 

изменении концентраций аммонийных и натровых солей 

сульфонафтеновых кислот в результате их разбавления сапонином 

и желатином (гелем). 
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Опыт проектирования сейсмостойких каменных 

зданий 

 

Abstract 

This paper studies the problems of seismic design and construction of buildings of 

stone army. Safety is considered the main methods of stone masonry construction in high 

seismic zones. 

The consequences of strong earthquakes in recent years allow us to declare that the 

question of providing seismic resistance of stone masonry construction, as yet occurred, is 

present today, especially for buildings with five floors and more. An effective design solution 

proposed by Moldovan specialists for such buildings, the scheme framed and stone walls. 

 

Rezumat 

În lucrare se studiază problemele legate de proiectarea şi construcţia seismică 

clădirilor din piatră armată. Sînt analizate principalele metode privind siguranţa 

construcţiilor din piatră de zidărie în zone cu seismicitate sporită. 

Urmările cutremurelor puternice din ultimii ani ne permit să facem constatarea, că 

problema asigurării rezistenţei seismice a construcţiilor din piatră de zidărie, ca nici odată, 

este actuală astăzi, în special pentru clădirile cu cinci şi mai multe etaje. O soluţie 

constructivă eficientă, propusă de specialiştii moldoveni pentru astfel de clădiri, este schema 

cu cadre şi pereţi din piatră. 

 

Резюме 

В статье рассмотрены проблемы сейсмостойкого проектирования и 

строительства армо-каменных зданий. Проанализированы основные приемы для 

повышения надежности каменных зданий в зонах повышенной сейсмичности. 

Последствия сильных землятрясений последних лет позволяют 

констатировать, что проблема обеспечения сейсмостойкости каменного 

домостроения, как никогда, актуальна сегодня и в особенности для зданий в пять и 

более этажей. Одно из эффективных конструктивных решений, предложенных 

молдавскими специалистами для зданий этого типа, является каркасно-каменная 

схема. 
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Каменное домостроение с давних времен считается 

перспективным видом строительства. Ученые всего мира постоянно 

уделяют должное внимание проблемам сейсмостойкого строительства 

зданий и сооружений из каменного материала и, как показывает опыт 

последних десятилетий, не безуспешно. С момента начала 

интенсивного развития в бывшем СССР теории сейсмостойкости и 

практики сейсмостойкого строительства прошло около 40 лет.  

За это время выполнен большой комплекс научно-

исследовательких работ, результаты которых были опубликованы. 

Разработаны сторительные нормы и правила строительства в 

сейсмических районах, которые, постоянно совершенствуясь, 
притерпели много редакций и изданий. 

Сегодня на смену малоэтажному строительству пришли 

различные технологии по возведению каменных зданий в 7 - 10 и 

более этажей в зонах повышенной сейсмичности. Такой прогресс 

явился следствием многочисленных научных и экспериментальных 

исследований в изучении поведения конструкций, частей и элементов 

зданий из каменного материала. 

Заметное развитие этого вида домостроения наметилось со 2-й 

половины прошлого столетия, начиная с которого массивные 

стеновые конструкции 2-х - 3-х этажных зданий были заменены на 

конструкции умеренной толщины (40 - 50 см для зданий высотой в 5 - 
6 этажей). 

Новшество в данном случае заключается в том, что вместо 

используемых с давних времен в качестве антисейсмических 

мероприятий стяжных лент из кованной стали, укладываемых в 

кладку стен в уровнях надоконных перемычек и заанкериваемых по 

торцам стен, специалистами было разработано новое конструктивное 

решение в виде замкнутых из монолитного железобетона поэтажных 

антисейсмических поясов относительно небольшого сечения (40 × 40h 

и 50 × 40h см). Предложеный метод конструирования стен с самого 

начала стал широко использоваться, в основном, в жилищно-

гражданском строительстве середины прошлого столетия и был 
принят за основу при разработке типовой серии N 438, которая 

позволила существенно улучшить жилищную проблему для населения 

районов с сейсмичностью 7-8 баллов. Конечно объемно-

планировочные решения в таких домах оставляли желать лучшего, 

поскольку они диктовались примитивными конструктивными схемами 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii al MDRC, N.1, Vol. 2, 2012 

29 

 

самих зданий, в том числе: фиксированным шагом несущих 

продольных стен, ограничением размеров выступов из плана здания (в 

том числе размеров балконов, лоджий, и др.). Это обстоятельство 

толкало научных работников и специалистов различных стран искать 

перспективные направления повышения несущей способности зданий. 

Теория сейсмостойкого строительства является определяющим 

звеном в формировании концепции надежности зданий и сооружений. 

Однако, другим, не менее важным, звеном концепции является 

качество проектирования и строительства объектов в районах 
повышенной сейсмичности. 

Во второй половине прошлого столетия при непосредственном 

участии молдавских специалистов было разработано и в массовом 

порядке применено новое конструктивное решение индустриального 

каменного домостроения в сейсмических районах: так называемое 

строительство зданий по каркасно-каменной схеме 2-го типа. По этой 

схеме, как известно, каменная кладка не является чистым 

заполнителем каркаса, а непосредственно участвует в работе 

конструкций при сейсмических воздействиях совместно с элементами 

каркаса. 

Новая конструктивная схема зданий и сооружений позволила 

существенно улучшить планировочные решения; благодаря этой 
схеме, стали возможны изломы в плане зданий, поскольку на 

пересечениях стен появились монолитные стойки (колонны). В 

результате появления такой схемы, как отмечалось выше, 

существенно возросла этажность жилых домов из каменного 

материала. 

Но наиболее ценным завоеванием этой конструктивной 

системы по мнению авторов настоящей статьи, является не это. 

Имеющаяся нормативная документация по сейсмостойкому 

строительству и накопленный в связи с этим опыт расчета 

конструкций показывают, что основной составляющей сейсмического 

воздействия от землетрясений принято считать горизонтальную 
компоненту. Все этот так, если гипоцентр землетрясения находится на 

большой глубине, а эпицентральное расстояние характеризуется 

большой величиной. Именно такие землятрясения имеют место на 

территории Молдовы. Однако такая система расчетов неприемлема 

для территорий, на которых так называемые «поверхностные» 

землетрясения, от действия которых вертикальная компонента 

сопоставима с горизонтальной, либо даже превышает ее. Ряд таких 
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землетрясений произошли совсем недавно, в том числе в Спитаке 

(Армения) в 1988 году, в Нефтегорске (Россия) в 1995 году, и др. 

Большая часть зданий и сооружений, перенесших такие 

землетрясения, обрушилась, либо оказалась в аварийной ситуации от 

действия вертикальной составляющей сейсмической силы. 

Проф. Я.М.Айзенберг в монографии «Развитие концепций и 

норм сейсмического проектирования», М.1997 г., описывая 

последствия Нефтегорского землетрясения отмечал, что из-за 

«...низкой прочности материала стен их несущая способность к 

восприятию вертикальной нагрузки была сравнительно невысокой, и 

лишь незначительно превышала действующую гравитационную 
нагрузку от собственного веса конструкций. Эпицентральная область 

землетрясения находилась в нескольких километрах от Нефтегорска, и 

с учетом магнитуды землетрясения тотальное разрушение строений 

оказалось неизбежным».  Здесь же отмечается, что решающую роль в 

обрушении зданий играла вертикальная составляющая. 

Механизм такого действия весьма прост. Колебания земной 

поверхности, вызванные вертикальной составляющей сейсмической 

силы, приводят какбы к отрыву (подбрасыванию) этажей из-за 

отсутствия вертикальных связей в зданиях (вертикальных 

железобетонных включений), а действующие в этот же момент 

небольшие горизонтальные смещения не позволяют конструкциям 
здания возвратиться в исходное положение, в результате чего в 

несущих конструкциях, в которых появляются большие эксцентри-

ситеты, возникают повреждения, а нередко - и обрушения. 

Причины сейсмических разрушений сооружений, гибели тысяч 

людей и других тяжелых последствий землетрясений обусловлены не 

только ошибками сейсмологов в прогнозе сейсмической 

интенсивности и низким качеством строительных конструкций, как 

это обычно объясняется. Во многих случаях разрушения 

предопределены проектом, методологией проектирования, 

заложенной в нормативные документы. Эта методология определяется 

уровнем развития науки, которая никогда не бывает абсолютно 
завершенной. Поэтому невозможно сформулировать для норм 

универсальные формализованные правила проектирования, пригодные 

для абсолютно любых ситуаций, встречающихся в инженерной 

практике. Формализованные, по необходимости, правила, 

составляющие нормы проектирования, не могут дать абсолютную 

гарантию сейсмической безопасности. 
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Хотя, как отмечалось выше, «поверхностные» землятрясения не 

характерны для Молдовы, тем не менее в расчетах на сейсмические 

нагрузки каменных зданий , строящихся на территории Республики 

Молдова, как правило, учитывают одновременное действие 

горизонтальных и вертикальных сил. При этом значение вертикальной 

сейсмической нагрузки при расчетной сейсмичности 7-8 баллов 

принимается 15 %, а при сейсмичности 9 баллов – 30 % 

соответсвующей вертикальной статической нагрузки. 

Учитывая опыт последствий Карпатских, Газлийских, 
Ташкентского и, в особенности, Спитакского и Нефтегорского 

землетрясений, и др. молдавскими специалистами кардинально 

переработаны строительные нормы РСН 10-87 «Строительство зданий 

из блоков пильного известняка в сейсмических районах Молдавской 

ССР» и изданы новые строительные нормы "Проектирование зданий с 

каменными стенами" N 04 Р.03.02-2005. Основой этих норм является 

положение о том, что все типы каменных жилых и гражданских 

зданий в районах с сейсмичностью 7 и более баллов должны 

возводится по каркасно-каменной схеме (т.е. с вертикальными 

железобетонными стойками-колоннами). Такое конструктивное 

решение позволяет противостоять действию как горизонтальной 

составляющей сейсмической силы, так и вертикальной. 

Изложенный опыт можно рассматривать лишь в качестве 

первых шагов в совершенствовании конструктивных мероприятий в 

каменных зданиях. 

Проблема обеспечения высокой сейсмостойкости зданий 

никогда не была простой. В последние годы, в силу перехода 

Молдовы на новые пути экономической деятельности задачи 

обеспечения надежности зданий, строяшихся в зонах повышенной 

сейсмичности еще более осложнилась. Как это ни печально, но 

впереди нас ждут новые сильные землетрясения. И к ним нужно 

готовиться ни на минуту не прекращая поиски новых надежных 

конструктивно-технологических решений зданий и сооружений. Все 
эти и другие задачи складываются в единую проблему обеспечения 

надежности создаваемых нами конструктивных систем. 
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Выводы 

1. Сейсмостойкость сооружений и сейсмическая безопасность 

населенных пунктов и населения обеспечивается применением 

результатов многих весьма сложных и далеко не завершенных наук: 

сейсмологии, геологии, теории вероятности, строительной механики, 

динамики сооружений, экономики и др. 

2. Приведенный далеко не полный перечень примеров наглядно 

демонстрирует, что решение проблем, связанных с проектированием 
сложных ответственных объектов из армо-каменных конструкций, 

подвергающихся интенсивным сейсмическим воздействиям встречает 

затруднения у инженеров проектировщиков. 

3. Проектирование сложных объектов и особо ответственных, 

должно осуществляться при участии и научном сопровождении 

специалистов исследовательских институтов и разработчиков 

нормативных документов. 

4. Научное сопровождение проектирования позволит повысить 

сейсмическую надежность сооружений и безопасность людей. 
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Influenţa coroziunii elementelor din beton asupra 

stabilităţii construcţiilor 

 

Abstract 

 

The paper presents a study on the corrosion processes in reinforced concrete 

construction elements operated in harsh environments, which may influence the stability of the 

building. In the experimental program were tried and nefisurate prefisurate evidence in the 

form of beams, the service limit state (SLS) after accelerated corrosion tests in solutions of 

Na2SO4 and NaCl. Election quick schemes testing corrosive mechanism respected the 

processes occurring on the surface of reinforcement under natural conditions. 

Due to accelerated corrosion exposure prefisurate beams in Na2SO4 and NaCl 

solutions, the yield strength is 7% lower than the corresponding standard beams exposed to 

accelerated corrosion in gullies service limit state (SLS). 

The tested beams have shown good results at external influences that allows to carry 

out the further researches, is especial at studying influence of duration of the accelerated 

influence of the corrosion environment, potential of a current and other diameters of 

armatures. 

 

Rezumat 

 

În articol se prezintă un studiu privind procesele de coroziune a elementelor de 

construcţii din beton armat, exploatate în medii agresive, care pot influenţa stabilitatea 

construcţiilor. În baza programului experimental s-au încercat probe prefisurate şi nefisurate, 

sub forme de grinzi, la stadiul limită de serviciu (SLS), după testări la coroziune accelerată în 

soluţii de Na2SO4 şi NaCl. Alegerea regimurilor de testare corosivă rapide s-a făcut cu 

respectarea mecanismului proceselor care au loc pe suprafaţa armăturii în condiţii naturale.  

Datorită expunerii la coroziune accelerată a grinzilor prefisurate, în soluţii de 

Na2SO4 şi NaCl, valoarea forţei de cedare este cu 7 % mai mică, decât cea corespunzătoare 

grinzilor etalon, expuse la coroziune accelerată fără fisuri în stadiul limită de serviciu (SLS). 

Grinzile testate au demonstrat o comportare bună la acţiunea solicitărilor exterioare, 

încurajând studii viitoare asupra subiectului, cu precădere la studiul influenţei timpului de 

expunere la coroziune accelerată, intensităţii curentului aplicat şi al altor diametre de 

armături. 

 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii al MDRC, N.1, Vol. 2,  2012 

 

34 

 

Резюме 

 

В статье представлено исследование процессов коррозии железобетонных 

элементов конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, которые могут 

повлиять на устойчивость конструкций. На основании экспериментальной программы 

были испытаны пробы в виде балок с трещинами и без, на несущую способность, после 

ускоренных коррозионных испытаний в растворах Na2SO4 и NaCl. Выбор режимов 

коррозионных испытаний проводился с соблюдением механизмов процессов, которые 

проходят на поверхности арматуры, в естественных условиях.  

В результате ускореных коррозионных испытаний балок с трещинами, в 

растворах Na2SO4 и NaCl, значение усилия разрушения на 7 % ниже, чем 

соответствующее значение балок эталон, подверженые ускоренному коррозионному 

испытанию, без трещин при крайних стадиях работы. 

Испытанные балки показали хорошие результаты при внешних воздействиях, 

что позволяет провести дальнейшие исследования, особенно при изучении влияния 

продолжительности ускоренного воздействия коррозионной среды, потенциала тока и 

других диаметров арматур. 

 

Introducere 

În trecut, betonul era considerat un material „indestructibil”. Această 

convingere i-a determinat pe mulţi constructori şi proiectanţi să ignore cele 

mai elementare norme pentru a garanţa durabilitatea structurilor din beton. 

Însă, în majoritatea cazurilor, după 20-30 de ani de la exploatare, cea mai 

mare parte a construcţiilor din beton prezintă semne evidente de degradare. 

În prezent, creşterea continuă a costurilor de construcţie face ca 

uneori să fie mai avantajoasă repararea şi consolidarea construcţiilor 

degradate din beton, chiar dacă procesul de degradarea a atins un stadiu 

destul de avansat.  

Odată cu degradarea betonului concomitent are loc degradarea 

armaturii prin coroziune. În rezultat, construcţia îşi pierde capacitatea 
portantă. Armatura în beton este protejată împotriva coroziunii, în primul 

rând, prin pasivitatea dată de alcalinitatea betonului (valoarea pH-ului în 

porii umpluţi cu apă trebuie să fie mai mare de 9). 

Însă, în unele cazuri (existenţa curenţilor vagabonzi, filtrarea apei 

prin beton, acţiunea diferitor microorganisme etc.), armatura din beton 

poate fi supusă procesului de coroziune şi în cazurile când  pH-ul betonului 

depăşeşte valoarea 9.  
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Metodologia cercetării 

Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este 

rezultatul cumulat al erorilor de proiectare, execuţie, exploatare precum şi 

modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante, 

mediul coroziv, acţiunea cumulată ploaie-vânt, efectul de rafală al acţiunii 

vântului, inundaţii catastrofale, explozii, efectul microundelor, etc.). 

Procesul de distrugere al pasivităţii se desfăşoară cu viteză diferită, 
care este determinată de mărimea deschiderii fisurilor şi de agresivitatea 

mediului. 

Durata acestei perioade poate fi de la câteva minute până la câteva 

luni. Pelicula pasivă se distruge mai întâi pe anumite sectoare ale suprafeţei 

oţelului, intersectate de fisuri, prin care are loc pătrunderea substanţelor 

corosiv-active din mediul înconjurător. Pe parcursul timpului acest proces 

se extinde pe sectoarele de suprafaţă ale armăturii în zona influenţei 

fisurilor. 

Prin creşterea în volum a oxidului de fier, pe suprafaţa armăturii din 

oţel se creează o presiune radială asupra betonului imediat înconjurător. 

Această presiune conduce la apariţia locală a eforturilor de întindere şi 
apariţia microfisurilor în beton. Propagarea acestor microfisuri se 

materializează în cele din urmă în macrofisurarea elementului de beton 

armat, precum şi la dislocări locale ale stratului de acoperire cu beton, aşa 

cum se pune în evidenţă în figura 1. 

 

 

Fig. 1 Fisurarea şi dislocarea betonului în zona barei corodate 

 

Studiul următor descrie comportarea elementelor de beton armat cu 

strat de acoperire cu beton a armăturii de 25 mm, supuse la coroziune 
accelerată, cu fisuri, în starea limită de serviciu SLS. Momentele de 

fisurare, momentele de rupere şi deschiderea fisurilor au fost monitorizate 

permanent. 
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Pentru experienţe s-au folosit probe din beton armat sub formă de 

grinzi (125  125  1100 mm) armate în partea de jos cu două bare din oţel 

beton BST500 12 mm (fig. 2). Toate grinzile au fost proiectate să aibe 
aceeaşi capacitate portantă la moment încovoietor. 

Studiul rezistenţei la coroziune a fost condus în 2 direcţii: 

- Grinzi expuse la coroziune accelerată fără fisuri în stadiul limită de 

serviciu (SLS); 

- Grinzi preîncărcate la stadiul limită de serviciu (SLS), fisurate şi 

apoi expuse la coroziune accelerată pe o perioadă diferită de timp. 

Ca acceleratori ai procesului corosiv s-au folosit: soluţie de sulfat de 

sodiu-Na2SO4 şi clorură de sodiu-NaCl, variaţia temperaturii soluţiilor 20-

35 oC. 

Alegerea regimurilor verificărilor corosive rapide s-a făcut cu 

evidenţa mecanismului proceselor, care au loc pe suprafaţa armăturii în 
condiţii naturale. Durata verificărilor, în funcţie de gradul agresivităţii 

mediului, a constituit de la câteva zile până la câteva luni. În timpul 

verificărilor s-au controlat temperatura, umiditatea relativă a aerului, 

umiditatea betonului şi a mediului ambiant. 

 

Fig. 2 Grinzi supuse încercărilor la coroziune 

 

Probele confecţionate au fost menţinute timp de 28 zile, la 20C, în 
condiţii umede, după aceea probele s-au menţinut în condiţii de aer uscat 

timp de o lună. 

Starea electrochimică a suprafeţei armăturii, la prezenţa fisurilor în 

beton, este determinată de neomogenitatea parametrilor mediului şi 

mărimea variaţiei elasticităţii oţelului. Acest fapt duce la formarea 

diferenţei de potenţiale între diferitele sectoare ale armăturii, adică la 

apariţia perechii galvanice corosive. 
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Influenţa mărimii deschiderii fisurilor, asupra vitezei de coroziune a 

armăturii, poate fi explicată prin polarizarea neegală, în ele, a oţelului; 

aceasta depinde de suprafaţa anodului activ, de viteza de eliminare a 

produşilor reacţiei anodice de la suprafaţa lui şi de concentraţia 

hidroxidului de calciu din electrolitul din fisură. Polaritatea oţelului în zona 

fisurii, depinde şi de prezenţa la suprafaţa lui a unor ioni, care penetrează 

prin fisură. 

Rezistenţa la întindere prin încovoiere s-a determinat prin aplicarea 

unei forţe concentrate la jumătatea deschiderii grinzii încercate, conform 
fig. 2.  

 

Rezultate obţinute şi interpretarea acestora 

Cum arată curbele de polarizare anodică a acestor probe, măsurate 

după 6 luni de stabilizare a potenţialelor (fig. 3) şi curbele de dependenţă, 

construite pe baza lor, de polarizare a oţelului cu mărimea deschiderii 

fisurilor 0,2-1,0 mm (fig. 4), polarizarea creşte concomitent cu micşorarea 

fisurii şi are o valoare mai mare în electrolitul care conţine ioni de sulf, în 

comparaţie cu electrolitul care conţine ioni de clor. 

a) b) 

Fig. 3 Polarizarea anodică a oţelului în betonul cu fisuri:  a - electrolit, soluţie 
Na2SO4  0,1n;  b - electrolit, soluţie NaCl;  ON - oţel neacoperit. Cifrele de lângă 

curbe indică mărimea fisurilor, mm. 

Dacă în electrolit sunt prezenţi ionii de clor, procesul de coroziune 

decurge cu control anodic la mărimea deschiderii fisurilor până la 0,2 mm, 

iar dacă în electrolit sunt prezenţi ionii de sulfit, controlul anodic are loc în 

fisurile cu mărimea de 0,5 mm. 
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Curentul de coroziune (a perechii galvanice), la diferite regimuri de 

umezire în soluţie de NaCl 0,1n, are o valoare maximă în perioada umezirii, 

fapt care poate fi explicată în felul următor: la completarea volumului 

fisurii cu electrolit se uşurează considerabil procesul anodic şi se 

micşorează rezistenţa chimică a sistemului. Odată cu aceasta, difuzia 

oxigenului prin beton spre suprafaţa catodului scade. Însă, la început, în 

corpul poros al betonului este prezent suficient de mult oxigen şi procesul 

catodic nu se opreşte. 

Procesul corosiv în perioada dată se limitează cu rezistenţa chimică, 

de aceea, după eliminarea electrolitului intensitatea curentului de coroziune 

în toate cazurile scade brusc. 

 

 

Fig. 4  Polarizarea oţelului în betonul cu fisuri: 

1 - curba anodică în soluţie Na2SO4 0,1n;  2 - în soluţie NaCl 0,1n;  3 - curba 
catodică în betonul compact 

 

Următoarea scădere lentă a curentului corosiv poate fi explicată prin 

uscarea treptată a betonului, care influenţează preponderent asupra 

rezistenţei chimice a lui şi asupra polarizării anodice a oţelului. Fluxul 

oxigenului la suprafaţa catodică a oţelului creşte şi nu poate limita viteza de 

desfăşurare a procesului de coroziune. 

Intensitatea medie pe oră, a curentului corosiv, corespunde mărimii 

pierderii materiale a metalului pe anod:  
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M
F

A

n
It  

1
,                                        ( 1 ) 

unde M - masa metalului eliminat în g; F - numărul lui Faraday, egal 

cu 96500 C/ech g;  A - masa atomică a metalului; n - valenţa metalului; I - 
intensitatea curentului în A;  t -  timpul în s. 

Dacă trasăm pe un grafic intensitatea curentului şi adâncimea medie 

a atacului corosiv pe armătura, în fisurile cu deschiderea de 0,5 mm, în 

regiunile corespunzătoare se poate observa, că ele practic coincid. 

Folosindu-ne de formula ( 1 ) se poate arăta, că în regimurile studiate masa 

metalului dizolvat pe anod este proporţională cu cantitatea de electricitate 

măsurata. 

 Dacă adâncimea medie a ciupiturilor pe suprafaţa armăturii o notăm 

prin , iar lungimea sectorului atacat prin b (la mărimea fisurilor 0,5 mm b 
= 8 mm), atunci cantitatea de metal dizolvat poate fi exprimată prin 

formula:  

M = Db ,                                            ( 2 ) 

şi prin urmare: 

M
F

A

n
It D   

1
  .  

unde D - coeficient de difuzie,  - densitatea lichidului. 

De aici adâncimea medie a atacului: 


 


AIt

Fn Db
.                                             ( 3 ) 

Să calculăm adâncimea medie a atacului armăturii în diferite condiţii 

de verificare: 

1. La 2000 de cicluri: 

  1

4 655 85 0 5 10 31 10

96500 3 314 0 5 0 8 7 88
0 096

   

    


, ,

, , , ,
, ,cm   

sau 960; 

2. La 300 de cicluri: 2 = 0,051, sau 510 ; 
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3. La 100 de cicluri: 3 = 0,032 sau 320, ce corespunde aproximativ 
adâncimii reale a atacului pe oţel, obţinut la verificarea probelor din beton 

armat cu fisuri de 0,5 mm timp de un an.  

Cele mai nefavorabile pentru armătura sunt condiţiile de exploatare 

a elementelor din beton armat cu fisuri, când are loc o umezire periodică 

destul de frecventă a lor (de ordinul 1000 – 2000 cicluri pe an). La mărirea 

frecvenţei ciclurilor de umezire, mai mult decât cele indicate, se poate 

aştepta la o micşorare a vitezei de coroziune a oţelului în urma limitării 

catodice considerabile; fluxul de oxigen, la suprafaţa oţelului prin stratul de 

protecţie din beton şi fisură, este încetinit din cauza saturării lor cu soluţie 

lichidă. 

Testul de încovoiere a grinzilor s-a realizat la o instalaţie de 
laborator (fig. 5), fiind încărcate până la cedare, în stadiul limită ultim 

(SLU). 

 
 

Fig. 5 Instalaţie de testare la încovoiere a grinzilor 

 

Trei şarje a câte trei grinzi, cu stratul de acoperire cu beton c = 25 
mm, au fost încărcate până la stadiul de exploatare. Starea limită de serviciu 

a fost înregistrată şi încărcarea a fost oprită la o deschidere medie de fisură 

de 0,5 mm. După descărcare (relaxare), fisurile s-au închis la o deschidere 

remanentă de 0,1-0,2 mm.  
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Datorită expunerii la coroziune accelerată a grinzilor prefisurate, în 

soluţii de Na2SO4 şi NaCl, valoarea forţei de cedare este cu 7 % mai mică, 

decât cea corespunzătoare grinzilor etalon, expuse la coroziune accelerată 

fără fisuri în stadiul limită de serviciu (SLS), după cum se vede în fig. 6. 

 
 

Fig. 6 Deformaţia grinzilor supuse testelor de coroziune: 1 – grinzi etalon, expuse la 

coroziune accelerată fără fisuri; 2 – grinzi prefisurate, expuse la coroziune 
accelerată în soluţie de NaCl; 3 – grinzi prefisurate, expuse la coroziune accelerată 

în soluţie Na2SO4 

 

Se poate observa o deformabilitate mai pronunţată post - rupere în 

cazul grinzilor expuse 2 şi 3 comparativ cu grinzile neexpuse 1, după cum 

se remarcă în fig. 6. La grinzile cu strat de acoperire cu beton c = 25 mm, 

deformabilitatea tipului 3 de grinzi este cu 42 % mai mare decât a tipului 1. 

 

Concluzii 

Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este 

rezultatul cumulat al erorilor de proiectare, execuţie, exploatare precum şi 

modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante, 

mediul coroziv, acţiunea cumulată ploaie-vânt, efectul de rafală al acţiunii 

vântului, inundaţii catastrofale, explozii, efectul microundelor, etc.). 

Creşterea în volum a oxidului de fier, pe suprafaţa armăturii din oţel, 

creează o presiune radială asupra betonului imediat înconjurător, care 

conduce la apariţia locală a eforturilor de întindere şi apariţia microfisurilor 
în beton. Propagarea acestor microfisuri se materializează în cele din urmă 

în macrofisurarea elementului de beton armat, precum şi la dislocări locale 

ale stratului de acoperire cu beton. 
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S-a studiat comportarea elementelor de beton armat, cu strat de 

acoperire cu beton a armăturii de 25 mm, supuse la coroziune accelerată în 

soluţii de Na2SO4 şi NaCl, cu fisuri, în starea limită de serviciu SLS. 

Coroziunea accelerată aplicată grinzilor prefisurate a urmărit simularea 

comportării elementelor structurale în exploatare în medii agresive. 

Datorită expunerii la coroziune accelerată a grinzilor prefisurate, în 

soluţii de Na2SO4 şi NaCl, valoarea forţei de cedare este cu 7 % mai mică, 

decât cea corespunzătoare grinzilor etalon, expuse la coroziune accelerată 

fără fisuri în stadiul limită de serviciu (SLS). Deformabilitatea grinzilor este 

mai pronunţată pentru grinzile de tip 3, decât pentru cele de tip 1, după cum 

se remarcă în fig. 6. Acest tip de comportament poate fi legat de 
proprietăţile mecanice ale betonului.  

În general, grinzile testate au demonstrat o comportare bună la 

acţiunea solicitărilor exterioare, încurajând studii viitoare asupra 

subiectului, cu precădere la studiul influenţei timpului de expunere la 

coroziune accelerată, intensităţii curentului aplicat şi al altor diametre de 

armături. 
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Использование принципа автомодальности в 

технологии производства поризованных композиционных 

материалов 

 

Adstract 

Researchers on the basis of strict mathematical models describing the occupancy of 

unit volume spheric bodies, and brought equally strict laws that describe the ideal structure of 

porous concrete. It is known that the densest packing of spherical bodies of the same diameter 

(in this case, the bubbles of foam) is their hexagonal packing. With such installation in 

concrete strictly spherical pores of equal diameter will create a volume porosity, equal to 

74,05 %. 

 

Rezumat 

Cercetările pe baza unor modele matematice care descriu stricte de ocupare a unui 

volum unitate organisme sferica, şi a introdus o legi la fel de stricte, care descrie structura 

ideală de beton poros. Este cunoscut faptul că cel mai intens de ambalare de corpuri sferice 

de acelaşi diametru (în acest caz, bulele de spuma) este de ambalare lor hexagonal. Cu o 

astfel de poziţionare în beton, porii sferici cu acelaşi diametru vor crea o porozitate în volum 

egală cu 74, 05 %. 

 

Резюме 

Исследователи на основании строгих математических моделей, 

характеризующих заполняемость единицы объема шарообразными телами, вывели и 

столь же строгие закономерности, описывающие идеальную структуру поризованного 

бетона. Известно, что наиболее плотной упаковкой шарообразных тел одинакового 

диаметра (в нашем случае это пузырьки пены) является их гексагональная укладка. При 

такой укладке в бетоне строго сферические поры одинакового диаметра создадут 

объемную пористость, равную 74,05 %. 

 

Проводимые в INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFIE în 

CONSTRUCŢII «INCERCOM» исследования зависимости прочности 

поризованных композиционных материалов бетонов от их объемной 
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массы показали, что эта зависимость не линейна. На основании 

многочисленных экспериментальных данных установлено, что в 

интервале плотностей от 300 кг/мЗ до 1200 кг/мЗ графически её можно 

отобразить в форме сложной кривой параболического характера. На 

этой кривой можно выделить 4 фрагмента, ограниченных 

следующими показателями плотности: 300-650, 650-740, 740-1200, 

1200-1800 кг/смЗ. 

Впервые связи между макроструктурой ячеистых бетонов (а 

следовательно, и пористостью) и их прочностью было дано 
теоретическое обоснование Логиновым Г.И. и Филиным А.Щ). 

Исследователи на основании строгих математических моделей, 

характеризующих заполняемость единицы объема шарообразными 

телами, вывели и столь же строгие закономерности, описывающие 

идеальную структуру поризованного бетона. Известно, что наиболее 

плотной упаковкой шарообразных тел одинакового диаметра (в нашем 

случае это пузырьки пены) является их гексагональная укладка. При 

такой укладке в бетоне строго сферические поры одинакового 

диаметра создадут объемную пористость, равную 74,05%. Таким 

образом, минимально достижимая объемная масса пенобетона с 

порами одинакового диаметра зависит исключительно от плотности 

сырьевых компонентов, применённых для его производства. Для 
пенобетона (при плотности бетона 2730 кг/мЗ) она составит - 700 - 720 

кг/мЗ, для пеносиликата ( при плотности силикатного бетона 2690 

кг/мЗ ) - 690 - 710 кг/мЗ, для пеношлакозолобетона (при плотности 

шлакозолобетона 2760 кг/мЗ) - 710 - 720 кг/мЗ и т.д. 

Безусловно, гексагональная упаковка является теоретически 

предельной упаковкой пор. В действительности, в силу случайного 

характера расположения пор, их упаковка может лишь приближаться к 

гексагональной, но никак не достигать её. Поэтому лишь в 

пенобетонах объемной массы свыше 700 кг/мЗ желательно иметь 

большинство пор одинакового размера. Для более легких видов 

пенобетона, как показывают теоретические исследования, наиболее 
оптимально некое смешанное сочетание пор разного диаметра. 

Это "... некое смешанное сочетание..." также имеет строгое 

математическое обоснование и столь же строгое наименование - 

модальность. Под модальностью данного непрерывного 

распределения пор по радиусам их сечений называют значение, при 

котором эмпирическая плотность вероятности достигает максимума. 

Точнее - наиболее оптимально, когда размеры пузырьков пены 
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разнятся друг от друга примерно в полтора раза, а если математически 

точно, то при соотношении диаметров пор 0,1544. 

Если же стремиться к получению в пенобетонах с объемной 

пористостью выше 74% ( плотность меньше 650 кг/мЗ ) одинаковых по 

размеру сферических пор, то при этом получатся такие нежелательные 

для макроструктуры явления, как объединение пор, увеличение числа 

пор, сообщающихся между собой, резкое отклонение от сферичности 

пор и т.д. Совершенно естественно ожидать, что зависимость 

технических свойств пенобетонов от объемной массы должна резко 

меняться при значениях объемной массы, равных приблизительно 650 

- 700 кг/мЗ. 

Исходя из вышесказанного, необходимо разрабатывать такую 

технологию производства пористых строительных материалов, и, в 

частности, пенобетонов, которая позволяла бы получать 

конструктивные изделия (воздушная пористость менее 74%) с 

равномерно распределенными порами одинакового размера и 

максимально приближающимися по своей форме к сферической. 

Эффективные теплоизоляционные изделия (воздушная пористость 75-

95%) получаются с двумодальным распределением по размерам 

воздушных округлых пор, при котором мелкие сферические поры 

будут расположены между более крупными сферическими порами. 

Учеными разных стран давно и интенсивно ведутся поиски 
новых технологических приемов, позволяющих оптимизировать 

макроструктуру пенобетонов и в конечном счете повысить их 

технические и эксплуатационные свойства. Однако, используя один и 

тот же технологический прием для улучшения свойств как 

конструктивного, так и теплоизоляционного ячеистых бетонов, не 

удается получить ожидаемого эффекта для всех значений объемной 

массы. Так, разработанная в НИИЖБе технология получения 

пенобетонов, основанная на применении смесей с повышенной 

дозировкой воды, позволяет изготавливать изделия с лучшими 

физико-техническими свойствами в интервале 600-700 кг/мЗ. Данная 

технология обеспечивает получение пористой структуры с 
двумодальным распределением пор по размерам независимо от 

объемной массы: первый максимум приходится на капиллярные поры; 

второй максимум - на поры, возникающие в процессе 

пенообразования. При значениях пористости свыше 74-75% и 

особенно в интервале 74-80% именно такая модальность 
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распределения пор заметно повышают физико-технические свойства 

изделий. 

Как показали работы, проводившиеся рядом исследователей, 

для получения конструктивных пенобетонов объёмной массой свыше 

700 кг/мЗ очень эффективной и многообещающей является 

технология, основанная на совмещении процесса пенообразования с 

вибрированием смесей, характеризующаяся пониженным 

водотвердным отношением Применение виброобработки позволяет 

обеспечить получение ячеистой массы с равномерно 
распределенными порами практически одинакового диаметра. Кроме 

того, пониженное на 20-25% количество воды затворения в сочетании 

с уплотняющим воздействием вибрации в момент 

структурообразования обеспечивает получение плотных стенок 

одинаковой толщины, которые примерно на 30% прочнее 

аналогичных, но полученных без внешнего вибровоздействия. 

Для получения изделий с пористостью свыше 75% и, особенно, 

для легких теплоизоляционных бетонов с объёмной массой 350 кг/мЗ и 

ниже, целесообразно переходить на разработанную в начале 60-х 

годов в Германии технологию вибровспученных газопенобетонов. Её 

суть – комбинированное порообразование при помощи 

воздухововлекающих и газообразующих добавок. Технология 
вибровспученных газопенобетонов основывается на следующем. 

Путем активного перемешивания в скоростных смесителях либо 

вибросмесителях осуществляется предварительная гидратация 

вяжущего и его активация. Для интенсификации процесса добавляется 

крупная фракция заполнителя - обычно это песок. 

Параллельно в подобном же смесителе смешивается оставшаяся 

мелкая фракция заполнителя (обычно зола-унос тепловых 

электростанций) с пенообразователем и газообразователем. 

Пенообразователем служат ПАВ, способные в щелочной среде очень 

сильно снижать свою пенообразующую способность (олеат натрия, 

мылонафт, и т.д.). Газообразователь традиционный, - обыкновенная 
алюминиевая пудра. В процессе перемешивания поверхностно-

активные вещества смывают с алюминиевой пудры консервирующий 

слой стеарина, переводя тем самым её из гидрофобной модификации в 

гидрофильную. Благодаря этому, даже весьма малые количества 

алюминиевой пудры, в отличие от традиционных способов, легко и 

очень равномерно распределяются во всем объеме пульпы. Для 

обеспечения обильного воздухововлечения и недопущения 

предварительного газообразования затворение пульпы ведется на 
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умягченной воде. Получаемые воздушные пузырьки стабилизируются 

(иногда этот процесс называют - "бронируются") ультрадисперсным 

наполнителем - золой-уносом и субультрадисперсной алюминиевой 

пудрой. В итоге полученный пено-пульпо-шлам способен даже без 

намека на седиментационные процессы (водоотделение) храниться 

несколько суток. 

На третьем этапе дозируют в нужных пропорциях и смешивают 

активизированный цементный раствор и пено-пульпо-шлам. В 

процессе этого перемешивания наружная оболочка пузырьков 

воздуха, состоящая из водорастворимой натриевой или калиевой соли 

ПАВ и бронирующих ее алюминиевой пудры и золы-уноса вступает в 
химическую реакцию с гидроксидом кальция, выделившимся из 

цемента. В результате обменно-замещающих реакций по кальцию, 

ранее водорастворимое ПАВ превращается в водонерастворимую 

модификацию, тем самым дополнительно укрепляя стенки 

воздушного пузырька. На этом процесс насыщения раствора мелкими 

порами завершается. 

Затем полученный мелкопоризованный раствор быстро 

разливают в формы и сразу же подвергают вибрации. Химическая 

реакция между цементом и алюминиевым порошком с выделением 

водорода, формирующего крупные поры, по обычной технологии 

достаточно длительна - до 40-50 минут (для интенсификации процесса 
применяют подогрев, но и это не решает проблему кардинальным 

образом ). Кроме того, в традиционной технологии для того, чтобы 

дать возможность образующимся газовым пузырькам 

беспрепятственно всплывать и насыщать весь объем, применяют 

достаточно жидкие и подвижные смеси. После окончания 

порообразования они подвержены релаксационным изменениям 

попросту садятся. При малейшем отклонении от оптимальных 

параметров процесса производства похолодало, например), даже 

большие дозы ускорителей схватывания и твердения порой не 

способны нормализовать ситуацию должным образом -получается 

брак. 

Под воздействием же вибрации процесс газообразования 

сокращается до нескольких минут. Кроме того, в присутствии 

гидрофобных добавок изменяются все показатели, характеризующие 

пластическую вязкость смеси. Вкупе с вибрацией это способно 

настолько псевдоожижить смесь, что даже первоначально густые и 

малоподвижные составы приобретают текучесть даже больше чем у 
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воды! И что главное, при снятии вибровоздействия, иоризованная 

смесь мгновенно настолько загустевает, что распалубовку можно 

производить сразу же. 

 

Выводы 

Произведены расчеты двумодальных поровых структур с 

использованием теории устойчивости. Расчеты произведены на 
кафедре САПР МИИТА под руководством проф. Шапошникова H.H. 

Поризованные композиционные материалы рассмотрены как 

стержневые системы. Проведенные исследования позволили найти 

пути оптимизации структуры конструктивно-теплоизоляционных 

материалов с использованием принципа двумодальности. 
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Куликов В., Лупушор Н. 

Моделирование фрактально-перколяционных пен 

как механизмов формирования капиллярно-пористого 

строения пенокомпозитов 

 

Abstract 

Percolaro-fractal model of the foam, which describes the self-destruct mechanism, 

allows taking into account the stability of its interaction with the structure of the object 

investigated. Polyhedral model was used as the basis of the structure of foam, which is a 

system of channels intercommunicate, chaotically oriented, with a triangular shaped cross 

section of Plato, and the pattern of destruction of the tree fractal loaded. 

Branched system of channels and put in regular correspondence fractal hierarchical 

tree Kyle, in which peaks (nodes of polyhedral structure) extend three edges (merge movies), 

forming a mutual angle θ = 109,5 °. The value of angle is taken in accordance with the rules 

of the Plato. 

 

Rezumat 

Modelul percolaro-fractal al spumei, care descrie mecanismul de autodistrugere, 

permite să ia în considerare interacţiunea de stabilitate a ei cu structura obiectului cercetat. 

Ca bază s-a folosit modelul poliedric a structurii de spumă, care reprezintă un sistem de 

canale intercomunicante, haotic orientate, cu o secţiune transversală în formă de triunghi 

Plato, precum şi modelul de distrugere a arborelui fractal încărcat. 

Sistemului ramificat de canale i se pune în corespondenţă arborele regulat fractal 

ierarhic  Kyle, din vârfurile căruia (noduri ai structurii poliedrice) se extind trei muchii 

(îmbinarea de filme), ce formează un unghi reciproc de θ = 109,5 °. Valoarea unghiului este 

luată în conformitate cu normele lui Plato. 

 

Резюме 

Фрактально-перколяционная модель пены, описывающая механизм ее 

разрушения, позволяет учесть взаимосвязь её устойчивости со структурой 

исследуемого объекта. За основу взята полиэдрическая модель пенной структуры, 

представляющая собой систему взаимосвязанных беспорядочно ориентированных 

каналов с поперечным сечением в форме треугольника Плато, а также модель 

разрушения нагруженного фрактального дерева.  

Системе разветвленных каналов ставится в соответствие регулярное 

фрактальное иерархическое дерево Кейли, из каждой вершины (узла полиэдрической 
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структуры) которого выходят три ребра (стык пленок), образующие между собой 

угол θ=109,5°. Значение угла взято в соответствии с правилами Плато. 

 

Введение 

Фрактально-перколяционная модель пены, описывающая 
механизм ее разрушения, позволяет учесть взаимосвязь её 

устойчивости со структурой исследуемого объекта. За основу взята 

полиэдрическая модель пенной структуры, представляющая собой 

систему взаимосвязанных, беспорядочно ориентированных каналов с 

поперечным сечением в форме треугольника Плато, а также модель 

разрушения нагруженного фрактального дерева.  

Системе разветвленных каналов ставится в соответствие 

регулярное фрактальное иерархическое дерево Кейли, из каждой 

вершины (узла полиэдрической структуры) которого выходят три 

ребра (стык пленок), образующие между собой угол θ=109,5°. 

Значение угла взято в соответствии с правилами Плато. На n-м уровне 
существует 2n ребер, соединяющих каждую вершину (n-1)-го уровня с 

двумя вершинами n-го порядка. Высота n-го уровня равна hn = h1/2
n-1, а 

высота всего дерева будет  

 

H = 





1n

nh 2h1                                            ( 1 ) 

 

В ряде экспериментальных работ отмечено влияние высоты 

столба пены на скорость синерезиса. Показано, что процесс вытекания 

жидкости при одинаковой кратности пены начинается тем раньше, 
чем больше высота пены, а при некоторой высоте, соответствующей 

данной кратности, вообще прекращается. Фрактальное дерево, 

которым моделируется пенный столб такой высоты в отсутствии 

вытекания, является ненагруженным. Увеличение высоты столба пены 

при постоянной кратности или увеличение содержания в нем 

жидкости приводит к появлению дополнительной нагрузки Pn = 

Pcos(/2)/2n на ребра фрактального дерева, где P – нагрузка (давление), 
приложенная к уровню n=0, оказываемая добавленной массой 

жидкости. Разрушение нагруженного фрактального дерева 

связывается с процессами вытекания из него жидкости.  
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В состоянии равновесия для жидкости внутри каналов n-го 

уровня выполняется равенство 

 

gradP0n +  g
=0,                                     ( 2 ) 

 

P0n - давление в пенных каналах; 

ρ - плотность пенообразующего раствора;  

g - ускорение свободного падения. 

 Если давление Pn превышает критическое давление Pс = 

0,48P0n , это приводит к нарушению гидростатического равновесия в 

каналах и вытеканию из них жидкости.  

Вероятность того, что Pn > Pc определяется распределением 

Вейбулла: 

 

n = 1 - exp



























m

n

n

P

P

0

                                ( 3 ) 

 

где m – порядок распределения. 

Разрушение пены в предлагаемой модели развивается по 

масштабно-инвариантному механизму переноса нагрузки: если в 

одном из ребер n-го уровня нарушается гидростатическое равновесие, 

то во втором ребре при этом также может начаться вытекание 

жидкости от дополнительной нагрузки. Стекающая жидкость создает 

дополнительное давление на ребра (n-1)-го уровня и приводит к 

нарушению гидростатического давления в них. Таким образом, 

катастрофическое разрушение пенной структуры при Pс обусловлено 
резким ростом той части фрактального дерева, где произошло 

нарушение гидростатического равновесия и началось вытекание 

жидкости.  

Из результатов экспериментов по изучению влияния высоты 

пенного столба h на время начала вытекания жидкости (время 
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накопления) фn следует, что при больших высотах пенного столба h 

время начала вытекания практически не зависит от h, но, когда высота 

становится меньше некоторой h0, фn начинает быстро расти, а при h = 

hc вытекание прекращается совсем. Наличие характерных высот h0 и hc 

указывает на то, что разрушение пенного столба происходит по 

перколяционному типу. 

Анализ модели пены в виде нагруженного фрактального дерева, 

в которой учитываются «коллективные» свойства пены, дает 

возможность объяснить перколяционный характер зависимости фn(h). 
При h < hc вытекание жидкости из пены отсутствует, т.к. практически 

для всех каналов выполняется условие гидростатического равновесия. 

С ростом высоты столба пены при hc < h < h0 увеличивается 

содержание в нем жидкости и возрастает дополнительная нагрузка на 

каналы пенной структуры, что приводит к нарушению 

гидростатического равновесия в некоторой, еще малой, части каналов. 

Начиная с высоты столба пены h0, дополнительной нагрузки, 

вызываемой жидкостью, находящейся в вышележащих слоях, 

оказывается достаточно для превышения критических значений 

давлений в значительной части пенных каналов, т.е. при h > h0 

процессы вытекания жидкости больше не зависят от высоты пенного 

столба. Для определения высоты hn фрактального дерева, в ребрах 
которого на данном уровне Pn превысило Pс, получено следующее 

выражение  

 

hn = ,
48,02

2
cos

1
21

5,2 010

1






















n

n
grgr

K









       ( 5 ) 

 

где K1 - коэффициент, определяемый моделью пенной 

структуры; 

      


- коэффициент поверхностного натяжения; 

      r0 - средний радиус пенных пузырьков; 

      n+1 г - объемная плотность на (n+1)-м уровне. 
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Использование данной формулы дает возможность рассчитать 

высоту пенного столба h0, начиная с которой фn не зависит от 

результатов расчетов, проведенных с использованием данной 

формулы и находятся в хорошем согласии с экспериментальными 

данными. В рамках фрактально-перколяционной модели рассмотрена 

зависимость устойчивости пены от концентрации ПАВ в 

пенообразующем растворе. Добавление ПАВ приводит к появлению у 

фрактального дерева некоторой доли α особо прочных ребер. 

Вероятность ρn того, что Pn > для ребер n-го уровня также 

определяется распределением Вейбулла: 

 

n = (1-)
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где β - отношение характеристической нагрузки прочных ребер 

к характеристической нагрузке непрочных ребер, причем β>1. 

Таким образом, показателем устойчивости пенной структуры во 

фрактально-перколяционной модели является параметр β. Так как 

основным фактором устойчивости пен, стабилизированных 

высокомолекулярными пенообразователями, является структурно-

механический фактор (эффект Ребиндера), то параметр β должен быть 
пропорционален вязкости пенообразующего раствора: 

(1+C), 

где е определяет степень роста в в зависимости от 

концентрации (С). 

 

Имитационное моделирование капилярно-поровых 

структур пенокомпозитов 

 

Общепризнанным является представление пенокомпозитов 

многокомпонентными и многофазными системами. Таким образом, 

пенокомпозит содержит по меньшей мере два обязательных 

компонента: матричный материал ММ на основе вяжущих материалов 
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и частиц дисперсионного заполнителя, хаотически распределенного 

по объёму ММ. 

В рассматриваемом аспекте важно установить то общее, что 

объединяет разнотипные дисперсно-наполненные материалы с 

полидисперсной пористостью, что позволяет назвать их композитами 

и, что в сущности определяет их свойства. По мнению автора, этим 

главным признаком композитов является их способность 

образовывать в процессе создания специфические структуры из 

частиц наполнителя и матрицы.  

К таким структурам можно отнести кластерные и решётчатые 

структуры пенокомпозитов, моделированию которых автор отводит 

вторую часть работы. Анализ структур автором проводится с позиций 

синергетики – дисциплины, занимающейся изучением различных 

самоорганизующихся упорядоченных временных пространственных 

структур в сложных неравновесных системах различной природы. 

Из анализа строения пенокомпозицонных материалов следует, 

что они представляют собой материалы с полидисперсной 

пористостью. Одним из источников полидесперсной пористости 

является пена, изначально формирующая будующую капилярно-

поровую структуру пенокомпозита. Исследуя структуру такого 

материала при различной кратности увеличения микроскопа, 
убеждаемся, что она состоит из пор, подобных по форме, но 

различных по размерам. Отсюда следует что, структура данного 

материала обладает свойством скейлинга, т.е. она самоподобна на 

различных масштабных уровнях. В качестве примера, приведём 

строение пенобетона, изображённое на рис.1. 

 
Рис. 1 Скейлинг структуры пенобетона при 2-ух и 600-от кратном увеличении 
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Изучая размерность представленной на рис.1 структуры, 

отметим что она обладает самоподобной пористостью, имитационную 

модель которой можно представить структурой каналов пор, 

изображённых на рис.2. 

 
 

Рис. 2 Динамическая имитационная модель внутреннего капилярно-порового 
строения пенокомпозитов с модально изменяющимися размерами пор. 

 

В силу того, что имитационная модель – это формальное 

описание логики функционирования исследуемой системы и 

взаимодействия отдельных её элементов во времени, 

вышеприведенные модели можно обобщить до модели, описывающей 

формирование внутренней структуры пенокомпозитов, которая 

учитывает наиболее существенные причинно-следственные связи, 

присущие системе, т.е. формирование структуры пор пеной с 

последующей фиксацией вяжущим веществом, образованной 
структуры пенокомпозитов. Указанное обобщение модели 

представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Обобщённая имитационная модель превращения фрактально-
перколяционных структур пенобразователей ПАВ в пенокомпозит 

 

Вышеприведенная модель соответствует всем основным 

требованиям принципов моделирования. Во первых - в ней реализован 

прицип информационной достаточности, позоляющий проводить 

имитационные исследования характеристик пен и пор пенокомпозитов 

в течение их жизненных циклов. Во вторых – реализован принцип 

осуществимости. Созданная модель обеспечивает выявление 

капилярно-поровых характеристик пен и пенокомпозитов с 
вероятностью, существенно отличающейся от нуля, и за конечное 

время. В третьих – приведенная модель на рис.4 соответствует 

принципу множественности моделей, т.к. является обобщением ранее 

приведенных моделей изображённых на рис.2,3,4. В четвёртых – в 

приведенной модели соблюдён принцип агрегирования. 

Пенокомпозит как целостная система представляется моделью в виде 

отдельных подсистем, (ММ) материальной матрицы, (ДН) дисперсных 

наполнителей, (КПС) капилярно-поровой структуры, формируемой 

пенами пенообразователей. В пятых – модель позволяет осуществлять 

принцип параметризации имитационно исследуемых процессов 

формирования структур пенокомпозитов, т.к. исследуемые системы 

можно заменять соответствующими числовыми величинами, а не 
описывать процесс их функционирования. Зависимость значений 

исследуемых величин задаётся в виде таблиц, графиков или формул. 

Особую роль в идентификации и характеристике фракталов 

играет параметр размерности исследуемых пенокомпозитов. 
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Рассмотрим ситуацию оценки и фрактальной идентификации, 

приведенную на рис. 4. Имея в виду изменчивый характер процесса 

формирования пористости пенокомпозитов пеной, представим 

изменение размеров газовоздушных пузырьков пен нижеприведенной 

схемой: 

 
 

Рис. 4 Схема представления поведения фрактально-перколяционных пен 
кубической упаковкой строения. 

 

Пусть заданный объём (множество) пены поделён на несколько 

подмножеств. Все приведенные на рис.4 подмножества являются 

континуальными средами. Представим себе в качестве подмножеств 

соответствующие, динамически изменяемые, размеры газовоздушных 

пузырьков жизненых циклов пен и изменяющеся характеристики 

капилярно-поровых пространств пенокомпозитов, заполняющие 

множество – объёмом V0. Подмножество пузырьков пены заполняют 
весь объём по следующей схеме. Первое подмножество, пузырьки 

соответствующего размера, заполняет половину рассматриваемого 

объёма V1=0,5V0. Второе подмножество, пузырьки следующего 

интервала размеров, заполняет половину оставшегося объёма, 

V2=0,5(V0 – 0,5V0)=0,25V0.  Третье подмножество занимает объём 

V3=0,5V2=0,5(V0 – 0,5V0 – 0,25V0)=0,125V0. Общая схема заполнения 

объёма представлена на рис.5.  

В натуре подмножества (пузырьки) могут принимать любые 

формы, переплетаясь между собой. 
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Известно, что в природе газовоздушные пузырьки тяготеют к 

сферообразной форме. Рассмотрим дискретную систему, состоящую 

из полидисперсных сфер, представляющих, по аналогии с 

предыдущим, ряд подмножеств пен. Выявим зависимость, по которой 

реализуется полидесперсность. Дело в том, что в данном случае в 

свободном пространстве трёх плотно сомкнутых сфер текущего 

подмножества размещается, касающаяся их, сфера последующего 

подмножества. Данная модель представлена на рис.5. 

 
 

Рис.5 Модель полидисперсной упаковки пен. 

 

Решение задачи связи разнообразных диаметров газо-

воздушных пузырьков вышеприведенных пен представлено на рис. 6. 

 
 

Рис.6 Определение параметра автомодальности строения фрактально-
перколяционных пен. 
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Соответствущие преобразования представлены на рис.7. То 

есть, если рис.5 и 6 уменьшить в n раз, то приведенное изображение 

будет реализовано как отображение «само на себя».  

Межячеистое пространство различных упаковок из ячеек 

одинаковых размеров может быть заполнено автомодальными 

ячейками, что неминуемо приведёт к увеличению контактной зоны 

пенокомпозитов. 

Таким образом, увеличение количества контактных точек ячеек 

представляет собой один из возможных путей повышения, в том 

числе, конструкионной прочности ячеистых пенокомпозитов и 

неминумо будет приводить к снижению внутреннего напряженно-
деформированного состояния структуры. 

Имитационному моделированию строения контактной зоны 

пенокомпозитов соответствуют разработанные имитационные модели 

строения контактной зоны пен и пенокомпозитов на рис. 7. 

  
 

Рис.7.  Имитационные модели для исследования контактных зон пен и 
пенокомпозитов. 

 

С помощью приведенных на рис.7 имитационных моделей 

можно подбирать рациональные размеры газовоздушных пузырьков 

для формирования плотнейших упаковок пенокомпозитов. 
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Примечание: 

1. Фрактал (лат. fractus — дробленый, сломанный, разбитый) — 

сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, 

то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых 

подобна всей фигуре целиком. 

2. Явление перколяции (или протекания среды) определяется: 

  а)  Средой, в которой наблюдается это явление; 

  в) Внешним источником, который обеспечивает протекание в 

этой среде; 

  с) Способом протекания среды, который зависит от внешнего 

источника 
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CERCETAREA STRUCTURII BETONULUI ŞI 

INFLUENŢEI EI ASUPRA REZISTENŢEI LA 

COROZIUNE A ARMĂTURII 

 

Abstract 

The paper presents a study of the processes of reinforcement corrosion in concrete 

structures as a consequence of aggressive infiltration of water through cracks in the concrete. 

The rate of corrosion of reinforcement in concrete depends on the density and moisture 

content of concrete. Determine the influence of relative air humidity (60%, 80%, 95%) on the 

rate of corrosion of steel in the crack was made in chambers termohidrostatice at 50  C, at 

high concentrations of oxygen and carbon dioxide than the environment. Duration of tests, 

depending on the degree of aggressiveness of the medium ranged from several days to several 

months. During the tests, controlled temperature, relative humidity, gas concentration, 

humidity of the concrete and the environment. When humidity variation from 35 to 60 %, the 

resistance of concrete increases slightly. The relative humidity increased to 80 % and more, 

the ohmic resistance decreases and the corrosion of reinforcement may have an intensive 

development. 

 

Rezumat 

În articol se prezintă un studiu privind procesele de coroziune a armăturilor din 

betonul construcţiilor ca urmare a infiltrării apelor agresive prin fisurile din beton. Viteza de 

coroziune a armăturii în beton depinde de densitatea şi de starea de umiditate a lui. 

Determinarea influenţei umidităţii relative a aerului (60 %, 80 %, 95 %) asupra vitezei de 

coroziune a oţelului, în zona fisurilor, s-a realizat în camere termohidrostatice la temperatura 

de 50 C, la o concentraţie mai mare a oxigenului şi a dioxidului de carbon, decât în 

atmosferă. Durata verificărilor, în funcţie de gradul agresivităţii mediului, a constituit de la 

câteva zile până la câteva luni. În timpul verificărilor s-au controlat temperatura, umiditatea 

relativă a aerului, concentraţia gazelor, umiditatea betonului şi a mediului ambiant. La 

variaţia umidităţii de la 35 pana la 60 %, rezistenta betonului creste puţin. La creşterea 

umidităţii relative pana la 80 % si mai mult, rezistenta ohmica scade, iar coroziunea armaturii 

poate avea o dezvoltare intensiva. 

 

Резюме 

В статье представлено исследование процессов коррозии арматур в бетоне 

конструкций вследствии инфильтрации агрессивных вод через трещины в бетоне. 

Скорость коррозии арматуры в бетоне зависит от плотности и влажности бетона. 
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Определение влияния относительной влажности воздуха (60 %, 80 %, 95 %) на 

скорость коррозии арматуры, в зоне трещин, проводилось в термохидростатических 

камерах, при температуре 50 C, при повышенной концентрации кислорода и 

углекислоты, чем в окружающей среде. Продолжительность испытаний, в 

зависимости от степени агрессивности среды, составило от нескольких дней до 

нескольких месяцев. Во время испытаний контролировались температура, 

относительная влажность воздуха, концентрация газов, влажность бетона и 

окружающей среды. При вариации влажности от 35 до 60 %, сопротивление бетона 

возрастает незначительно. При возрастании относительной влажности до 80 % и 

больше, омическое сопротивление падает, а коррозия арматуры может иметь 

интенсивное развитие.  

 

Introducere 

Betonul este un material compozit tip conglomerat obţinut prin 

întărirea unui amestec bine omogenizat de ciment, agregat, apă şi eventual 

adaos şi aditivi.  

Betonul armat fiind un material care utilizează rezistenţa la 

compresie a betonului şi rezistenţa la întindere a oţelului, are caracteristici 

diferite de ale celor două materiale componente  [1].      

Asocierea betonului şi armăturii este posibilă datorită faptului că, 

aceste două materiale au valori apropiate ale coeficienţilor de dilatare 

termică, au caracteristici de deformaţie care sunt compatibile, asigurând 

aderenţa dintre ele, totodată betonul asigură protejarea armăturii contra 

coroziunii [2]. 

Menţinerea îndelungată a armăturii, la acţiunea mediului corosiv 

asupra construcţiei din beton armat, este determinată de procesele 

neutralizării a betonului sau acumulării în el a ionilor - stimulatori de 

coroziune a oţelului. 

Este cunoscut [3], că în construcţiile de grosimi mici, la densitatea 

insuficientă a betonului, spălarea calciului de apa infiltrată duce la 

coroziunea considerabilă a betonului (tipul I de coroziune) [4], iar starea 
armăturii nu determină durabilitatea construcţiei în întregime. 

La infiltrarea prin beton a apelor acide (tipul II de coroziune) are loc 

dizolvarea nesemnificativă a calciului din beton. 

Apele mineralizate provoacă coroziunea betonului de tipul III, însă 

dacă apa conţine mulţi ioni de clor, atunci pătrunderea lor spre suprafaţa 

oţelului poate provoca coroziunea lui mai repede decât va fi distrus betonul 

din stratul de protecţie. 
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Rezultate experimentale. Interpretări. 

Pentru cercetări s-au folosit probe din beton armat sub formă de 

grinzi (10  10  100 cm) armate în partea de jos cu două bare din oţel 

beton A400 şi A500 de diametrul   10 mm si  12 mm şi lungimea de 
980 mm. 

Determinarea influenţei umidităţii relative a aerului (60 %, 80 %, 95 

%) asupra vitezei de coroziune a oţelului, în zona fisurilor, s-a realizat în 

camere termohidrostatice la temperatura de 50 C, la o concentraţie mai 
mare a oxigenului şi a dioxidului de carbon, decât în atmosferă. 

Alegerea regimurilor verificărilor corosive rapide s-a făcut cu 

evidenţa mecanismului proceselor, care decurg pe suprafaţa armăturii în 

condiţii naturale.  

Durata verificărilor, în funcţie de gradul agresivităţii mediului, a 
constituit de la câteva zile până la câteva luni. În timpul verificărilor s-au 

controlat temperatura, umiditatea relativă a aerului, concentraţia gazelor, 

umiditatea betonului şi a mediului ambiant. 

Este cunoscut, că la coroziunea atmosferică a metalelor, viteza 

procesului în mare măsură este determinată de umiditatea aerului [5]. Însă 

aerul umed curat are o influenţă slabă asupra suprafeţei oţelului. 

Coroziunea lui creşte liniar la mărirea umidităţii relative a aerului, 

rămânând în general neînsemnată. 

Viteza de coroziune a armăturii în beton depinde de densitatea şi de 

starea de umiditate a lui. V.M. Moskvin arată [6], că în betonul compact 

armătura practic nu se corodează la umiditatea relativă a aerului mai mică 
de 60 %; dezvoltarea maximă a coroziunii are loc la umiditatea de 80 %. 

Odată cu creşterea umidităţii aerului până la 95% şi mai mult, procesul de 

coroziune scade puţin. 

Cum au arătat experienţele, coroziunea avansată a oţelului s-a 

observat în rezultatul penetrării în beton a sărurilor care nimeresc pe 

suprafaţa lui sub formă de aerosoluri, împreună cu umiditatea atmosferică 

absorbită. 

Repetarea periodică a ciclurilor de umectare şi uscare injectează prin 

pori şi capilare sarea în adâncimea betonului spre armatură. 

Acţiunii mediului ambiant (umed şi gazos) sunt expuse majoritatea 

construcţiilor. La aceasta, în elementele de închidere, este posibilă 

infiltrarea aerului, care accelerează carbonatarea betonului. 
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Procesul de carbonatare constă în aceea, că dioxidul de carbon din 

aer pătrunzând în porii şi capilarii betonului, se dizolvă în lichidul poros şi 

reacţionează cu Ca(OH)2: 

 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2 O,                   ( 1 ) 

 

Cum arată cercetările, cinetica carbonatării a carbonului este 

descrisă reuşit de ecuaţia [7]: 

 

t
m

CD
x 

0

0

'2
                                ( 2 ) 

 

unde t - timpul; D' - coeficientul efectiv al difuziei dioxidului de 

carbon în stratul carbonatat al betonului, care depinde de structura mediului 

poros şi umiditatea betonului; C0 - concentraţia dioxidului de carbon în 

atmosferă; m0- cantitatea dioxidului de carbon, absorbit de o unitate de 

volum al betonului la carbonatarea deplină. 

Pentru prognozarea menţinerii îndelungate a stării de pasivare a 
betonului faţă de oţel ne putem folosi de relaţia de mai jos, care rezultă din 

ecuaţia de mai sus: 

 

,
22

11
21

tC

tC
xx                                     ( 3 ) 

 

unde x1 si x2 - adâncimea carbonatării în termenii corespunzători t1 si 

t2, la concentraţia CO2 corespunzător C1 şi C2. 

Conform experienţelor, procesul de carbonatare atinge şi pereţii 

fisurilor şi zona contactului deteriorat al betonului cu armătura. Distanţa, la 

care se răspândeşte carbonatarea în  lateral de la fisură, ca de regulă este 

proporţională mărimii deschiderii ei. 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii al MDRC, N.1, Vol. 2,  2012 

 

66 

 

Fisura din beton, ce atinge suprafaţa armăturii, uşurează pătrunderea 

substanţelor agresive, înlesneşte deteriorarea locală a pasivităţii oţelului. 

În urma cercetărilor, s-a stabilit, că starea electrochimică a suprafeţei 

de metal în betonul compact, în stare gazo – lichidă, se caracterizează prin 

potenţial negativ 50 - 100 mV şi prin polarizare anodică considerabilă. 

Pasivarea armăturii, de obicei, se sfârşeşte peste 10 - 12 ore după ce a fost 

introdusă în beton (fig. 1), în acest timp se pasivează nu numai suprafaţa 

curată, dar şi sectoarele cu procent mic de rugină. Creşterea curbelor în 

primele 4 - 6 ore se explică prin dizolvarea oxizilor si produşilor de 

coroziune, după ce se formează noi straturi chimice de absorbţie. 
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Fig.1  Influenţa stării de suprafaţă asupra vitezei de pasivare a oţelului: 1- oţel 

curăţat şi menţinut la aer; 2- oţel menţinut în mediu agresiv (vapori HCl  3 şi 7 zile);  

3- oţel menţinut în mediu agresiv (vapori Br2 3 zile);  4- oţel menţinut în mediu 

agresiv (vapori Br2 7 zile). 

În fig. 2 sunt prezentate curbele de variaţie ale potenţialului de oţel 

în beton, care arată că la mărimea fisurilor de 0,2 mm şi mai mult, s-a 

observat o micşorare bruscă a potenţialului  după o lună, la 0,1 mm - după 

două luni, iar la 0,05 mm - după trei luni. 
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Fig. 2  Variaţia potenţialelor ale oţelului în beton la umectarea periodică: 

1 - fără fisuri; 2 - 7 - mărimea fisurilor corespunzător: 0,7; 0,5; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05 mm. 

 

Activitatea locală a suprafeţei oţelului, în zona intersecţiei lui cu 

fisura, provoacă coroziunea locală a lui. De aceea, la prezenţa fisurilor în 

beton, rezistenţa lui va depinde de particularităţile mecanismului şi cineticii  

procesului  de  coroziune în diferite  condiţii  de interacţiune a construcţiei 

cu mediul. 

Dizolvarea electrochimică a metalelor în procesul de coroziune, de 

obicei, este prezentată sub forma a două reacţii conjugate [7]; anodică - care 

constă în trecerea ion - atomilor ai metalului din reţeaua cristalină în 

soluţie, însoţită de eliberarea electronilor şi catodică - care constă în 

asimilarea acestor electroni: 

 

e Me+ + nH2O  Me+  nH2O (reacţie anodică) 

    

e + K+  nH2O  K + nH2O (reacţie catodică). 

    

Limitării de viteză, a unei sau altei reacţii, servesc fenomenele de 

polarizare, care sunt însoţite de deplasarea potenţialului de electrod spre 

partea de micşorare a diferenţei de potenţial al perechii. Polarizarea poate fi 

iniţiată de desfăşurarea lentă a reacţiilor de electrod (polarizarea 
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electrochimică) sau înlăturarea produşilor reacţiei de la electrod 

(polarizarea concentrată). 

De obicei, particulele, ce asimilează electronii (adică depolarizarea), 

sunt moleculele de oxigen şi ionii de hidrogen, ce se află în apă. Ca 

depolarizatori pot servi: gazul sulfuric, clorul atomic, orice cationi metalici, 

care există în câteva etape de oxidare (ionii de fier, crom), şi de asemenea, 

anionii neorganici ce conţin acizi (Cr2O7, MnO4). 

Betonul poate avea densitatea şi umiditatea diferite, de care depind 

astfel de caracteristici, ca rezistenţa ohmică, pătrunderea difuzională, etc. 

Variaţia mediului la suprafaţa armăturii este limitată. Ea poate fi realizată 

pe contul difuziei lichidului şi gazelor în capilarele şi porii betonului. 
Compoziţia electrolitului în corpul poros al betonului va depinde de tipul şi 

compoziţia chimică a materialelor iniţiale şi poate varia în timp sub 

influenţa mediului ambiant. 

În electroliţii neutri şi bazici, procesul catodic are loc cu 

depolarizarea de oxigen şi include deplasarea oxigenului spre catod cu 

ionizarea lui la suprafaţa oţelului: 

  

     O2 + 2H2O + 4e   4OH-                                     ( 4 ) 

 

Oxigenul ajunge la suprafaţa catodică trecând prin interfaţa aer-

electrolit (dizolvare), difuzează prin stratul principal al lichidului şi stratul 

subţire al electrolitului, adiacent catodului. 

Dependenţa potenţialului electrozilor - E de timp, la polarizarea cu 

intensitate constantă a curentului se exprimă prin relaţia [8]: 

 

        - E = 2,3 lg
2

nF

RT
(c - ) – A,                          ( 5 ) 

 

unde  - durata de polarizare a catodului; c  - durata polarizării 
catodului până la consumarea totală a oxigenului în celulă; A - constanta, 

care include echivalentul de oxidare al fierului; R - constanta gazului; T - 
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temperatura absolută; F - constanta lui Faraday; n - numărul de electroni, 

asimilaţi de o moleculă de oxigen. 

Din ecuaţie rezultă ca relaţia ( 5 ) la lg (c - ) este tg  = 2,3 nF

RT2

 . 

Valoarea teoretica tg  = 0,12, iar conform datelor obţinute tg  = 0,25. 

Această necoincidenţă a mărimilor teoretice şi experimentale tg  se poate 
explica prin valoarea considerabilă a pH-ului, şi de asemenea, prin 

dificultatea ajungerii oxigenului din beton la catod. De aceea, se poate 

presupune că în acest caz mecanismul de ionizare al oxigenului nu se 

deosebeşte de mecanismul reducerii oxigenului în electroliţi simpli şi 

soluri, subordonându-se relaţiei cunoscute [8]: 

 

          i = K [C1] TR

nFE

e 2


                     ( 6 ) 

 

unde i - densitatea curentului catodic; C1 - concentraţia oxigenului pe 

suprafaţa catodului. 

Însă, procesul catodic cu depolarizarea de oxigen, al oţelului în 

beton decurge cu frânarea difuziei oxigenului în stratul de protecţie din 

beton. 

La regimurile nestaţionare (umezirea periodică a betonului, 

încălzirea şi răcirea lui), infiltraţia aerului, modificarea presiunii 

barometrice etc., absorbţia oxigenului poate să se intensifice. 

Despre mecanismul anodic de dizolvare al metalelor încă nu există o 

părere unică. Cercetările multor autori [9, 10], presupun că în procesul 

dizolvării anodice a fierului cea mai lentă este ionizarea metalului: 

 

ne  [ne Mn+1] + mH2O  [Mn+ mH2O]                   ( 7 ) 

 

Conform altei teorii [8], polarizarea se explică prin procesul lent de 

formare al ionilor hidrataţi, ce apar la dizolvarea anodică a metalelor. În 

anumite cazuri, faza lentă a procesului anodic poate fi difuzia ionilor, care 

provoacă polarizarea concentrată. 
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Comparând ecuaţiile polarizării concentrate a anodului şi catodului: 

 

a =  ;ln
D

D

i

ii

nF

RT 
     la i = iD       a = 

;2ln
nF

RT

             ( 8 ) 

 

c =  ;ln
D

D

i

ii

nF

RT 
     la i  iD         c   .                        ( 9 ) 

 

(unde i - densitatea curentului; iD - densitatea curentului de difuzie), 

se poate observa că una şi aceeaşi densitate a curentului provoacă o 

polarizare concentrată mai mare a catodului decât a anodului. 

În beton, condiţiile de desfăşurare a proceselor anodice se deosebesc 

considerabil de condiţiile desfăşurării lor în electrolit şi starea 

electrochimică a suprafeţei oţelului nu depinde de compoziţia şi structura 

betonului. 

Deoarece coroziunea electrochimică este rezultatul desfăşurării 

concomitente a mai multor procese elementare, decurgerea unuia din ele 

este mai dificilă în comparaţie cu altele. Fiindcă aceste procese sunt 
conjugate, adică reciproc dependente, se stabileşte viteza desfăşurării 

comune pentru toate procesele, determinată de decurgerea lentă a unui 

proces. Acest proces se numeşte limitat. 

În funcţie de faptul, care fază este mai lentă, se poate deosebi 

cinetica electrochimică sau difuzională a procesului de electrod. Măsura de 

frânare a acestei reacţii de electrod este tangenta unghiului între curba 

trasată în punctul dat şi axa absciselor, tg  = 

,
i



 care este numită 

polarizarea electrodului. La tg     procesul de electrod decurge cu o 

frânare puternică, iar la  i



  0 - aproape liber.  

Mărimea curentului de coroziune, în general, se determină ori de 

viteza desfăşurării procesului de electrod (controlul de catod), ori de viteza 
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desfăşurării procesului anodic (controlul de anod), ori de rezistenţa ohmică 

a sistemului. 

  Partea relativă de control al procesului de coroziune prin polarizare 

se determină, de obicei, din diagrame (fig. 3), unde: 

 

- partea controlului anodic   ;
'

00 AB

ADtgI

ac





 

 

- partea controlului catodic   ;
'

00 AB

BEtgI

ac





 

 

- partea controlului ohmic   .
'

00 AB

DERI

ac




 

 
 

Fig.3  Diagrama procesului de coroziune: 
AF - curba polarizării anodice; 

BH - curba polarizării catodice; 
DE - căderea potenţialului ohmic; 
EB - căderea potenţialului în urma polarizării catodice; 
OG - dreapta căderii ohmice a potenţialului; 
BC - curba polarizării catodice totale, ce ia în consideraţie căderea ohmică a 
potenţialului şi polarizarea. 
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Noţiunea despre procesul de limitare permite să stabilim în ce 

condiţii se poate aştepta frânarea efectivă a procesului de coroziune în 

beton. Se poate spune, că cea mai universală este limitarea anodică deplină, 

legată de pasivarea oţelului în mediul bazic al betonului, când practic este 

exclusă trecerea ionilor de metal în electrolit. 

 La deranjarea pasivităţii oţelului în beton, din orice cauză, viteza de 

coroziune poate fi foarte mare. 

 

Concluzii 

 Starea umedă a betonului influenţează considerabil viteza de 

coroziune. Betonul, fiind uscat până la greutatea constantă la temperatura 

de 90 C, este un bun dielectric. Rezistenţa lui la trecerea curentului electric 

este de 1104 Ohm. 

 Măsurările au arătat ca rezistenta betonului depinde de umiditatea 

lui. La variaţia umidităţii de la 35 pana la 60 %, rezistenta betonului creste 

puţin. La creşterea umidităţii relative pana la 80 % si mai mult, rezistenta 

ohmica scade, iar coroziunea armaturii poate avea o dezvoltare intensiva. 

Caracteristica normală a oţelului în mediul bazic al betonului este 

pasivitatea. În anumite condiţii, starea pasivă a suprafeţei oţelului în beton 

se modifică şi devine posibilă corodarea lui. Acest fapt este determinat de 
următoarele condiţii: 

- introducerea în beton a adaosurilor corosiv active (cloruri) sau 

difuzia lor din mediul exterior; 

- micşorarea stării bazice a lichidului din beton mai jos de valoarea 

critică, pe calea spălării sau neutralizării cu gaze acidice Ca(OH)2; 

- deteriorarea mecanică sau corosivă a stratului de protecţie din 

beton; 

- formarea fisurilor în beton. 
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УДК 691.699.86 

 

Lupuşor N., Izbinda A. 

Accelerarea întăririi betoanelor celulare 

 

Adstract 

The  material  processing  of  construction  method,  that contains  silicon  and  freely  

calcium  hydroxide  with  water  steams  in  autoclaves  proposed  by german  scientist  

Mihaelis since  in  1880  he  had  on  the  future  a large  use  in  silicates  bricks,  concrete  

articles  and  reinforced  concrete,  in  a  lot  of  thermo-isolated  articles  from  cellular  

concretes. At  hidrotehnic  processing  are  exposed  the  articles  from  mixtures  that  

contains  quartz  sandle  and  lime,  tropel  and   lime,  Portland     cement  that  eliminates  at  

the  contact  with  water  Ca (OH)2  and  quartz  sandle. 

 

Rezumat 

Metoda prelucrării materialelor de construcţie, care conţin siliciu şi hidroxid de 

calciu liber cu aburi de apă în autoclave, propusă de savantul german Mihaelis încă în anul 

1880, a avut ulterior o largă aplicare în producerea cărămizii de silicat, articolelor de beton 

şi beton armat, într-un şir de articole termoizolante din betoane celulare. Prelucrării 

hidrotermice sunt supuse articolele din amestecuri ce conţin nisip de cuarţ şi var, diatomit 

(trеpel) şi var, ciment Portland ce elimină la contact cu apa Ca(OH)2 şi nisip de cuarţ. 

 

Резюме 

Метод термообработки строительных материалов содержащие свободные 

включения Si и Ca(OH)2 предложенным германским ученым Михаелис в 1880 году 

использовался при производстве силикатного кирпича, изделии из бетона и 

железобетона а также термоизоляционных изделии из ячеистого бетона. Термической 

обработки  подвергаются изделия из смесей, которые содержат кварцевый песок  и 

известь. 

Introducere 

 Metoda prelucrării materialelor de construcţie, care conţin siliciu şi 

hidroxid de calciu liber cu aburi de apă în autoclave, propusă de savantul 

german Mihaelis încă în anul 1880, a avut pe viitor o largă folosire în 

producerea cărămizii de silicat, articolelor de beton şi beton armat, într-un 

şir de articole termoizolante din betoane celulare. Prelucrării hidrotermice 

sînt supuse articolele din amestecuri ce conţin nisip de cuarţ şi var, diatomit 
(trеpel) şi var, ciment Portland ce elimină la contact cu apa Ca(OH)2.  La 
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primul contact procesul interacţiunii dintre Ca(OH)2 şi siliciu poate fi 

reprezentat prin formula: 

 

Ca(OH)2+SiO2 = CaO·SiO2·H2O 

 

În rezultatul reacţiei se obţine hidrosilicat de calciu, care formează o 

legătură puternică între grăunţele de SiO2, datorită cărui fapt se asigură 

rezistenţa materialului. 

1. Proprietăţile, parametrii betoanelor şi consumul de abur 

     Tratarea termică a articolelor poate fi efectuată atît la presiune 

normală cît şi în autoclave. Întărirea prin autoclavizare este net diferită de 

întărirea prin aburire la presiune normală, atît în ceea ce priveşte realizarea 

operaţiei, cît şi referitor la natura betonului rezultat.  

Deoarece se lucrează la presiuni mai mari decît cea atmosferică, 

incinta de tratament trebuie să fie un recipient sub presiune cu un sistem de 

admisie de abur umed; trebuie evitat contactul betonului cu aburul 

supraîncălzit, deoarece aceasta ar determina uscarea betonului. Un 

asemenea vas sub presiune este cunoscut ca autoclavă, motiv pentru care 

întărirea prin aburire la presiuni ridicate este denumită autoclavizare. 

Autoclavizarea a fost folosită prima dată pentru întărirea 

materialelor tip silico-calcar şi a betoanelor celulare uşoare, utilizîndu-se şi 
acum pe scară largă în acest scop. În domeniul betonului, autoclavizarea se 

utilizează pentru întărirea unor elemente prefabricate de dimensiuni mici, 

dar şi pentru îmbinări de zăbrele sau grinzi (realizate atît din beton normal 

cît şi din beton uşor), cînd se doreşte asigurarea uneia din următoarele 

carcateristici: 

- rezistenţă iniţială mare: la întărirea prin autoclavizare, rezistenţa 

după 28 de zile în condiţii normale de întărire poate fi obţinută în numai 24 

de ore; au fost obţinute rezistenţe de 80 – 100 MPa; 

- durabilitate mare: întărirea prin autoclavizare îmbunătăţeşte 

rezistenţa betonului la atacul sulfatic şi la alte forme de atac chimic, ca şi la 

solicitări de îngheţ-dezgheţ şi diminuează tendinţa de formare a 
eflorescenţei; 

- contracţie la uscare redusă şi schimb redus de umiditate la contact 

cu exteriorul. 
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S-a constatat experimental că temperatura optimă de autoclavizare 

este de aproximativ 177 °C, ceea ce corespunde unei presiuni a aburului de 

0,8 MPa (peste presiunea atmosferică). 

Este esenţial ca viteza de încălzire, la tratamentul de autoclavizare, 

să nu fie prea mare, deoarece procesele de priză şi întărire pot fi efectuate 

într-o manieră similară cu cea de la întărirea prin aburire la presiunea 

atmosferică. Un ciclu tipic de autoclavizare constă în creşterea treptată, 

pînă la temperatura maximă de aproximativ 182 °C (ceea ce corespunde 

unei presiuni de 1 MPa), în decurs de 3 ore, urmează un palier de 5 – 8 ore 

la această temperatură şi o scădere a presiunii în decurs de 20 – 30 de 

minute. O diminuare rapidă a presiunii accelerează uscarea betonului, astfel 
încît la contracţia ulterioară (în exploatare) aceasta va fi diminuată. 

Merită menţionat, că o perioadă mai lungă de autoclavizare la o 

temperatură mai joasă determină dezvoltarea unor rezistenţe mecanice mai 

mari, decît dacă se aplică temperaturi mai ridicate în timp mai redus.  

În practică, detaliile ciclului de autoclavizare depind de instalaţia 

utilizată şi de dimensiunile elementelor supuse întăririi prin autoclavizare. 

durata perioadei de întărire în condiţii normale, premergătoare introducerii 

în autoclave, nu afectează calitatea betonului autoclavizat, iar alegerea unei 

perioade corespunzătoare este determinată de rigiditatea betonului, care 

trebuie să fie suficient de mare pentru a permite manipulare sa.  

Pentru aburirea articolelor în autoclave se foloseşte aburul umed 
saturat, care se condensează rapid şi formează un mediu de apă în porii 

materialului. Aburii uscaţi şi săturaţi, care vin din cazangerie, sînt umeziţi 

cu ajutorul unor substanţe speciale. Aburii supraîncălziţi pentru prelucrarea 

în autoclave nu se folosesc. Presiunea aburului în perioada izotermică de 

aburire, de obicei are 9-13 atm (175-190 °C). Necesitatea ridicării presiunii 

pînă la 9 atm se explică prin faptul, că dizolvarea intensivă a SiO2 în soluţia 

Ca(OH)2 începe la temperatura 170-175 °C. Ridicarea presiunii aburului 

micşorează longevitatea aburirii, de asemenea măreşte duritatea articolelor 

pe contul formării mineralelor artificiale hidratate şi foarte dure. Trebuie 

ţinut cont de faptul că presiunea aburului ca atare nu influenţează asupra 

proceselor întăririi, ci doar asigură temperatura necesară în autoclave. 

La majoritatea uzinelor existente presiunea aburului în autoclave 

este de 9 atm. La uzinele proiectate şi cele ce se construiesc pentru betoane 

celulare, presiunea aburului în autoclave trebuie să fie de 13 atm. Problema 

folosirii aburului cu o presiune mai mare încă nu este soluţionată. Astfel, 

prin lucrările lui S.A.Mironov, s-a stabilit că ridicarea presiunii mai sus de 
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13 atm. nu dă o majorare considerabilă a rezistenţei, în schimb micşorează 

modulul de elasticitate şi măreşte fragilitatea betonului. 

Cercetările lui M.Samin şi altor savanţi au arătat că la ridicarea 

presiunii aburului pînă la 17-25 atm, rezistenţa articolelor din gazobeton 

creşte. În afară de aceasta, utilizarea aburului cu o astfel de presiune ne 

permite să lărgim baza de materie primă pentru producerea betoanelor 

celulare. În acest caz reşterea temperaturii în autoclavă are loc nu 

proporţional cu creşterea presiunii în ea. Astfel, la ridicarea presiunii 

aburului de la 13 la 25 atm, adică de două ori, temperatura aburului se 
ridică doar de la 190-225 °C, adică cu 18% în comparaţie cu temperatura 

iniţială. 

Consumul aburului la 1 m3 de gazobeton oscilează între 225 şi 300 

kg. În scopul folosirii econome a aburului, autoclavele lucrează transmiţînd 

aburii din unul în altul. Autoclavele pot fi de trecere şi fără trecere sau de 

fundătură. În autoclavele de trecere ambele funduri se scot, iar în cele de 

fundătură, un fund este fix. Încărcarea şi descărcarea articolelor în 

autoclavele de trecere are loc prin ambele capete, pe cînd în cele de 

fundătură – numai dintr-un singur capăt. 

Dimensiunile de bază ale autoclavelor sînt următoarele: 

- diametrul interior, m …2; 2,6; 3,6; 

- lungimea porţiunii de lucru, m … 17; 19,1; 21. 

Alegerea tipului şi dimensiunilor autoclavelor depinde de 

dimensiunile şi formele articolelor, capacitatea de producere a 

întreprinderii, organizarea procesului tehnologic, a gabaritelor de 

construcţie a încăperilor şi de alte condiţii. 

2. Etapele de tratare  umido-termică 

 Procesul prelucrării termice după caracterul fenomenelor fizico-

chimice ce au loc aici, poate fi împărţit în trei etape:   

Prima etapă se începe din momentul pătrunderii aburului în 

autoclavă şi se produce pînă cînd temperatura articolelor expuse prelucrării 

nu va fi egală cu temperatura vaporilor. Această etapă se caracterizează în 

prealabil prin următoarele fenomene fizice. Aburii, care pătrund în 
autoclavă de la contactul cu articolele reci, încep să se răcească şi să se 

condenseze de asemenea şi de la contactul cu partea interioară a autoclavei. 

La început aburii, ce se condensează, se aşează pe suprafeţele exterioare ale 

articolelor, iar cu timpul odată cu creşterea presiunii, pătrunde în capilarele 
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şi porii articolelor, condensîndu-se şi creînd în pori şi capilare un mediu 

umed. Apa descompune Ca(OH)2 şi alţi compuşi solubili, ce întră în 

componenţa articolelor şi formează soluţiile lor.  

Prin urmare, formarea soluţiilor în pori şi capilarele articolelor, la 

rîndul lor vor contribui la condensarea aburilor din apă şi umezirea de mai 

departe a articolelor. În sfîrşit, calităţile capilare ale materialului, constituie 

una din cauzele condensării aburilor de apă în porii articolelor. Astfel, 

primul stadiu al prelucrării hidrotermice în autoclave constă, în general, în 

crearea în porii materialului şi la suprafaţa lui a mediului de apă, necesar 

pentru procesele fizico-chimice, care conduc la formarea formelor necesare 

de hidrosilicat de calciu. 

Etapa a doua se începe la atingerea temperaturii 175-190 °C în 

autoclavă, căreia îi corespunde presiunea aburului de aproximativ 9-13 atm. 

La începutul acestei perioade porii materialului sînt umpluţi de acum cu 

soluţie de hidroxid de calciu, care începe să interacţioneze cu SiO2. 

Solubilitatea SiO2 creşte odată cu mărirea conţinutului de ioni hidroxili OH- 

în soluţie – de la disocierea Ca(OH)2, care la rîndul său depinde de 

temperatură: odată cu creşterea temperaturii solubilitatea Ca(OH)2 creşte. 

La începutul interacţiunii siliciului cu varul ionii OH- hidratează moleculele 

SiO2 şi formează SiO2·H2O. Moleculele hidratate de SiO2 intră în legătură 

cu ionii Ca- şi formează silicaţi de calciu, care se află în stare coloidală. La 

început aceste formări noi apar la suprafaţa particulelor separate de nisip. 
Pe măsura creşterii învelişurilor coloidale în jurul grăunţlor de cuarţ, aceste 

învelişuri formează o masă compactă de particule de nisip concrescute între 

ele şi învelite cu gel de hidrosilicat de calciu. 

Mai departe caracterul coloidal al hidroxidului de calciu trece în cel 

cristalin. Cristalele mici, ce se formează în diferite locuri ale masei 

coloidale, prezintă în sine mulţimea centrelor de cristalizare. Sub influenţa 

temperaturii şi prezenţa mediului de apă ele rapid se ramifică şi formează o 

structură cristalină măruntă a materialului. 

Astfel, la etapa a doua a prelucrării hidrotermale în mediu de apă la 

temperaturi înalte are loc formarea hidroxidului de calciu, la început în 

stare coloidală care mai ulterior trece lent în cea cristalină. 

Etapa a treia a procesului de prelucrare hidrotermică se produce 

după întreruperea lentă a presiunii în autoclavă; caracterizîndu-se prin 

micşorarea lentă a presiunii în autoclavă. În rezultatul micşorării presiunii, 

apa, ce se conţine în porii articolelor se evaporă intensiv, soluţia devine 
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saturată şi are loc consolidarea hidrosilicatului de calciu, care măreşte 

duritatea legăturii particulelor de nisip. 

Lichidarea apei în continuare contribuie la deshidratarea compuşilor 

din care este compusă masa materialului. Cea mai mare importanţă o are 

deshidratarea gelului de SiO2. Astfel la ultima etapă de aburire la factorul 

principal de formare a durităţii materialului – recristalizarea hidrosilicatului 

de calciu – se adaugă factorul durităţii de la deshidratarea gelului de siliciu. 

În plan termofizic fiecare din cele trei etape enumerate mai sus, de aburire a 

articolelor în autoclave are  însemnătatea ei. 

La începutul primei etape are loc schimbul de căldură dintre 

amestecul de aburi şi aer, ce se află în autoclave şi articolele expuse în ele. 

Schimbul de căldură în această perioadă la temperaturile de pînă la 100 °C, 

se caracterizează prin indicatori mici ai coeficientului de cedare a căldurii. 

În continuare, la presiunea aburilor mai sus de 1 atm şi temperatura mai 

mare de 100 °C, are loc un schimb mai intensiv între articole şi aburii 

saturaţi. Suprafaţa articolelor la un astfel de schimb de căldură se încălzeşte 

foarte repede. Transmiterea căldurii de la suprafaţă în interiorul articolelor, 

se produce atît prin conductibilitatea termică, cît şi pe contul transmiterii 

căldurii în adîncimea materialului, nemijlocit de aburi şi condensat prin 

capilare şi porii, care comunică, a materialului celular. Viteza încălzirii 

articolelor în această perioadă depinde de grosimea lor, relaţia dintre 
suprafaţă şi volum şi conţinutul de goluri constructive în ele. Articolele 

mari de tip monolit se încălzesc mai încet decît articolele cu goluri. 

Etapa a doua a prelucrării în autoclave, în plan termofizic este un 

proces izotermic de încălzire a articolelor pe toată grosimea la temperatura 

de 175-190 °C. 

Etapa a treia se caracterizează prin scăderea lentă a temperaturii în 

autoclavă şi procesele de cedare a căldurii articolelor de la începutul 

amestecului de aburi şi aer, mai pe urmă aerului din atmosferă. În această 

perioadă e posibilă apariţia fisurilor în articole de la schimbarea bruscă a 

temperaturii. Prelucrarea hidrotermică a betoanelor celulare este deosebit de 

efectivă, deoarece datorită conţinutului mare a fazei lichide, compuşii 
stabili se formează mai repede, decît la betoanele compacte cu o cantitate 

mică a fazei lichide. 

Odată cu aceasta porozitatea înaltă a betoanelor celulare şi în primul 

rînd prezenţa în ele a porilor comunicanţi şi capilarelor, contribuie la 

încălzirea mai bună a articolelor, a egalării rapide a presiunii şi temperaturii 

în masa materialului. Lucrările Institutului de cercetări ştiinţifice a 

betonului şi betonului armat din Rusia, efectuate în anii 80 au concretizat 
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condiţiile de asigurare a durităţii şi rezistenţei la fisurare a betoanelor 

celulare de întărire în autoclave. 

Aceste cercetări au stabilit că: 

- la prima etapă de aburire, la ridicarea presiunii aburilor în 

autoclave pînă la         9 atm, duritatea articolelor creşte încet. La 

temperatura de 174 °C duritatea gazobetonului de toate tipurile atinge 1,1 

MPa, şi a gazosilicatului – pînă la 0,7 MPa; 

- ridicarea bruscă a presiunii, prin urmare şi a temperaturii în 

autoclave, micşorează timpul încălzirii complete a articolelor. De exemplu, 

la ridicarea temperaturii pînă la 180 °C timp de 4 ore, timpul încălzirii 

complete a articolelor cu masa volumetrică de 750 kg/m3 este la grosimea 
lor de 200 şi 300 mm, respectiv 7 şi 12 ore, iar la ridicarea temperaturii 

doar timp de 2 ore, acest timp se micşorează pînă la 5,5 şi 10,5 ore; 

- creşterea bruscă a rezistenţei se produce în primele ore ale 

perioadei izotermice de prelucrare în autoclave la P = 9-13 atm. Astfel, 

pentru gazobeton din ciment Portland, după 2 ore de aburire, rezistenţa 

atinge 80 % de la valoarea maximă. Rezistenţa gazosilicatului creşte mai 

lent – după două ore de încălzire izotermică ea atinge 55% de la cea 

maximă. Regimurile de prelucrare în autoclave a gazobetoanelor şi 

betoanelor spumante, practic sînt aceleaşi. O trăsătură de aburire a 

gazobetoanelor este ridicarea bruscă a temperaturii în autoclave.  

Durata aburirii la presiunea constantă depinde de: 

- dimensiunile şi forma articolelor: cu cît ele sînt mai voluminoase, 

cu atît mai încet trebuie de ridicat presiunea aburului, deoarece fisurile în 

articole se formează, în mod general, în prima perioadă a aburirii; articolele 

cu goluri pot fi aburite mai repede decît cele compacte; 

- densitatea articolelor: cu cît este mai mică masa volumetrică, cu 

atît este mai scurt timpul de aburire; 

- tipul şi calitatea materialului liant: articolele din gazosilicat şi 

spumosilicat pot fi aburite mai repede decît cele din gazobeton şi 

spumobeton; în producerea betoanelor celulare folosirea cimentului de 

marcă înaltă micşorează timpul aburirii; 

- metoda preparării masei de gazobeton: folosind metoda 
vibroumflării, se poate micşora timpul de aburire a articolelor din această 

masă pînă la 11-14 ore la P = 9atm. 
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Creşterea vacuumului în autoclave este un mijloc de intensificare a 

prelucrării hidrotermice a articolelor în autoclave. Crearea volumului se 

produce pînă la aburire sau după aburirea articolelor. Vacuumarea pînă la 

începutul aburirii articolelor constă în faptul, că în autoclavă la început se 

creează vacuum, pompînd o parte din aer cu pompa de vacuum, după aceea 

se alimentează aburul. În cazul evacuării aerului din autoclavă temperatura 

în ea la umflarea cu aburi va fi mai mare decît fără vacuum. 

Aceasta se explică prin faptul că presiunea în autoclave reprezintă în 

sine totalitatea presiunilor parţiale ale aerului rămas şi a aburului ce 
pătrunde în autoclavă. Cu cît mai puţin aer rămîne în autoclavă, cu atît este 

mai mare presiunea parţială a aburului şi cu atît este mai înaltă temperatura 

aburului. Ridicarea temperaturii contribuie la micşorarea termenilor de 

aburire şi creşterea durităţii articolelor. De exemplu, la presiunea generală 

în autoclavă de 9 atm şi presiunea parţială a aerului de 0,5 atm, temperatura 

în autoclavă va fi nu 175 ci 173 °C. 

Principala menire a vacuumului constă în faptul, că datorită 

eliminării aerului din autoclavă, aburul pătrunde mai liber şi mai repede în 

porii şi capilarele articolelor celulare şi creează în masa lor condiţii mai 

bune de dezvoltare a proceselor fizico-chimice de întărire, decît la 

prelucrarea obişnuită în autoclave. Aerul, ce se conţine pe granulele 

cimentului se elimină, afînînd concomitent învelişul gelului ce înconjoară 
granulele de ciment. Aburii şi condensatul pătrund mai uşor în interior şi 

hidratează complet particulele de ciment. În consecinţă, rezistenţa 

articolelor din betoane celulare creşte. De exemplu, la crearea în autoclave 

a decompresiei de 300 mm a coloanei de mercur, rezistenţa articolelor din 

beton spumant creşte cu 45%, în comparaţie cu articolele aburite în 

autoclave fără crearea vacuumului. Extragerea unei cantităţi mari de aer din 

autoclave, conduce la rezultatul invers – scăderea durităţii, ceea ce se poate 

explica prin distrugerea pereţilor capilarelor în materialul ne întărit. 

Crearea de vacuum în autoclave, după aburirea articolelor, trebuie 

efectuată foarte atent pentru a evita apariţia fisurilor şi altor forme de rebut. 

 

Concluzii 

Tratarea termică prin aburire în autoclave a betoanelor celulare are 

ca efect următoarele caracteristici: 

- accelerarea întăririi betonului; 

- rezistenţe iniţiale majorate; 
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- creşterea durabilităţii prin mărirea rezistenţei betoanelor celulare la 

atac chimic de diferită natură; 

- micşorarea esenţială a contracţiei la uscare; 

- micşorarea schimbului de umiditate cu exteriorul; 

- diminuarea tendinţei de formare a inflorescenţelor, deoarece nu 

rămîne hidroxid de calciu care poate fi solubilizat şi levigat; 

 În ansamblu, autoclavizarea produce un beton celular de bună 

calitate, dens şi durabil. 
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Coroziunea armăturilor din betonul construcţiilor 

aflate în medii agresive 

 

Abstract 

In article research of processes of corrosion of armatures in concrete of the designs 

maintained in excited environments is submitted. On the basis of the experimental program as 

beams tests have been tested for bearing ability, after the accelerated corrosion tests in a 

solution of 5 % NaCl. The choice of modes of corrosion tests was spent with observance of 

mechanisms of processes which pass on a surface of armature, in natural conditions. The 

tested beams have shown good results at external influences that allows to carry out the 

further researches, is especial at studying influence of duration of the accelerated influence of 

the corrosion environment, potential of a current and other diameters of armatures. 

 

Rezumat 

În articol se prezintă un studiu privind procesele de coroziune a armăturilor din 

betonul construcţiilor, exploatate în medii agresive. În baza programului experimental s-au 

încercat probe sub forme de grinzi la stadiul limită de serviciu, după testări la coroziune 

accelerată în soluţie de 5% NaCl. Alegerea regimurilor de testare corosivă rapide s-a făcut cu 

respectarea mecanismului proceselor care au loc pe suprafaţa armăturii în condiţii naturale.  

Grinzile testate au demonstrat o comportare bună la acţiunea solicitărilor exterioare, 

încurajând studii viitoare asupra subiectului, cu precădere la studiul influenţei timpului de 

expunere la coroziune accelerată, intensităţii curentului aplicat şi al altor diametre de 

armături. 

 

Резюме 

В статье представлено исследование процессов коррозии арматур в бетоне 

конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах. На основании экспериментальной 

программы были испытаны пробы в виде балок на несущую способность, после 

ускоренных коррозионных испытаний в растворе 5% NaCl. Выбор режимов 

коррозионных испытаний проводился с соблюдением механизмов процессов, которые 

проходят на поверхности арматуры, в естественных условиях. Испытанные балки 

показали хорошие результаты при внешних воздействиях, что позволяет провести 

дальнейшие исследования, особенно при изучении влияния продолжительности 

ускоренного воздействия коррозионной среды, потенциала тока и других диаметров 

арматур. 
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Introducere 

Betonul armat fiind un material care utilizează rezistenţa la 

compresie a betonului şi rezistenţa la întindere a oţelului, are caracteristici 

diferite de ale celor două materiale componente  [1].      

Armătura conferă betonului armat nu numai rezistenţă la orice fel de 

solicitări (încovoiere, întindere centrică sau excentrică, compresiune 

excentrică cu excentricitate mare, torsiune cu încovoiere), ci şi ductilitate, 

proprietate extrem de importantă pentru anumite tipuri de structuri, cum ar 
fi cele antiseismice. 

Asocierea betonului şi armăturii este posibilă datorită faptului că 

aceste două materiale au valori apropiate ale coeficienţilor de dilatare 

termică, au caracteristici de deformaţie care sunt compatibile, asigurând 

aderenţa dintre ele; totodată betonul asigură protejarea armăturii contra 

coroziunii [2].         

În majoritatea cazurilor coroziunea metalelor este un proces 

electrochimic şi pentru realizarea lui sunt necesare următoarele condiţii [3]: 

1. Prezenţa la suprafaţa oţelului a diferenţei de potenţiale, adică 

neomogenităţii electrochimice a suprafeţei; 

2. Prezenţa peliculei de electrolit pentru legătura electrolitică între 

sectoarele suprafeţei metalului cu deferite potenţiale; 

3. Starea activă a oţelului pe sectoarele anodice ale suprafeţei, unde 

are loc    dizolvarea metalului conform reacţiei: 

   

nH2O + Me  Me
+
 nH2O + ē                        ( 1 ) 

 

4. Absorbţia depolarizatorilor, în particularitate oxigen, la sectoarele 

catodice ale suprafeţei pentru asimilarea electronilor excedenţi:  

  

4 ē + O2 + 2H2O  4OH-.                                     ( 2 ) 

 

Conform clasificării lui N.D.Tomaşov [3], neomogenitatea 

electrochimică a suprafeţei este determinată de:  
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- neomogenitatea fazei metalice (gradul diferit al neomogenităţii 

suprafeţei, peliculelor protectoare, deformaţii si tensiuni); 

- faza lichidă (concentraţia diferită a ionilor de metal, sărurilor 

neutri, ioni de hidrogen, oxigen şi ai altor oxidanţi);  

- condiţiile fizice (diferenţa de temperaturi, intensitatea energiei 

radiante  şi a câmpului electric exterior).  

Întrucât structura oţelului şi condiţiile de contact ale lui cu betonul 

sunt neomogene, pentru armătura din beton se îndeplineşte prima condiţie. 

Deoarece betonul este un corp capilaroporos, cu suprafaţa interioară activă 
şi hidrofilă, se poate presupune, că condiţiile 2 şi 4 ale desfăşurării 

procesului corosiv în beton pot avea loc. 

Proprietăţile mecanice ale betonului nu sunt suficiente pentru o 

comportare adecvată a betonului în exploatare, după cum se poate observa 

în literatura de specialitate [4]. De aceea, este important, de a lua în 

considerare microstructura elementelor de beton în perioada de exploatare. 

Studiul următor descrie comportarea elementelor de beton armat, cu 

strat de acoperire cu beton a armăturii de 25 mm şi 50 mm, supuse la 

coroziune accelerată, cu şi fără fisuri, în starea limită de serviciu (SLS). 

Momentele de fisurare, momentele de rupere şi deschiderea fisurilor au fost 

monitorizate permanent. În plus, armătura folosită a fost testată înainte şi 

după cedarea grinzilor, prin extragerea ei din grinzile cedate. Există, de 
asemenea, metode de detectare a coroziunii din armătură fără necesitatea 

înlăturării stratului de acoperire cu beton sau extragerii armăturii din 

element [5].  

 

Programul experimental 

1. Compoziţia betonului 

Compoziţia betonului este prezentată în Tabelul 1. Densitatea în 

stare proaspătă a betonului este  = 2458 kg/m3. 

Tabelul 1.  Compoziţia betonului de marca 400 

Componente Cantitatea 

Ciment Portland CEM I 32,5R 380 kg/m3 

Granit fracţia 5-20 mm 1104 kg/m3 

Nisip cuarţos fracţia 0-4 mm 595 kg/m3 

Apă 224 l/m3 

Raport apă/ciment 0,60 
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Pentru cercetări s-au folosit probe din beton, sub formă de grinzi, cu 

dimensiunile (100  100  1000 mm), armate în partea de jos cu două bare 
din oţel-beton tip A400 cu diametrul Ø12 mm, cu lungimea de 98 cm, 

stratul de acoperire cu beton a armăturii fiind de 25 mm şi 50 mm. 

Odată cu grinzile, s-au turnat o serie de probe pentru verificarea 

proprietăţilor fizico-mecanice ale betonului la vârsta de 28 de zile. O parte 

din probe s-au întărit în camere cu aburi (după regimul: 3 ore ridicare până 

la t = 90 ºC + 4 ore menţinere la t = 90 ºC + 12 ore coborâre de la 90 la 20 

ºC) şi o altă parte -  timp de 28 zile, la 20 ºC în condiţii umede, după care 

probele s-au menţinut în condiţii de aer uscat timp de o lună. 

 

2. Testul de coroziune 

Echipamentul şi principiul pentru inducerea coroziunii accelerate în 

betonul armat sunt prezentate în Figura 1 şi Figura 2. 

Alegerea regimurilor de testare corosivă rapide s-a făcut cu 

respectarea mecanismului proceselor, care au loc pe suprafaţa armăturii în 

condiţii naturale. Electrolitul din experiment este o soluţie de 5% NaCl 

(sare de bucătărie obişnuită dizolvată în apă potabilă). Electrozii sunt 

catodul (armătura înglobată) şi anodul (placa de oţel inoxidabil care 

acoperă simetric 3 feţe ale grinzii). Un voltaj extern a fost aplicat anodului. 

  
 

Fig. 1. Principiul celulei electrolitice 

 

Fig. 2. Celula electrolitică 

 

Procesul de coroziune în catod a început, când puntea de sare a 
pătruns stratul de acoperire cu beton până la armătură şi a închis circuitul. 

Testul de inducere a coroziunii accelerate este similar cu cel întâlnit în alte 

cercetări [6]. 

Intensitatea moderată a curentului electric pe armătură a fost 1 = 3 

mA/cm2 de armătură şi a putut fi măsurată pe un Ampermetru exterior. 
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Grinzile au fost supuse la coroziune accelerată pe o perioadă de la câteva 

ore până la câteva zile. În timpul verificărilor s-a controlat temperatura 

electrolitului şi umiditatea betonului. 

Se ştie, că betonul conţine în permanenţă apă capilară şi osmotică, 

care poate servi drept electrolit. Pentru oţelul din beton, ca şi pentru metalul 

deschis [7], există o anumită umiditate critică a aerului, mai jos de care 

peliculele lichide nu pot asigura deplasarea ionilor dintre sectoarele anodice 

şi catodice ale suprafeţei. Umiditatea relativă critică a aerului se află în 

limitele 50 – 60 %. La saturarea cu apă, betonul devine practic impermeabil 
pentru gaze, iar în alte cazuri el este neetanş pentru oxigen, fapt care 

provoacă desfăşurarea procesului catodic conform reacţiei ( 2 ) şi a 

reacţiilor secundare de formare a produşilor de coroziune. 

După cum au arătat cercetările, lipsa coroziunii oţelului în beton se 

explică prin pasivarea lui în mediu bazic, adică prin imposibilitatea 

dizolvării conform reacţiei ( 1 ). 

În cazurile când coroziunea oţelului în beton are loc, din cauza 

neîndeplinirii condiţiei ( 3 ), suprafaţa oţelului rămâne activă sau se 

pasivează incomplet la confecţionarea construcţiei ori îşi pierde pasivitatea 

în procesul de exploatare. Avansarea pasivării, de obicei, se caracterizează 

prin înnobilarea bruscă a potenţialului de electrod al metalului. Astfel, 

oţelul, ce are în stare activă potenţialul de la - 0,4 până la - 0,6 V, în stare 
pasivă poate căpăta potenţialul până la +1,0 V. 

Apariţia stării pasive a oţelului este legată de formarea pe suprafaţa 

lui a unei pelicule compacte, insolubile a produşilor de coroziune. O astfel 

de peliculă apare în rezultatul procesului anodic direct. 

Valoarea pH-lui lichidului din porii betonului se află în limitele 11 - 

13. Calculele termodinamice [8] arată că, la astfel de valori ale pH-ului, 

oţelul trebuie să se pasiveze. Conform altor date [9, 10], valoarea critică a 

pH-ului, mai jos de care oţelul nu se pasivează, se află în limitele 11,5 - 

11,8. 

 

 Interpretarea rezultatelor testului de coroziune 

Conform cercetărilor, starea suprafeţei oţelului în beton poate fi 

determinată aproximativ, după valoarea potenţialului staţionar, iar mai 

precis - după caracterul curbei anodice de polarizare. 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii al MDRC, N.1, Vol. 2,  2012 

 

88 

 

Potenţialul procesului anodic pe suprafaţa fierului Fe  Fe2++2e- 
depinde de mărimea pH-ului, temperatura mediului şi activitatea ionului de 

fier în soluţie 

   

                                         Ea = - 0,44 + 0,0295 lg Fe2+,                                                 

( 3 ) 

 

şi de prezenţa ionilor străini. 

În urma cercetărilor, s-a stabilit, că starea electrochimică a suprafeţei 

de metal în betonul compact, în stare lichidă, se caracterizează prin 

potenţial negativ 50 - 100 mV şi prin polarizare anodică considerabilă. 

Pasivarea armăturii, de obicei, se sfârşeşte peste 10 - 12 ore după ce a fost 
introdusă în beton, în acest timp se pasivează nu numai suprafaţa curată, dar 

şi sectoarele cu procent mic de rugină. 

 

Fisurarea în starea limită de serviciu (SLS) prin încovoiere 

Studiul a fost condus în 3 direcţii. Toate grinzile au fost proiectate să 

aibe aceiaşi capacitate portantă la moment încovoietor: 

(a) Grinzi neexpuse la coroziune accelerată şi fără fisuri în stadiul 

limită de serviciu (SLS); 

(b) Grinzi preîncărcate la stadiul limită de serviciu (SLS), fisurate şi 

apoi expuse la coroziune accelerată pe o perioadă de 7-11 zile. 

(c) Grinzi nefisurate, dar expuse la coroziune accelerată pe o 

perioadă de 7-11 zile. Toate grinzile au fost încărcate până la cedare, în 
stadiul limită ultim (SLU). 

Două grinzi cu stratul de acoperire cu beton c = 25 mm şi două 

grinzi cu c = 50 mm au fost încărcate până la stadiul de exploatare. Starea 

limită de serviciu a fost înregistrată şi încărcarea a fost oprită la o 

deschidere medie de fisuri de 0,2 mm. După descărcare (relaxare), fisurile 

s-au închis la o deschidere remanentă de 0,03 – 0,04 mm.  

Datorită expunerii la coroziune accelerată a grinzilor prefisurate (b) 

cu strat de acoperire c = 25 mm, valoarea forţei de cedare este cu 7% mai 

mică decât cea corespunzătoare grinzilor neexpuse (a), după cum se vede în 

Figura 3. 
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Fig. 3 Grinzi cu strat de acoperire c = 25 mm 

 

În cazul grinzilor prefisurate (b), cu strat de acoperire cu beton c = 

50 mm, valoarea forţei de cedare este cu 2 % mai mică, decât cea 

corespunzătoare grinzilor neexpuse (a), după cum se vede în Figura 4. 
Rezultatele experimentale obţinute sunt similare cu alte cercetări anterioare 

[11]. De remarcat este totuşi, că grinda de tip (c) prezintă o valoare a forţei 

de rupere superioară celorlalte tipuri de grinzi, fapt ce necesită verificări 

suplimentare. În unele cercetări efectuate [12] s-a remarcat, că proprietăţile 

de rezistenţă şi deformabilitate ale betonului de înaltă rezistenţă, expus la 

condiţii agresive de lungă durată sunt influenţate pozitiv de mediul agresiv. 

Se poate observa o deformabilitate mai pronunţată post - rupere în 

cazul grinzilor expuse (b) şi (c), comparativ cu grinzile neexpuse (a), după 

cum se remarcă în Figura 3 şi 4. 

În cazul grinzilor cu strat de acoperire cu beton c = 25 mm, Figura 3, 

deformabilitatea tipului (b) de grinzi este cu 42 % mai mare decât a tipului 
(a). 

În cazul grinzilor cu strat de acoperire cu beton c = 50 mm, Figura 4, 

deformabilitatea tipului (b) de grinzi este cu 60 % mai mare decât a tipului 

(a). De asemenea, deformabilitatea grinzii de tip (c) este mai pronunţată 

decât în cazul grinzilor cu acoperire de beton c = 25 mm. Ca urmare, se 
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poate observa o comportare mai ductilă a elementelor expuse la coroziune 

decât a celor neexpuse. 

 
 

Fig. 4 Grinzi cu strat de acoperire c = 50 mm 

 

Armătura prevăzută pentru încovoiere a fost extrasă după corodarea 

grinzilor supuse la coroziune forţată şi încercată la întindere. 

Diagramele - sunt prezentate în Figura 5, cazurile (i), (ii) şi (iii). 
Pentru grinzile cu strat de acoperire cu beton c = 25 mm, efortul unitar 

maxim de rupere în armătură a fost max = 674,9 MPa, cazul (i). Pentru 

grinzile cu strat de acoperire cu beton c = 50 mm, efortul unitar maxim de 

rupere în armătură a fost max = 666,5 MPa, cazul (ii). Cu toate că armătura 
înglobată a fost expusă la coroziune şi a prezentat un strat de rugină, 

pierderea de masă datorită coroziunii a fost nesemnificativă şi diametrul 

nominal al barelor a rămas cca 12 mm. 

Din punctul de vedere al capacităţii de rezistenţă, barele de oţel 

înglobate în grinzile expuse la coroziune accelerată nu au fost semnificativ 

diferite de barele neînglobate în grinzi şi neexpuse, cazul (iii). 
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(i) 
 

(ii) 

 

 

 
Fig. 5 (i) – armătura extrasă din grinzi 
(b), strat de acoperire c = 25 mm; 
(ii) – armătura extrasă din grinzi (b), 
strat de acoperire c = 50 mm; 
(iii) – armătură neînglobată şi neexpusă 
la coroziune. 

(iii)  

 

Concluzii 

Coroziunea accelerată aplicată grinzilor prefisurate a urmărit 

simularea comportării elementelor structurale în exploatare în medii 

agresive. 

Caracteristica normală a oţelului în mediul bazic al betonului este 

pasivitatea. Însă, în anumite condiţii, starea pasivă a suprafeţei oţelului în 
beton se modifică şi devine posibilă corodarea lui. Acest fapt este 

determinat de următoarele condiţii: 

- introducerea în beton a adaosurilor corosiv active (săruri) sau 

difuzia lor din mediul exterior; 

- micşorarea stării bazice a lichidului din beton mai jos de valoarea 

critică, pe calea spălării sau neutralizării cu lichide acide NaCl; 
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- deteriorarea mecanică sau corosivă a stratului de protecţie din 

beton; 

- formarea fisurilor în beton. 

Rezultatele obţinute arată că momentul încovoietor a grinzilor 

corodate (b) este cu 2  7 % mai mic decât a grinzilor neexpuse (a). 

Stratul de acoperire cu beton influenţează capacitatea portantă a 

grinzilor (Figura 3 şi Figura 4), deoarece s-a observat o descreştere de 2 % 

a forţei de rupere pentru grinzile cu strat de acoperire cu beton de 50 mm, 

comparativ cu o descreştere de 7% a forţei de rupere la grinzile cu strat de 

acoperire de 25 mm. Această observaţie necesită mai multe evaluări 

experimentale. 

Deformabilitatea grinzilor este mai pronunţată pentru grinzile de tip 
(b), decât pentru cele de tip (a), după cum se remarcă în Figurile 3 şi 4. 

Acest tip de comportament poate fi legat de proprietăţile mecanice ale 

betonului de înaltă rezistenţă. La expunerea la medii agresive, betonul de 

înaltă rezistenţă prezintă o rezistenţă şi o deformabilitate mai mare faţă de 

betonul neexpus, după cum se poate remarca în cercetările anterioare [13]. 

Armătura longitudinală înglobată a fost extrasă din grinzi la finalul 

experimentărilor şi a prezentat semne de coroziune nesemnificative, 

deoarece nu au fost afectate nici diametrul şi nici efortul unitar ultim al 

oţelului. 

În general, grinzile testate au demonstrat o comportare bună la 

acţiunea solicitărilor exterioare, încurajând studii viitoare asupra 

subiectului, cu precădere la studiul influenţei timpului de expunere la 
coroziune accelerată, intensităţii curentului aplicat şi al altor diametre de 

armături. 
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Influenţa porozităţii asupra formării structurii 

betonului 

 

Abstract 

The article presents the study of concrete properties, which are largely determined by 

macro and micro characteristics. Macrostructure is characterized by stone concrete cement 

contained in concrete or in other words the strength of cement stone in concrete. 

Microstructure of concrete is characterized by the quantity and quality of porosity, 

the quantity and quality hydration process, the quality of the contact area between cement and 

stone aggregate. The porosity of concrete is subject to the presence of pores in cement stone, 

aggregate present in the pores, the pores present in the contact zone between aggregate and 

cement stone pores formed by air entrainment in concrete. 

It gives the saturation of concrete models of water in three stages, which provide 

access to different conditions of water penetration in the concrete model. 

 

Rezumat 

Articolul prezintă studiul proprietăţilor betonului, care sînt în mare parte determinate 

de caracteristicile macro şi microstructurale. Macrostructura betonului este caracterizată 

prin cantitatea pietrei de ciment care se conţine în beton sau cu alte cuvinte concentraţia 

pietrei de ciment în beton. 

Microstructura betonului este caracterizată prin cantitatea şi calitatea porozităţii, 

cantitatea şi calitatea produselor proceselor de hidratare, calitatea zonei de contact dintre 

piatra de ciment şi agregat. Porozitatea betonului este condiţionată de prezenţa porilor în 

piatra de ciment, porii prezenţi în agregat, porii prezenţi în zona de contact între piatra de 

ciment şi agregat şi porii formaţi de antrenarea aerului în beton. 

Se prezintă metoda de saturare a modelelor din beton cu apă în trei etape, care 

asigură condiţii diferite a accesului de pătrundere a apei în modelul din beton.  

 

Резюме 

В статье представлены исследования свойств бетонов, которые в 

значительной степени определяется макро-и микро-характеристиками. 

Макроструктура бетона характеризуется количественным содеожанием цементного 

камня в бетоне или другими словами, концентрацией цементного камня в бетоне. 

                                                             
* Universitatea Tehnică din Iaşi „Gh. Asachi”, România 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii al MDRC, N.1, Vol. 2, 2012 

95 

 

Микроструктура бетона характеризуется количеством и качеством 

пористости, количеством и качеством процесса гидратации, качеством контакта 

между цементным камнем и заполнителем. Пористость бетона обусловлено наличием 

пор в цементном камне, наличием пор в заполнителе, пор в межконтактной зоне 

между цементным камнем и заполнителем и пор образованных в результате 

воздухововлечения в бетоне. 

Представляется метод насыщения проб из бетона в три стадии, которые 

обеспечивают разные условия для доступа воды в эти образцы. 

 

Introducere 

Proprietăţile betonului sînt, în mare parte, determinate de 
caracteristicile macro şi microstructurale. 

Macrostructura betonului este caracterizată prin cantitatea pietrei de 

ciment, care se conţine în beton sau, cu alte cuvinte, concentraţia pietrei de 

ciment în beton ( c ). 

Microstructura betonului este caracterizată prin cantitatea şi calitatea 

porozităţii, cantitatea şi calitatea produselor proceselor de hidratare, 

calitatea zonei de contact dintre piatra de ciment şi agregat. Porozitatea 

betonului este condiţionată de prezenţa porilor în piatra de ciment, porii 

prezenţi în agregat, porii prezenţi în zona de contact între piatra de ciment 

şi agregat şi porii formaţi de antrenarea aerului în beton. 

Porii în piatra de ciment, în procesul de întărire, se formează de apa 
ce se evaporă. Caracterul acestor pori este stipulat de formele legăturilor ai 

apei cu materialul. Formele de legătură pot fi clasificate în: chimică, fizico-

chimică şi fizico-mecanică. 

Legătura chimică este cea mai bună şi poate fi distrusă prin procesul 

de calcinare. 

Legătura fizico-chimică în beton este realizată, în primul rînd, ca 

legătura apei în membrane hidratate ale particulelor gelului cimentului. 

Stratul monomolecular al apei, în jurul particulelor gelului cimentului, se 

află sub presiune mare, condiţionată de cîmpul forţat molecular. 

Următoarele straturi ai apei sînt reţinute în membranele hidratate mai puţin 

forţat. Grosimea stratului poliadsorbţional este neuniformă.  
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Metodologia cercetării 

Cercetările efectuate au arătat, că grosimea stratului acesta constituie 

aproximativ două diametre a moleculelor de apă sau 1,5 . 10-9 cm, aceasta 

permite de considerat, că apa în membranele hidratate a gelului este legată 

adsorbţional şi formează “porii gelului”. 

Legătura fizico-mecanică cu materialul posedă apă, care se află în 

spaţiu format de particulele gelului. Această apă poate fi numită capilară şi 

este reţinută în material prin presiunea capilară. La evaporarea apei capilare 
se formează “pori capilari” cu dimensiuni aproximativ de 5 . 10-7 – 50 . 10-4 

cm. 

În afară de porii sus numiţi, în piatra de ciment, pot fi pori de 

contracţie, care se formează din cauza, că volumul absolut al sistemului, 

format ca rezultatul hidratării cimentului este mai mic de volumul absolut al 

sistemului iniţial „ciment-apă” sau la hidratarea cimentului are loc 

contracţia. Contracţia nu condiţionează reducerea volumului general al 

pietrei de ciment şi, ca rezultat, se formează „pori contracţionari” care 

ocupă 4 – 8 % din volumul pietrei de ciment (fig. 1). 

Diferenţierea porilor este un factor important pentru o gamă largă de 

proprietăţi ai betonului întărit sau în proces de întărire. Cea mai reuşită este 

metoda de saturare a modelelor din beton cu apă în trei etape. Esenţa 

metodei constă într-a aceia, că modelele uscate la temperatura 80 – 90 C 
sînt păstrate pînă la masa constantă în trei medii diferite, care asigură 

condiţii diferite accesului de pătrundere a apei în modelul din beton. 

 
Fig. 1. Determinarea conţinutului de aer antrenat 

 

Prima etapă de saturare a betonului cu apă este efectuată la 

umiditatea relativă de 100 %. Această umiditate poate fi obţinută în cameră 
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de întărire normală. În condiţiile acestea, cu apă sînt umpluţi porii, care au 

posibilitatea de a absorbi apa din aer. Aceşti pori sînt incluşi în prima 

grupă. Volumul porilor este determinat prin diferenţa dintre masa 

modelului saturat cu apă şi uscat raportat la volum. 

 

Datele obţinute şi discutarea rezultatelor 

Porii de grupa I pot fi de diferită provenienţă şi se plasează în piatra 
de ciment şi în agregatul poros, însă ele în ansamblu influenţează asupra 

proprietăţilor betonului şi influenţa este diferită.  

După prima etapă urmează a doua etapă de saturare cu apă, probele 

sînt plasate în apă şi păstrate pînă la masa constantă aproximativ 3 – 5 zile. 

Capilarele, cu diametrul mai mare de 2 . 10-5 cm, sînt umplute cu apă numai 

în contact cu ea, însă în condiţiile acestea sînt incomplet umplute cu apă, ce 

poate fi explicat prin antrenarea aerului. Componenţa porilor de grupa a II 

este diferită şi negativ influenţează asupra gelivităţii, rezistenţei la 

coroziune, deoarece sînt calea principală de acces a agentului agresiv în 

beton. Volumul porilor de grupa II este determinată prin diferenţa dintre 

masa modelelor după etapa a II şi I de saturare cu apă, în raport cu unitatea 
de volum. 

La etapa III de saturare cu apă sînt supuse modelele care au trecut 

prin I şi a II etapă. Pentru efectuarea a etapei III, de saturare cu apă, se 

foloseşte pompa cu vid, care permite în procesul de saturare cu apă a 

modelelor din beton reducerea presiunii pînă la 740 – 750 mm, în rezultatul 

saturaţiei cu apă este evidenţiată a treia grupă de pori. Volumul ei este 

determinat după diferenţa maselor modelelor după a doua şi a treia etapă de 

saturare, în raport cu unitatea de volum a materialului. Sub vid apa umple 

porii, care în contact cu apa nu pătrunde în ele, porii închişi capilari din 

care a fost exclus aerul. Aşadar, a treia grupă de pori este porozitatea de 

rezervă şi nu se umple cu apă în condiţii normale, fiind pozitivă din punct 

de vedere a gelivităţii. 

Metoda de saturare a modelelor din beton, în a treia etapă, oferă 

posibilitatea de diferenţiere a porilor din material, după posibilitatea de 

absorbţie a apei în diferite condiţii. Prin folosirea acestei metode este 

posibilă diferenţierea porilor din punctul de vedere al gelivităţii şi 

rezistenţei la coroziune. 
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Concluzii 

Metodele de saturare cu apă a probelor din beton oferă posibilitatea 

de efectuare a unei diferenţieri ai porilor din structură, după capacitatea de 

absorbţie a apei în diferite condiţii. Prin folosirea acestei metode este 

posibilă diferenţierea porilor din punct de vedere al gelivităţii şi rezistenţei 

la coroziune a elementelor din beton. 

Volumul de pori nu poate fi eliminat din structura betonului proaspăt 

şi nici nu trebuie confundat cu aerul din golurile cu dimensiuni mari 
(alveole, caverne) ramase în structură, datorită compactării insuficiente şi 

care constituie defecte de structură. 

Compactitatea şi porozitatea, au caracter evolutiv, întrucât volumul 

porilor din structură este umplut cu formaţiunile de hidratare a cimentului, 

pe măsura producerii reacţiilor specifice. 
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