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АПСТРАКТ 

Целта на овој труд е да се анализираат својствата на самовградливиот бетон - SCC 

(Self - compacting concrete) со летачка пепел, споредени со својствата на самовградлив бетон со 

варовнички филер. За исполнување на оваа цел експерименталната програма опфати тестирање 

на 18 - пасти, 18 - малтери и 18 - SCC мешавини, подеднакво поделени со различни минерални 

додатоци, во случајот летачка пепел и варовнички филер. Варовничкиот филер припаѓа на тип I, 

полу-инертни минерални додатоци, а летачката пепел припаѓа на тип II, пуцолански минерални 

додатоци. Анализата на својствата во свежа и стврдната состојба е врз база на поставени фиксни 

параметри: количина на цемент и волумен на застапеност на ситен агрегат. Количината на цемент 

е фиксирана на 250  kg/m3, 350 kg/m3 и 450 kg/m3, а волуменот на застапеност на ситен агрегат е 

определен да биде 40 %, 45 % и 50 % од волуменот на малтерот. За потврда на самовградливоста 

се извршени тестовите  slump – flow, V –  инка, L кутија и отпорност на сегрегација. Јакоста на 

притисок при различни старости е испитана на контролни тела 150 x 150 x 150 mm. 

Од извршените испитувања, заклучено е дека SCC со варовнички филер при старост од 7 дена 

постигнува повисоки јакости на притисок во однос на SCC со летачка пепел. При старост од 28 

дена, SCC со варовнички филер исто така постигнува повисоки јакости на притисок во однос на 

SCC со летачка пепел, освен при споредбата со C  = 250 kg/m3, каде јакоста на притисок е 

повисока кај SCC со летачка пепел. Јакоста на притисок при старост од 90 дена за SCC со летачка 

пепел е слична или повисока од јакоста на притисок при старост од 28 дена за SCC со варовнички 

филер. Сите тестирани SCC мешавини во целост ги исполнуваат барањата за самовградливост. 
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1. ВОВЕД 

Бетонот како градежен материјал е недоволно истражена област дури и во светски рамки, а 

особено на нашите простори, каде што бетонот се смета за едноставен материјал и кога ќе се 

спомене „бетон“ кај многумина се буди асоцијација на едноставно замешување на цемент, ситен 

агрегат, крупен агрегат и вода. Сепак бетонот претставува комплексен материјал кој е еден од 

најупотребуваните материјали на светско ниво и нуди многу можности. Постојат различни 

типови на бетон: класичен „вибриран“ бетон, порозен бетон, екструдиран бетон, прскан бетон 

(шоткрет), бетон за коловози, бетон за масивни конструкции, бетон со високо-квалитетни 

својства, бетон со ултра-високи квалитетни својства, фибер-армиран бетон, нанобетон, 

самовградлив бетон...  

Барањето за трајни конструкции со себе носи барање за квалитетен бетон, кој ќе биде соодветно 

дизајниран, транспортиран, добро вграден и вибриран, а од тука доаѓа барање за квалитетен 

инженерски кадар, технологија на изведба и работна сила. Барањата за квалитет растат, 

работната сила се намалува, па оттука предмет на интерес во овој труд ќе биде самовградливиот 

бетон (SCC) кој нуди решение на овие барања. Во Македонија навикнати сме на користење 

класичен „вибриран“ бетон, додека SCC досега има многу мала примена, а најпознатиот објект 

каде што е применет SCC е телекомуникационата кула „АЕК“ на Водно. Производството на 1 m3 

SCC е поскапо, но сепак бенефитите што ги нуди овој бетон од аспект на квалитет и трајност, 

намалена работна сила при вградувањето, скратено време на работа, допринесува цената на 1 m3 

вграден SCC во конструкција да изнесува најмалку исто или помалку од вграден 1 m3 класичен 

бетон.   

Во светот веќе постои тренд за користење на материјали кои имаат ниска цена или претставуваат 

„отпад“, а кои сепак би нашле соодветна примена во градежништвото. Токму ова е и еден од 

мотивите да се истражи влијанието на летачката пепел од „РЕК“ Битола врз својствата на SCC. 

Таа претставува „ефтин отпад“ која има пуцолански својства и може да замени дел од количината 

на цемент во SCC, со што аналогно ќе се намали и цената на производство на 1 m3 SCC. Во 

светски рамки има испитувања на SCC со летачка пепел, додека во Македонија ова е прво 

истражување за користење на летачката пепел во SCC. Познато е дека создавањето на 

суперпластификаторите на поликарбоксилатна основа е поттикнато од SCC, тие претставуваат 

неопходна состојка за овој бетон, а во овие испитувања е користен Суперфлуид 21 ЕКО од 

производната програма на АДИНГ АД – Скопје каде што ќе се потврди квалитетот на овој 

суперпластификатор за употреба и добивање SCC. 

2. ЛЕТАЧКА ПЕПЕЛ 

Летачката пепел е нус-производ кој настанува при согорување на јагленовиот прав и јагленот во 

печките од електричните централи и има пуцолански својства. Летачката пепел е во облик на 

сферични фини честички од 1 µm до 150 µm кои според многу истражувачи претставуваат 

„топчести подвижни лежишта“ во бетонската мешавина давајќи и дополнителна обработливост 

и течливост, притоа придонесувајќи за помазна завршна обработка на бетонот и формирање на 

остри рабови на конструктивните елементи. Еден од примарните бенефити на летачката пепел е 

нејзината реакција со слободната вар и алкалии во бетонот при што се формираат дополнителни 

цементозни производи [1]. Воведувањето на летачката пепел во системот цемент-вода не само 

што го зголемува волуменот на хидратирана неоплазма, туку и го забрзува процесот на хидролиза 

со што го зголемува степенот на хидратација на цементот кој позитивно влијае на јакоста на 

цементниот камен [2]. Познато е дека SCC бетоните треба да имаат висока количина на „powder“ 

и паста, па за да се избегне употреба на повисока количина на цемент се употребуваат минерални 

додатоци, а летачката пепел е еден од нив. Самата употреба на летачката пепел во SCC, покрај 

останатите бенефити од економски и инженерски аспект, придонесува и за намалување на 

емисијата на CO2 во атмосферата при што ЕУ веќе има развиено проект „ALICE“ каде што 

примарната цел е до 2050 год. значително да се намали емисијата на CO2 при процесот на 

производство на цемент. Користењето на летачката пепел во SCC позитивно влијае на неговата 

обработливост, јакост, трајност, сулфатна отпорност, крварење, собирање, течење, 
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пермеабилност, отпорност на корозија, карбонизација, алкално-силикатна реакција, модул на 

еластичност, намалување на топлината при хидратација. 

3. САМОВГРАДЛИВ БЕТОН (SCC) 

Самовградливиот бетон претставува бетон на иднината. Може да се дефинира како бетон кој во 

свежа состојба поседува висока флуидност која му овозможува да се вградува и компактира под 

дејство на сопственaта тежина, без дополнително вибрирање, а во стврдната состојба има погуста 

микроструктура, хомоген е и има подобрени својства во однос на класичниот „вибриран“ бетон. 

Со пронаоѓањето, развојот и примената на SCC е овозможено да се градат конструкции со 

посложени конструктивни елемeнти кои сепак ќе поседуваат висок квалитет, а кои претходно не 

можеа да бидат достигнати со ниту една технологија на бетон. SCC кој е именуван како 

„најголемиот револуционерен пронајдок во градежништвото за неколку децении“ [3] е од големо 

значење како за архитектите, овозможувајќи им поголема слобода во замислата на 

конструктивните елементи, така и на градежните конструктори давајќи им поголем квалитет, 

трајност, сигурност и забрзан процес на градба на конструкциите. Основната разлика помеѓу 

SCC и класичниот „вибриран“ бетон е прикажан на сл.1 [4]. 

 

Сл.1 Груба споредба на волуменската застапеност на конституентите на SCC и на класичниот 

„вибриран“ бетон 

3.1  Карактеристики на самовградливиот бетон (SCC) 

Секој градежен материјал поседува свои карактеристики по кои е препознатлив, си има свои 

позитивни и негативни страни. Така и самовградливиот бетон си има свои позитивни и негативни 

страни, поседува свои препознатливи реолошки, физички и механички карактеристики, но за да 

еден бетон се карактеризира како самовградлив мора да исполни 3 основни услови: 

- способност за минување низ арматурни прачки (Passing ability) – способност бетонот да 

минува низ густо поставена арматура без притоа да се појави сегрегација на бетонот или 

блокирање на зрната од агрегатот 

- способност за исполнување на оплатата (Filling ability) – способност на бетонот без 

дополнително вибрирање да го исполни целиот простор и секој агол на оплатата 

- отпорност на сегрегација (Resistance to segregation) – способност да се задржи крупниот 

агрегат во суспензијата со цел материјалот да биде хомоген 

Овие три услови мора да бидат исполнети секогаш, односно во целиот процес на бетонирањето, 

од времето на замешување и првите тестирања за потврда на самовградливоста, транспортот, па 

сѐ до вградувањето во елементите на конструкцијата. 

Откако еден бетон ќе ги исполни трите основни услови наведени погоре може да се 

карактеризира како SCC и тогаш може да се зборува за неговите позитивни и негативни страни. 

SCC има многу повеќе позитивни страни, но сепак и тој има свои недостатоци. Како позитивни 

страни на SCC според EFNARC (European Federation of National Associations Representing 

producers and applicators of specialist building products for Concrete) [3] се наведени следниве: 
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- побрзо градење 

- редукција на работна сила на градилиште 

- подобра завршна обработка на бетонот 

- полесно вградување 

- зголемена трајност на конструкциите 

- поголема слобода во проектирањето на конструкциите 

- проектирање потенки бетонски пресеци 

- намалување на нивото на бучава на градилиште, отсуство на вибрирање на бетонот 

- посигурна работна средина 

Како негативни страни кои што ги поседува SCC можат да се наведат: 

- повисока цена за производство 

- посторга контрола на квалитет 

- немање можност да се вградува на коси површини 

 

3.2  Препораки за проектирање според EFNARC  

Проектирање (дизајнирање) на составот на SCC се врши според препораките дадени во EFNARC, 

кои пак воглавно се базираат на препораките кои ги предлага авторот на овој вид на бетон, Проф. 

Hajime Okamura. Важно е да се напомене дека при проектирањето на составот на SCC, 

пресметките се вршат воглавно со волуменскиот однос меѓу компонентите на SCC. Според 

препораките на EFNARC и на Проф. Okamura, просторниот распоред на компоненталните 

материјали во SCC треба да се движи во следните граници: 

- Количината на вовлечен воздух (пори) во бетонот обично изнесува околу 2 %, освен ако 

не се бара аериран SCC 

- Количината на крупен агрегат (зрна поголеми од 4 mm) зафаќаат простор (28÷35) % од 

целокупната бетонска мешавина, или (50÷60) % од вкупниот агрегат во мешавината. 

Според Проф. Okamura оваа вредност треба да се фиксира на 50 % од вкупниот агрегат во 

мешавината 

- Количината на ситен агрегат – песок (0.125/4) mm треба да изнесува (40÷50) % од 

волуменот на малтерот. Според Проф. Okamura најдобро е оваа вредност да се фиксира на 

40 % од волуменот на малтерот 

- Останатиот простор ќе го завземат „powder“-от (сите прашинести честички < 0.125 mm), 

водата, суперпластификаторот (SP) и доколку се користи модификатор на вискозност 

(VMA). Меѓусебните пропорции на „powder“-от, водата, суперпластификаторот и 

модификаторот на вискозност (VMA) се одредуваат со тестирања на пасти и малтери 

- Волуменски однос: вода / „powder“ = (0.8÷1.1)  

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРИМЕНА НА 

ЛЕТАЧКА ПЕПЕЛ ВО САМОВГРАДЛИВИОТ БЕТОН 

Целта на овој труд е да се спроведат низа експериментални испитувања на SCC (со варовнички 

филер и летачка пепел), каде што ќе имаме константни параметри (цемент и ситен агрегат) врз 

основа на кои ќе се извршат споредбите и ќе се воспостават одредени зависности  помеѓу 

карактеристиките на SCC во свежа и стврдната состојба. Особено поголем акцент ќе биде ставен 

на употребата на летачка пепел и нејзиното влијание на својствата во свежа и стврдната состојба 

на SCC, влијанието на процентуалната застапеност на ситниот агрегат на својствата на бетонот 

во свежа и стврдната состојба. Варовничкиот филер има повисока цена од летачката пепел и 

затоа ќе се направи споредба дали летачката пепел со потекло од „РЕК“ Битола ќе има капацитет 

да ги задоволи барањата за самовградливост дури и ако се употреби многу поголема количина 

на летачка пепел, a притоа да има некоја задоволителна класа на јакост на притисок пропишана 

во EN 206 [5]. Кај некои од SCC мешавините ги имаме запазено сите критериуми според 

EFNARC и Проф. H. Okamura, концептот за k – вредноста на летачката пепел објаснет во EN 206, 

но имаме и SCC мешавини каде ќе излеземе надвор од препораките на EFNARC и Проф. H. 
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Okamura, надвор од ограничувањето на k – концептот кај летачката пепел. Токму ова храбро 

излегување надвор од препораките поттикнува посебен предизвик да се воочат разликите при 

крајните резултати и заклучоци од нарушените граници. Во анализата ќе бидат воспоставени 

следните зависности: 

- Споредба на јакоста на притисок при исти количини на цемент помеѓу бетоните 

подготвени со варовнички филер и летачка пепел 

- Споредба на свежите својства на SCC при различни количини на цемент помеѓу бетоните 

подготвени со варовнички филер и летачка пепел 

- Влијанието на W/C фактор врз јакоста на притисок 

4.1  Експериментална програма 

За да се добијат сите претходно наведени зависности, потребно е да се спроведат одреден број 

експериментални тестирања и тоа на материјалите кои ќе бидат употребени, на цементно 

прашинасти пасти (powder), на малтерски мешавини и на крај на бетонски мешавини. Сите 

тестирања се спроведени во лабораторијата на АДИНГ АД Скопје. Користени се следните 

материјали: 

- Речен песок, I - фракција (0/4) mm од сепарација на „Гоива“ 

- Дробен варовник, II - фракција (4/8) mm од сепарација на каменолом “Говрлево” 

- Дробен варовник, III - фракција (8/16) mm од сепарација на каменолом “Говрлево” 

- Цемент CEM I 52.5N од цементарница „TITAN – УСЈЕ“ 

- Варовнички филер (0/0.125) mm од каменолом „Бразда“ на Гранит АД – Скопје 

- Летачка пепел од „РЕК“ Битола 

- Суперпластификатор: Суперфлуид 21 ЕКО од АДИНГ АД Скопје 

Експерименталната програма е составена од три серии SCC мешавини, секоја серија со различна 

количина на цемент. Секоја серија се состои од шест SCC мешавини. Една серија ќе биде 

поделена во две подсерии во кои едната ќе биде подготвена со варовнички филер, а другата со 

летачка пепел. Составот на секоја мешавина од подсеријата ќе биде одреден со различен процент 

на волуменско учество на ситен агрегат (Vfa). Во  9 – SCC мешавини (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) како минерален додаток е користен варовнички филер, додека во 

останатите 9 - мешавини (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3)  како минерален 

додаток користена е летачка пепел.  

Серија 1 (C = 250 kg/m3) 

Меш. бр. 1.1.1 – C = 250 kg/m3; Vfa = 40 %     Меш.бр. 1.2.1 - C = 250 kg/m3; Vfa  = 40 % 

Меш. бр. 1.1.2 – C = 250 kg/m3; Vfa = 45 %     Меш.бр. 1.2.2 - C = 250 kg/m3; Vfa = 45 % 

Меш. бр. 1.1.3 – C = 250 kg/m3; Vfa = 50 %     Меш.бр. 1.2.3 - C = 250 kg/m3; Vfa = 50 % 

Серија 2 (C = 350 kg/m3) 

Меш. бр. 2.1.1 – C = 350 kg/m3; Vfa = 40 %     Меш.бр. 2.2.1 - C = 350 kg/m3; Vfa = 40 % 

Меш. бр. 2.1.2 – C = 350 kg/m3; Vfa = 45 %     Меш.бр. 2.2.2 - C = 350 kg/m3; Vfa = 45 % 

Меш. бр. 2.1.3 – C = 350 kg/m3; Vfa = 50 %     Меш.бр. 2.2.3 - C = 350 kg/m3; Vfa = 50 % 

Серија 3 (C = 450 kg/m3) 

Меш. бр. 3.1.1 – C = 450 kg/m3; Vfa = 40 %     Меш.бр. 3.2.1 - C = 450 kg/m3; Vfa = 40 % 

Меш. бр. 3.1.2 – C = 450 kg/m3; Vfa = 45 %     Меш.бр. 3.2.2 - C = 450 kg/m3; Vfa = 45 % 

Меш. бр. 3.1.3 – C = 450 kg/m3; Vfa = 50 %     Меш.бр. 3.2.3 - C = 450 kg/m3; Vfa = 50 % 
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5. АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ 

ИСТРАЖУВАЊА 

Во овој дел ќе направиме анализа на резултатите добиени со експерименталните истражувања на 

SCC мешавини. За секоја мешавина тестирани се slump – flow [6], V – инка [7], L кутија [8] и 

отпорност на сегрегација со сито [9] со цел да се потврди самовградливоста, а потоа е тестирана 

јакостa на притисок при старост од 7 и 28 дена за мешавините со варовнички филер и 7, 28 и 90 

дена за мешавините со летачка пепел. Во (таб.1) се прикажани составите и добиените резултати 

од тестирањата на бетонските мешавини со варовнички филер, а во (таб.2) се прикажани 

составите и добиените резултати од тестирањата на бетонските мешавини со летачка пепел. 

Понатаму во (таб.3 и таб.4) се прикажани резултатите од јакост на притисок. 

Табела 1 - Состав и резултати од тестирање на својства во свежа состојба за SCC со варовнички 

филер 

 

Табела 2 -  Состав и резултати од тестирање на својства во свежа состојба за SCC со летачка пепел 
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Табела 3 -  Јакост на притисок за SCC мешавини со варовнички филер 

SCC мешавина 3.1.1 3.1.2 3.1.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 1.1.1 1.1.2 1.1.3 

Волуменска 

маса на 

стврднат 

бетон [γc] 

[kg/m3] 

7 дена 2429 2374 2371 2398 2415 2334 2389 2346 2306 

28 дена 2411 2365 2362 2416 2402 2362 2404 2352 2284 

Јакост на 

притисок 

[fc] 

[MPa] 
7 дена 61.58 62.30 50.74 49.41 49.92 46.08 31.85 30.68 25.43 

28 дена 72.10 70.44 59.42 58.03 54.32 50.94 35.47 35.52 29.15 

W / C 0.456 0.469 0.470 0.601 0.591 0.610 0.854 0.859 0.924 

 

Табела 4 -  Јакост на притисок за SCC мешавини со летачка пепел 

SCC мешавина 3.2.1 3.2.2 3.2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 

Волуменска 

маса на 

стврднат 

бетон [γc] 

[kg/m3] 

7 дена 2347 2369 2325 2293 2281 2258 2235 2206 2175 

28 дена 2355 2352 2329 2323 2295 2268 2231 2194 2192 

90 дена 2383 2368 2346 2275 2304 2268 2243 2212 2178 

Јакост на 

притисок 

[fc] 

[MPa] 

7 дена 53.53 50.68 55.66 40.35 42.02 34.88 25.10 25.36 14.56 

28 дена 61.37 61.04 59.58 51.62 54.23 44.86 39.30 39.37 23.42 

90 дена 69.81 67.97 67.29 59.97 58.88 51.19 41.82 41.57 27.50 

W / (C + k * FA) 0.468 0.467 0.511 0.575 0.597 0.610 0.863 0.869 0.939 

Резултатите од анализата припаѓаат во различни класи според методата со која се добиени. 

Според употребените методи на тестирање SCC мешавините може да припаѓаат во следните 

класи превземени од „The European Guidelines for Self-compacting concrete“ [10]: 

1. slump – flow  

- SF1 (550÷650) mm – за неармирани или слабо армирани бетонски конструкции кои се 

бетонираат со пад од висина. (пр. плочи кај куќи). Бетонирање со систем на инјектирање 

под притисок (пр. облоги на тунели), пресеци кои се доволно мали да се избегне долго 

хоризонтално течење (пр. колови и длабоко фундирање) 

- SF2 (660÷750) mm – за нормални апликации на SCC (пр. бетонирање АБ платна, АБ 

столбови и.т.н.) 

- SF3 (760÷850) mm – за конструкции со многу густо поставена арматура, конструкции со 

комплексни форми, бетонирање со исполнување на оплатата од долу 

2. t500 и V – инка 

- VS1 / VF1 (VS1 < 2.0 s; VF1 < 9 s) – добра способност за исполнување на оплатата дури и 

при густо поставена арматура, подобро самонивелирање и подобра завршна обработка 

- VS2 / VF2 (VS2 ≥ 2.0 s; VF2 = 9÷25 s) – намалување на притисок врз оплата и намален 

ризик од сегрегација, негативна страна е полоша завршна обработка 

3. L кутија 

- PL1 (≥ 0.80 со 2 арматурни прачки) – објекти за домување, вертикални елементи 

- PL2 (≥ 0.80 со 3 арматурни прачки) – покомплексни објекти од градежништвото 

4. отпорност на сегрегација со метода на сито 

- SR1 (< 20 %) – тенки плочи и вертикално бетонирање ако растојанието на проток е < 5 m 

- SR2 (< 15 %) – вертикално бетонирање ако растојанието на проток е > 5 m 

 

Од добиените резултати се гледа дека вредноста на slump – flow за сите мешавини е во класа SF2, 

освен за мешавината 3.2.1 каде класата е SF3. Резултатите од V – инка се во класа VF1, освен за 

мешавините 3.1.1 и 3.2.1 каде класата е VF2. Со тестовите  slump – flow според МКС EN 12350 - 8 

и V – инка според MKC EN 12350-9 е тестирана способноста за исполнување на секој агол од 
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оплатата. Способноста за минување низ густо поставена арматура и тесни отвори е симулирана 

со метода на L кутија според МКC EN 12350-10, класата на сите мешавини е PL2, освен за 

мешавините 1.2.3 и 2.2.1 каде што тестот беше неуспешен. Со зголемувањето на процентот на 

застапеност на ситен агрегат се подобрува и вредноста на L кутија. Отпорноста на сегрегација е 

потврдена со метода на сито според MKC EN 12350-11. Сите 18 – SCC мешавини се отпорни на 

сегрегација и се наоѓаат во класа SR2, освен мешавината 1.2.1 која се наоѓа во класа SR1. 

 

 
 

Дијаграм 1 – Зависност на јакост на притисок од застапеноста на ситен агрегат (Vfa) за различна 

количина на цемент при старост од 28 дена 

 

Од (дијаграм 1) [4] воочливо е дека со зголемувањето на процентот на ситен агрегат (Vfa) јакоста 

на притисок се намалува. Ако се спореди јакоста на притисок при старост од 28 дена ќе 

забележиме дека SCC со варовнички филер има повисока јакост на притисок во поголемиот дел 

од мешавините. Исклучок се мешавините со C = 250 kg/m3 за Vfa = 40 % и 45 % каде што SCC со 

летачка пепел има повисока јакост на притисок. Кај бетонската мешавина која содржи 

C = 250 kg/m3 и Vfa = 40 %, SCC со летачка пепел има за 10.80 % повисока јакост на притисок 

споредено со SCC со варовнички филер, а кај бетонската мешавина која содржи C = 250 kg/m3 и 

Vfa = 45 % таа разлика е 10.85 % во корист на SCC со летачка пепел. 

 

 
 

Дијаграм 2 – Зависност на јакост на притисок од застапеноста на ситен агрегат (Vfa) за различна 

количина на цемент при постигнати јакости на притисок 

 
Од (дијаграм 2) [4] гледаме значителна промена во резултатите од постигнатата јакост на 

притисок. Бидејќи летачката пепел има пуцолански ефект, SCC со летачка пепел својата јакост 
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на притисок ќе ја постигне при старост од 90 дена. SCC со варовнички филер својата јакост ја 

постигнува на 28 дена бидејќи филерот е полу-инертен материјал и нема ефект врз јакоста на 

притисок во подоцнежните старости. Во овој случај SCC мешавините со летачка пепел имаат 

слична или повисока јакост на притисок. SCC со варовнички филер во оваа анализа има повисока 

јакост на притисок за мешавините со C = 450 kg/m3 кои содржат Vfa = 40 % и 45 %. Кај 

мешавините со C = 450 kg/m3 учеството на летачка пепел е најмало и затоа овде пуцоланскиот 

ефект имал најмало влијание врз јакоста на притисок, додека кај пробите со C = 350 kg/m3 и C = 

250 kg/m3 учеството на летачка пепел се зголемува како што се намалува количината на цемент, 

и овде пуцоланскиот ефект на летачката пепел има значително влијание врз јакоста на притисок. 

Претходно анализираните мешавини со C = 250 kg/m3 и Vfa = 40 % и 45 %, го зголемиле процентот 

на поголема јакост на притисок за 17.90 %, односно 17.00 %. 

 

 
 

Дијаграм 3 – Зависност на јакост на притисок од W / C 

На дијаграм 3 [4] со тренд-линии е прикажана зависноста на јакоста на притисок кај SCC со 

варовнички филер и SCC со летачка пепел од W / C фактор. Јакоста на притисок очекувано се 

намалува со зголемување на водата во SCC, односно W / C фактор. При старост од 28 дена SCC 

со варовнички филер има повисока јакост на притисок, додека при старост од 90 дена до израз 

доаѓа пуцоланската активност на летачката пепел, при што тренд-линијата на SCC со летачка 

пепел се наоѓа највисоко на прикажаниот дијаграм.  

6. ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на спроведеното истражување на својствата на самовградливиот бетон со летачка 

пепел може да се изведат следните заклучоци: 

- Генерално летачката пепел која е минерален додаток од тип II (пуцолански или 

хидраулични активни филери), може да го замени варовничкиот филер кој спаѓа во 

минерален додаток од тип I (полу-инертни филери), при производството на самовградлив 

бетон според генералниот метод кој користи минерални додатоци за добивање на 

својствата на свежиот самовградлив бетон. 

- Самовградливиот бетон со летачка пепел и самовградливиот бетон со варовнички филер 

во свежа состојба ги исполнуваат барањата за: исполнување на оплатата, минување 

помеѓу арматурните прачки и отпорност на сегрегација независно од количеството на 

цемент и учеството на ситниот агрегат во волуменот на бетонот. 

- При испитувањата на свежиот самовградлив бетон со летачка пепел и самовградливиот 

бетон со варовнички филер добиени се исти класи на обработливост на бетонот, независно 

од тоа дали е применета летачка пепел или варовнички филер. 

- На јакоста на притисок на самовградливиот бетон со летачка пепел и на самовградливиот 

бетон со варовнички филер големо влијание има учеството на ситниот агрегат независно 
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од староста на испитување на бетонот. Поголемото учество на ситен агрегат во бетонот ја 

намалува јакоста на притисок на самовградливиот бетон. 

- Самовградливиот бетон со летачка пепел има помала јакост на притисок при старост на 

бетонот од 28 дена во однос на самовградливиот бетон со варовнички филер, во границите 

од 12.4 % до 24.5 % независно од количеството на цемент и количеството на ситниот 

агрегат. 

- Забележана е повисока јакост на притисок при старост од 28 дена на самовградливиот 

бетон со летачка пепел за 10.8 % во однос на самовградливиот бетон со варовнички филер 

при количество на цемент од 250 kg/m3 и учество на ситниот агрегат од 40 % и 45 %. 

- Испитувањето на јакост на притисок на самовградливиот бетон со летачка пепел, при 

старост на бетонот од 90 дена, има повисоки вредности во границите од 17 % до 17.9 % за 

количество на цемент од 250 kg/m3, а во границите од 0.5 % до 8.4 % за количество на 

цемент од 350 kg/m3 во однос на самовградливиот бетон со варовнички филер при старост 

од 28 дена. 

- При количество на цемент од 450 kg/m3 во бетонот, самовградливиот бетон со летачка 

пепел при старост од 90 дена има помала јакост на притисок во границите од 3.1 % до 

3.5 % при учество на ситен агрегат од 40 % и 45 % од волуменот на бетонот, а повисока 

вредност на јакоста на притисок за 13.2 %  кога има учество на ситен агрегат 50 % од 

волуменот на бетонот во однос на самовградливиот бетон со варовнички филер. 

- Испитувањата на јакост на притисок на самовградливиот бетон со летачка пепел 

покажуваат дека јакоста на притисок треба да се испитува при старост од 90 дена заради 

покасното активирање на пуцоланските својства на летачката пепел. 
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