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1         ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів, 



що стосуються реології цементних паст і розчинів, які використовуються для виробництва будівельних 
матеріалів

1.2 Терміни,  регламентовані  в  цьому  стандарті,  обов'язкові  для  використання  в  усіх  видах 
нормативної  документації,  в  довідковій  та  навчальнометодичній  літературі,  що  належить  до  галузі 
будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, 
включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють 
на території України, технічних комітетів з стандартизації, науковотехнічних та інженерних товариств, 
міністерств, відомств.

2         НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті використані положення таких документів:

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані  визначення  можна  в  разі  необхідності  розвивати  шляхом  введення  до  них  похідних 
ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати 
обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) 
відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики 
іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3.5 У довідковому додатку А подані пояснення до деяких термінів, що позначені зірочкою.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 

ДСТУ 1.093 Державна система стандартизації України. Основні положення

ДСТУ 1.293 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення 
державних стандартів України

ДСТУ 1.593 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до
побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів

КНД 5001193  Керівний нормативний документ. Основні положення та порядок 
розробки стандартів на терміни та визначення

4.1 реологія de Rheologie
en rheology
fr rhéologie
ru реология



Наука про деформації та Наука о деформациях и текучести
текучість речовин веществ

4.2 деформація de Verformung

en deformation
fr déformation
ru деформация

Відносне зміщення частинок Относительное смещение частиц

тіла, при якому не порушується тела, при котором не нарушается
безперервність самого тіла непрерывность самого тела

4.3 деформація пружна de elastische Vervormung

en elastic deformation
fr déformation élastigue
ru деформация упругая

Деформація, яка зникає після Деформация, исчезающая после
зняття навантаження снятия нагрузки

4.4 деформація залишкова de bleibende Vervormung
en residual deformation
fr déformation résiduelle
ru деформация остаточная

Деформація, яка залишається Деформация, остающаяся после
після зняття навантаження снятия нагрузки

4.5 текучість de Fliessfähigkeit
en fluidity
fr fluidité
ru текучесть

Збільшення деформації тіла у Увеличение деформации тела во
часі безперервно і необоротно времени непрерывно и необратимо

4.6 напружений de Beanspruchung
en stress
fr contrainte
ru напряжение

Інтенсивність внутрішньої Интенсивность внутреннего сило
силової взаємодії окремих вого взаимодействия отдельных
елементів у тілі, які виникають элементов в теле, которые
під дією сил і навантаження возникают от воздействия сил и 

нагрузок
4.7 концентрація напружень de Konzentration der Beanspruchung

en stress concentration
fr concentration des contraintes
ru концентрация напряжений

Виникнення напружень в тілі, Возникновение напряжений в теле



як наслідок надрізів на вследствие надрезов на поверх
поверхні, а також порожнин і ности, а также полостей и трещин
тріщин всередині його внутри его

4.8 дисперсні системи de disperse Systeme
en disperse systeme
fr systèmes dispersès
ru дисперсные системы

Системи, що складаються з Системы, состоящие из двух или
двох або більше фаз, які мають более фаз, обладающие комплек
комплекс структурно сом структурномеханических
механічних властивостей свойств

4.9 феноменологічна реологія de phänomenologische Rheologie
en phenomenological rheology
fr rhéologie phénoménologique
ru феноменологическая реология

Наука, яка вивчає однорідні Наука, изучающая однородные
або квазиоднорідні матеріали, или квазиоднородные материалы,
припускаючи, що вони явля предполагая, что они являются
ються суцільними середови сплошными средами, т.е. изучает
щами, тобто вивчає їх на их на феноменологическом
феноменологічному рівні уровне

4.10 макрореологія de Makrorheologie
en macrorheologiy
fr macrorhéologie
ru макрореология

Наука, яка вивчає всі Наука, изучающая все материалы
матеріали в тому вигляді, в в том виде, в котором они пред
якому вони представлені перед ставлены перед наблюдателем
спостерігачем при поверхнево при поверхностном осмотре нево
му огляді неозброєним оком, оруженным глазом, считая
вважаючи їх однорідними та их однородными и лишенными
позбавленими структури структуры

4.11 мікрореологія de Mikrorheologie
en microrheologiy
fr microrhéologie
ru микрореология

Наука, яка вивчає реологічну Наука, рассматривающая
поведінку двох і багатофазних реологическое поведение двух и
систем в залежності від многофазных систем в
реологічних властивостей їх зависимости от реологических
компонентів свойств их компонентов

4.12 реометрія de Rheometrie



en flon meter system
fr système de rhéomèters
ru реометрия

Визначення реологічних Определение реологических пара
параметрів за допомогою метров с помощью различных
різноманітних приладів та приборов и приспособлений
пристосувань

4.13 пружність de Elastizität
en elastizity
fr élasticité
ru упругость

Властивість деформованих тіл Свойство деформированных тел
відновлювати свою форму восстанавливать свою форму

4.14 в'язкість de Viskosität
en viscosity
fr viskosité
ru вязкость

Властивість паст і розчинів Свойство паст и растворов оказы
чинити опір переміщенню вать сопротивление перемещению
однієї їх частини відносно одной их части относительно дру
іншої при зсуві, розтягуванні і гой при сдвиге, растяжении и
інших видах деформації других видах деформации

4.15 пластичність de Plastizität
en plasticity
fr plasticité
ru пластичность

Властивість тіл накопичувати Свойство тел накапливать оста
залишкові деформації під дією точные деформации под
зовнішніх сил без действием внешних сил без мак
макроскопічних порушень роскопических нарушений сплош
суцільності тіла ности тела

4.16 структурна міцність de Strukturfestigkeit
en structural strength
fr résistance strukturale
ru структурная прочность

Здатність матеріалу чинити Способность материала
опір руйнуванню і пластичній сопротивляться разрушению и
деформації пластической деформации

4.17 цементна паста; de Zementpaste; Zementbrei
цементне тісто en cement paste

fr lapâtedecément
ru цементная паста; цементное тесто



Суспензія, яку одержали при Суспензия, полученная при
змішуванні цементу з водою смешивании цемента с водой

Деформація, зумовлена пруж Деформация, обусловленная
ною післядією цементного упругим последействием цементно
тіста після зняття зовнішнього го теста после снятия внешней на
навантаження грузки

5.4 пружна післядія de elastische Nachwirkung im

в цементному тісті Zementbreie
en elastic aftereffect in cement paste
fr posteffet élastigue dans la pâte de 

cément
ru упругое последействие в цементном 

тесте
Затримка в розвитку пружної Задержка в развитии упругой де

деформації внаслідок роботи формации вследствии работы сил
сил в'язкості вязкости

5.5 модуль зсуву de Schubmodul

en scear modulus
fr module de cisaillement
ru модуль сдвига

Величина, яка характеризує Величина, характеризующая жест

жорсткість матеріалу при його кость материала при его дефор
деформації зсуву, яка виникає мации сдвига, которая возникает
під дією напруження зсуву от действия напряжений сдвига

5.6 деформація зсуву de Schubverformung
en shear deformation
fr déformation de cisaillment
ru деформация сдвига

Зміщення частинок тіста під Смещение частиц теста под

зовнішньою дією дотичних сил внешним воздействием касатель
ных сил

5.7 напруження зсуву de Schubspannung

en shear stress
fr contrainte de cisaillement
ru напряжение сдвига

Напруження, яке виникає в це Напряжения, возникающие в це

ментному тісті під дією ментном тесте под воздействием
зовнішніх дотичних сил внешних касательных сил



5.8 початковий модуль de anfangs Schuclastizitätsmodul des
пружності зсуву тіста Breies

en primary modulus of elasticity of paste  
shear

fr module d'élasticité primaire de 
cisaillement de la pâte

ru начальный модуль упругости сдвига 
теста

Величина, що характеризує Величина, характеризующая жест

жорсткість тіста за кость теста по отношению действу
відношенням діючої сили до ющей силы к истинно упругой де
істинно пружної деформації формации

5.9 еластичний модуль de Dehnungsmodul

en elastic modulus
fr module élastigue

ru эластичный модуль

Величина, що характеризує Величина, характеризующая пол

повний розвиток пружної ное развитие упругой деформации
деформації за відношенням по отношению действующей силы
діючої сили до еластичної к эластичной деформации
деформації

5.10 рівноважний модуль de Gleichgewichtsmodul

en equiponderal modulus
fr module équipondérant
ru равновесный модуль

Величина, що характеризує Величина, характеризующая пол

повний розвиток пружної ное развитие упругой деформации
деформації за відношенням по отношению действующей
діючого навантаження до нагрузки к полной упругой
повної пружної деформації деформации

5.11 структурна в'язкість de Strukturviskosität

en struktural viskosity
fr viscosité strukturale
ru структурная вязкость

Властивість тіста, при якому Свойство теста, при котором отно

відношення дотичного напру шение касательного напряжения к
ження до швидкості зсуву тим скорости сдвига временно понижа
часово знижується в результаті ется в результате предшествующей
попередньої деформації, а від деформации, а восстановление вяз



новлення в'язкості відбувається кости происходит практически
практично миттєво мгновенно

5.12 релаксація de Relaxation
en relaxation
fr relaxation
ru релаксация

Поступове зменшення напру Постепенное уменьшение
ження після закінчення дії напряжений после прекращения
зовнішніх сил воздействия внешних сил

5.13 ретардація de Retardation
en retardation
fr retardement
ru ретардация

Період часу, протягом якого Период времени, в течение
відбуваються процеси релак которого происходят процессы
сації релаксации

5.14 границя текучості de Fliessgrenze
en yield point
fr e'mite d'élasticité
ru предел текучести

Граничне значення напружень Предельное значение напряжений
в тісті, до якого воно має в тесте, до которого оно имеет
властивість відновлювати способность восстанавливать
початкову форму після зняття первоначальную форму после
навантаження снятия нагрузки

5.15 тиксотропія de Thixotropie
en thixotropy
fr thixotropie
ru тиксотропия

Властивість тіста, при якій Свойство теста, при котором отно
відношення дотичного напру шение касательного напряжения к
ження до швидкості зсуву тим скорости сдвига временно умень
часово знижується внаслідок шается в результате предшествую
попередньої деформації, та про щей деформации, и в течение неко
тягом деякого часу відбува торого времени происходит вос
ється відновлення в'язкості становление вязкости

5.16 антитиксотропія de Antithixotropie
en antithixotropy
fr antithixotropie
ru а нтитиксотропия

Властивість тіста, при якій Свойство теста, при котором отно



відношення дотичного напру шение касательного напряжения к
ження до швидкості зсуву тим скорости сдвига временно
часово підвищується в резуль увеличивается в результате пред
таті попередньої деформації, а шествующей деформации, а вос
відновлення в'язкості відбува становление вязкости происходит
ється протягом деякого часу в течение некоторого времени

5.17 дилатансія de Dilatanz

en dilatation
fr dilatation

ru дилатансия

Зміна об'єму тіста, яка виникає Изменение объема теста, вызван

простим зсувом ное простым сдвигом

5.18 повзучість de Kriechen

en creeping
fr fluage
ru ползучесть

Властивість матеріалів Свойство материалов увеличивать

збільшувати деформації без дії деформации без приложения на
навантаження грузки

5.19 модуль жорсткості de Härtemodul (Voungscher Modul)

(модуль Юнга) en modulus of rigidity (Vungs modulus)
fr module de rigidité (module a'young)
ru модуль жесткости (модуль Юнга)

Величина, яка характеризує Величина, характеризующая жест

жорсткість матеріалу при його кость материала при его упругой
пружній деформації під дією деформации от действия нормаль
нормальних напружень ных напряжений

6. ІДЕАЛЬНІ РЕОЛОГІЧНІ  МОДЕЛІ ЦЕМЕНТНИХ ПАСТ І  РОЗЧИНІВ

6.1 тверде тіло Гука de Sester HookKörper

en Hookesrigidebody
fr corpssolidedeHooke
ru твердое тело Гука

Модель, яка представлена Модель, представленная упругой

тугою пружиною пружиной

6.2 пластичне тіло СенВенана de plastischer SenWenanaKörper
en SaintVenants plastic body
fr corps plastique de SeintVenant
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ментом сухого тертя, що зна том сухого трения, находящимся
ходиться на столі на столе

6.3 Н'ютонова рідина de Newtonsche Flussigkeit

en Newtonian Fluid
fr eiquide newtonien
ru Ньютонова жидкость

Модель, яка представлена Модель, представленная жидкост

рідинним елементом у вигляді ным элементом в виде цилиндра,
циліндра, що наповнений наполненного вязким маслом,
в'язким маслом, в який із зазо в который с зазором вставлен
ром встановлений поршень поршень
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