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ВСТУП 

 

Бетон – основний будівельний матеріал людства, який забезпечую його 

життєдіяльність. Обсяг та застосування в світі постійно зростають. Ускладню-

ються склади, процеси тверднення та структуроутворення, що формують влас-

тивості бетону наряду з багатьма експлуатаційними факторами.  

Сучасна технологія бетону все більш залежить від наукових знань фун-

даментальних наук – фізичної та колоїдної хімії, фізики, інформатики. Ситуація 

в області технології бетону переживає період різкого оновлення знань та мож-

ливостей досягнення заданих цілей. Провідну роль в будівельних технологіях 

зайняли матеріали та системи нового покоління з високою функціональністю 

компонентів, бетонних сумішей і бетонів. Особливу роль в регулюванні влас-

тивостей відіграють добавки різної природи та механізмів дії. Безперервно оно-

влюються методи досліджень і випробувань, вдосконалюються нормативні до-

кументи. Ці зміни постійно потребують удосконалення навчального курсу дис-

ципліни, його викладення та засвоєння на сучасному рівні.  

Розгорнутий план конспекту лекцій важливої для будівельної галузі дис-

ципліни «Бетони та будівельні розчини» підготовлений з урахуванням нових 

тенденцій в їх технологіях. Усі лекції поділено на 3 змістових модуля та 27 тем, 

які містять основні відомості та поняття про бетони та будівельні розчини. За 

наведеним планом студенти денної та заочної форми навчання можуть більш 

поглиблено вивчати лекційний курс і самостійно проробляти літературу та но-

рмативні документи. Рекомендований список літературних джерел наведено в 

кінці плану лекцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Змістовий модуль 1 

БЕТОНИ, КОМПОНЕНТИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ 

 

Тема 1. Бетони та будівельні розчини. Призначення, роль у життєдія-

льності людства. 

 

Бетон  матеріал, що отримується змішуванням компонентів  цементу, 

крупних та дрібних заповнювачів, хімічних і мінеральних добавок, волокон 

(фібри) і води, який набуває свої властивості в результаті гідратації цементу.  

Бетон  типове капілярно-пористе тіло, що складається з твердої, рідкої і 

газоподібної фаз. Чотирьохетапний матеріал: проектування, приготування, тве-

рдіння, експлуатація. 

Бетон  основний матеріал людства відомий близько 5  6 тис. років. До-

ступність компонентів, відносна простота технологій, висока якість і конкурен-

тоспроможність забезпечили його широке застосування. Обсяг виробництва в 

світі більше 5 млрд. м
3
. 

 

Тема 2. Предмет, задачі і розвиток бетонознавства.  

 

Проектування і виготовлення бетонів та розчинів з заданими властивос-

тями при мінімальних затратах матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів.  

Методологічні уявлення про закономірності формування структури та 

властивості бетонів та розчинів, методи випробувань та регулювання техноло-

гічних процесів. Екологічні напрямки і утилізація відходів промисловості у ви-

робництві бетонів і розчинів.  

Основні етапи становлення технології бетонів від 3600 р. до н.е. до ХХI 

століття. Розвиток технологій збірного та монолітного залізобетону, технологій 

сухих будівельних сумішей. 

 

Тема 3. Сучасний стан бетонознавства. 

 

Бетони розділяють на традиційні і нового покоління в яких постійно під-

вищуються технологічні, фізико-механічні та функціональні властивості. 

З’явились самоущільнюючі, високофункціональні, реакційно-порошкові, ульт-

рависокоміцні бетони.  

Ускладнюються склади та збільшується багатокомпонентність бетонів, 

що загострює проблему сумісності компонентів. Зростає використання відходів 

виробництва, що забезпечує екологічну та економічну ефективність.  

Вдосконалюються нормативна база і методи контролю якості. Поширю-

ється використання інформаційних підходів у бетонознавстві. Простежується 

перехід на технології категорії smart матеріалів.  
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Тема 4. Загальні відомості і класифікація бетонів. 

 

Вимоги до бетону та його компонентів встановлюються нормативними 

документами  стандартами, технічними умовами, технологічними регламен-

тами у вигляді значень нормованих показників властивостей і якості, що визна-

чаються відповідно до встановлених методик і методів випробувань.  

Класифікація, ознаки та характеристики:  

- міцність (МПа)  звичайний (B  50), високоміцний (B > 60);  

- щільність (кг/м
3
)  особливо легкий (< 800), легкий (800-2000), важкий 

(2000-2600), особливо важкий (> 2600);  

- темп наростання міцності по співвідношенню R2 / R28  швидкий 

(>0,5), середній (0,3-0,5), повільний (0,15-0,3), дуже повільний (< 0,15);  

- морозостійкість (циклів)  низька (F < 50), середня (50 < F < 300), ви-

сока (300> F);  

- водонепроникність (атм.)  низька (W < 4), середня (4 < W < 10), висока 

(10 > W);  

- структура  щільна, пориста, в т.ч. ніздрювата, крупнопориста;  

- умови експлуатації (вид корозії)  ХО (без корозії), ХС (карбонізація), 

XD і ХS (хлоридна), XF (заморожування та відтавання), XA (хімічна);  

- склад  проектний із заданими властивостями, що гарантується вироб-

ником, і рецептурний – визначається споживачем;  

- в'яжучі  цементні, гіпсові, вапняні, вапняно-кремнеземисті, шлаколуж-

ні, полімерні, полімерцементні;  

- заповнювачі  щільні, пористі, неорганічні, органічні;  

- місце виробництва  товарний (транспортується) і технологічний (за мі-

сцем застосування);  

- спосіб ущільнення  вібрований, трамбований, укочений, пресований, ві-

бропресований, вібровакуумований, центрифугований, самоущільнюючий;  

- умови твердіння  природні, підвищені, понижені, від’ємні температури.  

 

Тема 5. Міцність, деформативність, властивості по відношенню до 

води, довговічність бетону.  

 

Міцність бетону  здатність чинити опір руйнуванню під дією зовнішніх 

і внутрішніх навантажень. Міра міцності – максимальна напруга, при якій від-

бувається руйнування. Міцність залежить від виду напруженого стану  стис-

нення, розтягнення, вигину або спільного, складного впливу, а також від харак-

теру навантаження – тривалого, короткочасного, ударного та ін.  

Види руйнування бетону  по заповнювачу, цементному каменю, контак-

тній зоні «заповнювач-цементний камінь», комплексний вид.  

Фактори, що впливають на міцність бетону: вид і характеристика цемен-

ту, властивості заповнювачів, В/Ц, водовміст, типи добавок, температурні та 

вологісні умови твердіння та ін.  
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Міцність бетону визначають випробуванням зразків кубів 15x15x15 см, 

циліндрів 30x15 см або зразків інших розмірів за стандартною методикою. Ви-

мірюється в кгс/см
2
 або МПа. Клас бетону призначаються після 28 діб нормаль-

ного твердіння з урахуванням статистичних характеристик.  

Деформаційні властивості – здатність до зміни форми і розмірів матеріа-

лу, виробів або конструкцій під дією зовнішніх і внутрішніх факторів.  

Деформації:  

- силові, що виникають під дією зовнішнього навантаження і залежать від 

моменту, характеру і тривалості прикладання, в т.ч. одноразові, короткочасні і 

тривалі;  

- власні, зумовлені фізико-хімічними процесами твердіння (контракція), 

температурні та вологісні при нагріві / охолодженні на ранніх і подальших ста-

діях життєвого циклу бетону внаслідок відмінностей значень коефіцієнта ліній-

ного розширення твердої, рідкої і газоподібних фаз; 

- пружні  зникаючі після зняття навантаження, пластичні  незникаючі. 

Усадка / набухання – зміна об’єму зі зміною вологості.  

Повзучість – здатність деформуватися в часі при тривалій дії постійного 

навантаження. Міра повзучості – питома деформація в певному віці на одини-

цю постійно діючої напруги.  

Тріщиноутворення – зумовлене напругою при механічних, фізичних 

впливах або в результаті хімічних реакцій.  

Властивості бетону по відношенню до води обумовлені капілярно-

пористою структурою та його гідрофільністю.  

Морозостійкість (F)  здатність в насиченому водою стані чинити опір 

змінному замерзанню-відтаванню без значної втрати маси, зниження міцності 

(не більше 5%), деформування, пошкодження поверхні та зміни об'єму. Вира-

жається маркою за морозостійкістю  числом циклів. Позначається F50, 

F75...F1000 для важких, F25, F35...F500 для легких і F15, Р25...F100 для ніздрю-

ватих бетонів. Залежить від умов експлуатації в зимових умовах.  

Водонепроникність (W)  здатність бетону чинити опір проникненню во-

ди під тиском. Виражається маркою бетону, що означає максимальний тиск во-

ди (атм.), який можуть витримати стандартні зразки  циліндри висотою і діа-

метром 150 мм без появи на їх відкритій стороні ознак просочування води. Ма-

рки бетону по водонепроникності W2, W4...W20.  

Водостійкість  здатність зберігати властивості при зволожуванні та ви-

сушуванні, що супроводжуються набуханням і усадкою бетону.  

Водопоглинання  здатність бетону вбирати і утримувати воду, яка харак-

теризується ступенем заповнення пор за об'ємом і масою.  

Довговічність бетону – здатність зберігати властивості у виробах і конс-

трукціях, стійких до деструктивних дій протягом передбаченого терміну екс-

плуатації. Забезпечується на стадії проектування правильною оцінкою корозій-

ного впливу умов експлуатації виробів і конструкцій з вибором відповідних за 

стійкістю компонентів і рецептур бетонів. 
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Тема 6. Компоненти бетону. В’яжучі речовини. Крупний та дрібний 

заповнювачі. Вода. 

 

Вимоги до складу бетону та його властивостям стосуються дотримання 

правил на технологічних стадіях підготовки компонентів, приготування, транс-

порту, формування, твердіння і догляду за бетоном в залежності від ряду фак-

торів в т.ч. від якості заповнювачів, властивостей цементів, добавок, технологі-

чних, конструктивних і кліматичних особливостей.  

Основним в’яжучим в бетонах являється цемент  визначальний компо-

нент, що забезпечує багато властивостей бетону. Тенденції виробництва цемен-

ту  ускладнення композиційного, хімічного і мінерального складів зі змен-

шенням клінкерної складової. Залежно від вмісту портландцементного клінкеру 

і мінеральних добавок (граншлак, зол-винесення ТЕЦ, пуццолан, вапняків, сла-

нців і ін.) Норма EN 197-1 встановлює 6 типів (табл. 1) і 37 різновидів цементу.  

 

Таблиця 1 – Основні типи цементів  

Позначення  

EN 197-1 / ДСТУ Б В. 2.7-46 
Назва 

СЕМ I / ПЦ I портландцемент 

СЕМ II / ПЦ II композиційний портландцемент 

СЕМ III / ШПЦ III шлакопортландцемент 

СЕМ IV / ПЦЦ IV пуццолановий 

СЕМ V шлако-пуццолановий 

СЕМ VI / КЦ V композиційний 

 

Цементи зі спеціальними властивостями:  

- низьке і дуже низьке тепловиділення;  

- низький вміст лугу;  

- висока сульфатостійкість і низький вміст (до 1%) С3А.  

Поділ цементів за міцністю на стиск за EN 197-1 та ДСТУ Б.В.2.7-46: 

3 класи (найближчі марки)  32,5 (М400); 42,5 (М500) і 52,5 (М600).  Вибір ти-

пу і класу цементу – залежить від вимог до бетону по міцності, призначення, 

технології виготовлення, довговічності та ін.  

Крупний заповнювач. Розмір  5...70 мм. Щебінь (кутастий) і гравій (окру-

глий). Природній і штучний, щільний і пористий. Роль в бетоні – основний 

«скелет», визначає його щільність і міцність, теплопровідність і ін. Вміст в бе-

тоні – до 70%. Показники та властивості: вид, щільність (середня і насипна), 

фракційність (фр. 5-10, 10-20, 20-40, 40-70), зерновий склад (гранулометрія), 

форма зерен, міцність, дробильність, стиранність, водопоглинання, морозостій-

кість, вміст реакційноздатних , аморфізованих складових (здатних до взаємодії 

з лугами), шкідливі домішки.  

Дрібний заповнювач. Пісок розміром від 0,14 до 5 мм. Роль в бетоні  за-

повнення пустот між крупним заповнювачем. Показники та властивості: вид, 
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зерновий склад, модуль крупності, щільність (середня і насипна), форма повер-

хні зерен, вміст пилоподібних, глинистих і ін. домішок, водопоглинання.  

Вода замішування. Функції  гідратаційна, реологічна, технологічна, се-

редовище розчинення добавок. Вимоги до рН і складу за ДСТУ Б В.2.7-273.  

 

Тема 7. Хімічні та мінеральні добавки. Фібра. Пігменти. 

 

Використання добавок  – основний метод регулювання складів, структу-

ри, процесів твердіння і властивостей бетонних сумішей і бетонів.  

Класифікація: хімічні, мінеральні та комплексні. Вибираються в залежно-

сті від призначення, економічної ефективності та сумісності з цементами.  

Хімічні добавки – розчинні у воді, вводяться в процесі приготування бе-

тонної суміші в концентрації до 5% від маси цементу з метою поліпшення влас-

тивостей бетонної суміші та затверділого бетону.  

Класифікуються за функціональним призначенням:  

- водоредукуючі та пластифікуючі добавки на основі ПАР (пластифікато-

ри – зниження витрати води до 12%, суперпластифікатори – до 25…40%);  

- прискорювачі і сповільнювачі схоплювання та твердіння;  

- регулятори структури: повітрявтягуючі, газо- і піноутворюючі;  

- протиморозні (антифризи), вводяться в концентрації 1-5% і більше;  

- спеціального призначення  підвищення щільності, збереження армату-

ри, корозійної стійкості в різних середовищах, а також вливають на розширення 

і напруження цементного каменю та бетону.  

Залежно від ефекту та механізмів дії складаються комплексні хімічні до-

бавки, які реалізуються під різними торговими марками.  

Мінеральні дисперсні добавки – тонкодисперсний неорганічний компо-

нент природного або промислового походження, який вводиться з метою по-

ліпшення певних або забезпечення спеціальних властивостей в кількості 5-20 і 

більше відсотків від маси цементу. Класифікуються на інертні (наповнювачі) і 

реакційно здатні – з пуцолановими (мікрокремнезем) і гідравлічними (домен-

ний гранульований шлак) властивостями. Мета –  заміна частини клінкеру та 

регулювання технологічних властивостей бетонної суміші, зниження термічних 

напружень в масивних бетонах, підвищення щільності та стійкості бетону.  

Пігмент – високодисперсна (тонкомолота) неорганічна або органічна лу-

гостійка речовина, яка додає певного кольору будівельним матеріалам. 

Комплексні органо-мінеральні добавки. Комплекс, що складається з хіміч-

них і мінеральних компонентів багатофункціональної дії. Вводяться в процесі 

приготування бетонних суміші з метою досягнення більш високої ефективності. 

Приклад  добавка для товарного високоміцного бетону «суперпластифікатор-   

сповільнювач схоплювання-мікрокремнезем».  

Дисперсне армування (фібра)  волокна різних розмірів і походження (ме-

талева, поліпропіленова, базальтова та ін.) для об'ємного, дисперсного арму-

вання бетону. Основні ефекти  підвищення зв’язності суміші, міцності на ви-

гин і розтягнення бетону, тріщиностійкості, стирання, ударної міцності та ін.  
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Тема 8. Бетонні суміші. Реологічні та технологічні властивості.  

 

Бетонна суміш – однорідно перемішані компоненти бетону в стані прида-

тному для транспортування, укладання, формування і ущільнення.  

Реологія  наукова основа регулювання технологічних властивостей бе-

тонної суміші. Для опису поведінки бетону на початкових стадіях твердіння за-

стосовують реологічні моделі переходу в процесі схоплювання і твердіння від 

в’язкопластичного до пружного станів.  

Реологічні властивості  текучість і в'язкість, пластична міцність і ін.  

Технологічні властивості: легкоукладальність (рухомість (см), жорст-

кість (с), розплив (см)), однорідність, густина, вміст повітря, збереження влас-

тивостей; температура. Для їх визначення застосовуються стандартні методи 

випробувань згідно діючих ДСТУ. 

 

Змістовий модуль 2 

ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ, ТВЕРДІННЯ, РІЗНОВИДИ БЕТОНУ. 

 

Тема 9. Визначення складу бетону. Порядок розрахунку. 

 

Проектування складу важкого бетону зводиться до визначення виду і ви-

трат компонентів (в’яжучого, крупного та дрібного заповнювачів, води, доба-

вок) на 1 м
3
 бетонної суміші. Розрахункові склади повинні забезпечувати нор-

мовані показники властивостей бетону (міцність, легкоукладальність, корозійну 

стійкість та ін.) при заданих умовах оптимальності (мінімальна витрата цемен-

ту, мінімальна вартість тощо). Проектування оптимального складу бетону 

включає: визначення номінального (лабораторного) складу, корегування виро-

бничого складу, розрахунок і передача у виробництво робочих дозувань. Номі-

нальний склад – підібраний на сухих матеріалах. Виробничий – з урахуванням 

фактичної вологості компонентів у виробничих умовах. Найбільш розповсю-

джений розрахунково-експериментальний метод проектування складів перед-

бачає визначення розрахункових складів на основі залежності міцності від ак-

тивності цементу та водоцементного відношення (В/Ц), водопотреби від легко-

укладальності суміші та їх експериментальне уточнення на пробних замісах. 

 

Тема 10. Тверднення бетону – гідратація та структуроутворення.  

 

Бетон твердіє в результаті гідратації цементу. Характер формування стру-

ктури і властивостей – гетерогенний. Швидкість тверднення залежить від типу, 

мінерального складу і гранулометрії цементу, В/Ц відношення, температурного 

чинника (нормальні, підвищені або негативні температури), виду і вмісту доба-

вок. Продукти гідратації – гідрати кристалічної та аморфізованої будови. Хара-

ктерні гідрати – гідросилікати (CSH) та гідроалюмінати кальцію (CAH), порт-

ландіт (Са(ОН)2) і етрингіт (С3А-3СаS04-31 Н2O). Вода утворює капілярну ме-

режу, що впливає на міцність, морозостійкість, довговічність бетону. Процеси і 
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явища, які супроводжують твердіння та наростання міцності: гідратація та 

утворення кристалогідратів, формування мікро- та макроструктури цементного 

каменю, тепловиділення, контракція, усадка або розширення.  

 

Тема 11. Деформації у процесі тверднення. Температурний фактор у 

технології бетону. 

 

Деформації бетону у процесі твердіння пов’язані з усадкою цементного 

каменю та зміною температури внаслідок протікання хімічних і фізико-

хімічних процесів твердіння. Усадка поділяється на пластичну (до початку ту-

жавіння), вологісну (при випаровуванні води), контракційну (зменшення об’єму 

гідратів), аутогенну (самовисушування в бетонах з низьким В/Ц) та карбоніза-

ційну (при взаємодії портландиту з вуглекислим газом повітря).  

Температурний фактор є визначальним і значно впливає на процеси твер-

діння та структуроутворення. В залежності від умов твердіння виділяють нор-

мальні, підвищені та понижені температури. Вони залежать від технології бето-

ну (збірний, монолітний залізобетон) та кліматичних умов. 

 

Тема 12. Корозія бетону. Захист бетону від корозії. 

 

Класифікація корозійних впливів:  

- фізичний – температура (підвищена та низька), електричний струм;  

- хімічний (3 види) – вплив сульфатів, вуглекислого газу, лугів, кислот.  

- біологічний – бактерії, міцели;  

- механічний – ударний, вібраційний, зношування;  

- радіаційний – влив випромінювання (нейтрони, -промені).  

Згідно ДСТУ Б В.2.6-145 в залежності від умов експлуатації виділяють 

окремі види корозії  ХО (без корозії), ХС (карбонізація), XD і ХS (хлоридна), 

XF (заморожування і відтавання), XA (хімічна). В залежності від виду та інтен-

сивності впливу обирається мінімальний клас бетону, В/Ц, витрата та вид це-

менту. Захист від корозії – первинний і вторинний. Первинний забезпечується 

за рахунок рецептури бетону та заходів, які реалізуються на стадії його вигото-

влення, а вторинний – виконується як додатковий з використанням просочень і 

покриттів. 

 

Тема 13. Різновиди важких бетонів.  

 

Важкі бетони в залежності від складу та властивостей поділяють на висо-

коміцні, швидкотверднучі, дрібнозернисті, крупнопористі та ін. Окремо виді-

ляють спеціальні бетони (гідротехнічні, дорожні, жаростійкі та ін.), які мають 

певну область застосування. 

Високоміцні бетони – клас B60 і вище. Потребують створення максима-

льно щільної структури, сформованої відповідними по властивостям компонен-

тами, складами та технологічними засобами формування та умовами твердіння.  
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Швидкотверднучий бетон характеризується високим темпом набору міц-

ності в перші 24 години твердіння, що забезпечується використанням високоак-

тивних цементів та прискорюючих комплексів хімічних і мінеральних добавок. 

Дрібнозернистий бетон має обмежену до 10 мм максимальну крупність 

заповнювачів. Застосовується в технологіях виготовлення дрібноштучних ви-

робів, тонкостінних та густоармованих конструкціях. Має підвищену на 

20…40% витрату цементу, яку можна зменшити за рахунок використання супе-

рпластифікуючих добавок і/або жорстких сумішей з інтенсивними методами 

ущільнення (вібропресування, вібровакуумування).  

Крупнопористий бетон характеризується відсутністю дрібного заповню-

вача, в якому цементне тісто забезпечує склеювання крупного заповнювача між 

собою. В залежності від складу може відноситись до легких бетонів. Зазвичай 

використовують для зведення огороджуючих конструкцій і як фільтраційний 

матеріал для гідротехнічних, водогосподарських споруд і дорожніх покриттів. 

 

Тема 14. Легкі бетони на пористих заповнювачах. Властивості. Особ-

ливості визначення складу. 

 

Бетони, середня щільність яких не перевищує 2000 кг/м
3
. Різновиди – те-

плоізоляційні (≤B1), конструкційно-теплоізоляційні (В1<Rб<B10), конструкцій-

ні (B10≤). Властивості легких бетонів значно залежать від їх щільності. Її регу-

люють за рахунок застосування великих і дрібних пористих заповнювачів та 

повітрявтягувальних добавок. Вони забезпечують покращення теплоізоляцій-

них, звукоізоляційних властивостей та зменшують навантаження на несучі 

конструкції. Коефіцієнт теплопровідності легких бетонів напряму залежить від 

їх щільності, структури та вологості.  

На відміну від важких бетонів, міцність легких бетонів не залежить стро-

го від В/Ц відношення. Великий вплив на неї має міцність заповнювачів, яка 

залежить від їх виду, крупності та щільності. Проектування складу проводиться 

за таблицями та номограмами з подальшим експериментальним уточненням 

складів аналогічно важких бетонів. Зазвичай, одночасно виготовляють не мен-

ше 3…6 складів бетону, що дозволяє отримувати залежності впливу витрати 

компонентів на щільність та міцність бетону. 

 

Тема 15. Силікатні бетони. 

 

В’яжуче – вапняно-кремнеземисте з регульованим відношенням CaO та 

SiO2 (мелений кварцовий пісок, доменні шлаки, золи ТЕС) в залежності від не-

обхідної міцності. Твердіння в умовах насиченої пари при температурі 

174,5…200 
0
С і тиску 0,9-1,6 МПа в автоклавах, яке забезпечує протікання хімі-

чних реакцій з утворенням гідросилікатів кальцію (CSH). Щільні силікатні бе-

тони  силікатна цегла (міцніть 7,5…30 МПа і більше), легкі – вироби з  керам-

зитом, ніздрюваті піно- та газобетони (марки за щільністю – D150…D600), які 

відрізняються способами утворення та характером порової структури. 
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Тема 16. Полімери у бетонах: полімербетон, полімерцементний бетон, 

бетонополімер. 

 

Полімери – неорганічні та органічні, аморфні та кристалічні речовини, що 

складаються з «мономерних ланок», з'єднаних в довгі макромолекули хімічни-

ми або координаційними зв'язками. Полімер утворюється з мономерів в резуль-

таті реакцій полімеризації або поліконденсації. В бетонах застосовують поліві-

нілацетат (ПВА), латекси, термореактивні полімери,  фенолформальдегідні, фу-

ранові, епоксидні смоли та ін. 

Полімербетон – в якості в’яжучого компонента застосовують синтетичні 

полімери (смоли різних типів). Мають високу міцність та хімічну стійкість, але 

низьку теплостійкість, усадку та повзучість. 

Полімерцементний бетон – цементний бетон у якому з метою надання 

підвищеної міцності на розтяг і стиск і підвищення корозійної стійкості вико-

ристовують добавки полімерів. 

Бетонополімери – затверділий бетон, просічений різними органічними 

моно- або полімерними сполуками після попередньої підготовки поверхні 

(очищення, сушіння, вакуумування) з подальшою полімеризацією у тілі бетону. 

За рахунок заповнення пор і капілярів досягається висока довговічність, непро-

никність, міцність на розтяг і стиск. 

Збільшення долі полімерів у бетонах, з одного буку, призводить до пок-

ращення їх властивостей, а з іншого, – до суттєвого збільшення собівартості, 

тому застосування полімерів потребує техніко-економічного обґрунтування.  

 

Змістовий модуль 3 

СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОНИ ТА СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ. 

 

Тема 17. Спеціальні бетони. Загальні уявлення та класифікація. 

 

Використання звичайних бетонів в певних умовах може не забезпечувати 

задані експлуатаційні властивості та довговічність конструкцій. Для цього ви-

діляють окрему групу спеціальних бетонів (гідротехнічні, дорожні, декоратив-

ні, жаростійкі, радіаційно-захисні, кислотостійкі, електротехнічні, розширюва-

льні та ін.), які володіють необхідними функціональними властивостями. Кла-

сифікують за призначенням, складом, способом укладання. 

 

Тема 18. Бетони для дорожніх та аеродромних покриттів.  

 

Дорожній бетон застосовується при влаштуванні автодоріг та аеродромів, 

властивості якого витримують дію динамічних навантажень, стирання та агре-

сивний кліматичний та експлуатаційний вплив. Розрізняють одношарові та 

двошарові дорожні покриття. До верхнього шару висуваються більш жорсткі 

вимоги, в т.ч. по морозостійкості та стиранності. Для їх забезпечення застосо-

вують пластифікуючі, повітрявтягуючі добавки, фібру, малорухомі та жорсткі 
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суміші. Важливо забезпечити достатнє ущільнення бетонної суміші та якість 

поверхні покриття. Використовують бетоноукладчики, площинні вібратори, ві-

брорейки та віброкатки. Високу якість покриттів забезпечують також правиль-

ним доглядом за бетоном з застосуванням плівкових матеріалів. 

 

Тема 19. Гідротехнічні бетони.  

 

Застосовують для зведення споруд, що знаходяться під постійною чи пе-

ріодичною дією води (дамби, греблі, мости). Основні вимоги – міцність на 

стиск, водонепроникність, водостійкість, морозостійкість та корозійна стій-

кість. Властивості гідротехнічного бетону залежать від розміщення конструкції 

щодо рівня води, її напору, масивності конструкції і кліматичних умов. Виді-

ляють підводний, змінного рівня води і надводний, а також внутрішньої і зов-

нішньої зон, бетон для напірних і безнапірних конструкцій. Особливо жорсткі 

вимоги ставляться для бетону змінного рівня води. Для забезпечення довговіч-

ності застосовують пластифікуючі, повітрявтягувальні, гідрофобізуючі та пу-

цоланові добавки. 

При зведенні масивних споруд застосовуються спеціальні заходи для ре-

гулювання температурних напружень, що виникають в результаті тепловиді-

лення цементу. Застосовують низькоекзотермічні цементи, пластифікуючи та 

мінеральні добавки, великий заповнювач з максимальною крупністю до 150 мм, 

охолоджують матеріали або виконують роботи в зимовий період. 

 

Тема 20. Архітектурно-декоративні бетони.  

 

Застосовують для підвищення архітектурної виразності споруд і виконан-

ня опоряджувальних робіт. З них одержують різноманітні вироби: фасадні, мо-

заїчні плитки, фігурні елементи мощення, лицювальні та конструкційно-

лицювальні бетонні блоки та панелі. Виготовляються з застосуванням звичай-

них, білих і кольорових цементів, пігментів, звичайних і декоративних запов-

нювачів. Для придання певної фактури бетону застосовують спеціальні форми 

(силіконові, поліуретанові, пластикові, металеві та ін.) та методи обробки пове-

рхні (шліфування, розколювання, фрезування, розмивання з комплексним вико-

ристанням сповільнювачів твердіння поверхневого шару та ін.). 

Пігменти повинні бути стійкими до лугів, сонячного світла, атмосферних 

факторів, мати криючу здатність та інтенсивність фарбування, яка також зале-

жить від концентрації пігменту та кольору цементу. Для відсутності зниження 

міцності бетону їх концентрація зазвичай не повинна перевищувати 5% від ма-

си цементу. Важливим є запобігання висолоутворенню на поверхні кольорового 

бетону. Ефективним методом є застосування гідрофобізаторів. 

Для бетонів з оголеною поверхнею застосовують декоративні заповнюва-

чі: мармур, діорити, габро, лабрадорити, андезити, морський і річковий гравій. 

При застосуванні в жорстких кліматичних і експлуатаційних умовах не-

обхідно забезпечувати високі показники міцності, морозостійкості, стиранності. 
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Тема 21. Електротехнічні та радіаційно-захисні бетони. 

 

Електротехнічні бетони поділяють на дві групи – електроізоляційні та 

електропровідні. 

Електроізоляційні бетони володіють високим питомим електричним опо-

ром, малим значенням діелектричних втрат, високою діелектричної проникніс-

тю і електричною міцністю. Вони застосовуються для виготовлення струмоого-

роджуючих реакторів, траверс ліній електропередач та інших високовольтних 

ізолюючих конструкцій. Електричний опір залежить від складу, об’єму рідкої 

фази та досить нестабільний при сезонних коливаннях температури і вологості. 

Він варіюється від 10 до 10
11

 Ом·м. Зниження електропровідності бетону дося-

гається введенням гідрофобізуючих і полімерних добавок, а також просочуван-

ням полімерами сухого бетону. 

Електропровідні бетони відрізняється за складом наявністю дисперсного 

провідникового компонента, який повинен володіти необхідною електропрові-

дністю, температуростійкістю, здатністю протистояти окислювальним проце-

сам при виготовленні і нагріванні, не повинен вступати в хімічні реакції з це-

ментом. Застосовується для електротехнічних конструкцій загального призна-

чення (гріючі панелі, дорожні покриття) і виробів спеціального призначення 

(заземлювачі, екрани від іонізуючих та електромагнітних випромінювань). 

Радіаційно-захисні бетони – гідратні та особливо важкі бетони, що харак-

теризуються більш високою радіаційною стійкістю і захисними властивостями 

від радіаційного випромінювання на атомних станціях, підприємствах з ядер-

ними реакторами, прискорювачами часток, установками з виготовлення ядер-

ного палива тощо. Найбільшою проникаючою здатністю з усіх видів радіацій-

них випромінювань мають нейтрони та γ-промені. На захист споруд від γ-

випромінювання значно впливає товщина і щільність огородження. Захист від 

нейтронного випромінювання досягається, якщо матеріал містить велику кіль-

кість водню (у бетонах – це хімічно зв’язана вода).  

В якості заповнювачів використовують магнезитові, гематитові, лимоні-

тові залізні руди, механічний скрап, свинцевий дріб, що забезпечують щіль-

ність бетону до 7000 кг/м
3
. Як в’яжучі найбільш ефективні глиноземисті,  роз-

ширні цементи, шлакопортландцементи, що зв’язують при гідратації більшу кі-

лькість води. Використання дрібнозернистих бетонів дозволяє зменшити розтя-

гуючі напруги від деформацій заповнювачів при опроміненні. Крім цього, важ-

ливо враховувати можливість розігріву бетону під дією випромінювання до 

300…350 
0
С, що супроводжується усадкою, зміною складу гідратних фаз, пере-

ходом мінералів з кристалічного в аморфний стан і втратою міцності. 

 

Тема 22. Бетони стійки до дії високих температур. 

 

Звичайні бетони здатні витримувати без зниження міцності температури 

до 200 
0
С. При зведенні футеровок печей, газоходів, фундаментів печей і труб, 

перекриттів АЕС тощо застосовують жаростійкі бетони.  
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Жаростійкі бетони класифікують за вогнетривкістю: на жаротривкі з вог-

нетривкістю нижче 1580 
0
С, вогнетривкі – від 1580 до 1770 

0
С і високовогнет-

ривкі  – понад 1770 
0
С. Основною характеристикою також є зниження міцності 

при стиску після нагрівання та витримування зразків при температурі 800 
0
С. 

В якості в’яжучого бажано використовувати шлакопортландцемент, гли-

ноземистий цемент, рідке скло, каустичний магнезит, портландцемент з мінера-

льними добавками (при температурі до 700 
0
С). Заповнювачі у бетонах до 

700 
0
С – базальти, андезит, туфи та інші вивержені вулканічні породи, що не 

містять вільного кварцу. Для бетонів до 1300 
0
С – бій шамотної цегли. При бі-

льших температурах – магнезитові, хромітові, корундові та інші заповнювачі. 

В теплоізоляційних жаротривких бетонах застосовують керамзитові, перлітові і 

вермікулітові заповнювачі. Додатково вводять мінеральні добавки, що 

зв’язують вільний СаО – золи-виносу, гранульований доменний шлак, мелену 

цеглу, шамот, а також вогнетривкі – хроміт, магнезит і хромомагнезит. 

Якість жаростійких бетонів в значній мірі залежить від першого нагріву 

та режиму сушки. При проектуванні складів бетону слід враховувати, що в 

процесі нагрівання і експлуатації міцність знижується. 

 

Тема 23. Безусадочні, розширювальні та напружувальні бетони.  

 

Твердіння бетонів і розчинів на повітрі супроводжується усадкою. Об'єм-

ні усадочні деформації можуть бути однією з причин, що знижують їх довгові-

чність. Особливо небезпечні усадочні тріщини в захисному шарі бетону. Усадка 

знижує ефективність попереднього напруження арматури. Зменшення наслідків 

усадки може досягатися завдяки безусадочних і розширювальних цементів. Не-

обхідність застосування розширювальних розчинів і бетонів виникає при омо-

нолічуванні збірних залізобетонних елементів, відновлення бетонних і залізо-

бетонних конструкцій, гідроізоляції підземних споруд, зведенні ємностей для 

зберігання нафти і газу, влаштуванні покриттів підлог, доріг та аеродромів і т.п. 

Залежно від величини енергії розширення розрізняють безусадочні, розширю-

вальні та напружувальні цементи, бетони і розчини на їх основі. 

Безусадочні та розширювальні цементи отримують на основі портланд-

цементу, глиноземистого цементу і їх композицій. До складу таких цементів 

входять розширювальні компоненти і добавки (вапно і гіпс, метакаолін і гіпс, 

вапно і кремнійорганічні рідини). У більшості цементів розширення виклика-

ється утворенням гідросульфоалюмінатів кальцію (етрингіту), гідратацією ок-

сидів кальцію та магнію, утворенням газової фази. Бетони і розчини на їх осно-

ві мають високу водонепроникність, морозостійкість, тріщиностійкість але ни-

зьку максимальну температуру експлуатації до 50…100 
0
С. 

 

 

 

 

 



17 
 

Тема 24. Бетони нового покоління.  

 

Саморегульовані – розумні (smart) бетони, у яких реалізуються заздале-

гідь закладені технологічні функції та властивості шляхом регулювання скла-

дів, процесів твердіння та структуроутворення.  

Високофункціональний бетон (high-performance concrete – HPC) – бетон, 

який відповідає високим вимогам щодо функціональності та універсальності на 

технологічних та експлуатаційних стадіях.  Має високі показники міцності, мо-

розостійкості, водонепроникності та ін. 

Реакційно-порошковий бетон (reactive-powder concrete – RPC) – бетон з 

дуже високими показниками міцності при стиску – до 200…800 МПа, згину бі-

льше 45МПа. Великі показники досягаються за рахунок використання збільше-

ної витрати цементу, високоякісних фракціонованих заповнювачів (зазвичай до 

10 мм), суперпластифікаторів, активних мінеральних добавок, фібри. 

Самозаліковий бетон (self-healing concrete – SHC) – склад якого включає 

мікрокапсули з реагентами, які розміщуються у зонах очікуваних напружень та 

деформацій, здатних до відновлювальних реакцій полімеризації (смоли, силіка-

ти натрію), осмотичного набухання (глини), формування деяких речовин під ді-

єю бактерій. 

Самоочищуючий бетон (self-cleaning concrete – SCC) з функцією захисту 

від забруднень шляхом здійснення фото каталітичної реакції діоксиду титану 

(TiO2) в складі цементу чи на поверхні бетону під дією ультрафіолету (сонця). 

Самоущільнюючий бетон (self-compacting concrete – SCC) – розпливаєть-

ся під власною вагою, заповнюючи форму або опалубку, без зовнішніх дій за 

наявності сильнодіючих пластифікуючих та регулюючих реологічні властивості 

(в’язкість) бетонної суміші добавок. 

 

Тема 25. Приготування, подавання та ущільнення бетонних сумішей 

 

Промислове приготування бетонної суміші може бути організоване: 

- на центральному (міському, районному) заводі; 

- на приоб’єктних бетонних заводах; 

- в автобетонозмішувачах, що завантажуються на центральних установках 

сухою бетонною сумішшю; 

- в окремих бетонозмішувачах при невеликих порціях бетонної суміші. 

Великі центральні заводи економічно більш ефективні, мають більш ви-

соку механізацію та автоматизацію, забезпечують контроль якості продукції. 

Приоб’єктні заводи доцільні, головним чином, при великих обсягах бе-

тонних робіт (гідротехнічне та дорожнє будівництво), а також при значній відс-

тані від об’єкта районного заводу і несприятливих дорожніх умовах. 

За конструкцією бетонні заводи класифікують на стаціонарні та інвентар-

ні збірно-розбірні і мобільні; за компонуванням обладнання – на партерні (дво-

ступеневі) і вертикальні (одноступеневі). Заводи складаються з бетонозмішува-

льної установки, яка включає витратні ємності для вихідних матеріалів, дозато-
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ри, бетонозмішувачі та різне допоміжне обладнання; склади основних компо-

нентів; внутрішньозаводські транспортні комунікації (конвеєри, скіпи, цемен-

товоди, повітряводи та ін.). 

Транспортування бетонної суміші до місця укладання здійснюють за до-

помогою автобетонозмішувачів, автобетоновозів, автосамоскидів. На заводах 

збірного залізобетону суміш транспортують стрічковими конвеєрами, самохід-

ними бункерами, баддями та по трубопроводах. На будівельному об’єкті доста-

вку бетонної суміші від місця її розвантаження до місця укладання здійснюють 

кранами за схемою «кран-баддя», конвеєрами, лотками, бетононасосами або 

торкретуванням (за допомогою бетононасосів і торкрет-машин).  

Ущільнення бетонної суміші є важливою технологічною операцією від 

якої залежить щільність, структура, однорідність та довговічність бетону. Ущі-

льнення здійснюються вібруванням, штикуванням, трамбуванням, пресуван-

ням, набризгом під тиском (торкретування) або під дією гравітаційних сил (са-

моущільнючі суміші). Найбільш поширеним є ущільнення вібруванням. Вібра-

тори можуть бути глибинні, поверхневі та зовнішні. Віброобладнання: вібробу-

лави, віброігли, навесні вібратори, віброрейки, вібромайданчики. Комбіновані 

методи: віброштампування, вібропрокат, екструзія, центрифугування, вакууму-

вання. Спосіб ущільнення залежить від легкоукладальності суміші,  густоти ар-

мування, виду виробу або конструкції. 

 

Тема 26. Будівельні розчини. 

 

Будівельні розчини – матеріали, що отримані при твердінні раціонально 

підібраних сумішей в’яжучих,  дрібного заповнювача (піску) і необхідних доба-

вок. Зазвичай укладаються тонким шаром (до 2…5 см). 

Будівельні розчини застосовують для кам’яної і цегляної кладок, штука-

турення поверхонь, омонолічування стиків збірних бетонних і залізобетонних 

виробів, влаштування стяжок, гідроізоляції поверхонь. За призначенням розчи-

ни поділяють на мурувальні, лицювальні, штукатурні. В залежності від виду 

в’яжучого розрізняють прості (цементі, вапняні, гіпсові, глиняні) та складні 

(цементно-вапняні, цементно-глиняні, вапняно-гіпсові, вапняно-зольні та ін.). 

За середньою густиною в сухому стані розчини поділяють на важкі (більш 1500 

кг/м
3
) та легкі (менше 1500 кг/м

3
). 

До основних властивостей відносять рухомість (від Р4 до Р14, см), водоу-

тримуючу здатність, розшаровуваність, міцність на стиск (М4…М200), морозо-

стійкість (F10…F75). 

При невеликих об’ємах будівельних робіт розчини готують безпосеред-

ньо на будівельних майданчиках у пересувних малопотужних розчинозмішува-

чах. В інших випадках розчини готують централізовано на спеціальних устано-

вках або автоматизованих розчино-змішувальних вузлах (РЗВ). 

Останнім часом широке застосування одержали будівельні розчини різно-

го функціонального призначення на основі сухих будівельних сумішей. 
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Тема 27. Сухі будівельні суміші. 

 

Сухі будівельні суміші (СБС) – порошкоподібні матеріали заводського 

виготовлення, що складаються із суміші в’яжучого, заповнювачів, наповнюва-

чів та функціональних добавок, замішаної на будівельному майданчику за міс-

том застосування. 

Класифікація за призначенням згідно ДСТУ  Б В.2.7-126: штукатурки, 

шпаклівки, клеї, для заповнення швів, мурувальні, монтажні, для влаштування 

підлог, гідроізоляційні, ремонтні, реставраційні. За видом в’яжучого: цементні, 

гіпсові, вапняні, полімерні, складні. За умовами застосування: для зовнішніх та 

внутрішніх робіт з вологістю більше 60% та для внутрішніх робіт у сухих при-

міщеннях. Кожна з груп за призначенням має свою уточнюючу класифікацію, 

яка додатково позначається цифрами в залежності від області застосування та 

технічних характеристик. Наприклад, клеї позначаються ЗК1…ЗК7. 

СБС на стадіях виробництва та застосування знаходяться у трьох станах – 

порошку, розчинної суміші з водою та затверділого розчину.  

Рецептура СБС може складатися із 6-10 і більше компонентів, кожен з 

яких має певні властивості відповідно ДСТУ та EN. Особлива роль органічних 

добавок – водоредукуючих або пластифікуючих, регулюючих темп твердіння, 

повітрявтягуючих, піногасників, водоутримуючих, тиксотропних, покращую-

чих адгезію (редиспергуючі полімерні порошки – РПП). Не малу роль відігра-

ють також мінеральні добавки (наповнювачі) – вапняк, мелений кварц, метака-

олін, зола-винесення, мікрокремнезем. Пісок для СБС повинен бути сухим. На 

відміну від бетонів найважливішою характеристикою дрібного заповнювача яв-

ляється не модуль крупності, а найбільший розмір заповнювача згідно стандар-

тних розмірів сит.  

СБС виготовляються згідно до технічних умов, розроблених підприємст-

вом-виробником. В назві СБС наряду з класифікацією згідно ДСТУ завжди на-

водиться назва торгової марки виробника.  
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