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УДК 961.327                                                         «Затверджено» 

вченою Радою 

Будівельно-технологічного інституту 

Протокол № 10 від 21 червня 2017 року 

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-

методичної комісії Будівельно-технологічного інституту, протокол №10 від 19 

червня 2017 року. 

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри 

« Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів», протокол №9 від 

23травня 2017 року. 

 

Укладачі: 

д.т.н.,проф. Кучеренко О.А. 

к.т.н., доц. Лавренюк Л.І. 

Рецензенти:   

к.т.н., доцент кафедри «Виробництво будівельних конструкцій, виробів та 

матеріалів» Мартинов В.І. 

Головний технолог КП «Будова» Кузьменок К.К. 

 

У методичних вказівках приведені основні положення і рекомендації, як 

навчитися створювати нові будівельні матеріали і освоювати роботу з ними, 

застосовувати нові технології і неухильно контролювати якість вихідної 

сировини, напівфабрикатів і готової продукції, виконати розрахунок енергії 

міжатомних зв’язків для прогнозування довговічності бетонів. 

Табл. 7. Бібліогр. 38. 

 

 

Відповідальний за видання: завідуючий кафедрою «Процесів та апаратів в 

технології будівельних матеріалів» к.т.н., доцент Хлицов М.В. 
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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Мета розрахунково-графічної роботи – закріплення отриманих студентом 

знань при вивчені спеціальних бетонів нового покоління. 

Студент, отримавши завдання на розрахунково-графічну роботу, визначає 

наведену технічну літературу і на базі теоретичних основ, технологічних 

режимів вибирає вихідну сировину, спосіб її переробки, зміну в технології і 

режимах. 

Тематика робіт може бути доповнена на розсуд керівника чи за 

пропозицією студента із подальшим затвердженням на засіданні кафедри. 

Виклад розрахунково-пояснювальної записки повинен бути коротким і 

чітким. Розрахунки слід супроводжувати поясненнями та з посиланням на 

використану літературу. Оформлення записки та креслень повинно відповідати 

основним положенням ДСТУ 2.001:2006. 

Розрахунково-графічна робота дозволить виявити у студента здібності до 

самостійного вирішення питань технології, вміння критично оцінювати 

можливості технічних та конструктивних рішень, знання в області новітніх 

досягнень науки і техніки. 

1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 

РОБОТИ (РГР) 

1.1. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки  

Об'єм розрахунково-пояснювальної записки повинен складати 25-30 

сторінок рукописного тексту. ДСТУ 2.001:2006 встановлює окрему форму для 

пояснювальної записки (ПЗ). 

Розрахунково-графічна робота оформлюється на сторінках А4 (297х210 

мм). Зліва кожного листа залишають поле шириною не менше 20 мм для 

переплетіння чи брошурування. Відстань від інших трьох сторін листа до 

тексту складає в середньому 10 мм. 

Порядкові номера частин (розділів) позначаються арабськими цифрами з 

крапками. Підрозділам також дають порядкові номери, що складаються із 
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номерів розділу та підрозділу, розділених крапкою. В кінці номеру підрозділу 

ставлять крапку. 

Рисунки, формули і таблиці нумеруються послідовно в межах розділу 

арабськими цифрами. При цьому їх номери складаються із номерів підрозділу 

та порядкового номера рисунка, формули, таблиці, розділених крапкою. 

Тематичні заголовки повинні відповідати змісту. Крапка в кінці заголовку 

не ставиться, переноси слів в заголовках не допускаються. Якщо заголовок 

складається із двох речень, їх розділяють крапкою. Сторінки розрахунково-

пояснювальної записки нумеруються. Таблицям і рисункам дають тематичну 

назву. 

В тексті рекомендується у відповідних місцях робити посилання на 

використану літературу, на креслення проекту і формули. Посилання на 

літературу береться у квадратні дужки, посилання на порядковий номер 

формули у круглі. Розмірність одного і того ж параметра витримується 

незмінною по всій розрахунково-пояснювальній записці. Всі розрахунки 

супроводжуються схемами. 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити наступні елементи: 

титульний лист, завдання на РГР, зміст, вступ, технологічну частину, 

технологію і її практичну реалізацію. 

1.2. Вступ  

Викладається історія звичайного важкого бетону, який сьогодні 

застосовується, пов'язана з темою РГР. 

Галузь застосування: вироби, конструкції, споруди, збірний або 

монолітний бетон, для яких вказують умови експлуатації, агресивність 

навколишнього середовища, довговічність. 

Склад: витрата матеріалів на 1 м3, а також дається характеристика якості 

вихідної сировини для бетону: цементу, заповнювачів, води і домішок.  

Структура: капілярно-пориста, дрібнозерниста, грубозерниста, 

ніздрювата та інша. 
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Властивості: основні фізико-механічні, що відповідають вимогам області 

застосування розглянутого бетону і вимогам нормативних документів. 

Переваги і недоліки: Оцінюють по вибору і застосуванню вихідної 

сировини (цементу, дрібного і крупного заповнювача), проектуванню складу, 

методам проектування. Приготування, укладання і ущільнення, довговічність, 

економічність та ін. 

1.3. Загальні відомості 

Бетон визначив архітектуру нашого століття, але досить зіставити середню 

щільність бетону (2400 кг/м3) із середньою щільністю планети «Земля» - 5500 

кг/м3, щоб зрозуміти, що в технології бетону ще багато проблем, щоб він досяг 

природної щільності. Тому необхідний пошук можливостей отримання його з 

підвищеними технічними властивостями і відносно низькими економічними 

витратами. Актуальні і глибші знання в області управління як технологічними, 

так і фізико-хімічними процесами, що формують тверде тіло (бетон). 

Сьогодні до звичайних відносять ті бетони, які виготовлені з вихідної 

сировини такої, яка не вимагає високого професіоналізму: вода без добавок і 

без контролю; в'яжучі низьких марок; крупний заповнювач тої якості, яку дає 

дробарка; дрібний заповнювач тої якості, що поступає з кар'єру. Всі корисні 

копалини (руда, вугілля, нафта та ін.) підлягають подальшій переробці та тільки 

в будівельному виробництві, що добув в кар'єрі, то і вмонтував в бетон: пісок 

як дрібний заповнювач, глинисті породи і вапняк - в якості вихідної сировини 

для цементу. Ми використовуємо звичайний важкий бетон некерованої 

структури і низької міцності. Професіоналів це вже не влаштовує. 

 

1.4. Завдання для розрахунково-графічної роботи (РГР) 

Таблиця 1.4.1. 

Тема курсової роботи за двома останніми цифрами залікової книжки 

01 Високоміцні спеціальні бетони 

02 Спеціальні бетони для мостобудування 
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03 Спеціальні низькомарочні бетони для малоповерхового будівництва 

04 Жаро-, вогнестійкі бетони спеціального призначення 

05 Спеціальні бетони для зимового бетонування 

06 Особливолегкі тепло- звукоізоляційні бетони 

07 Спеціальні бетони для підводного бетонування 

08 Швидкотвердіючі спеціальні бетони 

09 Дорожні і гідротехнічні спеціальні бетони 

10 Хімічно стійкі спеціальні бетони 

11 Сульфатостійкі спеціальні бетони 

12 
Технологія спеціальних бетонів з самоущільнюючих бетонних 

сумішей 

13 Жаростійкі, вогнестійкі спеціальні бетони високої міцності 

14 Бетони для дорожнього будівництва 

15 Клеючі будівельні суміші 

16 
Розрахунок термодинамічних характеристик спеціального вапняного 

бетону 

17 Спеціальні бетони для захисту від радіоактивних випромінювань 

18 Особливо швидкотвердіючі бетони спеціального призначення 

19 Тепло- звукоізоляційні бетони нового покоління 

20 Бетони спеціального призначення для морських умов експлуатації 

21 Спеціальні бетони для умов сухого і спекотного клімату 

22 Проектування складу спеціального бетону з заданими властивостями 

23 Особливолегкі теплоізоляційні бетони нового покоління 

24 Легкі бетони для малоповерхових будівель 

25 
Технологія бетонів спеціального призначення з високою 

водонепроникністю і водоутримоючую здатністю 

26 Спеціальні бетони з високорухливих сумішей 

27 
Розрахунок термодинамічних характеристик спеціального гіпсового 

бетону 
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28 
Спеціальні бетони для будівництва в умовах сухого і спекотного 

клімату 

29 Механізм твердіння спеціальних бетонів 

30 Довговічність спеціальних бетонів в сульфатному середовищі 

31 Безвібраційні спеціальні бетони 

32 Порошкові дисперсно-армовані спеціальні бетони 

33 Спеціальні безпропарювальні бетони 

34 Особливолегкі спеціальні бетони 

35 Архітектурний бетон спеціального призначення 

36 Високоміцні спеціальні бетони 

37 Спеціальні бетони для мостобудування 

38 Спеціальні низькомарочні бетони для малоповерхового будівництва 

39 Жаро-, вогнестійкі бетони спеціального призначення 

40 Спеціальні бетони зимового бетонування 

41 Особливолегкі тепло-  і звукоізоляційні бетони 

42 
Розрахунок термодинамічних характеристик бетону на алітовом 

цементі 

43 Швидкотвердючі спеціальні бетони 

44 Дорожні і гідротехнічні спеціальні бетони 

45 Хімічно стійкі спеціальні бетони 

46 Сульфатостійкі спеціальні бетони 

47 Технологія спеціальних бетонів з саморозтічних бетонних сумішей 

48 Жаростійкі, вогнестійкі спеціальні бетони високої міцності 

49 Бетони для дорожнього будівництва 

50 Клеючі будівельні суміші 

51 Спеціальні бетони для штукатурних робіт 

52 Спеціальні бетони для захисту від радіоактивних випромінювань 

53 Особливо швидкотвердіючі бетони спеціального призначення 

54 Тепло- звукоізоляційні бетони нового покоління 
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55 
Розрахунок термодинамічних характеристик спеціального бетону на 

белітовому цементі 

56 Спеціальні бетони для умов сухого и спекотного клімату 

57 Проектування складу спеціального бетону з заданими властивостями 

58 Особливо теплоізоляційні бетони нового покоління 

59 Легкі бетони для малоповерхових будівель 

60 
Технологія бетонів спеціального призначення з високою 

водонепроникністю і водоутримуючую здатністю 

61 Спеціальні бетони з високорухливих сумішей 

62 
Характеристика модифікаторів бетонів нового покоління, їх принцип 

(механізм) дії 

63 
Спеціальні бетони для конструкцій, що бетонуються в умовах сухого 

та спекотного клімату 

64 
Розрахунок термодинамічних характеристик вуглекислотної корозії 

бетону 

65 Довговічність спеціальних бетонів у сульфатному середовищі. 

66 Безвібраційні спеціальні бетони 

67 Порошкові дисперсно-армовані спеціальні бетони 

68 Спеціальні безпропарювальні бетони 

69 Особливолегкі спеціальні бетони 

70 Архітектурний бетон спеціального призначення 

71 Високоміцні спеціальні бетони 

72 Спеціальні бетони для мостобудування 

73 Спеціальні низькомарочні бетони для малоповерхового будівництва 

74 Жаро-, вогнестійкі бетони спеціального призначення 

75 Спеціальні бетони для зимового бетонування 

76 Особливолегкі тепло-  і звукоізоляційні бетони 

77 Розрахунок термодинамічних характеристик сульфатної корозії бетону 

78 Швидкотвердіючі спеціальні бетони 
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79 Дорожні та гідротехнічні спеціальні бетони 

80 Хімічно стійкі спеціальні бетони 

81 Сульфатостійкі спеціальні бетони 

82 
Технологія спеціальних бетонів з самоущільнюючих бетонних 

сумішей 

83 Жаростійкі, вогнестійкі спеціальні бетони високої міцності 

84 Бетони для дорожнього будівництва 

85 Клеючі будівельні суміші 

86 Спеціальні бетони для штукатурних робіт 

87 Спеціальні бетони для захисту від радіоактивних випромінювань 
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95 
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2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ 

БЕТОНІВ 

2.1. Природа будівельного матеріалу 

Будівельні матеріали отримують з різних речовин, різної будови, складу і 

властивостей, але завжди побудованих з хімічних речовин. Найпростішою і  

Таблиця 2.1.1.  

Атомний вміст мінеральних в'яжучих 

 

найменшою хімічною речовиною є атом. З довідкової літератури потрібний 

атом можна вибрати, кількість атомів можна визначити, співвідношення різних 

атомів можна призначити. Як правило, штучно створений будівельний матеріал 

- це тверде тіло, тобто одне з агрегатних станів, що володіють масою, що 

зберігає форму і має задані техніко-експлуатаційні характеристики. Останні 

визначаються будовою, природою і величиною енергії хімічних зв'язків атомів, 

які створили будівельний матеріал. За даними [1-6] бетон на основі 

портландцементу (ПЦ), вапняного в'яжучого (ВВ), високоміцного (ВМГ) і 

напівводного (ПВГ) гіпсу, і вапняно-кремнеземистого в'яжучого (ВКВ) включає 

наступні основні атоми, таблиця 2.1.1. Вони ж складають основу в'яжучого: 

цементу і води. 

В
ид

 в
’я

ж
уч

ог
о Кількість атомів, ( % ) 

Са Fе АΙ Ѕ Ѕì С Н О 

∑
(Н

+О
) 

∑
М

е 

ПЦ 11,3 0,5 0,9 0,5 3,9  44,7 38,2 82,9 17,1 

ВВ 9,1     9,1 12,5 45,5 82 18,2 

ВМГ 8,3   8,3   33,3 50,1 83 16,6 

ПВГ 8,3   8,3   33,3 50,1 83 16,6 

ВКВ 17    7,9  44 32,2 76 24,9 
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У бетоні загальна кількість атомів кисню і водню Σ(Н+О) становить 76-

83% і тільки 17-25% - атоми металу ΣМе. Останніх в 3 ÷ 5 разів менше, а 

енергія хімічного зв'язку їх в рази більше енергії зв'язку атомів водню і кисню. 

Водень, народжує воду і кисень, народження кислоти в бетоні небажано. Тому 

кількість їх треба обмежувати, знаючи що поставляє їх в основному вода 

замішування, особливо та її частка, яка забезпечує необхідну рухливість 

бетонної суміші, а після ущільнення суміші, випаровуючись, створює пори в 

конструкції. 

Один з варіантів такого обмеження - застосування водоутримуючих і 

целюлозомістких домішок, які забезпечують в'язкість суміші. Крім того, при 

виборі вихідної сировини і створення спеціальних бетонів, треба враховувати 

не тільки збільшення кількості атомів металу, а й вивчати перспективні з 

великим електричним зарядом  (Додаток 1, Табл. 2.1.2) [7]. 

2.2. Розрахунок енергії міжатомних зв'язків 

За відомими хімічними рівняннями гідратації мінералів цементу і по їх 

новоутворенням можна розрахувати енергію хімічних зв'язків атомів у вихідній 

сировині і в кінцевому продукті. Для цього користуються довідковими даними, 

таблиця 2.2.1. (Додаток 1) [7,8]: 

- Ез - загальна енергія зв'язків, кДж/моль;  

- Еінд – енергія одного зв'язку даного виду, кДж/моль; 

- n – кількість зв'язків даного виду, шт. 

Приклад розрахунку хімічних міжатомних зв'язків наводиться для СаО, 

якого в портландцементі близько 65% від загальної суми інших: 

СаО+Н2О=Са(ОН)2. 

Структурна формула цієї ж реакції гасіння вапна:  

(Са=О) + (Н–О–Н) = (Н–О–Са–О–Н). 

По таблиці 2.2.1. (Додаток 1) знаходять силу кожного зв'язку атома і по 

таблиці 2.2.2.  - потенційну енергію на одну реакцію, на 1 моль і на 1 кг СаО у 

вихідній сировині і в кінцевому продукті [9]. 
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Аналізуємо результат: Те=+65,2 кДж/моль. Тепловий ефект реакції, цифра 

65,2, узгоджується з даними попередніх дослідників, значить розрахунок 

проведений правильно. 

Знак плюс (+) означає, що реакція екзотермічна - з виділенням тепла. В 

зв’язку з цим при бетонуванні, особливо масивних конструкцій, можливі 

температурні деформації і утворення тріщин. 

Са=О має подвійний зв'язок. Він коротший і сильніший одинарного 

зв’язку, дає більш жорсткі зв'язки порівняно з гнучким одинарним Са-О. В 

результаті отримуємо бетон різної щільності і деформативності. 

Таблиця 2.2.2. 

Енергія міжатомних зв'язків вихідних компонентів і новоутворень 

Вихідні 
речовини та 
продукти 

Зв'язки 
міжатомні 

Енергія зв'язків, кДж/моль 

вид Кіл-ть, 
шт. 

одним 
зв'язком 

Молекули 
кристала 

на 1 кг 
СаО, кДж 

Витрата енергії зв'язків вихідних речовин СаО+Н2О. 
СаО або 
Са=О Са=О 1 1075,6 1075,6 19177,9 

Н2О або     
Н-О-Н Н–О 2 484,7 969,3 17282,6 

Сумарна витрата енергії зв'язків (СаО+Н2О) 2044,9 36460,5 
Прихід новоутворень Са(ОН)2і енергії їх зв'язків 
Са(ОН)2або 
Н–О–Са–О–
Н 

Са–О 2 570,4 1140,8[2] 20340,5 

Н-О 2 484,7 969,3 17282,6 

Сума енергії новоутворень 2110,1 37623,1 
Тепловий ефект реакції, Те +65,2 +1162,6 

 

Слабкі зв'язки у Н-О. Вода приносить 484,7 • 100: 2044,9 = 47,4% слабких 

зв'язків. Це тільки з урахуванням її витрати на хімічні реакції приблизно при 

В/Ц = 0,2, а з урахуванням забезпечення необхідної рухливості бетонної суміші 

В/Ц = 0,4 і більше. Чим слабкіші хімічні зв'язки, тим нижче міцність бетону. 

Значить обмеження кількості вільної води очевидно. 
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В якості кінцевого продукту отримуємо гідратне вапно: Н-О-Са-О-Н. 

Структура продукту плоска, ланцюжкова, що не просторово дає нашарування 

одного кристала на інший зі слабкими зв'язками між ними. Це визначає низьку 

міцність вапняного бетону. Висновок: зменшити витрату води або ввести до 

складу води домішки, наприклад кремнійорганічну рідину, в якій хімічний 

зв'язок Si-O вище [9], табл. 2.2.1. (Додаток 1), і просторова структура 4-х 

валентного атома Si. Знову розрахувати Те і якщо він вище, то стабільніший 

хімічний зв'язок, а значить вище і стабільніше міцність бетону. 

Для спеціальних бетонів на базі вапна розрахунок можна продовжити з 

урахуванням її карбонізації за формулою: Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О 

аналогічно таблиці 2.2.2. і проаналізувати результати [10]. 

2.3. Прогнозування довговічності бетону 

Не менш важливо прогнозувати довговічність конструкції, 

експлуатованій в умовах навколишнього середовища [10]. Аналогічно, знаючи 

хімічні реакції між мінералами бетону конструкції та солями навколишнього 

середовища, в якій він експлуатується, можна розрахувати які мінерали бетону 

в перспективі підвищать його довговічність, а які небажані по силі хімічних 

зв'язків або із взаємодії їх з солями середовища. 

Існує закономірність так званого «трансвпливу» - «внутрішньо 

молекулярного каталізу». Суть її [7]: в будь-якому кристалі, молекули 

(комплекси), що складаються з суми різного роду атомів, один з атомів завжди 

активніший, ніж інші. Слідуючи цьому поняттю, в молекулі бетону завжди 

можна знайти найактивніший атом в середовищі інших, який вступить в 

реакцію з аналогічним по активності атомом молекули навколишнього 

середовища. Щоб визначити такі атоми за довідковими даними знаходимо [7] 

(таблиці 2.3.1, 2.3.2, додаток 1) термодинамічні характеристики кожного атома, 

що входить до складу новоутворень бетону і навколишнього середовища, 

таблиці 2.3.1, 2.3.2, (додаток 1). 

Як приклад наведемо розрахунок взаємодії тонкомолотого вапняка-

черепашника (СаСО3), як наповнювача в бетоні мостової конструкції і вапняка-
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каменя (СаСО3) в Потьомкінських сходах з навколишнім середовищем. 

Навколишнім середовищем в цих випадках служить чиста дощова і від танення 

снігу вода і завжди присутній в атмосфері СО2 – результат діяльності 

автомобілів. На поверхні бетону виникає вуглекислота: Н2О+СО2=Н2СО3. Що 

станеться в системі «об'єкт - середовище», тобто між СаСО3 і Н2СО3? 

За таблицями 2.3.1, 2.3.2. (додаток 1) порівнюємо термодинамічні 

характеристики всіх атомів СаСО3. У атома Са найменші величини IP, ЕА і 

максимальні електронегативні, ЕО. Отже з усіх атомів кристалу СаСО3 

найактивніший атом Са. Аналогічне порівняння атомів в молекулі Н2СО3 – 

найактивніший атом Н. Наявність протонів Н+ в навколишньому середовищі і 

активного атома Са в об'єкті призводить до процесу протонізації [12] і 

нейтральний кристал СаСО3 стає іоном СаСО3 + Н+ = Са(НСО3) 

електрозарядженим і термодинамічно нестійким. Виникає реакція: 

СаСО3 + Н2СО3 = Са(НСО3)2. 

У присутності вуглекислоти, нерозчинний і стійкий у воді 

СаСО3,перетворюється в розчинний у воді бікарбонат кальцію Са(НСО3)2, який 

виноситься з конструкції, підвищуючи пористість каменю вапняку-

черепашнику і бетону. Висновок: в мостових конструкціях не можна 

застосовувати в якості тонкомолотого наповнювача вапняк, а в Потьомкінських 

сходах треба запобігти доступ агресивного середовища до вапняку-каменю. 

Таким чином, вибір відповідного атомарного складу вихідної сировини 

визначить технологію і експлуатацію виробів і конструкцій. А знання основ 

мінералогенної інженерії [13] дозволить нам створювати навіть новий 

будівельний матеріал. Коли ми говоримо про атоми, то це звучить «голосно», 

але насправді це просто. І тому можна і потрібно створювати будівельний 

матеріал з наперед заданими властивостями. За розміром оперованих нами 

частинок, це робота на нанорівні, яка вимагає спеціальних знань і тому ми його 

називаємо «спеціальний бетон». Інші називають його «нанобетон», проте до 

нього нам далеко, для цього потрібне майбутнє покоління. 
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3. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ 

БЕТОНІВ 

3.1.Технологія спеціального бетону нового покоління 

Технологія спеціального бетону нового покоління повинна починатися від 

атома, молекули, кристала, мінералу в'яжучих і клеючих речовин, їх 

перетворення в тверде тіло на кожному технологічному переділі, до кінцевого 

продукту. Нижче наводиться приклад вирішення цієї проблеми в зіставленні з 

тим бетоном, який викладено в РГР в пунктах від 1.1 до 1.4. Практично одна 

задача: як зі звичайного бетону зробити спеціальний високоміцний бетон; як на 

базі виробленого ходового цементу марки 400, зробити економічно вигідний, 

дешевий бетон класу В1-В2,5; як запроектувати такий склад і прийняти таку 

технологію (обладнання та режими його роботи), щоб отримати спеціальний 

бетон з заданими властивостями. Нижче описані короткі рекомендації 

вирішення поставлених питань. 

Вибір матеріалів для бетону. Вибирають вихідну сировину (в'яжуче, 

заповнювач, домішки, воду) виходячи з практичних і теоретичних міркувань. 

Теоретично - в'яжуче вибирають від атомарного складу вихідної сировини до 

кількості і якості новоутворень в кінцевому продукті. 

Практично враховують: фізико-механічні властивості і вартість вихідної 

сировини в звичайних бетонах. 

У спеціальних бетонах нового покоління обов'язковий новий підхід до 

вихідної сировини (обов'язкова підготовка, переробка, облагороджування і ін.), 

до технології, до обладнання.  

Цемент отриманий з якісної вихідної сировини з ретельним підбором 

хімічного і мінералогічного складу, більш тонкого помелу зерен, з більшою 

питомою поверхнею, з добавкою тонкомолотих спеціальних мінеральних 

домішок, застосування фібри та інших технологічних (механоактивація і т.п.) 

прийомів, що додають цементу і бетону необхідних спеціальних властивостей. 

Цемент низької водопотреби і витрати. 
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Заповнювачі: мультіфракційні, дрібні (пісок) і крупні (щебінь, гравій), за 

зерновим складом, модулем крупності, найбільшій крупності і по чистоті 

повинні відповідати вимогам нормативних документів для звичайних бетонів. 

Для спеціальних бетонів підвищені вимоги до міцності гірських порід, до 

зернового складу, найбільшої крупності, форми і поверхні зерен, чистоті 

(вмісту шкідливих і небажаних домішок).  

Домішки. Активні тонкомелені мінеральні природні заповнювачі (трепел, 

діатоміт, пемза і ін.) і штучні (шлаки, зола-винос та ін.). Поверхнево-активні 

речовини (ПАР): гідрофільно- або гідрофобнопластифікуючі, 

суперпластифікуючі, карбонатні і акрилові, повітряутягувальні, прискорювачі 

або сповільнювачі твердіння, їх комплекси та ін. Мікрокремнезем, метакаолін, 

каоленіт, вуглецеві нанотрубки, діоксид титану, оксид кремнію, базальтове 

волокно, фулерени, що представляють собою наноутворення, багатоатомні 

молекули вуглецевих полімерів, а також нанотрубки, в молекулах яких взагалі 

мільйони атомів вуглецю. Мульти- і ультрадисперсний наповнювач. 

Високоефективні добавки на базі поліакрилату і полікарбонату, 

лігносульфонати технічні модифіковані (ЛСТМ), сульфовані нафталін-

формальдегідні (СНФ) і меламін-формальдегідні (СМФ), полімери (П), що 

включають сополімери акрилових полімерів, поліакрилати, полікарбоксилатні 

ефіри, полістирольні сульфонати і інші похідні метилцелюлози. 

Вода: для догляду за бетоном і промивання устаткування приймається 

будь-яка придатна для пиття, природна річок і озер, штучних водойм, які не 

забруднені стічними водами, солями, мастилами і не болотна. Вода для 

замішування бетонної суміші зі спеціальними хімічними добавками, 

активована. Оптимальна витрата води 120- 140 л/м3. 

Проектування складу бетону. Раціональним вважається склад бетону, 

розрахований за формулами і перевірений на пробних замісах, виготовлених з 

фактично застосовуваних матеріалів. Склад бетону повинен відповідати 

необхідній легкоукладальності бетонної суміші та необхідній марці бетону. Для 
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спеціальних бетонів головне в проектуванні складу - висока однорідність 

структури і щільність (в кг/м3) кінцевого продукту. 

Приготування бетонної суміші здійснюється на бетонних заводах або на 

будівельному майданчику. На бетонних заводах вихідну сировину зважують в 

дозувальному відділенні і подають в бетонозмішувач. Готують суміш в 

бетонозмішувачах вільного падіння або примусового перемішування, як 

правило, професійно. На будівельному майданчику дозують вихідну сировину 

за об’ємом, а бетонну суміш готують частіше в бетонозмішувачах вільного 

падіння і менш професійно. Приготована бетонна суміш повинна відповідати 

вимогам однорідності, заданої легкоукладальності (рухливості в сантиметрах 

осадки конуса або жорсткості в секундах). Звертають увагу на порядок 

завантаження бетонозмішувача, тривалість приготування, хімічну і механічну 

активацію суміші, вібрацію і швидкісне змішування, управління реологією 

бетонних сумішей. 

Транспортування бетонних сумішей повинно забезпечити максимально 

можливе збереження їх властивостей: уникнути атмосферних опадів, зберегти 

однорідність і задану рухливість, виключити вплив морозу і високих 

температур, вітру і сонячних променів. Забезпечити отримання бетонних 

сумішей необхідної якості і бетону заданих властивостей: міцності, 

морозостійкості, водонепроникності і ін. 

Укладання і ущільнення бетонних сумішей. Укладання бетонної суміші 

включає наступні процеси: подачу в бетонуючи конструкцію, розрівнювання і 

ущільнення її. Подають бетонну суміш при монолітному будівництві 

бетононасосами і пневмонагнітачами, стрічковими транспортерами і 

бетоноукладачами, цебрами і ковшами в поєднанні з краном, віброхоботом і 

віброжолобами і ін. В заводських умовах бетонну суміш транспортують 

стрічковими транспортерами, в самохідних бункерах, а укладають 

бетонорозподільники або бетоноукладчиками. При будь-якому вигляді подачі 

бетонної суміші в конструкцію висота скидання не повинна перевищувати 2 м, 

а при подачі на перекриття - 1 м. 
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Способи укладання в монолітному будівництві: 

- пошаровий - паралельними шарами, товщина яких не перевищує 2/3 

висоти наконечника вібратора або зони опрацювання поверхневими 

вібраторами; 

- укладання похилими шарами підвищеної товщини з використанням 

потужних глибинних вібраторів (вібробулава і ін.) в малоармованих 

конструкціях; 

- безперервний пошаровий спосіб укладання бетононасосними 

установками рухливих, литих і самоущільнюючих бетонних сумішей; 

- напірне бетонування на всю висоту замкнутого простору конструкції або 

опалубки литими сумішами. 

Ущільнення бетонної суміші - основна операція, що визначає щільність і 

однорідність бетону, а, отже, його міцність і довговічність. Ущільнюють 

вібрацією, розріджують суміш, ущільнюючи її і вичавлюючи з неї повітря. При 

монолітному житловому будівництві застосовують вібратори: глибинні, 

поверхневі і навісні. У заводських умовах суміш ущільнюють в формах на 

вібромайданчиках, віброплощадках із застосуванням вібропуансонів, 

вібропригрузів і їх комплексами, пресуванням, вібропресуванням і 

центрифугуванням. Самоущільюючі бетонні суміші не вимагають вібрації. Для 

спеціальних бетонів при ущільненні сумішей треба звертати увагу на параметри 

вібрації (частоту і амплітуду коливань) і необхідність їх поєднання (потрапити 

в резонанс) з власною частотою коливань зерен. Ущільнюється суміш (цементу, 

дрібного і крупного заповнювача). 

Твердіння і догляд за свіжовідформованим бетоном. Свіжовідформовані 

монолітні конструкції необхідно певний час підтримувати в сприятливих 

умовах: запобігти передчасному випаровуванню з них води, зниженню 

температури, запобігти усадочним деформаціям і виникненню усадочних 

тріщин, оберігати від механічних пошкоджень. У спекотний літній час 

поверхню бетону захищають від дії сонячних променів і вітру. Через 3-4 години 

після бетонування конструкції вкривають плівкою, мішковиною, брезентом, 
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шаром піску або тирси і поливають струменем води з брандспойта до 5 разів на 

день. Одночасно зволожують і дерев'яну опалубку. При сприятливих 

кліматичних умовах (температура близько 20°С, нормальна вологість) 

поливають водою відкриту поверхню бетону при виході на роботу і після 

закінчення зміни. Застосовують переносні ковпаки. В особливо жарку пору і 

особливо для покриттів і міжповерхових перекриттів встановлюють борти і 

застосовують метод басейну (суцільна заливка водою). Запобігти передчасному 

випаровуванню вологи з свіжовідформованого бетону можна обприскуванням 

його поверхні плівкоутвірними рідкими емульсіями. В осінній та весняний час, 

коли температура + 50С і нижче, коли можливі заморозки, утеплюють відкриті 

поверхні бетону. Догляд за бетоном повинен тривати 1-2 тижні до досягнення 

критичної міцності 50-70% від проектної марки. 

При роботі зі спеціальними бетонами треба чітко розуміти, що затвердіння 

суміші - це перетворення іонів, мінералів і частинок (порошку) цементу в єдине 

тверде тіло (моноліт). Це тривала, всебічна об'ємна хімічна сполука атомів один 

з одним. При цьому сила хімічного зв'язку, наприклад Са-О, що виникла 

відразу після ущільнення на 28 добу твердіння однакова. Хімічні зв'язки в часі 

не ростуть, таким чином зростання міцності бетону забезпечується не стільки 

силою хімічних зв'язків атомів, скільки кількістю цих зв'язків, кількістю 

мінералів цементу, що вступили в реакцію, тобто ступенем гідратації цементу, 

кількістю новоутворень в одиниці об'єму. Чим вище щільність, тим вище 

міцність. Щільність (кг/м3) бетону первинна, а міцність (МПа) - вторинна. І 

якщо марочну міцність бетону ми отримаємо на 28 добу при ступені гідратації 

цементу 80%, то забезпечивши ступінь гідратації того ж цементу 80% на 3-ю 

добу, отримаємо необхідну марку бетону через 3 доби твердіння суміші. 

Розуміння цього має націлити технолога «вичавити» з цементу (і внесених 

порошків) все можливе на кожному технологічному переділі від вихідної 

сировини до цього рядка. 

Властивості спеціального бетону. Механічні, деформативні, фізичні та 

ін. Переваги перед звичайним бетоном: 
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- для замовника (економічність конструкції, споруди та ін.); 

- для архітектора (вибір форм конструкції, якість поверхні, різноманітність 

опалубки, різна геометрія від конструкції до споруди); 

- для проектувальника (вільний вибір геометрії конструкцій, забезпечення 

довговічності, спрощення розробки проекту і виконання робіт); підвищена 

довговічність; 

- для будівельника (легкість укладання і ущільнення суміші, підвищення 

обсягу робіт, менша кількість персоналу, менша безпеку роботи персоналу, 

менше шуму і вібрації). 

Проаналізувати економічність спеціального бетону на основі вже наявного 

досвіду в Україні і за кордоном. 

4. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БЕТОНУ 

Основа контролю - перевірка відповідності фізико-механічних 

характеристик бетону вимогам проекту. Обов'язковий контроль міцності бетону 

на стиск. На вимогу проекту визначаються і інші характеристики: на вигин, 

осьовий розтяг, морозостійкість, водонепроникність, стиранність та ін. 

Контролюють якість бетону випробуванням контрольних зразків-кубів і в 

спорудах і конструкціях зразків-кернів.  

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ БЕТОННИХ РОБІТ 

Безпека роботи повинна бути забезпечена на всіх технологічних переділах: 

переробка та підготовка матеріалів для бетону; приготування бетонної суміші; 

транспортування бетонних сумішей; укладання і ущільнення бетонних 

сумішей; догляд за бетоном; тепло- і електробезпека. 

6. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 

РОБОТИ 

Завдання - вибір за двома останніми цифрами залікової книжки або 

індивідуальне завдання для магістрів, що займаються науковою роботою. 

Стан питання про необхідність змінювати підходи до будівельного 

бетонознавства в частині професіоналізму і економічності виробництва. 
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Загальні відомості про те, що штучний бетон старого покоління далекий 

від властивостей аналогічного природного матеріалу і що ці приховані резерви 

повинні бути враховані в спеціальних бетонах особливого призначення. 

6.1. Теоретичні основи технології спеціальних бетонів 

Це особливий розділ для магістрів наукового напряму, які в студентські 

роки виконують науково-дослідні роботи (НДР) і в подальшому можуть 

виконувати дипломні магістерські проекти (ДМП). Тоді тема РГР може бути 

індивідуальною (без цифр залікової книжки), яка узгоджується з темою його 

НДР або майбутньої в наступному семестрі темою ДМП, а також для магістрів, 

які будуть вступати до аспірантури. 

Теорія, заснована на фундаментальних законах фізики і хімії, потрібна для 

правильного вибору вихідної сировини для будь-яких спеціальних бетонів 

нового покоління або бетонів спеціального призначення. 

Природа будівельного матеріалу атомарна, структура атомів електронна. 

Властивості атомів забезпечують властивості кінцевого продукту. З 

урахуванням цього при виборі в'яжучого і клеючої речовини враховують 

основні властивості хімічних зв'язків атомів (за довідковими даними) і за 

таблицями 2.1.1, 2.2.2: 

~ величина заряду атома: чим вище, тим міцніший будівельний матеріал і 

швидше твердне суміш; 

~ довжина зв'язку: чим довша, тим нижча міцність будівельного 

матеріалу (довідкові дані); 

~ кратність зв'язку: 

- одинарна, наприклад в вапняному в'яжучому, Са (ОН)2.  

Структурна формула (: →) 

Н ~ О ~ Са ~ О ~ Н ••• Н ~ О ~ Са ~ О ~ Н 

слабка (Н ~ О енергія зв'язку 424 кДж / моль) → слабкий вапняний бетон, 

але гнучка для додання еластичності, пористості, теплопровідності. 
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Електронейтральні атоми водню - Н - провісники слабких 

вандерваальсових хімічних зв'язків (три точки) і виникнення поверхонь розділу 

в бетоні; 

- подвійна у грудковому вапні СаО → Са = О з енергією зв'язку 1076 кДж/моль 

міцніша, але жорстка, тому вище міцність цементу і БМ більш жорсткий, 

крихкий, але і більш міцний; 

- потрійна у вуглевмістких нанотрубок, де зв'язок 

–С≡С– 

ще більш жорстка і міцна. 

~ вид зв'язку s-, p-, d- зв'язки. Сила цих зв'язків відповідає 

співвідношенню 

S: p: d = 1: 1,7: 3 

Наприклад, теплостійкість бетону із сировини з хімічними зв'язками: 

- s (Са, Н, К та ін.) Складе 10000С; 

- p (Si, Al, S, O і ін.) Рівноцінне силі зв'язку 1,7S → 12000С; 

- d. (Fe, Cr, Cu та ін) рівноцінне по зв'язку з 3S →) 14000С. 

~ валентність атому дозволяє робити висновок про майбутню структуру 

бетону: 

- одновалентні дають замкнену, частіше електронейтральну, з великою 

кількістю поверхонь розподілу, або гнучку, еластичну, наприклад 

Н2О → Н–О–Н 

і далі реакція не йде, а з сусідньої Н2 виникає поверхню розділу. 

~ двовалентні, наприклад Са в гідратному вапні Са(ОН)2 → структурна 

формула 

Са (ОН)2 → Н ~ О ~ Са ~ О ~ Н 

дає плоску, ланцюжкову структуру з нашаруванням один на одного, або з 

використанням вторинних сил вандерваальсових зв'язків 

Н ~ О ~ Са ~ О ~ Н ••• Н ~ О ~ Са ~ О ~ Н 

і тоді виникає шарова структура, шарувата маломіцна, з поверхнями розподілу 

у твердому тілі. 
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~ трьохвалентні створюють структуру бетону на 2/3 ланцюжкову (зв'язки 

по горизонталі) і на 1/3 просторову (зв'язки по вертикалі). Приклад Fe2O3 або 

Al2O3 і ін. 

                                       

                                       або 

 

~ чотирьохвалентні - структура бетону просторова. Приклад, мінерал 

цементу аліт - Са3SiO5 або (3СаО·SiО2): 

 

  або              О = Si = О 
 

~ 6-ти і 8-ми валентні, наприклад, сірка дає ще більш просторову 

структуру бетону: кристали еттрингіт, таумасит в бетоні і інші структури з 

міцними міжатомними хімічними зв'язками. 

6.1.1. Розрахунок енергії міжатомних зв'язків  

Розрахунок (таблиця 2.2.2)  ведуть для визначення виду і кількості сильних 

і слабких міжатомних зв'язків в новоутвореннях бетону з метою заміни слабких 

зв'язків на сильні. Атоми з сильними зв'язками необхідно вводити з водою 

замішування суміші або нанорозмірні наповнювачі (фулерени, вуглеводневі 

трубки і т.п.). 

6.1.2. Прогнозування довговічності бетону 

Розглядають систему «об'єкт-середовище». На прикладі Потьомкінських 

сходів об'єктом є її основа - вапняк-черепашник (СаСО3), який піддається 

корозії. У якості агресивного середовища виступає - Н2СО3 (продукт Н2О, СО2 і 

температури). За термодинамічними характеристиками довідкових таблиць 

2.3.1, 2.3.2 знаходять найсильніший і активний атом в СаСО3 - це Са і в Н2СО3 - 

це атом водню - Н. При їх взаємодії водостійкий СаСО3 перетворюється в 

водорозчинний Са (НСО3)2, який виноситься з водою, підвищуючи пористість і 

знижуючи міцність вапняку. Прибрати з навколишнього середовища Н2О (дощі, 

танення снігу) або СО2 (автомобілі, діяльність торгового порту) неможливо. 
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Вихід єдиний: запобігти «зустрічі» СаСО3 з Н2СО3, тобто створити ретельнішу 

довговічну гідроізоляцію між нижньою поверхнею настилу сходів і вапняком-

черепашником (навколишнім середовищем і об'єктом). 

6.2. Технологічна частина розрахунково-графічної роботи 

Вступ (1-2 стор.), де магістр повинен обґрунтувати актуальність обраної 

теми, коротко розкрити існуючий рівень її розробки, сформулювати мету і 

завдання РГР. 

Технологія спеціального бетону нового покоління (назва теми РГР), 

докладно викладена в розділі 3. Технологію проектують і описують з 

урахуванням процесів, що відбуваються в спеціальному бетоні і обладнання, 

яке їх забезпечує. Вибір вихідної сировини:  

- цементу - марку і питому поверхню в залежності від марки бетону, вид 

цементу в залежності від умов експлуатації конструкції або споруди.  

- заповнювачі з урахуванням найбільшої крупності, зернового складу, 

вмісту шкідливих і небажаних домішок, а також його підвищення якості 

(хімічна обробка, нагрів, розморожування і ін.);  

- домішки - рідких і твердих потрібного призначення (прискорювачі 

твердіння, пластифікатори, гідрофобізатори і ін.).  

- води для замішування суміші і для догляду за бетоном з урахуванням 

необхідності її іонізації або електризації.  

Приготування бетонної суміші із заданою легкоукладальністю в 

залежності від засобів транспортування (бетононасос, транспортер та ін.) і 

засобів ущільнення (навісні вібратори, вібростіл і ін.). Вказують вид 

змішувального обладнання (бетонозмішувач, високооборотний змішувач і ін.). 

Тужавіння бетону - умови навколишнього середовища, теплова обробка та ін. 

Догляд за бетоном - укриття, полив водою, хімічна обробка і ін.  

Контроль якості бетону - розділ 4 методичних вказівок. 

Техніка безпеки - розділ 5 методичних вказівок. 
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Висновок - коротке узагальнення розробленого в основній частині роботи, 

розробка рекомендацій та пропозицій, а також коротка характеристика 

перспективи вивчення проблеми.  

Додаток - таблиці, графіки, схеми, зразки документів, опитувальних листів 

та інші допоміжні матеріали, на які є посилання в тексті роботи. Додатки мають 

сенс тільки в тому випадку, якщо вони доповнюють та допомагають розкриттю 

основних проблем. 

Список використаної літератури (1-2 стор.) Включає в себе тільки ті 

джерела, які використовувались при написанні РГР. Їх повинно бути не менш 

15-20. В тексті повинні бути обов'язково посилання або виноски на джерела зі 

списку літератури. 
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Додаток 1 

Таблиця 2.1.2. 

Ефективні заряди атомів в основному стані 

Атом ЕА Атом ЕА Атом ЕА Атом ЕА 

Атоми цементного в'яжучого 

S 5,2 O 4,3 Al 3,4 Ca 2,8 

Fe 4,3 Si 4,0 C 3,1 H 1,0 

Атоми, перспективні для в'яжучих 

Ba 3,3 P 4,6 Cl 5,8 Br 8,0 

Cr 3,7 F 4,9 Вi 8,0 Rn 9,8 

 

Таблиця 2.2.1. 

Енергія хімічних зв'язків з'єднань мінеральних в'яжучих 

З’єдна-

ння 
Ес 

Зв'язки 
З’єднання Ес 

Зв'язки 
Еінд 

вид n Еінд вид n 

СаО 1076 Са=О 1 
107

6 
CaO•Al2O3 4131 

Са–О 2 546 

Al2O3 3040 
Al–O 2 585 Al–O 4 585 

Al=O 2 905 Al=O 1 905 

Fe2O3 2373 

Fe–O 2 436 
CaO•2Al2O

3 
7171 

Са–О 2 570 

Fe=O 2 751 
Al–O 

О–О 

6 

3 

909 

192 

K2O 789 K–O 2 395  

3CaO•Al2O

3 

6247 

Са–О 6 535 

MgO 1000 Mg=O 1 
100

0 
Al–O 6 507 

SiO2 1861 Si=O 2 931 
3CaO•SiO2 5239 

Са–О 6 563 

CaSO4 2843 

Са–О 2 645 Si–O 4 465 

S–О 4 341 
2CaO•SiO2 4139 

Са–О 4 570 

О–О 1 192 Si–O 4 465 
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Ca(OH

)2 
2110 

Са–О 

Н–О 

2 

2 

575 

485 
3CaO•Al2O

3 

•6H2O 

1206

2 

Са–О 6 574 

Al–O 6 454 

СаСО3 2860 

Са–О 2 575 Н–О 
1

2 
451 

С–О 2 471 

3CaO•Al2O

3 

•10H2O 

1382

4 

Са–О 6 532 
С=О 1 744 

H2O 969 H–O 2 485 Al–O 6 454 

     Н–О 
1

6 
485 

  
   

2Са0SiO2H

2O 
5296 

Са–О 4 1151 

   Si–O 4 558 

     О–О  192 

     H–O  485 

 

Таблиця 2.3.1. 

Потенціали іонізації атомів зовнішніх орбіт 

Потенціали (еВ) іонізації (IP) атомів (по Бацанову С С) 

Н 13,6 Na 5,14 K 4,34 N 97,9 Al 28,5 

С 64,5 Mg 15,2 Ca 11,9 O 138,1 Si 54,0 

Mn 119,3 F 185,2 P 65,0 Ba 10,0 B 37,9 

Fe 151,1 Ni 162,0 S 88,1 Cr 90,6 Cl 114,2 

Спорідненість атомів до електрона (ЕА, еВ) 

Атом ЕА Атом ЕА Атом ЕА Атом ЕА Атом ЕА 

Al 0,441 В 0,28 Вi 0,946 Br 3,364 C 1,263 

Ca 0,005 Cl 3,613 Cr 0,676 Cu 1,236 F 3,401 

Fe 0,151 H 0,754 K 1,565 Na 0,548 Ni 1,156 

O 1,461 P 0,746 Si 1,389 Ba 0,108 S 2,077 
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Таблиця 2.3.2. 

Електронегативні  речовин 

Термохімічні електронегативні χх) радикалів R 

R  R χх R χх R χх R χх 

CH3 χх2,6 CF3 2,9 SiF3 2,0 CHO 2,9 NH2 3,1 

NF2 3,2 NCS 3,2 NO2 3,5 OH 3,5 HCO3 3,4 

NO3 3,7 SO4 3,7 SCH3 2,6 OCH3 3,4 HPO4 3,4 

(Si=) 1,4 (P=) 1,8 (P≡) 1,7 (С=) 2,2 (С≡) 2,1 

(S=) 2,2 (N=) 3,1 (N≡) 3,3 (O=) 3,6   

          

Іонізаційні електронегативні (χи) елементів по Полингу 

B 1,88 C 2,45 N 2,93 O 3,61 F 4,14 

Si 2,12 P 2,46 S 2,64 Cl 3,05 K 0,73 

Ca 1,02 Mg 1,21 Al 1,62 Cr 1,70 Mn 1,0 

Fe 1,80 Н 2,20 Cu 1,41 Br 2,83 Ba 0,90 

Термохімічні електронегативні (χх) чисельник для молекул 

Na 0,90 Mg 1,30 Si 1,95 P 2,15 S 2,60 

Al 1,60 Н 2,20 Cl 3,20 K 0,80 Ca 1,00 

Cr 1,90 Fe 1,70 Cu 1,70 Br 3,00 Ba 0,90 

B 2,0 C 2,55 N 2,71 O 3,20 F 3,70 
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