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ВИРОБНИЦТВО БЕТОНІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 
 
Бетон – штучний кам’яний матеріал, який отримують у результаті 

твердіння раціонально підібраної суміші в’яжучої речовини, води та 
заповнювачів. Бетон легко формується, має високу міцність та 
довговічність. В якості заповнювачів для нього використовуються 
порівняно дешеві місцеві кам’яні матеріали (до 80 % маси). 

В сучасному будівництві бетон залишається чи не найпопулярнішим 
матеріалом. З його допомогою, долаючи земне тяжіння, архітектори і 
будівельники зводять незвичайні за формою, красою і міцністю, 
спрямовані увись споруди, освоюють все нові і нові галузі будівництва. За 
даними фахівців, щорічне виробництво бетону в світі досягає 2 млрд. мі, 
що набагато перевищує випуск інших видів промислової продукції і 
будівельних матеріалів. Отже, це найбільш ресурсномісткий вид людської 
діяльності, що споживає сотні мільйонів тонн цементу, щебеню, піску і 
чималі кількості теплової та електричної енергії [1, с. 52–57] 

Створення високофункціональних бетонів забезпечує нові 
можливості в капітальному будівництві. Так, в 1995 році в Норвегії 
побудована платформа для видобутку нафти на родовищі Тролл в 
Північному морі. Її повна висота – 472 м, що в півтора рази перевищує 
висоту Ейфелевої вежі, зокрема висота залізобетонної частини – 370 м. 
Платформа встановлена на ділянці моря завглибшки більше 300 м і 
розрахована на дію ураганного шторму з максимальною висотою хвилі 
31,5 м. Розрахунковий термін експлуатації платформи – 70 років. 
Аналогічні платформи на океанічному шельфі Північного Льодовитого 
океану в 200–400 км від берегів Аляски розраховані на експлуатацію в зоні 
суцільного багаторічного льодового покриву, переміщення якого 
розвивають величезні зрізаючі зусилля. У конструкції платформ під час 
рекордно густого армування (800 кг сталі на 1 м3 залізобетону) укладений 
бетон міцністю 120 МПа з використанням 12-компонентних комплексних 
модифікаторів. Іншими видатними прикладами реалізації високофунк-
ціональних бетонів є створення низки унікальних об’єктів у Німеччині 
(віадук Кохер), Данії (міст Great Belt), Канаді (Hibernia Offshore Platform), 
Малазії (будівля бізнес центру «Petronas Twin Towers»), Норвегії 
(нафтовидобувні платформи в Північному морі), Португалії (міст Vasco da 
Gama), Росії (ММДЦ «Москва-Сіті»), США (хмарочос Union Plaza), 
Франції (тунель під Ла-Маншем, міст Elorn), Японії (238-m high Roppongi 
Hills Mori Tower, міст Akashi Kaikyo) . 

Однією з галузей сучасних технологій бетону в Україні є технологія 
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самоущільнювальних бетонів, основною причиною розробки яких стала 
необхідність підвищення якості бетонних споруд. Головною відмінністю 
самоущільнювального бетону від звичайного є його здатність ущіль-
нюватися без механічного впливу. Висока текучість та однорідність 
дозволяють самоущільнювальним бетонним сумішам проходити через 
густе армування і заповнювати форми під дією власної ваги без вібрації і 
сегрегації. 

Основним видом цементів, які використовують для виготовлення 
бетонів є алітові портландцементи з високим значенням КН=0,90…0,92 із 
вмістом головного клінкерного мінералу С3S понад 60 мас. %, що 
призводить до істотної витрати палива та визначає високу енергоємність 
процесу клінкероутворення (3500–7500 МДж/т). У плані зниження 
енергоємності та зменшення викидів СО2, SO2, NOx, а також підвищення 
корозійної стійкості цементного каменю істотні переваги перед алітовими 
мають белітові цементи (КН ≤ 0,81), але низька гідравлічна активність у 
початкові терміни тверднення обмежує їх широке використання. З часом 
тверднення міцність белітового каменю не поступається алітовому. До 
того ж за даними Х. Тейлора, енерговитрати під час виробництва белітових 
цементів та малоенергомістких композиційних цементів на основі алітових 
клінкерів перебувають на одному рівні. Тому значний практичний інтерес 
становить розроблення таких малоенергомістких в’яжучих, які зберігають 
темпи тверднення алітових портландцементів і поєднують позитивні 
властивості белітових цементів [2, с. 24–35]. 

Отже, наукові та техніко-економічні прогнози на найближчі 
десятиліття свідчать про необхідність збільшення випуску модифікованих 
малоенергомістких композиційних цементів, що досягається за рахунок 
раціонального добору компонентного складу, а також використання 
суперпластифікаторів нової генерації та лужної активації. Фізико-хімічне 
модифікування властивостей в’яжучих речовин та бетону на їх основі за 
допомогою комплексних додатків поліфункціональної дії стає основним 
напрямком вирішення проблем збірного та монолітного будівництва на 
сучасному етапі. 
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