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NON-AUTOCLAVED AERATED CONCRETE 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення набуває питання збе-
реження ресурсів і зниження рівня забруднення атмосфери Землі як вуглекислим газом, 
так і техногенними відходами різних виробництв. Разом з тим, галузь будівництва по-
требує якісних ефективних будівельних матеріалів і виробів, що визначає розвиток до-
сліджень в області одержання економічних біопозитивних матеріалів і впровадження 
розроблених ресурсоощадних технологій у виробництво. 
Одним  з ефективних будівельних матеріалів сьогодення є ніздрюватий бетон. З нізд-
рюватих бетонів неавтоклавного тверднення на сучасному етапі розвитку малого і се-
реднього бізнесу затребувана технологія неавтоклавного газобетону, перевагами якої є 
мала фондоємність і собівартість продукції. В даний час назріла необхідність виробни-
цтва якісного неавтоклавного газобетону як для монолітного будівництва, так і для ви-
готовлення штучних виробів, що досягається за рахунок виготовлення газобетону з по-
переднім приготуванням сухої суміші, яка містить всі необхідні компоненти.  
Проведеними дослідженнями показано, що газобетон одержаний з готової сухої суміші 
на основі золи винесення характеризується середньою густиною  530 кг/м3, тоді як се-
редня густина газобетону, одержаного традиційним способом на основі кварцового піс-
ку – 600 кг/м3, що пояснюється підвищенням коефіцієнта використання алюмінієвої 
пудри за рахунок збільшення її дисперсності і зниження вмісту на поверхні її частинок 
парафіну при механічній обробці. Міцність через 28 діб тверднення в нормальних умо-
вах газобетону,  одержаного з готової сухої суміші на основі золи винесення,  на 32,5% 
вища, порівняно з газобетоном, одержаним традиційним способом, і становить 1,5 
МПа. Використання хімічної добавки MCTF 12 дозволяє одержувати газобетон неавто-
клавного тверднення марки за середньою густиною D500 та класом за міцністю В1,5, 
розрахунковий коефіцієнт теплопровідності 0,16 Вт/(м.К), що відповідає вимогам 
ДСТУ Б В.2.7-45.  
Використання розроблених неавтоклавних газобетонів забезпечить зведення енергое-
фективних огороджувальних конструкцій з оптимальними техніко-економічними пока-
зниками. 
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