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Пошук нових в‘яжучих речовин обумовлений в основному двома причинами: з однієї 

сторони, великою енергоємністю і, як наслідок, високою собівартістю виробництва портландцементу, 

з другої сторони, потребою в матеріалах зі спеціальними властивостями (стійкістю до дії високих 

температур, агресивних речовин, радіаційного випромінювання).  

В "Лабораторії ресурсозберігаючих технологій та спеціальних бетонів" Вінницького 

національного технічного університету проводяться дослідження по комплексній переробці 

техногенних відходів (золи-виносу, фосфогіпсу, металевого шламу) для отримання жаростійкого 

металозолофосфатного в‘яжучого (МЗФВ). Запропоноване комплексне в‘яжуче можна 

використовувати для виготовлення жаростійких бетонів.  

Метою даних досліджень є розробка нової безвідходної технології переробки фосфогіпсу 

шляхом його відмивання з використанням дефлокулюючих добавок і отримання гіпсового в‘яжучого. 

А отримані кислі стоки використовуються для отримання  жаростійкого в‘яжучого МЗФВ. 

В результаті відмивання залишків кислот з фосфогіпсу, встановлено оптимальне 

співвідношення між його масою і масою води, яке дорівнює 1 [1]. При зменшенні кількості твердої 

частки у 1,5-2 рази, утворюються водні розчини кислоти малої концентрації 0,5-1%, що недостатньо 

для послідуючого використання їх для хімічної активації зольної складової  [2]. 

 Через низькій вміст кислот у відвальних фосфогіпсах суміш компонентів(золи-виносу, 

фосфогіпсу)  комплексного в’яжучого доцільно попередньо гомогенізувати на протязі 5-15 хв [3]. В 

якості оксидного компоненту в‘яжучого доцільно застосовувати залізовміщуючі відходи 

промисловості. Наприклад, відходи металообробних виробництв, які представляють собою 

тонкодисперсний металевий шлам. До його складу входять: 70- 75% Fе2О3, 5- 6% FеО [4,5]. 

Для встановлення фізико-механічні властивостей МЗФВ були виготовлені дослідні зразки. 

Відформовані зразки пропарювали при температурі 90–95
о
С. Режим пропарювання 3+6+3 год. 

Основні фізико-механічні властивості дослідних зразків МЗФВ наведені в таблиці 1. 

 

 

Таблиця 1 – Фізико-механічні харахтеристики зразків МЗФВ 

Вміст компонентів у масовому відношенні Середня густина зразків, 

кг/м
3
 

Границя   міцності при 

стиску, МПа 

Фосфоангідрит - металевий шлам - :зола -

винос  (3-1-0,5) 

1870 6,8 

 

 

 



Висновки 

Отримані позитивні результати досліджень фізико-механічних властивостей зразків 

підтверджують доцільність продовження подальших наукових досліджень. Після оптимізації 

рецептурно-технологічних факторів комплексного в’яжучого планується вивчення спеціальних 

властивостей виробів, отриманих на основі нового композиційного матеріалу 
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