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Анотація 

В роботі проведений аналітичний огляд використання промислових техногенних відходів виробництва для  

отримання нового різновиду комплексного в‘яжучого.  
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Abstract 

An analytical review of the use of industrial technogenic wastes of production for obtaining a new variety of 

complex astringent was conducted in the work. 
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Вступ 

Економія палива і електроенергії, використання побічних продуктів промисловості, твердих 

побутових відходів, зниження рівня забруднення навколишнього середовища, зменшення витрат 

природної сировини — є найважливішою задачею, що стоїть перед промисловістю будівельних 

матеріалів. Одним із перспективних напрямків розв‘язання стратегічних задач будівельного 

комплексу є використання багатотоннажних відходів - фосфогіпсів, золи- виносу, дисперсних 

металевих шламів та місцевих природних сировинних ресурсів в технології виробництва ефективних 

будівельних матеріалів [1-5]. 

 

Основна частина 

Серед великої кількості відомих технологій виробництва будівельних матеріалів з використанням 

техногенних відходів немає таких які б широко використовувалися в промисловості будівельних 

матеріалів та виробів. Так як ці технології, як правило, пов‘язані з глибокою очисткою, термічною 

обробкою вторинних продуктів промисловості, що суттєво ускладнює технологічний процес та 

призводить до повторного накопичення шкідливих відходів. 

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 (стійкими до дії високих температур, 

агресивних речовин, радіаційного випромінювання, біологічних організмів, з високою чи низькою 

густиною тощо) [5-7]. Розвиток технологічних процесів в галузях народного господарства, зміна 

запитів споживачів до будівельної продукції вимагають розробки нових будівельних матеріалів і, в 

першу чергу, в‘яжучих.  

Отримання фосфогіпсозолоцементних та металофосфатних в'яжучих на основі відходів хімічної 

промисловості і металообробних виробництв дозволяють вирішити актуальну для України проблему 

енерго та ресурсозбереження шляхом створення нових будівельних матеріалів поліфункціонального 

призначення.  

У Вінницькій області на території колишнього ВО "Хімпром" накопичено близько 800 тис. тон 

шкідливих хімічних відходів - фосфогіпсів. Другим шкідливим продуктом виробничої діяльності 

регіону є накопичення золо-шлакових відходів на Ладижинській ТЕС і теперішня їх кількість 

дорівнює біля 20661 тис. тон. На підприємствах металообробних виробництв регіону накопичено 

близько 300 тис тон дисперсних металевих відходів – шлами сталі ШХ-15 [8-10].  

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 комплексного 

металозолофосфатного в‘яжучого (МЗФВ).  

Запропоноване комплексне в‘яжуче можна використовувати для виготовлення жаростійких 

бетонів [11-13]. В якості оксидного компоненту в‘яжучого доцільно застосовувати залізовміщуючі 



відходи промисловості. Наприклад, відходи металообробних виробництв, які представляють собою 

тонкодисперсний металевий шлам. Даний шлам практично не переробляється через високу 

дисперсність і вміст мастильно-охолоджувальних речовин. Він утворюється при виготовленні 

підшипників із сталі ШХ–15. Процентний вміст заліза складає 86,3 - 87,96%. Середній розмір 

частинок шламу складає 2×10-5м. Питома поверхня даного порошку досягає 0,5 - 2×103 м2/кг. При 

зберіганні шламу у відкритих відвалах відбувається глибоке окислення заліза і висихання водних 

складових мастильно-охолоджувальних речовин. Оксидний шар складають гематит (Fе2О3), 

магнетит (Fе3О4), юстит (розчин Fе2О3 у FеО), лапідокрит (FеО(ОН)) [14-15]. 

 

Висновки 

 

Проведені наукові дослідження спрямовані на комплексну переробку фосфогіпсових відходів, 

золи-виносу і металевих шламів. Метою даних досліджень є розробка нової безвідходної технології 

переробки фосфогіпсу шляхом його відмивання з використанням дефлокулюючих добавок і 

отримання гіпсового в‘яжучого та послідуюче використання кислих стоків для отримання нового 

різновиду комплексного в‘яжучого МЗФВ. 
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