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Анотація: В роботі проведений аналітичний огляд використання промислових техногенних відходів золи
– винос та червоного шламу для виготовлення будівельних виробів .
Встановлено, що використання золи-винос та червоного бокситового шламу у технологіях
виробництва будівельних матеріалів, сприяє покращенню фізико-хімічних та реологічних властивостей
бетонної суміші.
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Technogenic industrial waste production - raw material for the manufacture of construction
products
Abstract: An analytical review of the use of industrial man-made waste ash - removals and red mud for the
manufacture of construction products was carried out in this work.
It was established that the use of fly ash and red bauxite slime in the technologies of building materials
production improves the physico-chemical and rheological properties of the concrete mix.
Keywords: fly ash; . red mud; construction materials.

Одним із перспективних напрямків розв’язання стратегічних задач будівельного комплексу є
використання промислових та твердих побутових відходів в технології виробництва будівельних
матеріалів. Переробка і використання таких відходів вигідна як з економічної, так і екологічної точки
зору, адже одночасно відбувається звільнення значних земельних угідь від накопичених відвалів
шкідливих хімічних відходів і зниження витрат на їх формування та утримання[1-4].
Перепоною для повномасштабного використання техногенних промислових відходів в галузі
будівельних матеріалів є наявність у їх складі природних радіонуклідів. За результатами проведених
аналітичних досліджень встановлено, що сумарна питома активність для фосфогіпсу складає 56,9
Бк/кг, золи-винос – 284 Бк/кг, червоного шламу – 450 Бк/кг [5-6]. Тому можна стверджувати, що
використання таких відходів у виробництві будівельних виробів можливе без всяких обмежень.
Аналіз наукових досліджень і практичний досвід використання золи-винос, показує-економічну
доцільність використання відходів ТЕС при виробництві цементу та інших будівельних матеріалів[7].
У зв'язку із загальним економічним становищем в країні виникає необхідність використання
промислових та твердих побутових відходів в технології виробництва будівельних матеріалів.
При згоранні вугілля на теплових електростанціях в Україні щорічно утворюється 7- 9 млн тонн
золи-винос та шлаків. Основні складові золи-винос - SiO2, Al2O3 перебувають переважно у вигляді
скловидних фаз, тому їх можна вважати інертними компонентами. Кількість SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO,
MgO суттєво впливає на основні фізико-хімічні властивості золи виносу. В таблиці 1 приведено
хімічний склад золи винос.
Таблиця 1
Хімічний склад золи-винос
Вміст оксидів
Золошлаки
Ладижинської ТЕС
Золи-винос
Ладижинської ТЕС
Золи-винос
США

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

SO3

П.П.

49,26

23,00

19,35

3,53

1,79

2,11

0,40

0,10

1,40

52,1

23,1

15,6

3,16

1,08

0,4

1,2

0,57

0,7

34-48

17-31

6-26

1-10

0,5-2

0,2-4

1,5-2

(Na2O+K2O) в перерахунку на Na2O не
має перевищувати 1,5 %

В роботах [8-10] авторами встановлено, що активність золи зростає із збільшенням вмісту SiO2,
Al2O3, Fe2O3. Руйнування скловидної оболонки відкриває доступ до реакційно здатних складових
компонентів, проявляється найважливіша її властивість – здатність реагувати з гідроксидом кальцію
Cа(OH)2, який виділяється при гідратації цементу.
Бокситовий червоний шлам утворюється як побічний продукт при виробництві алюмінію. Одним
із основних шляхів утилізації червоного шламу в сфері будівельного виробництва є використання
його
у якості залізоглиноземистого компоненту сировинної суміші при виготовленні
портландцементного клінкеру. Сировинні суміші, що містять червоний шлам, відрізняються високою
реактивною здатністю при випалюванні. Оксид заліза і луги, що знаходяться в шламі, знижують
температуру появи рідкої фази і ти самим сприятливо впливають на реакційну здатність оксиду
кальцію при випалюванні клінкеру [10].
Червоний шлам, не схильний до розшарування і має підвищену рухливість при зниженій
вологості. Цю особливість можна застосувати при виготовленні сухих будівельних сумішей, в які
бокситовий шлам можна вводити як активну мінеральну добавку.
Шлам Миколаївського глиноземного заводу досліджувався як добавка, що підвищує механічну
міцність бетонів. Але комплексних досліджень бокситового шламу в складі золоцементного в’яжучого
не проводилися. Високий вміст у його складі оксидів заліза й обмежена кількість оксидів кальцію не
дозволяє розглядати його як сировину для отримання в’яжучих . Проте його можна застосовувати як
модифіковану добавку для золоцементного в’яжучого, враховуючи його комплексний характер впливу
на фізико-механічні властивості бетонної суміші [11].
Авторами в роботах [8, 12] доведено, що додавання бокситового шламу до складу золоцементної
суміші забезпечує інтенсифікацію процесів новоутворень мінерально-фазового складу комплексного
в’яжучого. Додавання до складу попередньо активованих золо-шламових сумішей 20-30 % мас
портландцементу М400 забезпечує отримання механічної міцності зразків при стиску 12 – 16,4 МПа.
Висновки.

В результаті проведених аналітичних досліджень можна стверджувати, що використання
золи-винос та червоного бокситового шламу у технологіях виробництва будівельних
матеріалів, сприяють покращенню фізико-хімічних та реологічних властивостей бетонної
суміші . Тому використання таких відходів промисловості є економічно вигідним та
доцільним рішенням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Лемешев М.С. Комплексна переробка техногенних відходів хімічної промисловості та
металообробних виробництв / М.С. Лемешев, О.В. Христич, О.В. Березюк // Materiály XI
Mezinárodní vědecko-praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy – 2015». – Praha (Chech):
Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2015. – Díl 7. Fyzika. Matematika. Moderní informační
technologie. Výstavba a architektura. Technické vědy. – S. 60-62.
2. Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на шляхи поводження з твердими побутовими
відходами / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : Науковотехнічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – № 2 (10). – С. 64-66.
3. Березюк О. В. Визначення регресійної залежності необхідної площі під обладнання для
компостування твердих побутових відходів від його продуктивності / О. В. Березюк, М. С.
Лемешев // Инновационное развитие территорий: Материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф.
(25–27 февраля 2014 г.) /// Отв. за вып. Е.В. Белановская. – Череповец : ЧГУ, 2014. – С. 55-58.
4. Лемешев М. С. Легкі бетони отримані на основі відходів промисловості / М. С. Лемешев,
О. В. Березюк // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – № 1 (38). Т.
13. – С. 111-114.
5. Сердюк В.Р. Комплексне в’яжуче з використанням мінеральних добавок та відходів
виробництва / В.Р. Сердюк, М.С. Лемешев, О.В. Христич // Будівельні матеріали, вироби та
санітарна техніка. Науково-технічний збірник. – 2009. – Випуск 33. – С. 57-62.

6. Сердюк В. Р. Золоцементне в’яжуче для виготовлення ніздрюватих бетонів / В. Р. Сердюк, М.
С. Лемешев, О.В. Христич // Сучасні технології матеріали і конструкції в будівництві. Науковотехнічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2011. – №1(10). – С. 57-61.
7. Дворкин Л. И. Эффективные цементно-зольные бетоны / Л. И. Дворкин, О. Л Дворкин., Ю.А.
Корнейчук – Ровно. – 1998. – 195 с.
8. Ковальський В. П. Обґрунтування доцільності використання золошламового в’яжучого для
приготування сухих будівельних сумішей / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, М. С. Лемешев,
А. В. Бондар. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: Видавництво
НУВГіП, 2013. – Випуск 26. – С. 186-193.
9. Лемешев, М. С. Дрібнозернистий бетон з модифікованим заповнювачем техногенного
походження / М. С. Лемешев, О. В. Христич, О. В. Березюк // Materiały XI Międzynarodowej
naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2015». – Przemyśl (Poland): Nauka i
studia, 2015. – Volume 23. Ekologia. Geografia i geologia. Budownictwo i architektura. Chemia i
chemiczne technologie. – S. 56-58.
10. Лемешев М. С. В’яжучі з використанням промислових відходів Вінничини / М. С. Лемешев //
Тези доповідей ХXІV міжнародної науково - практичної конференції "Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я", Харків, 18-20 травня 2016 р. – Харків : НТУ "ХПИ",
2016. – Ч. III. - С. 381.
11. Сердюк В.Р. Проблеми стабільності формування макроструктури ніздрюватих газобетонів
безавтоклавного твердіння / В.Р. Сердюк, М.С. Лемешев, О.В. Христич // Будівельні матеріали,
вироби та санітарна техніка. - 2011. - №40. - С. 166-170.
12. Лемешев М. С. Строительные изделия с использованием промышленных отходов / М. С.
Лемешев, О. В. Березюк // Энергосбережение и инновационные технологии в топливноэнергетическом комплексе : материалы Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. – Тюмень : ФГБОУВО “Тюменский
индустриальный университет”, 2017. – С. 41-44.
Постолатій Маріанна Олександрівна – студентка групи Б -17б, факультету будівництва
тепроенергетики та газопостачання, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.,
e-mail: postolatiu@gmail.com.
Лемешев Михайло Степанович – к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності та
педагогіки безпеки
Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail:
mlemeshev@i.ua.
Marianna Postolatii student of group B-17b, faculty construction of thermal pover and gas, Vinnytsia
National Tehnical University, Vinnytsia, e-mail: postolatiu@gmail.com.
Mikhail Lemeshev – Cand. Sc. (Eng), Associate Professor, Associate Professor of the Chair of Life
Safety and Safety Pedagogics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:
mlemeshev@i.ua.

