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ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ТА ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕХНОЛОГІЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ
Серед широкого різномаїття відомих технологій виробництва
будівельних матеріалів з використанням техногенних відходів особливих
прерогатив повномасштабного застосування будь-якої з відомих на
підприємствах промисловості будівельних матеріалів і виробів не
спостерігається. Даний факт пояснюється необхідністю попередньої підготовки
(очищення, гомогенізації, висушування, подрібнення і домелювання та ін.)
компонентів будівельних сумішей пов’язаної з подальшими процесами
впровадження в існуючі виробничі цикли додаткових операцій і додаткових
ресурсів, що суттєво ускладнює технологічний процес та призводить до
повторного утворення шкідливих відходів [1-4]. Таким чином завдання
розробки і дослідження нових ефективних ресурсозберігаючих технологій
використання техногенних продуктів при виготовлені будівельних матеріалів є
досить актуальним.
Опубліковані
матеріали
перспективних
напрямків
розв’язання
стратегічних задач будівельного комплексу підтверджують доцільність
використання багатотоннажних відходів Вінницької області - фосфогіпсів,
золи-виносу, дисперсних металевих шламів та місцевих природних сировинних
ресурсів в технології виробництва ефективних будівельних матеріалів[3-5].
Переробка і застосування 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 [6].
Серед відомих технологій виробництва будівельних матеріалів з
використанням техногенних відходів відсутні комплексні підходи до поєднання
в технологічному циклі декількох різновидів техногенних продуктів.
Складність таких процесів пояснюється насамперед необхідністю попередньої
підготовки компонентів сировинних сумішей, так як вони різняться за своїми
фізико-хімічними
властивостями.
Існуючі
технології
використання
компонентами будівельних сумішей техногенних матеріалів пов’язані з
необхідністю їх глибокої очистки, термічної обробки, застосування фізикомеханічних процесів активації і зміни гранулометрії, що суттєво призводить до
подорожчання кінцевого продукту [7].
Використання попередньо активованої золи-виносу як ефективного
заповнювача у складі формувальних розчинів дисперснонаповненого бетону є

одним з перспективних шляхів ресурсозбереження. Ресурсозберігаючий
комплексний метод механо-хімічної активації передбачає руйнування поверхні
склоподібної оболонки частинок золи-винос (ЗВ) шляхом поетапного
використання кислотних залишків у фосфогіпсів або її розчиненням лужними
розчинами, що утворюються в процесі активації червоними шламами.
Застосування процесів активації механічного перемішування золо-шламової і
золо-фосфогіпсової сумішей прохідному змішувачі-активаторі сприятиме більш
повній руйнації скловидних оболонок золи-винос [7-9].
Авторами в роботі [10] розроблено та запропоновано технологічну схему
виготовлення будівельних виробів з використанням промислових відходів
Вінницької області (рис. 1). Впровадження ресурсозберігаючої технології
виробництва будівельних матеріалів з використанням техногенних відходів на
підприємствах будівельного комплексу цілком зручно може адаптуватись в
умовах діючого виробництва.
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Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва будівельних матеріалів з
використанням техногенних відходів
Проведені дослідження комплексної технології механо-хімічної активації
відходів підприємств енергетичної та хімічної галузі з використанням золивинос, фосфогіпсу і червоного шламу дозволяє скоротити витрати
дороговартісного компоненту (портландцементи) у складі будівельних сумішей
до 35%, та одночасно отримати вироби щільної структури із покращеними
фізико-механічними характеристиками.
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