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У сучасному будівництві все більше уваги приділяється новим будівельним матеріалам на 

основі комплексних в’яжучих, які в свою чергу мають хорошу вогнестійкість. У зв’язку з тим, що 

ціна на будівельні матеріали щоденно зростає, виробникам та споживачам такої продукції доводиться 

іноді використовувати альтернативні матеріали [1-2]. Саме тому одним із перспективних напрямків у 

виробництві жаростійкого будівельного матеріалу є використання багатотоннажних відходів - 

фосфогіпсів, золи-виносу, дисперсних металевих шламів та місцевих природних сировинних ресурсів 

в технології виробництва ефективних будівельних матеріалів. Це дозволяє не тільки знизити вартість 

продукції, а й забезпечує значний внесок у збереження природних ресурсів [3]. 

Проведені дослідження по комплексній переробці техногенних відходів (золи-виносу, 

фосфогіпси, металеві шлами) для отримання комплексного металозолофосфатного в’яжучого 

(МЗФВ) [2]. 

Запропоноване комплексне в’яжуче можна використовувати для виготовлення жаростійких 

бетонів. В якості оксидного компоненту в’яжучого доцільно застосовувати залізовміщуючі відходи 

промисловості. Таким чином, металеві шлами та зола-виносу представляють готову оптимальну 

суміш оксидів здатних забезпечувати механізм регулювання технологічних параметрів будівельних 

сумішей. Великий вплив на фізикомеханічні властивості металофосфатних комплексних в’яжучих 

має концентрація фосфорної кислоти (див. табл. 1) [3-4]. Проведені наукові дослідження [3-4] 

спрямовані на комплексну переробку фосфогіпсових відходів, золи-виносу і металевих шламів.  

 

Таблиця 1 – Вплив концентрації фосфорної кислоти на міцність дослідних зразків в’яжучого. 

Концентрація 

ортофосфорної 

кислоти, % мас. 

Строки тужавіння, 
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В результаті виконаних комплексних досліджень сформульована наукова гіпотеза та 

обґрунтована можливість отримання металозолофосфатного в’яжучого на основі відходів 

промисловості. Використання даного комплексного в’яжучого на основі техногенних відходів 

дозволяє збільшити жаростійкість будівельного матеріалу до 1700 
0
C, тоді як, жаростійкість 

звичайного портландцементу досягає лише 1500 
0
C  [3-4]. 

Ефективність використання таких матеріалів пояснюється відсутністю традиційних 

мінеральних в’яжучих, можливістю переробки шкідливих техногенних відходів, звільненням значних 

територій від накопичених звалищ вторинної сировини і покращенням екологічної ситуації 

навколишнього середовища. А також, даний матеріал може бути використаний для виготовлення 

конструкцій протипожежного захисту.  
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