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1. Звіт щодо аналізу ситуації з золожужеловими відвалами на території 

Львівської та Івано-Франківської областей, включаючи опис 

поточного стану складування, накопичення, створення та 

використання золожужелових відходів 

 

1.1 Терміни та поняття 

 

Нижче наведені терміни, що застосовані у цьому звіті та їх визначення:  

Зола-виносу. Вторинний продукт, що залишається після згорання 

твердого палива на тепловій електростанції і у пиловидному стані вловлюється 

електрофільтрами або іншими пристроями.    

Золошлак (Золожужеловий матеріал). Вторинний продукт, що 

залишається після згорання твердого палива на тепловій електростанції і у 

формі частинок з найменшим номінальним розміром 0,315 мм вловлюється 

спеціальними пристроями. 

Золожужеловий відвал. Спеціальне призначене місце для накопичення 

золожужелових матеріалів.  

Золожужелова суміш (ЗШС). Вторинний продукт, який накопичився у 

відвалі і складається з золожужелових матеріалів.  

Ґрунтозмішувач пересувний. Механізм, що одночасно фрезерує ґрунтову 

масу та змішує її з в’яжучим (однопрохідний).  

 

 

1.2 Аналіз якісних характеристик золи, шлаку і золожужелової 

суміші ДТЕК Добротвірська ТЕС 

Задля визначення можливості найбільш повного використання зол і 

шлаків, що утворюються при спалюванні вугілля в котлах теплової 

електростанції “Добротвірська”, було здійснено дослідження фізико-

механічних і якісних показників золожужелових сумішей (ЗШС) - відходів 

виробництва Добротвірської ТЕС, дослідження їх хімічного складу і 

визначення можливості використання цих золожужелових сумішей в якості 

сировини для виробництва будівельних матеріалів і в загально будівельних 

роботах. 

Це дослідження має, крім безсумнівної економічної вигоди, велике 

екологічне значення в плані вирішення питань найбільш повної утилізації 

золошлаків. 
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1.2.1 Коротка характеристика підприємства 

Повна і коротка назва підприємства - Відокремлене підприємство 

Добротвірська теплова електрична станція публічного акціонерного товариства 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»; ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС 

Адреса - 80411, Львівська обл., Кам'янко-Бузький р-н, смт. Добротвір, 

вул. Промислова, 12. 

Вид діяльності відповідно до класифікатора - виробництво електричної і 

теплової енергії. Розташування об'єкту - на заході України, 60 км на північ від 

Львова, 14 км на північ від м. Кам'янка-Бузька, на лівому березі р. Західний Буг. 

Основний промисловий майданчик Добротвірської ТЕС займає 45 га. На 

південь і південний схід від ТЕС розташоване смт. Добротвір. У північному та 

північно-західному напрямку розташоване с. Старий Добротвір, зі східного 

боку знаходиться водосховище ТЕС. Найближча житлова забудова розташована 

в 100 м від промислового майданчика. 

 

 
 

Фото 1.1. Вигляд Добротвірської ТЕС 

 

Для розміщення золожужеловідвалів відчужене 194 га земель, на яких 

станом на 01.01.2013 р. накопичено 10,6 млн.т золожужелової суміші. 

На ТЕС Добротвірська працюють 4 енергоблоки. Для всіх енергоблоків 

виконана гідравлічна замкнута система золошлаковидалення зі спільним 

транспортуванням золи та шлаку. Транспортування золожужелової пульпи на 

золовідвал здійснюється багерними і шламовими насосами. 
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Складування золи та шлаку на золовідвалі - спільне. 

 

1.2.2 Коротка характеристика використовуваного палива. 

Проектне паливо - вугілля марки «Г» Львівсько-Волинського басейну 

калорійністю 4950 ккал/кг, зольністю 26,7% і вологістю 11%. 

Фактичне паливо в 2012 р. вугілля марок «Г», «ГЖСШ», «Д», «ДГСШ», 

«Ж» з калорійністю 5463 ккал/кг, зольністю 23%, вологістю 9,0%. 

Встановлена потужність ТЕС - 500 МВт; 

Номінальна електрична потужність енергоблоків № 5,6 - 100 МВт, № 7,8 - 

150 МВт. 

Марка котлів - ТП -10 (ст. № 5,6,7,8,9,10) і ТП-92 (в № 11,12); 

Паропродуктивність котла ТП-10 - 220т/рік, ТП-92-500т/рік; 

Спосіб спалювання вугілля - факельний, з твердим шлако-видаленням; 

Типи ПГОУ: 

Котли ст. № 5,6,11 - мокрі золоуловлювачі типу МП-ВТІ 

Котли ст. № 7,8,9,10 - емульгатори 11-ого покоління 

Котел с. № 12 - після реконструкції в 2013 р. будуть встановлені 

електрофільтри. 

 

 

 

Фото 1.2 Котли Добротвірської ТЕС 
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1.2.3. Характеристика місць відбору проб. 

На гідровідвалі - у зоні спільного гідровидалення зол і шлаків - відібрані 

представницькі проби золошлаків, що розробляється на ділянці по 

відвантаженню золожужелових матеріалів споживачам.  

 

1.2.4. Методи дослідження золи, шлаку і золожужелової суміші. 

Дослідження золожужелових сумішей здійснювалися за наступними 

напрямками: 

1. Визначення хімічного складу. 

2. Петрографічний аналіз (фазово-мінералогічний склад). 

3. Оцінка фізико-механічних властивостей зол і шлаків. 

4. Визначення питомої активності радіонуклідів. 

 

Підготовка матеріалів досліджуваних проб до випробувань, проведення 

випробувань, визначення фізико-механічних і якісних показників 

досліджуваних золожужелових сумішей, їх хімічного складу, зольності та ін. 

виконувалося відповідно до методичних вимог 

 ДСТУ Б В.2.7-232: 2010 Пісок для будівельних робіт. Методи 

випробувань; 

 ДСТУ Б В.2.7-188: 2009 Цементи. Методи визначення тонкості помолу; 

 ДСТУ Б В.2.7-185: 2009 Цементи. Методи визначення нормальної 

густини, строків тужавлення та рівномірності Зміни об'єму; 

 ДСТУ Б В.2.7-264: 2011 «Заповнювачі пористі неорганічні для 

будівельних робіт. Методи випробувань»; 

 ДСТУ Б В.2.7-72-98 «Щебінь і гравій із щільних порід і відходів 

промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного 

аналізу»; 

 ДСТУ Б В.2.7-71-98 «Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних 

гірських порід і відходів будівельного виробництва для будівельних 

робіт. Методи фізико-механічних випробувань»; 

 ДСТУ Б В.2.7-211: 2009 «Суміші золожужелові теплових електростанцій 

бетонів. Технічні умови.»; 

 ДСТУ Б В.2.7-205: 2009 «Золи виносу теплових електростанцій для 

бетонів. Технічні умови.»; 

 ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний»; 

 ДСТУ Б В.2.7-128: 2006 «Добавки активні мінеральні та добавки 

наповнювачі до цементу. Технічні умови»; 

Визначення технологічних, деформаційних і міцнісних характеристик 

відвальних шлаків і оцінка цих характеристик з метою можливого 
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використання відвальних шлаків в земляних конструктивах виконано 

відповідно 

 ДСТУ Б В.2.1-4-96 «Ґрунти. Методи лабораторного визначення 

характеристик міцності та деформованості»; 

 ДСТУ Б В.2.1-17: 2009 «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Метод лабораторного визначення фізичних властивостей»; 

 ДСТУ Б В.2.1-12: 2009 «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Метод лабораторного визначення максимальної щільності»; 

 

1.2.5. Результати проведених досліджень. 

1.2.5.1 Фізико-механічні властивості золожужелових сумішей. 

Для оцінки якості досліджуваних золожужелових матеріалів визначалися 

наступні нормовані і контрольовані показники: 

 початкова вологість; 

 насипна щільність; 

 середня щільність зерен шлакової складової 

 зерновий склад золожужелової суміші (ЗШС), 

 питома поверхня зольної складової; 

 рівномірність зміни об'єму цементно-зольного розчину; 

 середня міцність щебеню шлакової складової; 

 наявність забруднюючих домішок; 

 наявність магнітних включень. 

Оскільки кінцевою метою використання відвальних ЗШС є їхнє 

використання в якості ґрунтового матеріалу в несучих земляних конструктивах, 

додатково були визначені технологічні, деформаційні і міцнісні 

характеристики: 

 оптимальна вологість і максимальна міцність; 

 зчеплення, кут внутрішнього тертя;  

 відносна просідання 

Для класифікації досліджуваних відвальних ЗШС, їх якісної оцінки був 

вивчений зерновий склад золошлаків. Усереднені результати визначення 

зернового складу ЗШС і питомої поверхні зольної фракції наведені в таблиці 

1.1. 
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Таблиця 1.1 

 

 Зерновий склад Питома 

поверхня 

зольної 

частини 

ЗШС, 

см
2
/г 

 Розміри фракцій, мм  

 

Залишки 

К
р
у

п
н

іш
е 

4
0
 

2
0

 -
 4

0
 

1
0

 -
 2

0
 

5
 -

 1
0
 

2
,5

 -
 5

,0
 

1
,2

5
 -

 2
,5

0
 

0
,6

3
 -

 1
,2

5
 

0
,3

1
5

 –
 0

,6
3
 

0
,1

6
 -

  
0

,3
1
5
 

0
,0

8
 -

 0
,1

6
 

М
ен

ш
е 

0
,0

8
 

 

окремі, % — 5,6 7,2 5,8 6,0 4,5 6,8 10,4 28,8 6,4 18,5 
1600-1640 

повні, % — 5,6 12,8 18,9 24,6 29,1 35,9 46,5 75,1 81,5 100 

 

Досліджувана золожужелова суміш складається в загальній масі з зольної 

складової (часток золи та шлаку розміром менше 0,315 мм) і шлакової, що 

включає шлаковий пісок (зерна розміром від 0,315 мм до 5,0 мм) і шлаковий 

щебінь (зерна шлаку розміром понад 5,0 мм). 

Зміст щебеневих і піщаних фракцій у ЗШС становить відповідно 18,9% та 

27,7% по масі, в основному вони представлені зернами шлаку і, частково (від 2 

до 5% по масі), злиплими частками зольних фракцій, що утворюють пухкі 

шматочки пластинчастої форми. 

Щебінь в основній масі (60-70%) складається з матеріалу щільної 

структури з середньою щільністю зерна 2,1-2,2 г/см
3
; понад 30% за масою 

щебеня становлять зерна пористої структури з середньою щільністю 1,6-1,8 

г/см
з
. 

У досліджуваних ЗШС міститься до 53% золи, яка має досить розвинену 

питому поверхню - 1600-1640 см
2
/г. 

У відповідності з діючими нормативними документами (ДСТУ Б В.2.7- 

211: 2009) випробувані ЗШС класифікуються як середньозернисті. 

Результати визначень фізико-технічних показників відвальних 

золожужелових сумішей (ЗШС) наведені в таблиці 1.2. 
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Фізико-механічні властивості відвальних ЗШС 

Таблиця 1.2 

 

Початкова 

вологість, 

% 

Насипна 

щільність в 

повітряно-

сухому стані, 

кг/м
3
 

Середня 

щільність 

зерен 

шлаку 

г/см
3
 

Наявність домішок та 

включень 

Рівномір-

ність зміни 

об'єму 

цементно 

зольного 

розчину 

магнітні 

включення, % 

домішки, 

що 

засмічують, 

% 
в ЗШС 

в 

щебене

вому 

ЗШС 

1-2 1060-1080 1,8-2,2 12,1 4,1 — норма 

 

Результати випробувань свідчать, що в основній масі відвальні ЗШС 

представлені однорідним матеріалом без сторонніх домішок; по щільності 

зерен шлакової складової ЗШС відносяться до групи сумішей з щільними 

шлаками. 

У досліджуваних ЗШС міститься до 12,1% за масою магнітних включень, 

основна маса яких припадає на піщано-зольні фракції і, мабуть, привноситься в 

більшій частині з зольними. 

При вивченні рівномірності зміни об'єму цементного розчину з золою 

встановлено, що золи досліджуваних сумішей в композиції з портландцементом 

забезпечують рівномірність зміни об'єму цементно-зольного розчину. 

Шлаковий щебінь, частка якого в досліджуваних ЗШС становить 18,9% 

по масі володіє певною міцністю. 

Результати визначень фізико-механічних характеристик щебеню 

досліджуваних ЗШС наведені в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 

 

Насипна 

щільність в 

повітряно-

сухому стані, 

кг/м
3
 

Середня 

щільність 

зерен, 

г/см
3
 

Вміст 

зерен 

пластин

частої 

форми, 

% 

Міцнісні показники щебня  

Дробильність, % вміст 

слабких 

зерен, % 

марка по 

міцності в 

сухому 

стані 

у водо-

наси- 

ченому 

1210 1,8-2,2 17 30,6 40,1 38-40 400 
 

Шлаковий щебінь ЗШС володіє міцністю, що відповідає марці 400. При 

водонасиченні щебеня міцність його істотно знижується. 



11 
 
  

Reference number of the grant contract: IPBU.01.02.00-18-486/11-00 

Title of the grant сontract: Enterprise development through making 

investment areas of the Municipality of Lubaczów accessible and the 

recultivation of degraded areas of Yavoriv and Novyi Rozdil districts. 

 

При вивченні технічних характеристик ЗШС були визначені основні 

показники, що характеризують їх як ґрунтовий матеріал при можливому 

використанні в несучих земляних конструктивах. 

Слід зауважити, що визначення технологічних, міцнісних та 

деформаційних показників шлаку носить попередній характер, оскільки ці 

показники визначалися в лабораторних умовах на дрібнозернистій (піщано-

зольній) фракції шлаку. 

Використання у випробуваннях дрібнозернистих фракції ЗШС 

пояснюється тим, що застосовується лабораторне обладнання розраховане 

передусім на дрібнодисперсні ґрунти (суглинки, супіски, піски та ін.). Однак, 

враховуючи той факт, що в досліджуваному шлаку переважають піщано-зольні 

фракції (понад 80% по масі), що створюють безкаркасну схему складання ЗШС, 

як ґрунтового матеріалу, то передбачається, що за характеристиками піщано-

зольної складової шлаку можна з достатньою мірою достовірності оцінити і 

спрогнозувати, в цілому, поведінку матеріалу в земляному конструктиві. 

Результати лабораторних випробувань ґрунтового матеріалу зазвичай 

уточнюються в польових умовах існуючими методами випробувань 

(штампованим та ін.) з використанням великогабаритного устаткування. 

У таблиці 1.4 наведені технологічні показники ЗШС як ґрунтового 

матеріалу і його характеристики. 

 

Таблиця 1.4 

 

Технологічні показники Міцнісні характеристики 
Відносне 

просідання 
max 

щільність 

скелету в т/м
3
 

оптимальна 

вологість в % 

кут 

внутрішнього 

тертя, град 

питоме 

зчеплення, 

МПа 

1,61 28 

 

8
0
-10

0
 

0,005 

менше 

0,0001 

 

За результатами лабораторних випробувань досліджуваний матеріал не 

характеризується як посадочний. Проте високий вміст в ЗШС пилоподібних 

фракцій (понад 18% по масі), зумовлює ймовірність розвитку просадних 

деформацій. Крім цього, в зимовий період часу можливо морозне здимання. 

 

Хімічний склад золожужелової суміші. 

 

Результати визначення втрат при прожарюванні матеріалів. 

При проведенні хімічних аналізів дотримувалося наступне маркування 

зразків: 
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№ 1 - золожужелова суміш  

№ 2 - зольна фракція золожужелової суміші  

№ 3 - піщана фракція золожужелової суміші 

№ 4 - щебенева фракція золожужелової суміші.  

Вміст вуглецю в матеріалах можна визначати розрахунковим способом 

або згідно з методом низькотемпературної втрати при прожарюванні в 

температурному інтервалі 520-540
0
С, наведеним у книзі «Контроль цементного 

виробництва» під керівництвом А. Ф. Семендяєва. 

Визначення втрат при прожарюванні (в.п.п.) здійснено методом термічної 

обробки проб у муфельній печі при температурах: 400°С (втрати маси, пов'язані 

з видаленням кристалізаційної води, що входить до складу мінералів, і частково 

зв'язаної води); 600°С (втрати маси, пов'язані з видаленням зв'язаної води і 

згоранням вуглецю, прийняті в співвідношенні 2:1); 815°С (втрати маси, 

пов'язані з вигорянням залишкового вуглецю і зв'язаної води).Подальше 

підвищення температури в печі до 950°С супроводжується окисленням сполук 

двовалентного заліза в сполуки тривалентного, що може давати незначне 

збільшення маси навішування. При наявності сульфідів в матеріалах 

відбувається окислення їх у сульфати, яке супроводжується виділенням SO2 і 

SOз. При температурі 898
0
С розкладається карбонат кальцію з виділенням СО2. 

У таблиці 1.5 наведені втрати маси при прожарюванні в зазначених 

інтервалах температур і обчислений вміст вуглецю в досліджуваних пробах.  
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Таблиця 1.5 

 

Втрати маси при прожарюванні і визначення 

вмісту вуглецю в пробах,%. 

 

 

№ 

з/

п 

Найменування 

Втрати маси при 

температурах, % 

В
у

гл
ец

ь
 р

о
зр

ах
у

н
к
о
в
и

м
 

м
ет

о
д

о
м

, 

в
 %

 

В
у

гл
ец

ь 
п

о
 н

и
зь

к
о

 

те
м

п
ер

ат
у

р
н

о
м

у
 м

ет
о

д
у

, 

в
 %

 

З
о

л
ьн

іс
ть

 

     

4
0
0

°С
 

5
2
0

°С
 

6
0
0

°С
 

8
1
5

°С
 

9
5
0

°С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Золожужелова 

суміш 
2,26 4,13 5,52 6,27 5,17 2,35 4,13 93,73 

2 

Зольна 

фракція 

золожужелової 

суміші 

1,68 3,26 4,43 5,63 4,77 2,44 3,26 94,37 

3 
Піщана 

фракція 

золожужелової 

суміші 

1,4 3,87 4,5 4,98 4,12 3,12 3,87 95,02 

4 
Щебнева 

фракція 

золожужелової 

суміші 

0,68 0,96 1,02 1,17 1,33 0,97 0,96 98,83 

 

 

За даними, наведеними в таблиці 1.5, вміст вуглецю по 

низькотемпературному методу найбільший у вихідному матеріалі. Найменший 

вміст вуглецю може знаходитися в щебеневій фракції (зазвичай це шлак). 

Залежно від вмісту незгорілих вуглецевих часток (у %) золи і шлаки ТЕС ділять 
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на 6 категорій. Дані досліджувані матеріали відносяться до 1 категорії, так як 

вміст незгорілих вуглецевих часток знаходиться в межах до 5%. 

Окислення двовалентного заліза спотворює результати втрат маси при 

прожарюванні. 

Втрата маси зразків при впливі температури 400
0
С свідчать про наявність 

в матеріалах хімічно активних компонентів, що утворюють гідроксиди. 

При температурному впливі 600
0
С на зразки матеріалу втрати маси 

зазвичай приурочені до видалення зв'язаної води в глиняних спеках; в спеках, 

оплавлених з поверхні, а також з гідрослюдистих з'єднань. Можливі також 

втрати внаслідок окислення вуглецевих частинок з виносом продуктів їх 

окислення у вигляді СО2. 

Втім, процес окислення вугільних частинок завершується при 

температурі впливу 815
0
С, де дані втрати можуть бути доповнені сублімацією 

сірчастих сполук, особливо пов'язаних з лугами. При даній температурі процес 

окислення вуглецю завершується, внаслідок чого зольність проб можна 

обчислити за формулою: 

 

З=100-втрата маси при 815
0
С, в % 

 

Температурний вплив в 950
0
С призводить зазвичай до активізації 

процесів оксидування закисних форм заліза, а також сульфідних сполук до 

сульфатних різниць, що призводить до приросту маси зразка (таким чином 

може виходити від'ємне значення втрат маси при прожарюванні). 

На рис. 5.1 наведений характер зміни втрат маси для золожужелових 

матеріалів, на яких зазначено, що максимум втрат при прожарюванні 

спостерігається при температурному впливі 815
0
С для вихідної золожужелової 

суміші, зольної і піщаної фракції. Значення втрат маси при прожарюванні для 

щебеневої фракції в кілька разів менше в порівнянні з іншими фракціями і 

максимального значення досягають при температурі 950
0
С. 
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Рис 1.1. Зміна втрат маси при прожарюванні при різних t для матеріалів 

Результати визначення змісту основних мінералоутворюючих оксидів 

 

Дослідження хімічного складу матеріалів проводилося з відмагнічених, 

висушених і подрібнених проб матеріалів. Необхідність відділення магнітних 

включень обумовлена особливостями методики аналізу: сплав навішування 

матеріалу з добавками плавнів неприпустимо у присутності металевого заліза, 

оскільки призводить до швидкого псування платинових тиглів. 

Компоненти хімічного складу досліджуваних матеріалів визначалися з 

висушених і прожарених наважок, а потім результати визначень перераховані 

на суху масу. 

Результати визначення хімічного складу проб матеріалів (основні хімічні 

компоненти) наведені в таблиці 1.6. 
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Таблиця 1.6. Хімічний склад золожужелової суміші і її фракцій 

Добротвірської ТЕС. 

 

№ 

проби 
1 2 3 4 

SiO2 50,37 51,67 46,67 50,69 

ТiО2 0,84 0,68 0,73 0,78 

Аl2О3 23,01 21,98 21,43 25,18 

Сr2О3 0,002 0,0017 0,0037 0,0043 

Fe2Oз заг. 10,54 10,55 17,35 13,35 

в т.ч. FeO 5,2 4,06 8,97 9,49 

Мn3О4 0,3 0,3 0,34 0,23 

МgО 2,32 2,42 2,03 1,99 

СаО 4,57 4,42 4,4 4,12 

в т.ч. СаОзв‘язаний 0,01 0 0,04 0,04 

К2О 1,35 1,9 1,8 1,3 

Nа2O 0,52 0,52 0,5 0,47 

SO3 0,55 0,58 0,37 0,38 

S
2-

 0,02 0,04 0,12 0,05 

P2O5 0,36 0,18 0,23 0,25 

ППП 5,17 4,77 4,12 1,33 

CO2 0,65 0,64 0,47 0,33 

Н2Озв‘язаний 0,39 0,87 0 0,04 
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Основними компонентами хімічного складу даних матеріалів є оксиди 

кремнію (SiO2), оксиди алюмінію (Al2O3), оксиди заліза (Fe2O3 і FeO), їх вміст у 

сумі складає від 84% до 90%. При аналізі змін у складі основних хімічних 

компонентів простежується відносне збільшення вмісту оксиду алюмінію 

(Al2O3), оксиду титану (ТiO2), оксиду хрому (Cr2O3), закису заліза (FeO), оксиду 

фосфору і зменшення вмісту оксидів магнію і кальцію, калію і натрію і втрати 

при прожарюванні, СО2 від зольної фракції до щебеневої фракції. Так як вміст 

оксиду кальцію становить менше 20%, то досліджувані матеріали відносяться 

до низькокальцієвих. У досліджуваних матеріалах переважно залізовмісні 

з'єднання знаходяться в закисній формі, окрім зольної фракції. Результати 

розрахунків представлені в таблиці 1.7 

 

Таблиця 1.7 

Вміст залізовмісних сполук 

 

№№ 

проби 

Fe2O3 заг Fe2O3 FeO 

1 10,54 4,76 5,2 

2 10,55 4,51 4,06 

3 17,35 7,38 8,97 

4 13,35 2,8 9,49 

 

Наявність СО2 в пробах золовідвалу свідчить про присутність малої 

кількості карбонатів у зазначених пробах. Чим більший розмір часток фракцій, 

тим менший вміст карбонатів, так як вільний СаО, що знаходиться в середині 

каменю не прореагував з вуглекислим газом з повітря. 

 

Визначення рідкісних і важких елементів у золожужеловій суміші 

 

За результатами лабораторних досліджень визначено показники масових 

частин рідкісних і важких елементів в пробах Добротвірської ТЕС (див. 

Додаток 1). 

У відповідності до результатів досліджень, вміст рідкісних і важких 

металів у золожужеловій суміші незначний і не може в даний час бути об'єктом 

промислового видобутку і застосування. 
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Вивчення складу магнітних фракцій, відібраних з золожужелової суміші 

Відібрані магнітні фракції були об'єднані для вивчення їх хімічного 

складу. Хімічний аналіз магнітних фракцій проводився за методикою, 

наведеною в СТУ МВВ 23908222.028-04 «Методика виконання вимірювань 

хімічного складу матеріалів з високим вмістом оксиду заліза (III)». 

Результати аналізу наведені в таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8 

Хімічний склад магнітної фракції, у% 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 в т.ч. FeO МgО СаО ппп 

33,17 16,12 38,58 9,84 3,02 3,31 2,91 

 

За даною методикою окремо визначався вміст оксиду заліза (II), а 

загальний вміст заліза визначався після сплаву проби і перераховувався на 

оксид заліза (III). В загальний вміст заліза у вигляді Fe2O3 потрапив і магнетит 

Fe3О4, що є хімічною сполукою FeO • Fe2O3. Таким чином, FeO, що міститься в 

магнетиті перерахований також на Fe2O3. Фактично виходить, що в зразку 

магнітних фракцій частка двовалентного заліза набагато більша, ніж 

представлена в таблиці 1.8. 

 

Аналіз хімічного складу ЗШС у світлі вимог діючих норм, які пред’являються 

до матеріалів, що використовуються в будівельній галузі 

Для оцінки якісності золожужелової суміші Добротвірської ТЕС на 

підставі даних хімічного аналізу визначені наступні показники: 

 

 модуль основності        

 силікатний модуль        

 коефіцієнт якості            
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Результати визначень зведені у таблиці 1.9 

Таблиця 1.9 

Показники якості хімічного складу 

№ Показники Сполуки Са 

проб Мо Мс Кя СаО об СаО св СаО сул СаО карб 

1 0,12 1,5 0,58 4,57 0,01 0,39 0,84 

2 0,13 1,59 0,55 4,42 0 0,39 0,84 

3 0,13 1,2 0,59 4,4 0,04 0,28 0,62 

4 0,1 1,32 0,61 4,12 0,04 0,28 0,39 

 

Відповідно до класифікації паливних відходів від спалювання твердого 

палива досліджувані матеріали по модулю основності, силікатному модулю, 

коефіцієнту якості відносяться до приховано активних матеріалів, а за іншими 

показниками до інертних матеріалів. 

Так як 0,1<МО<1, то дані матеріали є кислими. Силікатний 

(кремнеземний) модуль показує відношення кількості оксиду кремнію, що 

вступає в реакцію з іншими оксидами, до сумарного вмісту оксидів алюмінію і 

заліза. Фізичний вміст силікатного модуля полягає в наступному: силікатний 

модуль, будучи співвідношенням SiO2 (необхідним для утворення С2S і С3S) до 

Аl2О3 + Fe2O3 (необхідних для утворення С3А і С4АF) пропорційний 

відношенню мінералів силікатів до мінералів плавнів. Для даних проб 

силікатний модуль знаходиться в діапазоні від 1,2 до 1,59. Вміст оксиду 

кальцію, необхідного для утворення С2S і С3S не перевищує 5%. Максимальний 

загальний вміст оксиду кальцію в зольній фракції дорівнює 4,42%, цієї 

кількості недостатньо для утворення С2S і С3S. Відповідно, гідравлічна 

активність матеріалів, яка оцінюється коефіцієнтом якості, мала. Чим вище 

коефіцієнт якості матеріалу, тим вище його гідравлічна активність. У 

чисельнику стоять оксиди, що підвищують гідравлічну активність, в 

знаменнику - знижують її. Дані матеріали практично не володіють гідравлічною 

активністю, тому дані матеріали практично не володіють терпкими 

властивостями. Вміст вільного оксиду кальцію, що є активізатором процесу 

твердіння, дуже малий і в даних матеріалах не перевищує 1%. У зв'язку з цим 

основним напрямом використання даних матеріалів може бути дорожнє 

будівництво. Можливе використання при виробництві виробів, які тверднуть 

при тепловій обробці з активізаторами. 

Аморфні компоненти кислих зол і шлаків володіють пуццолановою 

активністю, тобто здатністю зв'язувати при звичайних температурах гідроксид 
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кальцію, утворюючи нерозчинні сполуки, при цьому виникає можливість 

гідравлічного твердіння в'яжучих із сумішей вапна або портландцементу з 

золою або шлаком. 

Досліджені золожужелові суміші і фракції Добротвірської ТЕС за 

хімічним складом відповідають технічним вимогам ДСТУ Б.В.2.7-211: 2009 

«Суміші золожужелові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови» 

для всіх видів бетону: 

по втратах при прожарюванні; 

 за вмістом оксиду магнію (не більше 5%); 

 за вмістом оксиду кальцію (не більше 10%); 

 за вмістом сірчанокислих і сірчаних сполук у перерахунку на SО3 (не 

більше 3%), в тому числі сульфідної сірки - не більше 1% за масою; 

 за вмістом лужних оксидів в перерахунку на Na2O (не більше 3%) 

Незважаючи на високу питому поверхню всіх матеріалів, гідравлічно 

активні мінерали часто знаходяться всередині крапель скла, або покриті склом, 

що ускладнює контакт мінералів з водою. Тому при використанні матеріалів 

для виготовлення бетонів і будівельних розчинів, потрібен помел їх, так як 

необхідно зруйнувати скло для розкриття активних мінералів. 

Золожужелові суміші і її фракції можуть мати властивості типових 

пуццоланів і відповідно можуть застосовуватися як активні мінеральні добавки 

техногенного походження відповідно до ДСТУ Б В.2.7-128: 2006 «Добавки 

активні мінеральні та добавки наповнювачі до цементу. Технічні умови». У 

досліджуваних матеріалах вміст масової частки вільного оксиду кальцію не 

перевищує 2,5%, масова частка лужних оксидів в перерахунку на Na2O не 

перевищує 3,0%, втрати при прожарюванні не перевищують 5%, вміст хлоридів 

(СL) не більше 0,05%, тому дані матеріали можуть бути рекомендовані до 

використання в якості активної мінеральної добавки до цементів. 

Для вивчення розчинних сполук досліджуваних матеріалів були 

приготовлені водні витяжки (7 г матеріалу заливали 700 см
3
 дистильованої 

води, відстоювали протягом доби і фільтрували), а потім у фільтраті виконано 

визначення деяких компонентів. Дані наведені в таблиці 1.10. 

 

Таблиця 1.10. 

Хімічний склад водної витяжки, в % 

№ 

п/п 

Найменування рН ПО Cl
-
 SO4

2-
 

1 Золожужелова суміш 9,4 1,03 0,05 0,54 
2 Зольна фракція 8,1 1,06 0,03 0,53 
3 Піщана фракція 7,3 0,42 0,03 0,48 
4 Шлакова фракція 8,95 1,07 0,01 0,56 



21 
 
  

Reference number of the grant contract: IPBU.01.02.00-18-486/11-00 

Title of the grant сontract: Enterprise development through making 

investment areas of the Municipality of Lubaczów accessible and the 

recultivation of degraded areas of Yavoriv and Novyi Rozdil districts. 

 

На підставі даних хімічного аналізу і таблиці 1.10 складена таблиця 1.11 

із зазначенням вимог, що пред'являються за хімічним складом до мінерального 

порошку, що входить до складу асфальтобетонних сумішей за ДСТУ Б В.2.7-

119-2003 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний» 

(таблиця № 6). 

 

Таблиця 1.11 

Нормовані показники, у % 

 

Нормований показник 

ДСТУ Б В.2.7-119-2003 

 

Норма 

Фактично 

ЗШС 
Зольна 

фракція 

Піщана 

фракція 

Щебнева 

фракція 

Вміст активної СаО по 

масі, у % не більше 

 

0 СаОсв>0 0 СаОсв>0 СаОсв>0 

Вміст водорозчинних 

сполук, у % за масою не 

більше 

 

1 ПО>1 ПО>1 ПО<1 ПО>1 

Втрати при прожарюванні, 

у % за масою не більше 

 

Не 

нормується 
6.27 5.63 4.98 1.17 

Масова частка полуторних 

оксидів, у % не більше 

 

1,7 R2Oз>1.7 R2Oз>1.7 R2Oз>1.7 R2Oз>1.7 

 

Дані матеріали перевищують нормовані показники і, відповідно, не 

можуть використовуватися як сировина для виготовлення мінерального 

порошку, що входить до складу асфальтобетонних сумішей. 

 

1.2.6. Фазово-мінералогічний склад золожужелових сумішей. 

Мінерально-фазовий склад золожужелових сумішей включає неорганічну 

і органічну складові. Перша має склоподібні і кристалічні мікрокомпоненти. 

Склоподібні являють собою неагреговані, однорідні за фазовим складом 

частинки і агреговані, що складаються з декількох сплавлених зерен. Органічна 

фаза представлена незгорілими або напівзгорілими частками - коксовими або 

напівкоксовими залишками. 
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Так як при підготовці зразків матеріалу до хімічного аналізу в 

золожужеловій суміші виявлено значний вміст магнітних включень, які є 

небажаною домішкою і обмежують область застосування даних відходів у 

будівельному виробництві, була проведена робота по докладному їх вивченню. 

Кількісне відділення магнітних включень тонкодисперсної маси 

викликало великі труднощі і зажадало підбору спеціальної методики. 

Складність застосування прямого методу «відмагнічування» полягає в тому, що 

кожна частка, що володіє магнітними властивостями, при притягненні до 

магнітного стрижня захоплює за собою цілий «рій» мікросфер з шлакового 

скла, таким чином, кількість відібраного магнітного матеріалу виходить 

завищеною. Експериментальним шляхом була знайдена методика, що дозволяє 

більш чітко відокремити магнітну фракцію. 

Дослідження магнітних фракцій під мікроскопом МБС-9 дозволило 

визначити їх зовнішній вигляд, будову, гранулометрію. При цьому виявлено 

таке явище, як формування з окремих магнітних частинок циклічних і 

ланцюгових розгалужених структур та їх певна орієнтація під впливом 

магнітного поля. 

У шлаковій частини магнітна фракція представлена в основному 

магнетитом. Відзначені окремі включення крихкого сріблястого магнітного 

матеріалу (мабуть, низькопроцентних феросиліцій). 

Чорні мікросфери, що виділяються алмазним блиском, в основному 

містять магнетит, а в деяких випадках, можливо, сульфід заліза, який, як і 

магнетит, має магнітні властивості. 

Передбачається наявність наступних механізмів утворення магнітних 

включень в шлаку: 

1. Вигорання частинок піриту з утворенням діоксиду сірки та 

піритових недогарків - безформних частинок Fе2О3. Під дією високої 

температури в розплаві шлаку відбувається дисоціація Fе2О3 з утворенням 

Fе3О4. 

Одночасно може відбуватися силікатизація поверхні частинок оксиду 

заліза з їх оплавленням і утворенням більш-менш досконалих мікросфер (різні 

стадії утворення мікросфер з магнітного оксиду відзначені при вивченні 

шлакової фракцій під мікроскопом). 

2. Пряме відновлення заліза до металу з силікату двовалентного заліза 

при контакті з частками вуглецю в розплаві шлаку. Таким чином виходять 

вплавлені в склофази мікрокорольки магнітного матеріалу, що володіє 

пластичністю (металу). 

3. Оплавлення частинок магнетиту, можливо, з утворенням на поверхні 

частинок евтектики з алюмосилікатами. Магнетит потрапляє в пальники 

котлоагрегату з вугіллям, які пройшли збагачення у важких середовищах. 
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У полі зору мікроскопа МБС-9 був зроблений ряд мікрофотографій 

зразків зольної фракції, що містять і не містять магнітну фракцію, а також саму 

магнітну фракцію. Значний вміст магнітних частинок в золах впливає на їх 

реологічні властивості - плинність, здатність до агрегації і огрудкуванню. 

 

 

Рис 1.2 Магнітна фракція зольної частини 

 

Магнітна фракція золиної частини представлена майже виключно мікро- і 

міні-сферами правильної форми з чорним алмазним блиском, а також уламками 

світло- і темно-сірого матеріалу. Також зустрічаються грона з чорних 

мікросфер, сплавлених між собою тонкими прошарками скла. 
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Рис 1.3 Неомагнічена зольна частина 

 

Суміш скляних мікросфер, чорних кульок в основному магнітного 

матеріалу, чорних уламків довільної форми (незгоріле паливо), сажистих 

частинок пилу субмікронного рівня. 
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Рис 1.4 Магнітна зольна частина 

Суміш напівпрозорих скляних і чорних мікросфер, часток палива, 

окремих дисперсних частинок зерен кварцу. Багато пилуватих частинок. Срібні 

кульки представлені ферросиліцієм. За зовнішнім виглядом зольна частина 

Добротвірської ТЕС являє собою мікро- і дрібнозернисту систему відносно 

однорідну за колірною гамою, що складається, в основному, з корольків 

(мікросфер), оплавлених алюмосилікатів світло-жовтого забарвлення зі 

слабким відтінком сірого і мікросфер чорного кольору. 

Спостереження проб під бінокулярним мікроскопом МБС-9, а також в 

світлі мікроскопа МІН-8 дозволяють встановити, що дані корольки розміром 

від 1 мкм до 300 мкм є переважним компонентом золи- винесення, утвореним 

силікатами в аморфному стані, при цьому мікрооб'єкти корольків, як правило, 

напівпрозорих. У кристалічній фазі присутні а- кварц і муліт, який утворюється 

при підвищеній температурі, а також при підвищеному вмісті Fe2O3 гематит у 

вигляді вкраплень. 

Зерна темно-сірого кольору рідше відзначені у вигляді круглих корольків, 

а частіше спостерігаються у вигляді ізометричних-прямокутних утворень, що 

представляють собою спеки (недоплавлені алюмосилікати, оплавлені з 

поверхні, зі збереженими залишками, в тому числі і вуглистими). Розмір таких 

спеків не перевищує 0,25 мм по довгій осі спека. У середньому величина спеків 

зазвичай складає близько 0,17 мм. 
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Основна частина зольної фракції представлена напівпрозорими 

корольками, які є осклованими алюмосилікатами переважно з глинистої 

сировини, що містить у вугільному пласті і частково у вміщають породах. 

Ступінь прозорості корольків залежить в якійсь мірі від розміру цих корольків, 

так як в корольках розміром 30мкм і більше спостерігаються конусні 

поглиблення, які обумовлені наявністю 2
ї
 поверхні в даному корольку, тобто 

порожнистим характером даного королька. При недостатньо високій 

температурі згоряння палива і високої тугоплавкості його зольної частини 

утворюються золи, що складаються з аморфованих глинистих речовин, 

представлених пористими частинками неправильної форми. Ці частинки мають 

високе водопоглинання. 

Хіміко-мінералогічний склад зольної частини як правило відповідає 

складу мінеральної частини палива, що спалюється. Таким чином, при згорянні 

кам'яного вугілля зола являє собою дегідратовану і амортизовану (обпечену) 

глинисту речовину з включеннями дисперсних частинок кварцового піску. 

Кількісне співвідношення SiO2/AІ2O3 визначає активність зол з поглинання 

вапна. Активність залежить від мінералогічного складу глин, що входять в 

мінеральну частину палива, і підвищується при тепловій обробці. З 

підвищенням в золі вмісту аморфованої глинистої речовини збільшується її 

водопотреба. 

Аморфізовані глинисті речовини - метакаолін і слабоспечена аморфована 

глиниста речовина, а також частинки, що спеклися і частково оскловані, 

визначають хімічну активність матеріалу, форму і характер поверхні зольних 

частинок. 

У великих фракціях золи містяться агрегати, що утворилися в результаті 

спікання безлічі дрібних зерен. Вони неоднорідні і мають низьку міцність. 
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Рис 1.5 Піщана фракція 

Це уламки породи темно-сірого і чорного кольору гострокутної форми, 

деякі з оплавленою поверхнею розміром до 5 мм. Представлені перехідною 

формою оплавленою часткою шлаку і мікросферою. Є пустотілі сфери 

неправильної форми зрізані і неоплавленої сфери з гострими краями з провалом 

всередині. 

Попадання залишків незгорілого палива в шлак невелика, що 

підтверджується значеннями втрат при прожарюванні при невисоких 

температурах на тлі високого вмісту оксидів заліза, причому, переважно у 

відновленій формі (FeО). Частинки надлишкового вуглецю в рідкому шлаку 

діють як контактний відновник, перетворюючи Fe2О3 в FeО і далі - в 

мікросфери металевого заліза. 

Злиттю крапель металу перешкоджає висока в'язкість розплаву і 

короткочасність самого процесу (від горіння палива до охолодження шлаку). 

Ймовірно, витримка великої маси шлаку в розплавленому стані дозволила 

б більш повно відновити і відокремити метал за рахунок більш повного 

використання вуглецю і різниці щільності заліза і шлакового скла. Добавка в 

шлаковий розплав матеріалів, які містять СаО і МgО ще більш могла б сприяти 

цьому процесу. 
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Принципово інше рішення - для зниження у відходах незгорілого палива і 

відновлених форм заліза, оптимізувати розмелювання палива, знизити вміст 

великої фракції вугілля в пиловугільній суміші. 

Місцями під дією високої температури і вуглецю відбувається 

відновлення SiO2 до елементарного кремнію, що негайно ж розчиняється в 

залізі, утворюючи феросиліцій 

 

 

Рис 1.6. Вихідна фракція 2,5 

Представлена частково оплавленими з блиском уламками шлаку з 

внутрішніми порами з вплавленними мікросферами. 
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Рис 1.7 Магнітна фракція (фракція 2,5) 

Уламки породи порожнисті, що складаються з магнетиту, а також 

дегідратованих продуктів температурного впливу на лимоніт. 
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Рис 1.8 Відмагнічена фракція 2,5 

 

Частинки шлаку аморфної структури з раковинними зламами, порослі 

солями жорсткості. 
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Рис 1.9 Вихідна фракція 1,25 

 

Оплавлені і неоплавлені частинки шлаку з магнітними включеннями у 

вигляді приплавленних сфер, порослі солями жорсткості. Частина їх з 

пустотами і вуглецевим матеріалом. 
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Рис. 1.10 Магнітна фракція (фракція 1,25) 

 

Утворення, що спеклися між собою, частинки пухкі, котрі зазнали 

вторинну корозію, поверхня їх покрита відкладеннями солей жорсткості. 
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Рис. 1.11 Відмагнічена фракція 1,25 

 

Уламки неправильної форми з вкрапленнями мікросфер. 
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Рис. 1.12 Відмагнічена фракція 063 

 

Уламки породи оплавлені, частина з них з порами. Зустрічаються зерна 

польового шпату. Чим менший розмір фракцій, тим більша кількість мікросфер 

спостерігається у фракціях. 

Шлаки в порівнянні з золами містять менше органічних залишків і 

аморфованих глинистих речовин, але більше склофази. Обумовлено це тим, що 

шлаки більший час знаходяться в високотемпературній зоні топки. 

Кристалічна фаза в них представлена кварцом, муллитом, магнетитом, 

польовим шпатом, анортитом і т.д. Зустрічаються порожнисті частинки в 

результаті спучування скла в момент її утворення, а також скловидні частки 

неправильної форми. У деяких частинок поверхня губчаста через різну 

кількість бульбашок. Вони також можуть містити у внутрішній частині велику 

кількість кристалічних речовин. 

У вигляді домішок містяться кальцит, вільний оксид кальцію, сульфат 

кальцію. 

 

1.2.7. Визначення питомої активності радіонуклідів. 

За результатами радіометричних досліджень зразків відвальної 

золожужелової суміші Добротвірської ТЕС, виконаних Львівським 

«Лабораторним центром на залізничному транспорті держсанепідслужби 
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України» у 2015р. встановлено, що вміст природних радіонуклідів в зразках 

золожужелової суміші не перевищує АЄеф <370Бк/кг; по сумарній питомій 

активності золожужелові суміші Добротвірської ТЕС відносяться по класах 

застосування до 1-го класу, тобто вони придатні для всіх видів будівництва без 

обмежень. 

 

1.2.8. Корозійна агресивність золожужелової суміші по відношенню 

до сталевої арматури і захист арматури від корозії в бетонах на шлакових і 

зольних матеріалах 

Результати електрохімічних досліджень корозійної агресивності золи 

та шлаку по відношенню до сталевої арматури. 

Для оцінки корозійної агресивності золи по відношенню до сталевої 

арматури застосовувався метод електрохімічних досліджень - метод 

поляризаційних кривих, який полягає у встановленні залежності потенціалу 

сталевого електрода від щільності поляризуючого його струму і в побудові 

графіків цієї залежності. Метод дозволяє по характеру цих графіків 

(поляризаційних кривих), що відображають механізм і кінетику електродних 

процесів (анодного і катодного) судити про ступінь корозійної агресивності 

досліджуваного середовища. Найбільш інформативним для поставленої тут 

мети є анодний процес. В якості моделі агресивного середовища в даному 

випадку застосовувалися водні витяжки з золожужелової суміші 

Добротвірської ТЕС, які моделюють рідку фазу бетонної суміші із 

застосуванням ЗШС. Цей метод для бетонів розроблений в Донецькому 

ПромбудНДІпроект в 1963 році. У відповідності до нього в неагресивних 

середовищах при щільності струму і=5-20мка/см
2
 (lg і=0,7-1,3) потенціал анода 

зростає до Vа = 700-800мв, при подальшому збільшенні щільності струму 

зростає до 750-850мв, але з меншою швидкістю. В агресивних середовищах по 

відношенню до арматурної сталі анодні криві мають зубчастий характер, що 

зумовлено періодичним зростанням та падінням потенціалу анода при 

безперервному збільшенні щільності поляризуючого анод струму. 

У роботі НДІЗБ «Корозія бетону в агресивних середовищах» уточнено 

критерій віднесення випробуваного середовища до агресивного типу по 

відношенню до сталі. Середовище вважається неагресивним по відношенню до 

сталі, якщо величина потенціалу анода в 255 мв встановлюється при щільності 

струму 25 мка/см
2
 (lg і~1,40) і менше. В іншому випадку (при Vа≥255мв, 

і>25мка/см
2
) середовище вважається агресивним. Автори цієї роботи прийшли 

до висновку, що чим менша величина щільності струму досягнення потенціалу 

анода 255 мв, тим більшою пасивуючою здатністю по відношенню до сталі 

володіє досліджуване середовище. З метою встановлення агресивності 

золошлаків Добротвірської ТЕС по відношенню до сталевої арматури (Ст 3) 
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виконані вимірювання поляризаційних кривих (рис. 8.1-8.6). Для цих 

досліджень проб готувались водні витяжки наступного складу: ЗШС - 4,5г; вода 

дистильована - 450 мл. Після витримки протягом 1 доби проводилось 

вимірювання поляризаційних кривих за допомогою приладу, показаного на 

фото 1.1. Аналіз поляризаційних кривих показує, що ЗШС за критеріями, 

описаними вище, агресивні по відношенню до сталі. Подальші дослідження 

повинні бути спрямовані на оцінку агресивності по відношенню до сталі суміші 

ЗШС з цементом (або вапном). В таких середовищах агресивність може бути 

усунена внаслідок розубожування агресивних хімічних сполук і створення 

лужного середовища.  

Отже, досліджені сполуки (водні витяжки золи та шлаку) мають агресивні 

властивості по відношенню до сталевої арматури (Ст. 3). Подальші 

дослідження повинні бути спрямовані на дослідження ЗШС в середовищі 

цементу, продуктами гідратації якого встановлена агресивність по відношенню 

до сталі може бути усунена. 

 

Захист арматури від корозії в бетонах на золожужелових матеріалах. 

Відомо, що щільний бетон на основі портландцементу тривало і надійно 

захищає сталеву арматуру від корозії, якщо захисний шар бетону має достатню 

товщину і малу проникність. Однак бетони, виготовлені з використанням 

золожужелових матеріалів, часто в цьому відношенні є винятком. Арматура в 

таких бетонах може піддаватися інтенсивній корозії відразу після виготовлення 

конструкцій. Причиною корозії є агресивність бетону як середовища, за 

рахунок компонентів шлаку і золи теплових електростанцій. Нейтралізація 

(карбонізація) захисного шару бетону вуглекислим, сірчистим та ін. газами 

призводить до втрати пасивної дії і корозії арматури. 

Проведені дослідження показали, що регулюючи склад бетону, зокрема 

співвідношення агресивних компонентів, цементу або вапна, кількість 

в'яжучого і заповнювачів, можна підібрати бетони з довгостроково 

зберігаючими захисними діями. Це дозволяє використовувати не захисні 

покриття, а виробляти підбір складу бетону з урахуванням його захисних 

властивостей по відношенню до сталі. 

Оцінку агресивності золожужелової суміші до сталевої арматури 

проводять за кількістю в ній золи і кількістю незгорілого вугілля. 

Підбір складу бетону полягає у встановленні таких співвідношень між 

агресивними компонентами бетону і портландцементом і вапном, які 

забезпечують пасивний стан сталевої арматури в бетоні даного складу. 

Співвідношення між портландцементом і агресивними компонентами 

повинні задовольняти вимогам нерівностей, наведених в «Рекомендаціях щодо 

захисту арматури від корозії в бетонах на шламових і зольних матеріалах», які 

розроблені Донецьким ПромбудНДІпроектом. 
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1.2.9. Загальні висновки за властивостями досліджуваних 

золожужелових сумішей. 

Аналіз результатів проведених випробувань золожужелових сумішей 

Добротвірської ТЕС дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Відвальні золожужелові суміші (ЗШС) за зерновим складом 

класифікуються як середньозернисті. 

2. Досліджувані ЗШС відносяться до групи сумішей з щільними 

шлаками. 

3. Шлаковий щебінь (зерна крупніше 5 мм) мають достатню міцність і 

відповідають марці 400 по міцності. 

4. Шлаковий щебінь не володіє достатньою водостійкістю, при 

водонасиченні міцність шлакового щебеню істотно знижується (до марки 200 

по міцності). 

5. Зольна складова відвальних ЗШС (зерна дрібніше 0,315 мм) в 

композиції з портландцементом забезпечують рівномірність зміни об'єму 

цементно-зольного розчину. 

6. Зміст магнітних включень у відвальних ЗШС становить до 12,1%. 

Магнітні включення зосереджені в основному в зольних фракціях, у щебені 

міститься 4,1%. Підвищений вміст металевих включень в щебеневих фракціях 

золожужелових сумішей може викликати залозистий розпад; щоб уникнути 

цього явища слід періодично контролювати вміст у матеріалі магнітних 

включень. 

7. Досліджувані ЗШС характеризуються високим вмістом 

пилоподібних частинок (понад 18% по масі), що зумовлює небезпеку розвитку 

просадних деформацій (при перезволоженні в літній період часу) і морозного 

обдимання (в зимовий період часу). При використанні ЗШС в земляних 

конструктивах потрібно ряд спеціальних конструктивних рішень. 

8. Відвальні ЗШС мають такі технологічні характеристики:  

максимальна щільність укладання (щільність скелета) - 1,61 т/м
3
 

оптимальна вологість - 28%. 

9. При застосуванні відвальних ЗШС в земляних конструктивах 

можливо використовувати попередньо визначені їх характеристики міцності, 

які повинні бути уточнені безпосередньо на місці укладання ґрунту методами 

випробувань в польових умовах. 

питоме зчеплення с = 0,005 МПа  

кут внутрішнього тертя φ = 8-10
0
 град  

10. За результатами хімічного аналізу (величина силікатної модуля Мс 

= 1,5) матеріал ЗШС не схильний до силікатного розпаду. 

11. Випробувані золожужелові суміші є кислими (модуль основності 

Мо <1). 
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12. Золожужелові суміші досліджуваних проб відносяться до матеріалів 

з низькою гідравлічною активністю, вони практично не володіють терпкими 

властивостями. 

13. Досліджені золожужелові суміші Добротвірської ТЕС відповідають 

технічним вимогам ДСТУ Б.В.2.7-211: 2009 «Суміші золожужелові теплових 

електростанцій для бетонів. Технічні умови» 

- по втратах при прожаренні (не більше 5%), 

- за вмістом оксиду магнію (не більше 5%), 

- за вмістом оксиду кальцію (не більше 10%), 

- за вмістом сірчанокислих і сірчаних сполук у перерахунку на SO3 (не 

більше 3%), в тому числі сульфідної сірки - не більше 1% за масою, 

- за вмістом лужних оксидів в перерахунку на Na2O (не більше 3%) 

14. В основній масі золожужелових сумішей відсутні домішки, що 

засмічують. 

 

1.2.10. Рекомендації з переробки золожужелових сумішей і 

маркетингові опрацювання ринків використання золи, шлаків і 

золожужелових сумішей Добротвірської ТЕС 

 

Представлені рекомендації щодо застосування та переробки 

золожужелових сумішей Добротвірської ТЕС розроблені на підставі аналізу 

результатів проведених досліджень фізико-механічних властивостей ЗШС, їх 

хімічного і фазово-мінералогічних складів, відповідно до розроблених останнім 

часом інструктивно-нормативних документів, на підставі проведених 

маркетингових досліджень підприємств будівельної індустрії Львівської 

області з урахуванням виробничого досвіду будівельних підприємств і 

організацій, а також на основі накопиченого в інституті досвіду з досліджень 

ЗШС. 

При вивченні питання раціонального використання відвальний ЗШС 

внесено пропозицію: для розширення області їх раціонального застосування 

організувати на золовідвалах роздільний відбір (шляхом розсіву) щебеневих, 

піщаних та зольних фракцій із загальної маси відходів. 

З цією метою на відвалі слід встановити грохота і висівати фракції: 

- щебеневі (крупніше 5 мм) 

- піщані (0,315 - 5 мм) 

- зольні (менше 0,315 мм) 

Аналіз фізико-механічних характеристик відвальних ЗШС, а також зол і 

щебеню, що входять до складу ЗШС, особливості зміни властивостей 

золожужелових матеріалів за певних умов їх роботи дозволяють визначити 

основні напрями їх використання у будівництві. 
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Важкі бетони. Відвальні золожужелові суміші які за зерновим складом 

класифікуються як середньозернисті, можуть використовуватися в якості 

однокомпонентного заповнювача неармованих, і армованих, а також як 

компонент комбінованого заповнювача. 

Слід звернути особливу увагу, що для використовуваних відвальних 

матеріалів характерним є нестабільність їх фізико-механічних характеристик, 

тому для отримання якісної продукції необхідно на БРУ організувати постійно 

діючий вхідний контроль якості використовуваних золожужелових матеріалів. 

Питання виготовлення та використання важких бетонів з використанням 

ЗШС найбільш повно викладені в розроблених інститутом і затверджених 

Держбудом УРСР РСН 278-83 «Інструкції по приготуванню і застосуванню 

важких бетонів з використанням золожужелової суміші, шлаку і золи теплових 

електростанцій». В діючий РСН 278-83 викладені технічні вимоги до 

матеріалів, правила відбору, приймання та відвантаження ЗШС; наведені 

правила підбору складів бетону з використанням ЗШС, шлаку і золи. 

Шлаковий щебінь (фракції крупніше 5 мм) висіяний з ЗШС може 

використовуватися як великий заповнювач бетону класу до В20. 

При розробці складів бетонів з використанням шлакового щебеню як 

крупного заповнювача бетону слід керуватися нормативними вимогами 

зазначених у РСН 278-83, а також ДСТУ Б В 2.7-43-96 «Бетони важкі. Технічні 

умови». 

Враховуючи нестабільність фізико-механічних характеристик 

відвального шлаку слід організувати постійно діючий вхідний контроль якості 

шлакового щебеню, що висівають, та його відповідності нормативним вимогам. 

В якості потенційних споживачів шлакового щебеню і золошлакового 

щебеню і золожужелової суміші можуть бути діючі на даний час підприємства: 

 

 

№ 

пп 

Підприємство Адреса Телефони 

1 ТОВ «Драйбуд» вул.Миру 2, с. 

Керниця Городоцький 

р-н, Львівська обл. 

81550 

0504311763 

2 ТОВ «Данмаргруп» 

 

м. Львів 

вул. Чайковського, 8 

 

095-26-08-336 

Факс: (032)261-35-07 

danmarhrup@ukr.net 

3 ТОВ «Сучасні 

каналізаційні 

м. Львів, Срийський 

район, с.Верчани, вул. 

986924181 

mailto:danmarhrup@ukr.net
mailto:danmarhrup@ukr.net
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системи» 

 

24 Серпня 

 

4 ТОВ «Укрспецбетон» м. Київ, вул. 

Червоноткацька 69 

usbeton@gmail.com 

066-199-17-99 

066-199-18-99 

 

Пористі бетони. Одним з ефективних шляхів використання зольних 

фракцій відвальних ЗШС, виділених розсіванням, є застосування їх в пористих 

автоклавних бетонах. Зольні складові (фракція менш 0,315 мм) досліджуваних 

ЗШС мають достатньо розвинену питому поверхню (1600-1640 см
2
/г), 

застосування зол в бетонах дозволить зменшити енерговитрати за рахунок 

виключення помелу піску і поліпшити теплотехнічні показники бетону в 

конструкціях за рахунок зменшення середньої щільності і теплопровідності 

склофази золи в порівнянні з кварцовим піском. 

Враховуючи підвищений вміст магнітних включень в зольній частині 

ЗШС, рекомендується організувати магнітну або пневмосепарацію (при 

пневмосепарціі важкі магнітні включення повинні відокремитися). Золи, які 

пройшли магнітну або пневмосепарацію можуть стати продуктивним 

інгрідієнтом пористих бетонів, які є найбільш ефективними по теплотехнічним 

характеристикам стіновими матеріалами, технологічними при виготовленні. 

Потенційними споживачами можуть бути наступні підприємства: 

 

№ 

пп 

Підприємство Адреса Телефони 

1 ТОВ «Драйбуд» вул.Миру 2, с. 

Керниця Городоцький 

р-н, Львівська обл. 

81550 

0504311763 

2 ТОВ «ІБР» вул. Шевченка 13 а, с. 

Поріччя, Яворівський 

р-н, Львівська обл. 

81076 Україна  

+380 32 2443083  

Факс 

+380 32 2395770 

 

Жаростійкі бетони. Зазвичай складовими компонентами жаростійкого 

бетону є шамотні матеріали: тонкомолота добавка, дрібний і великий 

заповнювач. Слід зазначити, що ці матеріали є дорогими і дефіцитними. Тому в 

якості компонентів жаростійких бетонів з температурою застосування до 700
0
С 

mailto:usbeton@gmail.com
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бажано використовувати золожужелову суміш і золу, тобто матеріали, які в 

процесі свого утворення зазнали високотемпературних впливів. 

Досліджувана ЗШС може бути використана як заповнювач жаростійкого 

бетону з гранично допустимою температурою застосування 700
0
-800

0
С при 

більш високих температурах починається оплавлення шлакової складової ЗШС. 

Відвальна зола (виділяється шляхом розсіву) може застосовуватися в 

якості тонкодисперсної добавки в бетонах на вогнетривких заповнювачах при 

більш високих температурах: до 1000-1100
0
С. 

Склади жаростійкого бетону підбирають відповідно до ДСТУ Б В.2.7- 

249: 2011 «Бетони жаростійкі. Технічні умови. 

 

Використання ЗШС для бетонів в умовах шахтного будівництва 

Одним з найбільш перспективних напрямків використання зол і 

золожужелових сумішей є, на нашу думку, застосування їх в якості основного 

матеріалу для виготовлення сухих цементно-мінеральних сумішей для 

заповнення закладного простору в шахтних умовах і, можливо, в деяких 

випадках, для литих пріштрекових смуг. 

У першому випадку заповнення закріпного простору будівельною 

сумішшю є способом підвищення несучої здатності кріплення - сталевих 

піддатливих арок в штреках. Необхідна мінімальна міцність матеріалу 

заповнення до моменту початку деформації виробітку повинна становити 5-10 

МПа. 

Матеріал заповнення - це суха цементно-мінеральна суміш, що 

доставляються з поверхні в мішках вагою не більше 25 кг, яка після змішування 

з водою подається в закріпний простір за допомогою гідро-або пневмонасосів. 

Основними складовими сухих сумішей є: в'яжуче, заповнювач, 

химдобавки. Як заповнювач представляється можливим використовувати 

попередньо підготовлену золожужелову суміш Добротвірської ТЕС, зміст якої 

в суміші складе 70-80% за масою. 

Попередня підготовка золожужелової суміші для сухого складу та 

виготовлення суміші виконуються за простою технологічною схемою. 
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 У другому випадку - виготовлення литих біляштрекових смуг для 

підтримки штреків з метою повторного їх використання при відпрацюванні 

суміжній (або другий) лави. 

Для виготовлення литих смуг повинна застосовуватися швидкотужавіюча 

цементно-мінеральна суміш класу В30 (М400), при цьому в першу добу після 

замішування міцність бетонного масиву повинна бути не менше М100. Досягти 

такого результату можливо ретельним підбором складу бетонної суміші, 

вибором ефективних добавок - прискорювачів твердіння, пластифікуючих 

добавок та ін. 

Технологічна схема приблизно така ж, як у першому випадку, недорога, 

на простому і доступному устаткуванні. Орієнтовна вартість такої установки 

складе близько 800-900 тис. грн. 

Перевагою розробки такої суміші є те, що основним заповнювачем її буде 

однокомпонентний матеріал - піщано-зольний відсів ЗШС, цілком відповідний 

для використання його в шахтних умовах. Тому, орієнтовна вартість суміші, 

залежно від її призначення, складатиме від 500 до 800 грн. за тонну. 

 

Дорожнє будівництво, земляні роботи. Відвальні золожужелові суміші, 

шлаковий щебінь і золи виділені з відвальних ЗШС найбільш ефективно можна 

використовувати в дорожньому будівництві, в тому числі при веденні земляних 

робіт у наступних напрямках 

Відвальні золожужелові суміші можливо використовувати для земляного 

полотна, відсипки насипів та інших. Однак при використанні ЗШС в земляних 

конструктивах слід враховувати особливості матеріалу. ЗШС через високий 

вміст в них дрібнодисперсних фракцій схильні до розвитку просадних 

деформацій у теплий період року і морозного обдимання в зимовий період. 

Тому при зведенні насипів, влаштуванні основ і інших земляних конструктивах 

з ЗШС необхідний обов'язковий комплекс технологічних і конструктивних 

заходів, що забезпечують стійкість шарів, що знаходяться в зоні промерзання, а 
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також виключають можливість перезволоження у весняно-літній період 

(шляхом влаштування капіляророзривних шарів, що обмежують капілярний 

підсос; обвалування укосів і влаштуванні на них захисних шарів; застосування 

морозозахисних шарів у верхній частині земляного полотна; пристрої берм і 

ізолюючих шарів в основі земляного конструктиву та ін. 

При проектуванні несучих земляних конструктивів для попередніх 

розрахунків можливо використовувати такі технологічні показники і міцність 

ЗШС як ґрунтового матеріалу: 

- максимальна щільність скелету - 1,61 т/м
3
  

- оптимальна вологість - 28% 

- кут внутрішнього тертя - 8-10 град. 

- питомий зчеплення - 0,005 МПА 

Зазначені вище показники підлягають обов'язковому періодичному 

контролю (в силу нестабільності фізико-технічних властивостей відвальних 

матеріалів) і підлягають уточненню шляхом випробувань в польових умовах. 

Одним з можливих напрямів використання відвальних ЗШС може бути їх 

застосування при благоустрої території (пристрої пішохідних доріжок та інше). 

ЗШС, після додаткових випробувань, можуть рекомендуватися до 

використання в мінеральній частині асфальтобетонів. 

Шлаковий щебінь, виділений з відвальних ЗШС може бути застосований 

для щебеневих основ та покриттів автомобільних доріг. 

Зольні фракції відвальних ЗШС, можуть бути використані для зміцнення 

ґрунтів. У складі золи є достатня кількість склофази і аморфізованих глинистих 

матеріалів. При змішуванні зол з вапном і водою утворюється тісто, здатне до 

повільного гідравлічному тверднення. 

Встановлено, що для зміцнення такими в'яжучими найбільш придатні 

піщані і супіщані ґрунти. Для утворення в'язкого матеріалу доцільно частину 

золи піддати спільному сухому помолу з грудковим вапном. Отриманий 

порошок можна вносити в сухому вигляді при фрезеруванні шару 

ґрунтосуміші, що ущільнюється.  

Потенційними споживачами можуть бути наступні підприємства: 

 

№ 

пп 

Підприємство Адреса Телефони 

1 ТОВ «Ожидівский 

Асфальтобетонний завод» 

80530, Львівська 

обл., Буський р-н, с. 

Ожидів (фактичне 

місце розташування) 

(03264)46632  

(03264) 29648 

2 ТОВ “Агрошляхбуд-32”  вул. 

Перемишлянская 

+380 (3231) 9-1572, 
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106, м. Городок, 

Львівська обл., 

81500, Україна 

+380 (3231) 9-1510; 

3 ТОВ 

«ПРИКАРПАТСПЕЦБУД» 

76494, м. Івано-

Франківськ, с. 

Микитинці, вул. 

Юності, 39 

(0342)554893,  

(0342) 554891 

 

Застосування зол висіяних з відвальних ЗШС у виробництві глиняної цегли 

та керамічних виробів. Зольні фракції ЗШС згідно класифікації ДСТУ Б В .2.7-

120-2003 "Будівельні матеріали. Добавки енергозберігаючі для керамічних 

будівельних виробів" з матеріальним складом відповідають добавці скляній, за 

розміром зерен відносяться до групи тонкодисперсних, по питомій теплоті 

згоряння відповідають класу з низькою теплотою згоряння, за вмістом 

основних хімічних окислів-найближчі до добавок типу Ш (шамотні). 

Таким чином, компоненти золи при застосуванні в керамічній масі 

можуть виконувати одночасно кілька функцій: 

 слугуватиме частково вигоряючою добавкою (частки незгорілого палива) 

 слугуватиме шамотною добавкою (алюмосилікатні сфери, кварц) 

 слугуватиме флюсуючою добавкою (оксиди заліза, легкоплавкі 

незалізовмісні скло, шпати) 

Зола може використовуватися як опіснююча добавка, яка одночасно 

поліпшує формувальні властивості глин і сприяє зниженню щільності маси. 

Шлакове скло у вигляді дрібнодисперсного порошку може слугувати в 

якості флюсу, що знижує температуру початку спікання. 

Можливими споживачами сировини можуть бути наступні підприємства: 

 

№ 

пп 

Підприємство Адреса Телефони 

1 ПрАТ «Роздільський 

керамічний завод» 

81650, Львівська обл., 

Миколаївський р-н, 

смт. Розділ, вул. 

Промислова, 3 

+38 (0800)5042020 +38 

(03261) 24639 +38 

(03261) 20799 Факс: 

+38 (03241) 30660 

2 ТОВ «Коханівський 

цегельний завод» 

81007, Львівська обл., 

Яворівський р-н, с. 

Коханівка 

+38 (03259) 62123  

 

3 ТОВ «Цегельний 81300, Львівська обл., +38 (03234) 41365  



45 
 
  

Reference number of the grant contract: IPBU.01.02.00-18-486/11-00 

Title of the grant сontract: Enterprise development through making 

investment areas of the Municipality of Lubaczów accessible and the 

recultivation of degraded areas of Yavoriv and Novyi Rozdil districts. 

 

завод “Промінь» Мостиський р-н, м 

Мостиська, вул. 

Перемишльська, 1 

+38 (03234) 41027  

+38 (097) 1608270 

Факс: +38 (03234)41365 

4 ТОВ «Золочівський 

цегельний завод» 

80700, Львівська обл., 

Золочівський р-н, м. 

Золочів, вул. 

Чорновола, 7 

+38 (03265) 42058  

+38 (03265) 32059  

 

 

Інші можливі варіанти використання. З інших можливих напрямів 

використання досліджуваних ЗШС та їх компонентів слід виділити наступні: 

 Піщані фракції, висіяні з ЗШС, можуть використовуватися як 

замінник піску при піскоструминній обробці (очищенню) різних поверхонь. 

 При умові впровадження магнітної або пневмосепарації для 

вилучення магнітних мікросфер з золоводяної пульпи з'явиться можливість 

повертати частину магнітних на збагачувальні фабрики, а обезмагнічені золи і, 

відповідно, ЗШС можуть використовуватися з меншими обмеженнями: 

обезмагнічені суміші або їх фракції можуть бути використані в цементній 

промисловості як компоненти шихти для виробництва цементного клінкеру; 

обезмагнічені зольні фракції можуть використовуватися як мінеральні добавки 

до бетонів та цементів за умови відповідності ДСТУ Б В 2.7.128: 2006 та ДСТУ 

Б В 2.7-205: 2009. 

 

1.3. Аналіз випробувань золи-виносу Бурштинської ТЕС 

Мета роботи полягала у визначенні гранулометричного складу золи-

виносу Бурштинської ТЕС, хімічного складу золи та змісту в ній недопалу 

вугілля. В якості досліджуваного  матеріалу представлена проба  золи — 

виносу, яка була відібрана замовником з системи сухого золовидалення на 

Бурштинської ТЕС і доставлена для випробувань. 

1.3.1 Методика виконання робіт 

Гранулометричний склад досліджуваної золи-виносу, її питома поверхня 

визначалися відповідно до нормативних і методичних вимог ДСТУ Б В. 2.7-

205:2009,  ДСТУ Б В. 2.7-188:2009  ДСТУ Б В. 2.7-232-2010. Хімічний аналіз 

золи Бурштинської ТЕС проводився відповідно з визначенням основних 

оксидів SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Nа2О і К2О. Додатково проводилося 

визначення  втрати при прожарюванні (ВПП), FeO, ТiO2, Р2О5, MnО, Сr2O3 

відповідно до ДСТУ Б В. 2.7-72-98. Визначення недопалу вугілля проводилося 

по методах, наведених в книзі "Контроль цементного производства". 
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Визначення вмісту карбонатів проводилося газометричним методом з 

використанням кальциметра.  

 

 

Фото 1.3. Вигляд Бурштинської ТЕС 

 

При проведенні випробувань використовувалося випробувальне 

обладнання (ВО) і засоби вимірювання (ЗВ), основні характеристики якого 

наведені в таблиці 1.12  
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Таблиця 1.12 

Основні характеристики випробувального обладнання 

Назва ВО, тип 

(марка), заводський 

та  

інвентарний 

номери 

Назва 

випробувань, або 

визначень, що 

проводяться 

Основні технічні 

характеристики 

Дані  про повірку 

Набір сит «КСИ», 

зав №5953 

Визначення 

зернового составу 

Сита із 

стандартними 

отворами 

Ат. №41-11 от 

7.12.11г. дійс. до 

17.12.12г. 

Сито «КСВ», зав. 

№368 

Визначення 

тонкості помелу 

 Отвори розміром 

0,08мм 

Ат. №30-11 від 

19.08.11, дійс. до 

19.08.12 

Ваги 

електромеханічні 

ВР-02 МСУ 

05/1/2-2с зав. 

.№6820 

Визначення маси Діапазон вимірів 

0....5кг, точність 

0,5г 

Клеймо 3кв. 2011г. 

Дійс. До 12.08.12г. 

ПСХ-2, інв. №55 Визначення 

питомої поверхні 

 Св. №4480 від 

28.11.11г. дійс. до 

28.11.12г. 

Сушильна шафа, 

зав. №702 

висушування 

матеріалів 

Температура 

40...200°С 

Ат. №740 від 

15.12.10г. Дійс. до 

15.12.13г. 

Терези  аналітичні  

АДВ-200М,  

зав. №106 

Визначення маси Діапазон 

вимірювання 

0....200.г, точність 

0,0001г 

Ат. №145 від 

26.01.12. Дійс. до 

26.01.13 

Терези 

лабораторні 

технічні ВА-4 (інв. 

№125) 

Визначення маси Діапазон 

вимірювання 

0....1кг, точність 

0,01г 

Клеймо 1 кв 2011г. 

Дійс. до 1 кв 2012г. 

Електропіч СНОЛ-

1,6.2,0.0.8/9-М1,  

зав. №41177 

Для 

прожарювання 

матеріалу 

Температура від 

50 до 950 град С 

Ат. №741 від 

15.12.10 

Дійс до 15.12.13 
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Фотоколориметр 

КФК-2,  

зав. №8711181 

Визначення 

елементів 

Коефіцієнти 

пропускання від 

5% до 100% 

Ат. № 50 від 18.01.12 

Дійс. до 18.01.13 

РН-метр 

«ELWRO», зав. 

№5123 

Визначення рН рН от 0, 00 до 

14,00 

Ат. № 51 від 18.01.12 

Дійс. до 18.01.13 

Полум'яний 

фотометр ФПЛ-1, 

зав №69-405 

Визначення Na, K Виміри від 0 до 

80% 

Ат. №1169 від 

08.04.11 

Дійс. до 08.04.12 

 

1.3.2. Результати випробувань. 

Визначення гранулометричного складу  зол-виносу.  Гранулометричний 

склад досліджуваної золи визначався шляхом розсіву на стандартному наборі 

сит для інертних матеріалів (КСИ), потім на контрольному ситі для цементів 

(№008) і додатковому (№004).  

Оцінка тонкості пилоподібних часток, що пройшли крізь сито 0,04мм 

проводилася по їх питомій поверхні. Оскільки основна маса досліджуваної золи 

є пилоподібною фракцією, додатково визначена питома поверхня зол-виносу 

рядової проби (до розсіву на стандартних і контрольних ситах). Результати 

випробувань наведені у таблиці 1.13. 

Таблиця 1.13 

Зерновий склад і питома поверхня зол-виносу 

Питома 

поверх- 

ня, 

загальна 

 

см
2 
/г 

Зерновий склад Питома 

поверх-

ня золи, 

що 

пройшл

а крізь 

сито 

004,   

см
2 
/г 

 

 

Залиш- 

ки 

Розмір фракцій, мм 

біль

ше 

5,0 

2,5 – 

5,0 

1,25 – 

2,5 

0,63 

– 

1,25 

0,315 – 

0,63 

0,16 

– 

0,31

5 

0,08 – 

0,16 

0,04 – 

0,08 

Менш 

0,04 

 

 

4390 

Частко-

вий, % 

- 0,12 0,05 0,05 0,28 2,30 2,92 3,87 90,41  

 

4840 Пов-

ний, % 

- 0,12 0,17 0,22 0,5 2,80 5,72 9,59 100,0

0 
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Аналіз результатів проведених випробувань дозволяє зробити наступні 

ВИСНОВКИ: 

1. Зола-ввиносу з системи сухого золовидалення Бурштинської ТЕС в 

основній масі (більше 90%) являє собою пилоподібну фракцію. 

2. Загальна питома поверхня досліджуваної золи (рядової проби, не 

розсіяної на фракції) складає 4390 см
2
/г. питома поверхня пилоподібної фракції, 

що пройшла скрізь сито 0,04 мм ― 4840 см
2
/г. 

Визначення хімічного складу. Перед проведенням аналізу проби золи 

проведене її відмагнічування. Магнітних включень в пробі не виявлено.  

Повний хімічний аналіз роблять з наважки, отриманої після визначення 

зольності. Оксид заліза (II) визначають кислотним розкладанням проби в потоці 

вуглекислого газу з подальшим титруванням перманганатом калію. Визначення 

ТiO2, Р2О5, MnО, Сr2O3 проводять із застосуванням фотоколориметричного 

методу з побудовою градуювальних графіків по стандартних речовинах. 

Визначення змісту кремнію (SiO2), сульфатної і сульфідної сірки (SO3 і S2 -) 

проводилися ваговими методами. Втрати при прожарюванні визначаються 

ваговим методом по різниці маси проби до і після прожарювання при різних 

температурах.  

Результати хімічного аналізу наведені в таблиці 1.14. 
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Таблиця 1.14 

 

Хімічний склад золи-виносу  Бурштинської ТЕС 

 

SiO2 47,6 

ТіO2 0,8 

Al2O3 16,9 

∑Fe2O3 8,16 

у т.ч. Fe2O3 3,64 

у т.ч. FeO 4,07 

Cr2O3 0 

MnО 0,1 

MgO 2,4 

CaO 16 

в т.ч. СаО 1,28 

К2 O 2 

Nа2O 0,7 

SO3 1 

S 0 

Р2О5 0,02 

ППП 950°З 5,19 

у т. ч. ппп 815°З 5,32 

Ссв 6,6 

Н2О 0,2 

СО2 0,6 

Сума 100,3 
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За даними хімічного складу аналізованої проби здійснювалася оцінка 

якості розрахунковим шляхом з визначенням: 

Модуль основності  Mo = 

CaО MgO K2O Na2O

SiO2 Al2O3  

Модуль силікатний Мс = 
SiO2

Al2O3+ΣFe2O3  

Коефіцієнт якості Кя = 
CaO MgO Al2O3

SiO2 TiO2  

Також для характеристики якості золи визначається доля активного СаОсв  

і обчислюється доля можливого сульфатного кальцію, карбонатного кальцію. 

Дані характеристик якості золи наведені в таблиці 1.15. 

Таблиця  1.15 

Показники якості хімічного складу. 

 

 

М основності 

 

М силікатний К якості СаОобщ. СаОсв СаОсульфа СаОкарб 

0,31 1,9 0,72 15,6 1,28 0,95 0,84 

 

Цю золу по показнику основності можна віднести до кислих зол (Мосн<1). 

Фізичний смисл силікатного модуля полягає в наступному: кремнезем, що є 

компонентом силікатних мінералів, сприяє підвищенню температури розплаву, 

а сума Al2O3 + ∑Fe2O3, що є компонентами плавня, сприяє утворенню розплаву 

при нижчих температурах. Гідравлічна активність оцінюється коефіцієнтом 

якості. У чисельнику формули стоять оксиди, що підвищують гідравлічну 

активність, в знаменнику - що знижують її. Отже, чим вище коефіцієнт якості, 

тим вище гідравлічна активність. Для цієї проби коефіцієнт якості Кяк<1, тому 

цей матеріал гідравлічної активності практично не має. Зміст вільного оксиду 

кальцію, що є активізатором процесу тверднення в цій пробі  досягає 1,28 %. 

Цю золу по класифікації паливних відходів  від спалювання твердого палива 

можна віднести до сховано-активних матеріалів. Такі матеріали вимагають 

інтенсифікації твердження і, відповідно, можуть застосовуватися у виробництві 

виробів, що тверднуть при тепловій обробці з активизаторами, а також в 

дорожньому будівництві після додаткових випробувань. 

Приготування водного витягу матеріалів проводиться таким чином: 5г 

матеріалу проби заливається 500см
3
 дистильованої води і залишається на добу 
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при періодичному перемішуванні. Після фільтрування у фільтраті визначається 

щільний залишок, хлориди. РН водного витягу визначалося на рН-метрі. 

Результати визначення  наведені в таблиці 1.16. 

 

Таблиця 1.16. 

Хімічний склад водної витяжки, в % 

рН ПО Сl 
- 

11,3 6,27 1,17 

 

Розчинність золи у воді незначна, фільтрат золи має лужне середовище, а 

також підвищений вміст хлорид-іонів. Визначення вмісту вуглецю 

здійснювалось методом термічної обробки проби при температурі 105°С - для 

визначення природної вологості за нормальних умов (20±5°С і вологості 

повітря 65±5%); а також при прожарюванні проб при температурах: 450°С 

(втрати маси, пов'язані з видаленням зв'язаної води); 600°С (втрати маси, 

пов'язані з видаленням  зв'язаної води і згоранням вуглецю, прийняті в 

співвідношенні 2:1); 815°С (втрати маси, пов'язані з вигоранням залишкового 

вугілля). 

Подальше підвищення температури у печі до 950°С приводить, в 

основному, до процесів оксидації залізозакисних з'єднань до окисного стану. 

 

Таблиця 1.17 

Термічні визначення вмісту вуглецю і зв'язаної води 

Вологість, 

% 

Втрати маси при прожарюванні, % 

 Н2Осв, 

% 
Зольність, % 

450°С 525°С 600°С 815°С 

 

950°С 

 

0,2 4,3 4,76 5 5,32 5,19 2,19 94,68 

 

Зольність проб обчислюється за формулою: 

З=100−ППП815,  в %. 



53 
 
  

Reference number of the grant contract: IPBU.01.02.00-18-486/11-00 

Title of the grant сontract: Enterprise development through making 

investment areas of the Municipality of Lubaczów accessible and the 

recultivation of degraded areas of Yavoriv and Novyi Rozdil districts. 

 

Визначення вмісту вуглецю було проведене і іншими методами — 

кислотним методом і прожарюванням проби при температурі 525
0
С.  У таблиці 

наведені результати аналізу визначення вуглецю в золі. 

 

Таблиця 1.18 

 

Визначення вмісту вуглецю різними методами аналізу, % 

 

С расч С  при 525
0
С С кисл. методом 

2,34 2,38 5,06 

 

Кислотний метод заснований на розчинності силікатної і карбонатної 

частини проби в суміші фосфорної і плавикової кислот. Нерозчинене вугілля, 

що залишилося, відділяється і зважується, прожарюється і знову зважується. 

Але необхідно враховувати, що зола мало розчинна в кислотах, тому треба 

вводити поправку на розчинність золи в кислотах, що ускладнює застосування 

такого методу, що приводить до значних погрішностей (цей метод наведений 

для шламу, застосованого в цементній промисловості). Метод спалювання 

вугілля при температурі 520-540
°
С заснований на тому, що ще не почалося 

розкладання карбонату кальцію, тому приймаємо втрати маси, пов'язані з 

видаленням  зв'язаної води і згоранням вуглецю, в співвідношенні 1:1. Вміст 

вуглецю, отриманий методом розрахунку і спалюванням золи при температурі  

520-540
°
С, в середньому рівне 2,36%. 

Аналіз результатів проведених досліджень складу золи дозволяє зробити 

наступні висновики: 

1. Зола-виносу Бурштинської ТЕС відноситься до кислих зол. 

2. Цю золу по класифікації активності можна віднести до сховано-

активних зол. 

3. Вміст вуглецю в золі складає 2,36%. 
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2  Сценарії використання золи та золожужелових матеріалів в Україні 

2.1 Сфери застосування золи та золожужелових матеріалів в Україні 

Як свідчать наукові джерела, відповідно до результатів хімічних аналізів 

золи визначення хімічного складу, а також фізичних властивостей золи, 

золожужелові матеріали можна використовуватися як сировину у таких 

галузях: 

А) У промисловості, зокрема, як сировина для видобутку цінних компонентів, 

що містяться у ній. Важливо, що такий видобуток може бути більш 

рентабельним навіть у випадку, якщо вміст цінного компоненту у золі значно 

менший, ніж у руді. Адже, на відміну від видобутку цінних компонентів із 

руди, отримання цінних компонентів із золи не потребує затрат на 

геологорозвідку, видобуток, збагачення, подрібнення руди, тощо. Окрім 

економічних переваг є і екологічна складова - адже, видобуток руди завжди 

супроводжується рядом екологічних проблем. Натомість, видобуток цінних 

компонентів із золи дозволяє їх уникнути. 

Б) У будівельній галузі (зола, що має властивості пластифікатора може бути 

використана у виробництві будівельних матеріалів: у виробництві силікатної 

цегли, керамічної цегли, у виробництві цементу, різноманітних бетонів, 

наповнювачів для бетонів, а також при будівництві доріг). 

В) У сільському господарстві використовується для меліорації. Золи, що мають 

високий вміст оксидів кальцію можуть використовуватись для обробки кислих 

ґрунтів. Також вибіркову здатність золожужелових матеріалів до поглинання 

певних видів речовин можна використовувати для очищення ґрунтів та водойм. 

Зокрема, для очищення від забруднення нафтопродуктами. 

Одним з основних споживачів паливних зол і шлаків є дорожнє 

будівництво, де вони використовуються для влаштування підстилаючих і 

нижніх шарів основ, часткової заміни в'яжучих при стабілізації ґрунтів 

цементом і вапном, як мінеральний порошок асфальтових бетонах і розчинах, 

як добавки в дорожніх цементних бетонах. 

Золи, отримані при спалюванні вугілля і горючих сланців, широко 

застосовуються в якості наповнювачів покрівельних і гідроізоляційних мастик. 

У дорожньому будівництві золожужелові суміші застосовують 

неукріпленими і укріпленими. Неукріплені золожужелові суміші 

використовуються в основному як матеріал для влаштування підстилаючих і 

нижніх шарів підстав доріг обласного і місцевого значення. При вмісті 
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пилоподібної золи, не більше-16% їх застосовують для поліпшення ґрунтових 

покриттів, що піддаються поверхневій обробці бітумної чи дьогтевою 

емульсією. Конструктивні шари доріг можна виконати з золожужелових 

сумішей з вмістом золи не більше 25-30%. В гравійно-щебеневих підставах в 

якості добавки доцільно ущільнюючої застосовувати золожужелову суміш з 

вмістом пилоподібної золи до 50%. Зміст незгорілого вугілля в паливних 

відходів ТЕС, застосовуваних для будівництва доріг, не повинно перевищувати 

10%. Технологія і організація робіт при влаштуванні дорожніх одягів із 

застосуванням неукріплених золожужелових сумішей практично не 

відрізняється від робіт з використанням природних дрібно уламкових кам’яних 

матеріалів. Оптимальна вологість сумішей, при якій вони добре тримаються, 

особливо при використанні ковзанок на пневматичних шинах, становить 4-8%. 

Коефіцієнт ущільнення золожужелових сумішей 1,3-1,5, модуль деформації - 

50-60 МПа. За своїми експлуатаційними показниками дорожні одягу з 

неукріплених золожужелових сумішей ідентичні конструкцій з кондиційних 

матеріалів. Ефективність застосування відвальних золожужелових сумішей 

дорожньому будівництві можна підвищити зміцненням їх вапном, цементом, 

вапняно-шлаковим терпким або меленим доменним гранульованим шлаком, що 

збільшує модуль деформації, дозволяючи, тим самим, зменшити товщину 

підстав і знизити витрату матеріалів, а також витрати на їх транспортування. 

Цінним напрямом також є вирішення завдань розробки нового різновиду 

ресурсозберігаючих технологій виготовлення безавтоклавного газобетону 

шляхом використання попередньо активованих заповнювачів техногенного 

походження (золи-виносу) і скороченням при цьому витрат мінерального 

в’яжучого. Однією з фізичних характеристик золи-виносу є гладка сплавлена 

скловидна поверхня та приблизно правильна сферична форма її частинок. 

Завдяки цьому і високій питомій поверхні золи- виносу її використовують для 

підвищення пластичності будівельних сумішей і для скорочення витрат 

мінерального в’яжучого (до 30 % мас). Мінералогічний склад такого 

заповнювача і його хімічні характеристики залежать від технології спалювання 

вугілля, тонкості помелу палива і його хіміко-мінералогічного складу. 

Основними перешкодами використання золожужеловідходів в Україні є 

відсутність відповідної техніки для їх переробки та відсутність економічної 

зацікавленості підприємств будівельної галузі. За кордоном вже виробляють 

тонкомелений шлак і продають його як окремий цільовий продукт. Він 

використовується для виробництва високоефективного бетону. До недавнього 

часу виробництво тонкомеленого шлаку (коли шлак може виявити свої в’яжучі 
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властивості) не було виправдане через відсутність дешевої технології тонкого 

помелу. Нині вже є енергозберігаючі технології тонкого помелу шлаку, що дає 

можливість отримувати бетон з унікальними якостями (сульфатостійкість, 

морозостійкість, вогнетривкість, тощо). 

Шлак ДТЕК Бурштинської ТЕС може розглядатися як вторинна сировина. 

Частину шлаку ДТЕК Бурштинська ТЕС вж відвантажують споживачам – 

підприємствам будівельної галузі. Також його використовують для будівництва 

дамб золовідвалів. Частина шлаку використовувалась на заводі шлакового 

гравію, який знаходиться на території ДТЕК Бурштинської ТЕС. Проте 

використання шлаку проводиться не в повному об’ємі. На даний момент 

розроблена нова технологію з одержанням вуглецево-мінерального матеріалу 

при переробці шлаку на керамічній гравій. За допомогою цієї технології при 

утилізації золожужеловідходів можна одержати нові гранульовані вуглецево-

мінеральні матеріали, що можуть бути використані у процесах водо- і 

газоочищення завдяки їх підвищеній міцності та більшій питомій поверхні. 

На Івано-Франківському ВАТ “Залізобетон” у 1982 року проводились 

розробки по можливості використання шлаків і золи-виносу Бурштинської 

ТЕС. З 1983 року завод почав широко використовувати ці відходи у 

виробництві бетонних і залізобетонних виробів. З лютого 1989 року зола і шлак 

Бурштинської ТЕС використовувались на заводі в об’ємі 5 тис. т/рік золи і 40 

тис. тон на рікшлаку. Заміна природного мілкозернистого піску Рогатинського 

родовища і щебеню Надвірнянського родовища шлаком і золою сприяли 

покращенню реологічних властивостей бетонної суміші і полегшенню всього 

процесу виробництва (технологічного), а також зменшенню витрат цементу з 

одночасним підвищенням міцності виробів. 

Золожужелові відходи Бурштинської ТЕС можуть бути використані при 

виготовленні цементу (як наповнювач), стінових виробів, пористих 

наповнювачів (гравеліт тощо), будівельних розчинів, залізобетонних виробів, 

бетону, цегли (силікатної, керамічної, червоної тощо), руберойду (як 

наповнювача покривної маси), при будівництві гідроспоруд, автодоріг, тощо 
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2.2 Використання золожужелових матеріалів у виробництві будівельних 

матеріалів 

Золи залежно від якісних показників поділяють на 4 види: 

 для залізобетонних конструкцій і виробів з важкого і легкого бетонів; 

 для бетонних конструкцій і виробів з важкого і легкого бетонів, 

будівельних розчинів; 

 для виробів і конструкцій з ніздрюватого бетону; 

 для бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій, що працюють в 

особливо важких умовах (гідротехнічні споруди, дороги, аеродроми та 

ін.). 

 

Техніко-економічні розрахунки показують, що використання 

золожужелових відходів ТЕС у виробництві бетонних і залізобетонних виробів 

дозволяє: 

 скоротити витрату цементу на 10-20 %; 

 поліпшити фізико-механічні властивості бетонів; 

 скоротити витрати на створення та експлуатацію відвалів; 

 вивільнити землі, зайняті під відвали; 

 виключити забруднення повітряного і водного басейнів. 

 

Використання процесів гідратації портландцементу з добавкою 40 % золи 

виносу ТЕС довело доцільність заміни в бетонах значної частини клінкерного 

компонента. Підвищений вміст золи ТЕС у важких бетонах (у кількості 200 

кг/м
3
), як показали дослідження і заводський досвід, дозволяє скоротити 

витрату портландцементу до 100 кг на 1 м3бетону (до 25 %), підвищити якість 

виробів.  

Пористі заповнювачі з відходів ТЕС. Початковою сировиною для 

виробництва зольного гравію служать золи ТЕС, які видаляються не тільки 

сухим золовідбором, але й системою гідровидалення, зокрема відвальні 

золожужелові суміші (ЗШС). Вміст у золі незгорілих частинок має бути, не 

більшим 10 %. Якщо їх кількість більша, технологія ускладнюється. Вміст у 

золі тривалентного заліза Fe2O3 повинно бути не меншим 7%, а оксидів 

кальцію і магнію - не більшим 8 %. 

У "Вказівках з приготування і застосування будівельних розчинів" СН 

290-64 передбачається можливість введення до складу будівельних розчинів від 

20% тонко дисперсної летючої золи ТЕС з метою економії портландцементу 
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високих марок. У даному випадку золі відводиться роль мінерального мікро 

заповнювача цементу, який сприяє збільшенню пластичності розчинів. 

Досліджено можливість застосування в розчинах кладок ЗШС одночасно і як 

тонко дисперсної добавки, і як дрібнозернистого заповнювача.  

До високоефективних будівельних матеріалів, при виробництві яких 

можливо використовувати великотоннажні відходи промисловості, як відомо, 

відноситься шлаколужне в'яжуче (ШЛВ). Основною сировиною для 

виробництва цих в'яжучих є металургійні шлаки. Паливні шлаки і золи в цій 

якості використовуються мало. Це пояснюється, перш за все, їх низькою 

основністю і уповільненою швидкістю набору міцності.   

Досвід роботи заводів ряду країн показав, що економічно доцільно 

вводити золу до складу звичайного бетону. Дослідникам давно відомо, що при 

заміні частини цементу золою поліпшується зручність вкладення бетонної 

суміші. Це відбувається, головним чином, за рахунок гладкої поверхні і 

сферичної форми зольних частинок. Чим дрібніша зола тим більша кількість 

цих частинок. Відповідно з цим зменшується і кількість води для отримання 

необхідної консистенції бетонної суміші і поліпшуються її показники: 

підвищується пластичність, однорідність і щільність бетонної суміші. Зола 

дозволяє поліпшити гранулометрію піску, в якому відсутні дрібні фракції. 

Особливо доцільно її додавати в тяжко обробні бетонні суміші з малою 

кількістю цементу. Наприклад, використання летючої золи і золожужелових 

відходів ТЕС в керамзитобетоні замість кварцового піску, знижує його 

щільність на 40-80 кг/м3 і дозволяє скоротити витрати цементу при 

виробництві бетону на 15-50 кг у розрахунку на 1 м3 бетону. При цьому 

підвищується корозійна стійкість і теплофізичні показники бетону. 

Застосування летючої золи при виробництві бетону забезпечує максимальну 

економію цементу (10-25 % залежно від виду, якості заповнювачів і типу 

конструкцій).  

Присутність у відходах в достатній кількості Sі02, а також Аl2O3 і СаО дає 

можливість одержувати з них широкий асортимент будівельних матеріалів. 

Тонкодисперсні золи з успіхом можуть бути використані для виробництва 

автоклавних пористих і щільних бетонів, блоків, панелей та інших виробів, а 

також як компонент для виробництва в’яжучих матеріалів, силікатної цегли, 

будівельної кераміки. Паливні гранульовані шлаки і пилоподібні золи 

використовуються у виробництві золожужелових портландцементів. 

Застосування золожужеловідходів при виробництві силікатної цегли дає 

можливість знизити на 10% витрати вапна, збільшити міцність і марку цегли. 
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Використання відходів у вигляді золи при виготовлені керамзитобетону 

дозволяє повністю відмовитися від кварцового піску і забезпечує зменшення 

розходу цементу на 10-20 % та підвищення теплозахисних властивостей 

конструкцій. Ефективним методом утилізації золожужелових відходів є випуск 

пустотілої цегли. Випуск цегли з 30-40 % пустотілості забезпечує скорочення 

витрат палива на 15–20 %.  

Доведено, що використання золожужелових відходів у виробництві 

будівельних матеріалів для виготовлення зологіпсобетонів є ефективним. Для 

виготовлення зологіпсобетонів, використовують золожужелові відходи ТЕС, 

тобто шлак використовують як елемент в’яжучого, а зола виступає 

наповнювачем. Встановлено, що при збільшенні кількості води міцність бетону 

зменшується. Це явище добре відоме в технології гіпсових виробів і 

пояснюється збільшенням пористості одержаного гіпсобетону. Проте цього 

можна уникнути, якщо в систему в’яжучих речовин вносити золу. Частинки 

золи заповняють порожнини в відносно рихлій структурі гіпсового каменю, що 

призводить до збільшення густини і міцності. Рухомість сировинної суміші при 

цьому зменшується. При подальшому збільшенні кількості золи, міцність 

зологіпсобетону зменшується у зв’язку з недостатньою кількістю в’яжучої 

речовини. Рухомість суміші при цьому збільшується. Оптимальними 

пропорціями для виготовлення зологіпсобетону є склад (вода – 22 %, зола – 31 

%, шлак – 47 %), при якому досягається максимальне використання в’яжучої 

речовини з одержанням задовільної міцності бетону (10 МПа). 

 

Як свідчать дослідження, при механічній активації 

матеріалів (тампонажний цемент, шлаковий цемент, 

тощо) значно підвищується їх реакційна здатність, 

механічна міцність підвищується в 1,5-2 рази, 

поліпшуються реологічні властивості.Одночасне 

оброблення цементно-зольної та гіпсо-зольної суміші в 

активаторах дозволяє використовувати золошлаки як 

в’яжучий матеріал. Одночасний помел шлаку з 

кварцевим піском приводить до підвищення стабільності 

розчину, збільшення механічної міцності цементного 

каменю і впливає на час тужавіння. У зразків цементного 

каменю, одержаних з механічно активованих матеріалів, 

текстура гідратних новоутворень, які складаються 

здебільшого з гідросилікатів і заповнюють поровий 
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простір між негідратованими частинками і кристалами новоутворень, є 

щільнішою, ніж у зразків звичайного цементного каменю, а пористість 

знижується на два порядки. 

Метод механоактивації відкриває широку перспективу можливості 

використання різних матеріалів як наповнювачів цементних сумішей. В 

сучасних умовах погіршення екологічного стану та необхідності вирішення 

питань утилізації різних відходів виробництва застосування методів 

механоактивації в цьому напрямку показує досить позитивні результати. 

Найбільш широке застосування на даний час знайшло використання золи 

котельних установок, які працюють на вугіллі та горючих сланцях. Хімічний 

склад золи, що утворюється після спалювання бурого вугілля або сланцю, 

близький по складу до клінкеру портландцемента, але за своїми властивостям 

йому не відповідає. Тому проблема перетворення золи в клінкер являє собою 

великий промисловий інтерес. Зола характеризується в’яжучими 

властивостями, але міцність цементного каменю з її використанням не висока. 

За даними, використання активації подрібненням в планетарному млині 

дозволило збільшити міцність цементного каменю з додаванням золи-уноса в 

3,5-6 разів у порівнянні з міцністю взірців цементного каменю із матеріалу, що 

одержали з додаванням золи, подрібненої в шаровому млині. 

Значний приріст міцності спостерігається дослідниками при 

дезинтеграторній обробці сумішей тампонажного цементу з мінеральними 

добавками при активації в відповідному режимі 6000, 12000, 18000 об/хв). В 

якості мінеральних добавок використовувались: керамзит, ракушечник, пил, 

діатоміт, крейда, глина, титановий концентрат, хромітова руда, барит.  

Технологія одержання тонкоподрібнених активних матеріалів для 

бетонних сумішей може бути впроваджена на виробництві за допомогою 

установки струминного помелу УСП-400К, яка розроблена лабораторією 

техноекологічних досліджень Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. Одержані результати з урахуванням результатів 

інших дослідників показують, що на цементні суміші механоактивація впливає 

наступним чином: 

 сприяє виникненню в’яжучих властивостей у золи ТЕС; 

 дає змогу регулювати фізико-механічні властивості як в'яжучого 

матеріалу так і цементного каменю, одержаного на його основі; 

 сприяє підвищенню міцності цементного каменю; 

 сприяє підвищенню корозійної стійкості цементного каменю як в 

прісному, так і в мінералізованому середовищі; 
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 сприяє зниженню водопроникності цементного каменю; 

 відкриває перспективи пошуку замінників і наповнювачів цементу з 

кварцовмісних відходів виробництва; 

 дає можливість вирішувати екологічні проблеми за рахунок використання 

відходів тощо. 

 

2.3 Використання золожужелових матеріалів у дорожньому будівництві 

В укріплених золожужелових сумішах, оброблені вапном або цементом, 

при достатній вологості і температурі утворюються гідросилікати кальцію, що 

викликають ефект зміцнення. При зміцненні золожужелових сумішей вапном, 

на відміну від укріплення цементом, відсутній небезпека передчасного 

схоплювання. Суміші зміцнюють, застосовуючи мелену негашене вапно або 

пушонку (іноді вапняне тісто або молоко) кількість 15-35% (в перерахунку на 

активні оксиди СаО+MgO) від маси пилоподібної фракції золожужелової 

суміші. Процес твердіння прискорюється добавками портландцементу або 

хімічних прискорювачів твердіння, наприклад хлоридів, сульфатів та ін. До 90-

добового віку міцність зразків золожужелових сумішей, оброблених вапном, 

досягає 5 МПа і більше. Витрата вапна становить 3-5% загальної маси суміші. 

Вапном зміцнюють золожужелові суміші, що містять 16-50% пилоподібної 

фракції (менше 0,14 мм), цементом - 8-30%. Витрата цементу становить 4-7% 

загальної маси і розраховується на досягнення водонасиченими зразками в 28-

добовому віці міцності на стиск 1-2 МПа. 

Золожужелові суміші обробляють вапном (або цементом) змішувачах або 

безпосередньо на дорозі. Для запобігання випаровування води з сумішей після 

ущільнення їх захищають бітумною емульсією або іншими 

плівкоутворюючими складами. Роботи ведуть при температурі повітря не 

нижче 10 °С. 
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Фото . Хід робіт по використанню золи при укріпленні залізничних колій 

 

Залежно від транспортних витрат вартість будівництва підстав доріг при 

заміні щебеню золожужелових сумішами може бути знижена на 50-75%. 

Враховуючи різні місцеві умови, економічна ефективність застосування у 

підставах золожужелових сумішей може істотно коливатися. 

При влаштуванні конструктивних шарів дорожніх одягів ефективне 

використання місцевих ґрунтів, укріплених цементом (цементо-ґрунтів) або 

іншими в'яжучими речовинами. Для зниження витрати в'яжучих і заповнення 

міжзернових пустот в ґрунті раціонально введення золи-винесення або 

золожужелової суміші, які на 30% зменшують витрати портландцементу при 

одночасному внесенні міцності і морозостійкості цементогрунтів. За даними 

ДеждорНДІ, міцність піщаного ґрунту, укріпленого цементом з паливних 

залишків бурого вугілля, підвищується на 40-50%; ще більш інтенсивно 

міцність зростає протягом 40-120 діб. 
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Фото. Вигляд елементу дорожнього одягy, з використанням золи 

 

Механізм дії зол і шлаків при укріпленні ґрунтів портландцементом 

полягає у взаємодії їх з активних складових продуктами гідролізу і гідратації 

цементу і утворення важкорозчинних в воді сполук, кольматуючих сполук та 

зменшують ступінь водо насичення цементогрунта. Оптимальний вміст добавок 

підвищується по мірі зменшення витрати портландцементу: при витраті 

портландцементу 6% воно становить 20- 30% загальної маси суміші, при 

витраті 4-5% - 30-35. Максимальна активність золожужелових добавок 

забезпечується при вмісті SiО2 не менш 35-50% і СаО - не менше 5%. Зміст 

органічних речовин, що не згоряють, в паливних відходах не повинен 

перевищувати 6%. Для підвищення міцності показників цементогрунту добавки 

повинні містити не менше 35-40% частинок крупністю менш 0,0074 мм. 

Прискоренню процесів взаємодії активного кремнезему золи з 

продуктами гідратації цементу сприяє застосування силікату натрію, 

каустичної соди або інших хімічних речовин. Зола служить не тільки активною 
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добавкою, що замінює частина цементу в укріплених ґрунтах, вона також 

застосовується як самостійне або як в'яжучий компонент вапняно-зольного 

в'яжучого. 

Найбільш прийнятними для зміцнення ґрунтів є золи від спалювання 

бурого вугілля або торфу. При зміцненні великоуламкових ґрунтів, супісків і 

пісків в якості самостійного повільно твердіючого в'яжучого застосовують 

висококальцієву золу-винесення сухого відбору. Засолені ґрунти можна 

зміцнювати золами при вмісті в цих ґрунтах солей не більше 3% при 

сульфатному і не більше 5% при хлоридному засоленні. Одним з найбільш 

дешевих методів стабілізації ґрунтів є зміцнення їх вапняно-зольними 

складами. При цьому кращі золи з мінімальним вмістом незгорілих частинок і 

високою питомою поверхнею. Максимальна міцність зразків ґрунту 

досягається при співвідношенні вапна до золи 1:5. 

 

 

Фото. Хід облаштування дорожнього одягу з використанням золи 
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Найкращі результати досягаються на піщаних і супіщаних ґрунтах. 

Міцність і морозостійкість таких ґрунтів підвищується при використання як 

добавок до вапняно-зольним в'яжучим хлористого кальцію або інших хімічних 

активізаторів. По своїм властивостям такі суміші задовольняють вимогам для 

укріплених ґрунтів I класу міцності, що дає можливість використовувати їх при 

будівництві підстав у різних кліматичних зонах. Для зміцнення глинистих 

ґрунтів застосування вапняно-зольних в'яжучих є малоефективним. Залежно від 

гранулометричного складу і властивостей кам'яних матеріалів або ґрунтів 

витрата вапна і золи, необхідних для їх зміцнення, становить 10-30%. При 

введенні в якості прискорювача твердіння 0,5-1% масі хлористого кальцію 

після 28-добового твердіння міцність укріплених вапняно-зольними в'яжучими 

ґрунтів становить 2 - 5 МПа, а після 90 діб - 4-10 МПа. 

Паливні шлаки гранульовані застосовують у дорожньому будівництві як 

самостійно, так і в поєднанні з місцевими кам'яними матеріалами і ґрунтами. 

Неукріплені гранульовані паливні шлаки використовують як матеріал для 

споруди дренуючих, морозозахисних і підстилаючих шарів, а також підстав та 

узбіч. Вони застосовуються також як ефективна добавка при будівництві 

дорожніх одягів з окатаних гравійних матеріалів і зміцненні ґрунтів. Шлаки 

завдяки чорному кольору і гострокутної форми зерен є хорошим матеріалом 

для посипання доріг під час ожеледиці. 

При застосуванні неукріплених паливних шлаків для зведення покриттів 

на місцевих дорогах з малою інтенсивністю руху до них додають 10-20% 

суглинного ґрунту. Порівняно висока ефективність досягається при будівництві 

основ доріг з гранульованих паливних шлаків укріплених різними видами 

мінеральних і органічних сполук. Для їх зміцнення використовують цементи, 

без клінкерні шлакові і вапняно-шлакові в'яжучі, а також бітуми і 

кам'яновугільні дьогті. 

Паливні шлаки гранульовані відносяться до кислих мінеральних 

матеріалів, до поверхні яких бітум прилипає погано. Тому для підвищення 

адгезійної здатності шлаків по відношенню до бітуму його необхідно 

обробляти активаторами і вводити в бітум катіоноактивні поверхнево-активні 

речовини. Гранульоване активоване паливний шлак може використовуватися як 

замінник щебеню і піску в асфальтобетонних та бітумно-мінеральних сумішах. 

На відміну від бітумів кам'яновугільні дьогті мають хороше спорідненість з 

поверхнею зерен паливних шлаків, тому їх можна з успіхом застосовувати для 

виготовлення дьогтьобетонних і дьогтьомінеральних сумішей. 
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Фото. Дорожні роботи з використанням золи – утрамбовування дорожнього 

одягу 

 

Асфальтові матеріали характеризуються використанням у якості 

в'яжучого бітумів або дьогтів. Видом матеріалу визначається і функціональне 

призначення золожужелових добавок. Золожужелові відходи ТЕС так само, як і 

природні кам'яні матеріали високої міцності, служать для виготовлення бітумо-

мінеральних сумішей, що застосовуються для створення конструктивних шарів 

доріг III--V категорій. З паливних шлаків, оброблених бітумами або дьогтем (до 

2% по масі), отримують чорний щебінь. 

Для поліпшення зчеплення органічних в'яжучих з золожужеловими 

сумішами останні попередньо активізують добавками вапна або 

катіоноактивних поверхнево-активних розчинів. Змішуючи підігріту до 170 - 

200 °С золу з 0,3-2% розчином бітуму в зеленому олії, одержують гідрофобний 
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порошок з середньою щільністю 450-600 кг/м3. Одночасно він може 

виконувати функції гідро - і теплоізоляційного матеріалу. 

Поширене застосування зол в якості наповнювачів мастик. Для 

влаштування рулонних покрівель, приклеювання синтетичних матеріалів і 

паркету при влаштуванні підлог, паро - та гідроізоляції використовують 

холодну бітумно-зольний мастику, що включає бітум БН 70/30 - 52-59, уайт-

спірит - 22-25 і наповнювач (золу) - 18 - 26%. Дисперсність золи повинна 

характеризуватися повним проходом через сито № 02 і залишком на ситі № 008 

не більше 3%. Максимальна вологість наповнювача 3%. 

 

 

Фото. вигляд облаштованої дорожньої інфраструктури після укладання 

дорожнього одягу 
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При будівництві автомобільної дороги більше 50 % її вартості складає 

вартість матеріалів. На будівництво 1 км дороги, в залежності від її категорії та 

місцевих умов потрібно від 6 до 60 тис.м3 ґрунту для спорудження земляного 

полотна; 1,5-6,0 тис.м3 піску для дренуючого і морозо захисного шару; 0,8-5,4 

тис.м3 щебеню, або ґрунту, укріпленого в’яжучими матеріалами, для шарів 

основи та ін. матеріали для шарів покриття. Зменшення потреби в цих 

матеріалах, а особливо найбільш дорогих і дефіцитних, та підвищення 

ефективності їх використання – одна з найбільш актуальних проблем, від 

вирішення якої залежить науково-технічний прогрес в дорожній галузі. 

В останні роки наукові дослідження, особливо вітчизняних вчених, 

показали нові напрямки ефективного застосування золо-шлакових сумішей при 

створенні шлако-лужних в’яжучих, розроблено і впроваджуються на практиці 

відповідні нормативні документи. Водночас недостатньо було приділено уваги 

розробці раціональних шляхів застосування золо-шлакових сумішей у сучасних 

економічних умовах для дорожнього будівництва в Україні. Тому є потреба і 

можливість застосовуючи існуючі надбання проявити ініціативу зацікавлених 

організацій у вдосконаленні практичних шляхів застосування золо-шлакових 

сумішей в дорожньому будівництві за допомогою конкретних розробок та 

використання у практиці ремонту та будівництва автомобільних доріг і вулиць. 

Про позитивні результати застосування золожужелових сумішей свідчать 

велика кількість публікацій, що висвітлюють світовий та вітчизняний досвід, а 

також розроблені нормативні документи. За часів СРСР були розроблені 

методичні рекомендації по визначенню раціональної відстані перевезення 

відходів ТЕС при будівництві автомобільних доріг в залежності від конструкції 

дорожнього одягу, складу сумішей дорожньо-будівельних матеріалів в 

базовому та новому варіантах будівництва, цін на матеріали, виду транспорту 

для перевезення. Основними нормативними документами, які регламентували 

технічну можливість використання відходів ТЕС в дорожньому будівництві 

були:  

 «Техническиеуказания по использованию зол уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения 

земляного полотна и устройства дорожных оснований и покритий 

автомобильных дорог» ВСН 185-75( М.,1976). 

 «Методические рекомендации по использованию золошлаковых смесей 

ТЕС для устройства укрепленных оснований и морозозащитных слоїв 

дорожніх одежд» (СоюздорНИИ. М., 1977). 
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 «Методические рекомендации по технологи применения в асфальто бетон 

еотвальных золошлаковых смесей теплоэлектростанций» (Союздор НИИ. 

М., 1978).  

 

Вони основані на узагальнених результатах досліджень «СоюздорНИИ» 

та його філіалів («Гипродор НИИ», «Держдор НДІ») та ряду інших науково-

дослідних організацій з врахуванням виробничого досвіду. 

Завдяки багаторічним дослідженням наукового колективу НДІ в’яжучих 

речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського при Національному університеті 

будівництва і архітектури розроблені наукові основи, технологічні прийоми та 

нормативно-технічні документи з виготовлення шлако-лужних в’яжучих при 

використанні відходів ТЕС. Подальший розвиток класифікація лужних 

цементів отримала в Державному стандарті ДСТУ Б В.2.7-181:2009 «Цементи 

лужні. Технічні умови». Цим стандартом передбачається гармонізація 

споживчих властивостей цементів, наближення наведених в ньому технічних 

вимог до технічних вимог, прийнятих в європейському стандарті ЕN 197-1. 

ДСТУ Б В.2.7-181 охоплює досить широке коло речовин, що можуть 

використовуватися в якості сировинних компонентів лужних цементів, 

враховуючи більш як 50-річний досвід промислового виробництва таких 

цементів, технічні спостереження за об'єктами будівництва на їх основі. 

Золожужелові суміші вже давно застосовуються в дорожньому 

будівництві в різних конструктивних елементах дорожнього одягу – від 

земляного полотна до верхніх шарів покриття автомобільних доріг різних 

категорій. Велика кількість прикладів використання золожужелових сумішей 

при влаштуванні насипу земляного полотна автомобільних доріг свідчить про 

те, що це є одним із важливих резервів у будівництві вітчизняних доріг і може 

вирішити проблему дефіциту ґрунтів в Україні, кар’єри яких вже розташовані 

на розпайованих землях. Золо-шлакові суміші використовують в якості 

матеріалу для спорудження насипів земляного полотна або малоактивної 

гідравлічної добавки у поєднанні з цементом при укріпленні ґрунтів на дорогах 

ІІІ-ІV категорій.  Не мало прикладів також застосування золожужелових 

сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних сумішей на основі бітумних 

в’яжучих. В таких сумішах відходи ТЕС застосовували як дуже важливу 

складову у вигляді мінерального порошку, а також як інертні наповнювачі. 

Практика застосування лужних цементів показала можливість 

використання негранульованих доменних шлаків, гранульованих шлаків інших 

виробництв при їх відповідній модифікації іншими речовинами. Лужні цементи 
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здатні до модифікування хімічними добавками, перш за все пластифікуючої і 

гідрофобізуючії дії. В разі виробництва таких цементів в умовному їх 

позначенні використовуються відповідні додаткові літери. Можливе також 

модифікування лужних цементів введенням мінеральної добавки у вигляді 

природної або випаленої глини (метакаолін) в кількості не більше 10% для 

покращання спеціальних властивостей цементу. 

Для використання в якості ґрунту земляного полотна автомобільних доріг 

необхідно дотримуватись вимог ДБН В.2.3-4, які передбачають застосовувати 

ґрунти за класифікацією, що відповідає ДСТУ Б В.2.1-2. Згідно цієї 

класифікації золожужелові суміші ТЕС відносяться до IV класу – техногенних 

дисперсних ґрунтів, до типу – відходи виробничої та господарської діяльності, 

до виду – золошлаки. Золожужелові суміші ТЕС можуть використовуватись як 

самостійно, так і як гранулометричні домішки до ґрунту для оптимізації його 

зернового складу. Це дає можливості для кожного конкретного об’єкту 

використовувати золожужелові суміші після отримання технологічних та 

фізико-механічних характеристик: оптимальної вологості, максимальної 

щільності скелету ґрунту, пористості, дійсної щільності, коефіцієнту фільтрації, 

характеристик міцності (кут внутрішнього тертя, питоме зчеплення), 

характеристик деформації (модуль пружності, модуль деформації, коефіцієнт 

поперечної деформації) та інші. 

Для використання при влаштуванні шарів дорожніх одягів з ґрунтів, 

укріплених в’яжучими матеріалами необхідно, щоб золожужелові суміші ТЕС 

відповідали вимогам ВБН В.2.3-218-541. Золожужелові суміші ТЕС можуть 

бути застосовані, як дрібні заповнювачі та крупні заповнювачі, що 

відповідаючи вимогам ДСТУ Б В.2.7-29  та ДСТУ Б В.2.7-74 до дрібних та 

крупних заповнювачів із відходів промисловості у різноманітних розчинах та 

сумішах загально-будівельного та дорожнього призначення. Зокрема при 

виготовленні бетонних сумішей у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.7-211, 

а також при влаштуванні неукріплених та укріплених щебеневих і гравійних 

шарів основ дорожніх одягів у відповідності з ВБН В.2.3-218-189. Крім того як 

компоненти в’яжучого золожужелові суміші ТЕС також можуть бути 

використані у виготовленні шлаколужних цементів на заміну традиційного 

портландцементу. З цією метою потрібно здійснити всі необхідні стандартні 

процедури проектування і підбору рецептів вказаних вище матеріалів, 

виконуючи необхідні лабораторні випробування. 

Золожужелові суміші ТЕС також можуть бути застосовані, як мінеральні 

компоненти органо-мінеральних сумішей, як холодних так і гарячих при 
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дотриманні вимог ТУУ В.2.7-45.2-00018112-239.  Такі органо-мінеральні 

суміші можуть бути використані, як при влаштуванні шарів основи, так і шарів 

покриття місцевих доріг при їх будівництві і реконструкції, а також 

капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального 

користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.  

При дотриманні вимог СОУ 42.1-37641918-104 золи-виносу та суміші 

золожужелові теплових електростанцій можуть бути застосовані для наступних 

видів робіт: 

 як складова в залежності від виду може застосовуватись при приготуванні 

цементобетонних сумішей для основи конструкцій дорожнього одягу 

жорсткого типу і для щебенево-піщаних та гравійно-піщаних сумішей 

укріплених цементом. 

 суміші золожужелові I групи призначаються для влаштування додаткових 

шарів основи дорожнього одягу (дренуючих та морозозахисних шарів), а 

також як складова суміші щебенево-піщаної або суміші ґрунтової. 

Золожужелові суміші цієї групи, укріплені неорганічними в'яжучими, 

придатні для будівництва основи дорожнього одягу. 

 суміші золожужелові ІІ групи можуть бути використані для будівництва 

основ тільки спільно з добавкою не менше ніж 50 % щебню або після їх 

укріплення неорганічними в'яжучими. 

 суміші золожужелові ІІІ групи можуть бути використані спільно з вапном 

або цементом для укріплення крупно-уламкових сумішей або незв’язних 

ґрунтів. 

 суміші золожужелові І-ІІІ групи можуть застосовуватись для будівництва 

насипів земляного полотна згідно з ДБН В.2.3-4, ВБН 2.3-218-171.  

Крім того, є потенційна можливість на основі простих додаткових 

досліджень розробити рекомендації по більш ефективному використанні 

золошлаків ТЕС в матеріалах для здійснення ямкового ремонту, особливо, для 

несприятливих умов згідно з ВБН В. 3.2-218-542, а також при виконанні робіт 

по влаштуванні шарів основи автомобільних доріг методом холодного 

ресайклінгу згідно з ВБН В.2.3-218-539 і роботах, що ще непередбачені 

чинними нормативними документами. 

 

 

. 
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3 Можливість доступу до золи та золожужелових матеріалів (власників 

сировини) 

 

В рамках проведення дослідження ГО Спільнота СВБ налагодила співпрацю із 

власниками сировини (золи та золо шлакових матеріалів) – ТОВ «ДТЕК 

ЕНЕРГО» щодо організації використання матеріалів, наслідком якої став 

укладений меморандум, у якому сторони висловили зацікавленість щодо 

дослідження та який регламентує процедуру доступу до золожужелових 

матеріалів. 

Впродовж січня - березня 2015р. ГО Спільнота СВБ провела низку презентацій 

та переговорів (всього 4 зустрічі) з власником золожужелових матеріалів 

(ЗШМ) для виявлення можливості доступу до ЗШМ як потенційної сировини 

для компаній-учасників Новороздільського індустріального парку (НРІП). Під 

час переговорів сторони вийшли на наступні домовленості: 

ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (як власник золожужелових матеріалів) має інтерес у 

розширені використання золожужелових матеріалів з метою зменшення потреб 

у складуванні матеріалів. На даному етапі компанія зацікавлена у використанні 

накопичених золожужелових матеріалів. Новостворювані матеріали можуть 

стати предметом пізнішого обговорення. Найбільш пріоритетним та 

перспективним сторони розглядають напрямок використання золожужелових 

матеріалів для дорожнього будівництва. Таке використання золожужелових 

матеріалів підтверджують передові західні та українські технології.  

З метою створення бізнес кейсу для переробників та розширення ринків збуту, 

ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» заінтересоване у використанні золожужелових 

матеріалів, що знаходяться у її власності, під час будівництва дороги до 

Новороздільського індустріального парку, проектно-кошторисна документація 

якої розробляється в рамках діючого проекту IPBU.01.01.00-18-486/11-00 

«Розвиток підприємництва шляхом облаштування інвестиційних земель міста 

Любачув та ґміни Любачув та рекультивації забруднених земель Яворівського 

району та міста Новий Розділ» Програми транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. Для цього власник готовий надавати 

сировину на умовах само завантаження та само вивозу без додаткової оплати за 

сировину. 
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З метою дотримання досягнутих домовленостей, передбачено оформлення 

наступних документів: 

 Включення ЗШМ як одного з компонентів дорожнього будівництва в 

проектно - кошторисну документацію будівництва дороги до 

Новороздільського індустріального парку – на етапі розробки робочого 

проекту об‘єкту дорожньої лінійної інфраструктури у рамках проекту 

IPBU.01.01.00-18-486/11-00 «Розвиток підприємництва шляхом 

облаштування інвестиційних земель міста Любачув та ґміни Любачув та 

рекультивації забруднених земель Яворівського району та міста Новий 

Розділ» Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-

Україна 2007-2013. 

 Документ, що підтверджує доступ до сировини та умови доступу – на 

етапі роботи керуючої компанії Новороздільського індустріального 

парку.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Зола сухого відбору в дорожньому будівництві може бути застосована як: 

- повільно твердіюче самостійне в’яжуче для влаштування шарів основ 

дорожніх одягів із укріплених ґрунтів та кам’яних матеріалів; 

- активна гідравлічна добавка у поєднанні з неорганічними в’яжучими 

(цементом або вапном) для влаштування шарів основ; 

- активна гідравлічна добавка у поєднанні з бітумними або полімер 

бітумними в’яжучими; 

- складова частина мінерального порошку або для його заміни при 

приготуванні асфальтобетонної суміші; 

Відвальні золожужелові суміші гідро видалення в дорожньому будівництві 

може бути застосована як: 

- техногенний ґрунт для влаштування дорожніх насипів; 

- матеріал, укріплений цементом або іншими в’яжучими, для влаштування 

шарів основ і додаткових шарів основ дорожніх одягів; 

- малоактивна гідравлічна добавка до вапна для приготування золо 

вапняних в’яжучих при укріпленні ґрунтів та кам’яних матеріалів; 

- на заміну мінерального порошку і частково піску при приготуванні 

асфальтобетону; 

- заповнювач для виготовлення важкого піщаного бетону. 
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