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ДОСЛ1ДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТ1 ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНИХ ЗОЛ У СКЛАД1
ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТ1В

Складн! умови сьогодення, як1 пов’язан! з енергетичною та еколог!чпою кризою, 
обумовлюють необхщ псть пошуку шлях1в виробпицтва нових, б1льш ефективпих, 
еколог1чно чистих буд1вельних матер)ал1в. Серед перспективних нагтрямк1в розв’язання 
даних проблем можна ввдлити зб1льшення використапня в1дход1в епергетично! 
промисловосп при виробництв! цемент1в та бетон1в на i'x o c h o b i . Особливу yeai'y  варто 
прид1лити розробленню лужних золовм1сних цемент1в, як! М1стять у  своему склад! до 80% 
золи-винесення. Иауковц! 11Д1ВМ !м. Глуховського в результат! багатор!чних досл!джеиь 
показали, що використання лужних золовм!сних цемент!в у склад! бетоп!в дозволяе 
покращити так! характеристики штучного камеию як атмосферост!йк!сть, корозгйна 
ст!йк!сть, морозост!йк!сть тоию[1-3]. Також сл!д в!дм!тити, що застосувания najufsnnx зол у 
склад! буд!вельних матер!ал!в забезпечуватиме буд!вельну галузь багатим джерелом 
дешево!, !нод! частково п!дготовлено!' сировини.

Однак використання значно! к!лькост! золи у склад! цемент!в, може бути 
проблематичним, враховуючи нестаб!льн!сть х1м!ко-м!нералог!чного складу даних в!дход!в. 
Тому виникас необх!дшсть у ноглибленн! досл!джень в нанрямку покрашення властивостей 
цеме1[т!в з! значним вм!стом паливних зол теплових електростаиц!й.

О б’ектом досл!джеиь були лужи! золовм!сн! цементи. Як осповн! компоненти 
використовували в!тчизнян! паливн! золи та лужн! компоненти. Для активан!! системи 
застосовували портландцемент та мелений 1ранульований домепний шлак

Висновки
Проведен! досл!джепня засв1дчили можлив!сть використання вс!х розглянугих 

матер!ал!в для виробництва ефективних в ’яжучих речовин. На основ! вс!х зол отримано 
цементи як! характеризутоться м!ц1т!стю при стиску па 7 добу твердпеппя в нормальиих 
умовах у  межах 20,.38.. .25,18 МПа, а на 28 добу -  30,7. ..44,23 МПа (марки МЗОО та М400). 
При р!в1шх умовах з найкращого боку себе показали золи !з найвитцим вм!стом оксид!в 
алюм!н)ю та кремн!ю(8!02+А120з),.

BcraHOBJteHo, що вм!ст НВЧ мае негативнпй вплив на к!нетику набору м!цност!, але не 
с таким критичним, як для традпщйних в ’яжучих речовин. Це дае можлив!сть 
використовувати золи !з вм!стом НВЧ б!льше 5%, у склад! лужних цемент!в. Отже, отриман! 
результати в!дкрнвають можлив!сть створення ефектпвних цемент!в загальнобуд1вельного 
призначеиня па основ! паливних зол !з наперед задапими властивостями.
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