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ВСТУП 

 

 

Розгорнутий план конспекту лекцій складено відповідно до робочої 

програми навчальної дисципліни «Технології будівельних матеріалів і виробів з 

техногенної сировини».  

Розгорнутий план конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Технології 

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» містить у собі два 

змістових модуля: змістовий модуль №1 «Класифікації і загальні 

характеристики техногенних продуктів промисловості. Будівельні матеріали і 

вироби з металургійних шлаків» і змістовий модуль №2 «Будівельні матеріали і 

вироби з відходів паливної, хімічної, гірничодобувної і деревопереробної 

промисловості». Тематика лекцій охоплює основні наукові положення 

сучасного будівельного матеріалознавства щодо екологічної та економічної 

доцільності використання техногенної сировини у виробництві будівельних 

матеріалів і виробів, технологічних основ виробництва будівельних матеріалів і 

виробів на основі техногенних продуктів. Внаслідок вивчення дисципліни 

забезпечується глибоке засвоєння студентами знань в галузі ресурсозбереження 

і застосування вторинних ресурсів у технології будівельних матеріалів і 

виробів. 

Розгорнутий план конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Технології 

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» рекомендується до 

використання студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів». 
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Змістовий модуль 1 КЛАСИФІКАЦІЇ І ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНОГЕННИХ ПРОДУКТІВ ПРОМИСЛОВОСТІ. БУДІВЕЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАКІВ 

 

 

Тема 1 ПРОБЛЕМА СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА  

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕХНОГЕННИХ 

ПРОДУКТІВ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

План 

1.1 Задачі, які вирішуються при утилізації побічних продуктів 

промисловості. 

1.2 Доцільність використання побічних продуктів промисловості у 

виробництві будівельних матеріалів і виробів. 

1.3 Вибір напрямку утилізації промислових відходів. 

1.4 Класифікації техногенних продуктів промисловості. 

 

Проблеми сировини  для виробництва будівельних матеріалів. Екологічні 

проблеми при накопичуванні промислових відходів. Комплексне використання 

сировинних ресурсів, яке дозволяє вирішувати задачі з охорони навколишнього 

середовища, вивільняти цінні земельні угіддя, покривати потреби ряду 

перероблюючи галузей промисловості в сировині, яка в багатьох випадках є 

високоякісною, з первинною технологічною обробкою, знижувати питомі 

капітальні витрати на одиницю продукції і зменшувати  строк їхньої окупності, 

знижувати витрати основного виробництва на складування відходів, 

зменшувати витрати на нову продукцію. 

Доцільність використання побічних продуктів промисловості у 

виробництві будівельних матеріалів і виробів як досягнення можливостей  

задовольняння потреби в сировині для виробництва будівельних матеріалів, 

зменшення витрат на виробництво будівельних матеріалів у порівнянні з їхнім 

виробництвом на основі природної сировини, зниження собівартості 

будівельних матеріалів, отримання будівельних матеріалів з покращеними 

властивостями. 

Технологічна оцінка й економічні розрахунки для вибору напрямку 

утилізації техногенної сировини у виробництві будівельних матеріалів і 

виробів. 

Класифікація промислових відходів в залежності від галузі 

промисловості, де вони утворюються. Класифікація промислових відходів в 

залежності від домінуючих хімічних сполук у їхньому складі. Класифікація 

промислових відходів в залежності від умов їхнього утворення.  

 

Література: [1-4, 10-13, 74-79 та інші]. 
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Тема 2 ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТЕХНОГЕННИХ ПРОДУКТІВ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

План 
2.1 Побічні продукти металургійної промисловості.  

2.2 Побічні продукти теплової енергетики та паливної промисловості. 

2.3 Побічні продукти хімічної промисловості. 

2.4 Побічні продукти гірничодобувної промисловості. 

2.5 Побічні продукти переробки деревини. 

2.6 Побічні продукти виробництва будівельних матеріалів. 

 

Визначення, утворення, різновиди, хімічний склад, визначення модуля 

основності, класифікація за модулем основності, фазовий склад металургійних 

шлаків. Вплив хімічного та фазового складу металургійних шлаків на їхню 

гідравлічну активність. Визначення, характеристики й утворення металургійних 

шламів: нефелінових, бокситових, сульфатних, монокальцієвих. 

Різновиди побічних продуктів при добуванні та збагаченні вугілля. 

Утворення та характеристики шахтних і розкривних порід. Утворення та 

характеристики відходів вуглезбагачення: кускових, шламових і «хвостів 

флотації». Різновиди побічних продуктів при спалюванні твердих видів палива 

в котлоагрегатах ТЕС. Визначення, утворення, хімічний, фазовий і 

гранулометричний склади, класифікації зол-винесення та паливних шлаків.  

Визначення, утворення та характеристики електротермофосфорних 

шлаків. Визначення, різновиди, утворення та характеристики гіпсовмісних 

побічних продуктів: фосфогіпсу, фосфонапівгідріту й інших. Визначення, 

різновиди, утворення та характеристики вапняних побічних продуктів: 

карбідного вапна, вапняних відходів содового виробництва й інших. 

Визначення, різновиди, утворення та характеристики залізистих побічних 

продуктів: піритних недогарків, шламів анілінофарбових заводів й інших. 

Визначення, різновиди, утворення та характеристики сірковмісних і 

кремнеземистих побічних продуктів: сіштофу, «хвостів» сірчаних плавок, 

кремнегелю, відходів суперфосфатного виробництва й інших.  Визначення, 

різновиди, утворення та характеристики відходів целюлозно-паперового 

виробництва: гідролізного лігніну, воску й інших. Визначення, різновиди, 

утворення та характеристики добавок ПАР і електролітів.  

Визначення, різновиди, утворення та характеристики побічних продуктів 

гірничодобувної промисловості: попутно-добувних порід, відходів збагачення 

при добуванні і переробці залізних руд, флюсів і вогнетривів, відходів 

збагачення в важких суспензіях горючих сланців, відсівів при виробництві 

щебеню з гірських порід й інших. 

Визначення, різновиди, утворення та характеристики побічних продуктів 

переробки деревини:  твердих (кускових), м’яких (стружка, тирса) й інших. 
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Визначення, різновиди, утворення та характеристики побічних продуктів 

виробництва будівельних матеріалів: цементного пилу, азбоцементних 

відходів, відходів скляного, полімерного, керамічного й інших виробництв. 

 

Література: [1-4, 10-13, 74-79 та інші]. 

 

 

Тема 3 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ  

З МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАКІВ 

 

 

План 
3.1 В’яжучі матеріали на основі металургійних шлаків. 

3.2 Заповнювачі на основі металургійних шлаків. 

3.3 Бетони на основі  металургійних шлаків. 

 

Використання доменних шлаків у виробництві портландцементного 

клінкеру. Визначення, типи, позначення, склади, виробництво, властивості та 

використання портландцементів з добавкою доменного шлаку як активної 

мінеральної добавки. Визначення, типи, позначення, склади, виробництво, 

властивості та використання шлакопортландцементів. Визначення, типи, 

позначення, склади, виробництво, властивості та використання безклінкерних 

шлакових в’яжучих: сульфатно-шлакових  цементів, вапняно-шлакових 

цементів, шлаколужних в’яжучих. 

Визначення, отримання, властивості та використання щільного шлакового 

литого та відвального щебеню. Визначення, отримання, властивості та 

використання пористого шлакового щебеню. Визначення, отримання, 

властивості та використання гранульованого шлаку. Визначення, отримання, 

властивості та використання шлакової пемзи.  

Різновиди, склади, сировинні матеріали, виробництво, властивості та 

використання важких бетонів на основі металургійних шлаків. Різновиди, 

склади, сировинні матеріали, виробництво, властивості та використання 

дрібнозернистих бетонів на основі металургійних шлаків. Різновиди, склади, 

сировинні матеріали, виробництво, властивості та використання легких бетонів 

на основі металургійних шлаків. Різновиди, склади, сировинні матеріали, 

виробництво, властивості та використання ніздрюватих бетонів на основі 

металургійних шлаків. Різновиди, склади, сировинні матеріали, виробництво, 

властивості та використання шлаколужних бетонів на основі металургійних 

шлаків. Різновиди, склади, сировинні матеріали, виробництво, властивості та 

використання жаростійких бетонів на основі металургійних шлаків.  

 

Література: [ 1-4, 6, 8, 18, 20, 22, 23, 30, 32, 34-43, 48-62, 74-79 та інші]. 
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Змістовий модуль 2 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ  

З ВІДХОДІВ ПАЛИВНОЇ,  ХІМІЧНОЇ, ГІРНИЧОДОБУВНОЇ  

І ДЕРЕВОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

Тема 4 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ  

З ВІДХОДІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І ВУГЛЕДОБУВАННЯ 

 

 

План 
4.1 В’яжучі матеріали на основі золошлакових відходів. 

4.2 Пористі заповнювачі на основі золошлакових відходів. 

4.3 Застосування зол і шлаків ТЕС у виробництві будівельних 

матеріалів. 

4.4 Застосування відходів вугледобування у виробництві будівельних 

матеріалів. 

 

Різновиди, склади, виробництво, властивості та використання 

безклінкерних зольних в’яжучих: вапняно-зольного цементу й інших. 

Різновиди, склади, виробництво, властивості та використання 

портландцементу,  пуцоланових цементів і композиційних цементів з добавкою 

золи ТЕС.  

Виробництво, властивості та використання легких бетонів, в яких як 

крупний заповнювач застосовується паливний шлак. Виробництво, властивості 

та використання важких і легких бетонів, в яких як дрібний заповнювач або 

частина дрібного заповнювачу застосовується зола. Виробництво, властивості 

та використання бетонів, в яких як суміш заповнювачів застосовується 

золошлакова суміш. Визначення, сировина, властивості та використання 

аглопоритового щебіню, гравію і піску. Визначення, сировина, властивості та 

використання глинозольного гравію. Визначення, сировина, властивості та 

використання випалювального зольного гравію. Визначення, сировина, 

властивості та використання безвипалювального зольного гравію. 

 Підбір складу бетону та виготовлення бетону з використанням золи як 

активної мінеральної добавки і мікронаповнювачу, властивості та використання 

золовмісних бетонів. Склади та виготовлення цементних, цементно-вапняних 

та вапняних розчинів, в яких золу використовують як компонент, в якому 

поєднуються властивості активної мінеральної добавки, пластифікатору та 

мікронаповнювачу, властивості та використання золовмісних розчинів. 

Визначення золовмісного ніздрюватого бетону, в якому зола використовується 

як кремнеземистий компонент взамін кварцового піску, переваги та недоліки 

золи у порівнянні з кварцовим піском, різновиди, виробництво, властивості та 

використання золовмісних ніздрюватих бетонів. Використання золи як 

компоненту в’яжучого, використання золи як компоненту заповнювачу, склад 
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сировинної суміші, виробництво, властивості та використання силікатної цегли 

на основі золи ТЕС. Застосування золошлакових відходів як опіснюючих або 

паливовмісних добавок у виробництві керамічних виробів, застосування 

золошлакових відходів як основного компоненту у виробництві зольної цегли 

та пресованих виробів, застосування золошлакових відходів у виробництві 

плавлених виробів. 

Застосування відходів вугледобування та вуглезбагачення як опіснюючих 

і паливовмісних добавок і як основного компоненту у виробництві стінових 

керамічних виробів. Застосування вуглевмісних відходів як основної сировини 

у виробництві аглопоритового щебеню та піску. Застосування вуглевмісних 

відходів у виробництві керамзитового гравію. 

 

Література: [1-4, 5, 7-9, 24, 25, 30, 34-40, 43, 45-58, 68-73, 74-79 та інші]. 

 

   

Тема 5 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ  

З ВІДХОДІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

План 

5.1 Матеріали на основі фосфорних шлаків, гіпсо- та вапновмісних 

побічних продуктів.  

5.2 Застосування залізистих, сірковмісних і кремнеземистих побічних 

продуктів, гідролізного лігніну. 

5.3 Застосування добавок ПАР і електролітів на основі побічних 

продуктів. 

 

Застосування фосфорних шлаків у виробництві в’яжучих речовин  як 

добавки при виробництві портландцементного клінкеру і як активної 

мінеральної добавки при виготовленні портландцементу та 

шлакопортландцементу, для виготовлення безвипалювальних солешлакових 

в’яжучих. Застосування фосфорних шлакових розплавів у виробництві 

будівельних матеріалів: шлакової пемзи, шлакової вати, литих виробів. 

Застосування фосфогіпсу для виготовлення будівельного гіпсу, високоміцного 

гіпсу, водостійкого гіпсового в’яжучого. Застосування фосфогіпсу у 

виробництві портландцементу як мінералізатору при випалі клінкеру і як 

добавки для регулювання строків тужавіння цементу по аналогії з природним 

гіпсом, у виробництві швидкотвердіючих і високоміцних сульфоалюмінатних 

цементів. Застосування гіпсовмісних продуктів (борогіпсу, фторогіпсу, 

титаногіпсу) як добавок для регулювання строків тужавіння цементу по 

аналогії з природним гіпсом. Застосування карбідного вапна для отримання 

вапняно-кремнеземистих в’яжучих і автоклавних матеріалів на їхній основі. 

Застосування дистелерних шламів для отримання вапняно-белітового 
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в’яжучого і силікатної цегли на його основі, для отримання вапновмісного 

в’яжучого та будівельних розчинів на його основі. Застосування содових 

відходів для отримання наповнювачу асфальтобетонних сумішей, лінолеуму, 

полівінілхлоридної плитки. 

Застосування піритних недогарків як залізистого компоненту у 

виробництві портландцементного клінкеру, як добавки для спучування 

керамзитового гравію, як добавки для зниження температури випалу у 

виробництві штучних пористих заповнювачів і кераміки, як основної сировини 

для виготовлення важких заповнювачів з підвищеною міцністю та 

кислотостійкістю, як основного компоненту для отримання пігментів. 

Застосування побічних продуктів виробництва сірки для виготовлення 

сірчаного цементу, просочувальних й інших матеріалів. Застосування 

крепмнегелю як водоутримуючої добавки в литі бетонні суміші. Застосування 

відходів суперфосфатного виробництва для виробництва декоративно-

облицювальних виробів. Застосування дисперсних висококремнеземистих 

відходів як мікронаповнювачу в бетонних сумішах. Застосування 

порошкоподібного кремнезему як кремнеземистого компоненту в ніздрюватих 

бетонах. Застосування сульфоалюмосилікатного продукту та відходів 

переробки каоліну для виготовлення цементів, які розширюються. Застосування 

каолінітових відходів для виготовлення вогнетривких виробів. Застосування 

гідролізного лігніну як вигоряючої і пороутворюючої добавки у виробництві 

керамічних виробів і штучних пористих заповнювачів, як наповнювачу 

асфальтових бетонів, як сировини для виготовлення лігнінових в’яжучих, як 

пластифікатору сировинного шламу й інтенсифікатору помелу цементу. 

Визначення, класифікація, різновиди, характеристики та використання 

добавок ПАР гідрофілізуючого типу на основі побічних продуктів хімічної 

промисловості. Визначення, класифікація, різновиди, характеристики та 

використання добавок ПАР гідрофобізуючого типу на основі побічних 

продуктів хімічної промисловості.  Визначення, класифікація, різновиди, 

характеристики та використання добавок-електролітів гідрофобізуючого типу 

на основі побічних продуктів хімічної промисловості. Визначення, 

класифікація, різновиди, характеристики та використання комплексних добавок 

на основі побічних продуктів хімічної промисловості.   

 

Література: [1-4, 26-33, 44, 45, 74-79 та інші]. 
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Тема 6 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З ВІДХОДІВ 

ГІРНИЧОДОБУВНОЇ І ДЕРЕВОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

План 

6.1 Будівельні матеріали та вироби з відходів гірничодобувної 

промисловості. 

6.2 Будівельні матеріали та вироби з відходів деревини. 

 

Отримання, характеристики та використання нерудних матеріалів на 

основі залізистих кварцитів і супутніх їм порід: залізокварцового щебеню, 

залізокварцового піску, відсівів подрібнення на щебінь кварцитових порід,  

супутніх продуктів при збагаченні руд, шламів збагачення залізних руд. 

Застосування тонкодисперсних  відходів збагачення руди у виробництві 

ніздрюватого бетону і силікатної цегли. Застосування відходів флотації 

алунітових руд у виробництві силікатної цегли. Застосування відходів 

титаново-магнетитових порід у виробництві в’яжучих і ніздрюватих бетонів. 

Визначення, різновиди, сировинна база, виробництво, властивості та 

використання будівельних виробів з відходів деревини на основі мінеральних 

в’яжучих: арболітових, фібролітових і тирсобетонних виробів.  Визначення, 

різновиди, сировинна база, виробництво, властивості та використання 

будівельних виробів з відходів деревини на основі органічних зв’язуючих: 

виробів з клеєної деревини, деревно-стружкових і деревно-тирсових плит. 

Визначення, різновиди, сировинна база, виробництво, властивості та 

використання будівельних виробів з відходів деревини без застосування 

в’яжучих: деревно-волокнистих плит і деревних пластиків. 

 

Література: [1-4, 14-19, 48-58, 65-67, 74-79 та інші]. 
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60 ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з мінерального 
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волокна. Терміни та визначення. 

61 ДСТУ Б В.2.7-209: 2009 Будівельні матеріали. Щебінь з доменного 

шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови. 

62 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні умови. 

63 ГОСТ 4598-86 (СТ РЕВ 4188-83) Плити деревоволокнисті. Технічні 

умови. 

64 ДСТУ Б В.2.7-275: 2011 Вироби вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні. 

Технічні умови (ГОСТ 24748-81, MOD). 

65 ДСТУ Б В.2.7-277: 2011 Плити цементно-стружкові. Технічні умови 

(ГОСТ 26816-86, MOD). 

66 ГОСТ 8904-81 Плити деревоволокнисті тверді з лакофарбовим 

покриттям. Технічні умови. 

67 ДСТУ Б В.2.7-271: 2011 Арболіт та вироби з нього. Загальні технічні 

умови (ГОСТ 19222-84, MOD). 

68 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів 

вуглевидобутку і вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови. 

69 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних 

будівельних виробів. Загальні технічні вимоги. 

70 ДСТУ Б В.2.7-61: 2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні 

рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1: 2003, NEQ). 

71 ДСТУ Б В.2.7-36: 2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові 

безцементні. Технічні умови. 

72 ДСТУ Б В.2.7-80: 2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. 

Технічні умови. 

73 ДСТУ Б В.2.7-7: 2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові 

дрібноштучні. Технічні умови (ЕN 771-3: 2003, NEQ). 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

 

74 Великий енциклопедичний словник - https://www.vedu.ru/bigencdic/. 

75 Державна науково-технічна бібліотека України - http://rs.gntb.gov.ua/. 

76 Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського - http://irbis-

nbuv.gov.ua/. 

77 Веда. Студентська електронна бібліотека. Українські і російські 

підручники та посібники з різних дисциплін - http://lib.ua-ru.net/. 

78 Электронная библиотека Библиотекарь. Ру - http://www.bibliotekar.ru/. 

79 ІСС Будстандарт - http://online.budstandart.com/. 
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Навчальне видання 

 

Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Технології 

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» для студентів 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 
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