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ВСТУП 

 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи розроблено 

відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Технології  

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини».  

Метою виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Технології  будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» є 

систематизація та закріплення  теоретичних знань та практичних навичок з 

даної дисципліни. 

Самостійна робота студента являється основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і 

відноситься до інформаційно-розвиваючих методів навчання. Самостійна 

робота може виконуватися студентом як за участі викладача, так і без його 

участі. 

У даному виданні наведено методичні вказівки, з якими студент повинен 

ознайомитися перед початком виконання самостійної роботи.  

Самостійна робота охоплює перелік питань для поглибленого вивчення 

дисципліни, перелік питань для самостійного опрацювання, перелік практичних 

завдань для самостійного виконання. Все це допоможе студентам підготуватися 

до поточного контролю знань, підсумкового контролю знань та контролю 

залишкових знань з дисципліни.  

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Технології  будівельних матеріалів і виробів з техногенної 

сировини» пропонуються 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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1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

 

Перед початком виконання самостійної роботи студент повинен 

ознайомитися з методичними вказівками і лише потім приступити до її 

виконання.  

Під час опанування переліку питань для поглибленого вивчення 

дисципліни, а також питань для самостійного опрацювання студент повинен 

читати та конспектувати тексти джерел інформації, переглядати відеозаписи, а 

також використовувати інші види та форми здобуття інформації.  

До того, як почати виконувати практичні завдання, студент повинен 

обрати вихідні дані, наведені в додатку А, згідно з номером варіанта, який він 

повинен обрати за своїм порядковим номером в списку групи, і лише після 

цього виконувати практичні завдання.  

Виконання самостійної роботи потрібно здійснювати поетапно згідно з 

календарним планом протягом поточного семестру, в якому вивчається 

навчальна дисципліна. 

Знання студентів, набуті в результаті виконання самостійної роботи, 

перевіряються під час поточного контролю знань у формі виконання модульних 

контрольних робіт, підсумкового контролю знань та контролю залишкових 

знань з дисципліни. 

 

 

2  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

1 Проблема накопичення промислових відходів на сучасному етапі 

розвитку промисловості.  

2 Завдання, пов’язані з вирішенням питань утилізації побічних 

продуктів промисловості.  

3 Класифікація промислових відходів залежно від галузі промисловості, 

де вони утворюються.  

4 Аналіз побічних продуктів металургійної промисловості.  

5 Аналіз  побічних продуктів паливної промисловості.  

6 Аналіз  побічних продуктів хімічної промисловості.  

7 Аналіз  побічних продуктів гірничодобувної  промисловості.  

8 Аналіз  побічних продуктів переробки деревини.  

9 В’яжучі матеріали, що виготовляються на основі металургійних 

шлаків: портландцемент, шлакопортландцемент. 

10 В’яжучі матеріали, що виготовляються на основі металургійних 

шлаків: безклінкерні шлакові в’яжучі. 
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11 Щільні заповнювачі, що виготовляються на основі металургійних 

шлаків. 

12 Важкі бетони, що виготовляються  на основі металургійних шлаків. 

13 Дрібнозернисті  бетони, що виготовляються на основі металургійних 

шлаків. 

14 Легкі бетони, що виготовляються на основі металургійних шлаків. 

15 Жаростійкі бетони, що виготовляються на основі металургійних 

шлаків. 

16 Шлаколужні бетони, що виготовляються на основі металургійних 

шлаків. 

17 В’яжучі матеріали, що виготовляються на основі золошлакових 

відходів. 

18 Використання паливних зол, шлаків і золошлакових сумішей як 

заповнювачів. 

19 Штучні пористі заповнювачі, що виготовляються на основі паливних 

зол і шлаків. 

20 Застосування золи як активної добавки до бетону. 

21 Застосування золи в будівельних розчинах. 

22 Застосування золи для виготовлення ніздрюватих бетонів. 

23 Силікатна цегла, що виготовляється на основі золи і шлаків ТЕС. 

24 Керамічні вироби, що виготовляються  на основі золи і шлаків ТЕС. 

25 Плавлені вироби, що виготовляються  на основі золи і шлаків ТЕС. 

26 Будівельні матеріали, що виготовляються на основі фосфорних 

шлаків. 

27 Будівельні матеріали, що виготовляються на основі гіпсовмісних 

побічних продуктів. 

28 Будівельні матеріали, що виготовляються на основі вапновмісних 

побічних продуктів. 

29 Застосування піритних недогарків і побічних продуктів виробництва 

сірки у процесі виробництва будівельних матеріалів. 

30 Будівельні матеріали, що виготовляються на основі кремнеземистих і 

сульфоалюмінатних відходів. 

31 Застосування добавок поверхнево-активних речовин, основою яких є 

побічні продукти хімічної промисловості, у виробництві будівельних 

матеріалів. 

32 Застосування добавок електролітів, основою яких є побічні продукти 

хімічної промисловості, у виробництві будівельних матеріалів. 

33 Застосування комплексних добавок, основою яких є побічні продукти 

хімічної промисловості, у виробництві будівельних матеріалів. 

34 Нерудні матеріали, основою яких є залізисті кварцити і супутні їм 

породи. 

35 Автоклавні матеріали, основою яких є побічні продукти 

гірничодобувної промисловості. 
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36 Будівельні матеріали і вироби, що виготовляються з відходів деревини 

на основі мінеральних в’яжучих. 

37 Будівельні матеріали і вироби, що виготовляються з відходів деревини 

на основі органічних в’яжучих. 

38 Використання побічних продуктів виробництва будівельних 

матеріалів у процесі виробництва будівельних матеріалів. 

 

 

3  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

1 Вибір напрямку утилізації промислових відходів. 

2 Класифікація промислових відходів у залежності від домінуючих 

хімічних сполук у їхньому складі. 

3 Класифікація промислових відходів у залежності від умов їхнього 

утворення.  

4 Аналіз  побічних продуктів виробництва полімерних матеріалів.  

5 Аналіз  побічних продуктів виробництва будівельних матеріалів. 

6 Аналіз  побічних продуктів міського господарства. 

7 Пористі заповнювачі, основою яких є металургійні шлаки. 

8 Матеріали, виготовлені  з розплавів металургійних шлаків: шлакова 

вата,  шлакове лиття, шлакоситали. 

9 Використання відходів вуглевидобування у процесі виробництва 

будівельних матеріалів. 

10 Застосування гідролізного лігніну у процесі виробництва будівельних 

матеріалів. 

11 Застосування побічних продуктів коксохімічного виробництва у 

виробництві будівельних матеріалів. 

12 Автоклавні матеріали, що виготовляються на основі відходів 

гірничодобувної промисловості. 

13 Будівельні матеріали та вироби, що виготовляються з відходів 

деревини без застосування в’яжучих. 
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4  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ 
 

 

Вихідні дані для виконання практичних завдань наведено в додатку А.  

Номер варіанта обирається згідно з порядковим номером студента у 

списку групи:  

 №1, №6, №11, №16, №21 – варіант №1; 

 №2, №7, №12, №17, №22 – варіант №2; 

 №3, №8, №13, №18, №23 – варіант №3; 

 №4, №9, №14, №19, №24 – варіант №4; 

 №5, №10, №15, №20, №25 – варіант №5.  
 

 

Завдання 1 

Визначити коефіцієнт основності шлаку, якщо вміст оксидів у його 

хімічному складі складає, %: СаО=44,9; SiO2=35,7; Al2O3=11,1; Fe2O3=0,7; 

MgO=4,6; R2O=2,3; SO3=0,7. За коефіцієнтом основності визначити групу 

шлаку, дати оцінку властивостям, обґрунтувати доцільну галузь використання. 
 

 

Завдання 2 

Визначити показник якості шлаку, якщо вміст оксидів у його хімічному 

складі складає, %: СаО=44,9; SiO2=35,7; Al2O3=11,1; Fe2O3=0,7; MgO=4,6; 

R2O=2,3; SO3=0,7. Оцінити якість шлаку, обґрунтувати доцільну галузь 

використання. 
 

 

Завдання 3 
Визначити питому площу поверхні доменного гранульованого шлаку, 

якщо середній діаметр його зерен d складає 0,315 мм, густина зерен ρ -1,0 г/см
3
, 

пустотність П - 40%.
 
Від яких факторів залежить величина питомої площі 

поверхні доменного гранульованого шлаку? На які властивості доменного 

гранульованого шлаку впливає величина його питомої площі поверхні? 
 

 

Завдання 4 
Визначити об’єм відвалу і масу шлаку у відвалі, якщо довжина відвалу l 

складає 5 м,  висота відвалу h - 1,2 м, насипна густина шлаку ρн - 1400 кг/м
3
. З 

якою метою визначаються дані характеристики? 
 

 

Завдання 5 
Визначити  вологість  шлакового  щебеню,  якщо маса вихідного щебеню 

m0 складає 3 кг, маса висушеного щебеню mc - 2,85 кг. Визначити вологість 
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шлакового піску, якщо маса вихідного піску m0 складає 1 кг, маса висушеного 

піску mc - 0,96 кг. Дати оцінку отриманих результатів. 
 

 

Завдання 6 
Визначити водопоглинання шлакового щебеню, якщо маса висушеного 

шлаку mс складає 200 г, маса шлаку, насиченого водою, mн - 225 г. Дати оцінку 

отриманого результату. 
 

 

Завдання 7 

Визначити об’єм міжзернових пустот у шлаковому щебені, якщо в 

циліндрі зі шлаковим щебенем ємністю V=10 л об’єм долитої води Vв складає 

4,5 л. Дати оцінку отриманого результату. 
 

 

Задача 8 
Визначити кількість неспаленого вугілля у паливному шлаку, якщо маса  

вихідної проби m1 складає 1 г, маса проби після прожарювання  m2 - 0,95 г. 

Дати оцінку отриманого результату. Обґрунтувати доцільну галузь 

застосування паливного шлаку. 
 

 

Завдання 9 
Визначити величину економічного ефекту за використання золи ТЕС у 

процесі виробництва зольного гравію (n1=0,9; a=900; n2=0,75; C1=120; C2=1450; 

C3=100; K1=220; K2=1200; K3=180) і аглопоритового гравію (n1=0,4; a=400; 

n2=0,4; C1=90; C2=1450; C3=75; K1=123; K2=1200; K3=110). Обрати ефективний 

напрямок утилізації золи ТЕС, обґрунтувати прийняте рішення. 
 

 

Завдання 10 
Побудувати графік залежності термінів тужавіння шлаколужних 

в’яжучих від модуля основності шлаку та виду лужного компоненту за даними, 

наведеними в табличному вигляді. Оцінити вплив основності шлаків та виду 

лужного компоненту на терміни тужавіння шлаколужних в’яжучих. 

 

№ 

з/п 

Шлак Модуль 

основності 

Лужний 

компонент 

Терміни тужавіння,  

год-хв 

1 

2 

3 

Основний 

Нейтральний 

Кислий 

0,65 

0,98 

1,47 

 

NaOH 

1-10 

0-45 

0-37 

1-58 

1-37 

0-58 

4 

5 

6 

Основний 

Нейтральний 

Кислий 

0,65 

0,98 

1,47 

 

Na2CO3 

1-43 

1-20 

0-43 

2-27 

2-05 

1-15 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 – Вихідні дані для виконання практичних завдань  

 

Номер 

задачі 

Номер  

варіанта 
Вихідні дані 

1 2 3 

1 
1 

СаО=46,17%; SiO2=38,44%; Al2O3=7,51%; Fe2O3=0,47%; 

MgO=5,72%; R2O=0,89%; SO3=1,43% 

2 
СаО=44,78%; SiO2=39,44%; Al2O3=6,88%; Fe2O3=0,33%; 

MgO=7,63%; R2O=0,95%; SO3=0,88% 

3 
СаО=47,17%; SiO2=38,16%; Al2O3=7,65%; Fe2O3=0,48%; 

MgO=6,11%; R2O=0,95%; SO3=1,68% 

4 
СаО=42,0%; SiO2=31,0%; Al2O3=18,5%; Fe2O3=0,4%; 

MgO=4,9%; R2O=2,4%; SO3=0,8% 

5 
СаО=38,4%; SiO2=33,4%; Al2O3=14,8%; Fe2O3=0,5%; 

MgO=8,2%; R2O=3,8%; SO3=0,9% 

2 
1 

СаО=47,17%; SiO2=38,16%; Al2O3=7,65%; Fe2O3=0,48%; 

MgO=6,11%; R2O=0,95%; SO3=1,68% 

2 
СаО=38,4%; SiO2=33,4%; Al2O3=14,8%; Fe2O3=0,5%; 

MgO=8,2%; R2O=3,8%; SO3=0,9% 

3 
СаО=44,9%; SiO2=35,7%; Al2O3=11,1%; Fe2O3=0,7%; 

MgO=4,6%; R2O=2,3%; SO3=0,7% 

4 
СаО=42,0%; SiO2=33,0%; Al2O3=21,2%; Fe2O3=0,2%; 

MgO=1,2%; R2O=1,4%; SO3=0,9% 

5 
СаО=46,17%; SiO2=38,44%; Al2O3=7,51%; Fe2O3=0,47%; 

MgO=5,72%; R2O=0,89%; SO3=1,43% 

3 1 d=0,315 мм;  ρ=1,5 г/см
3
;  П=38% 

2 d=0,63 мм;  ρ=1,0 г/см
3
;  П=42% 

3 d=1,25 мм;  ρ=1,8 г/см
3
;  П=46% 

4 d=2,5 мм;  ρ=2,2 г/см
3
;  П=50% 

5 d=5 мм;  ρ=2,0 г/см
3
;  П=54% 

4 1 l=7 м;  h=1,5 м; ρн=1400 кг/м
3
 

2 l=10 м;  h=1,8 м; ρн=1350 кг/м
3
 

3 l=5 м;  h=1,2 м; ρн=1420 кг/м
3
 

4 l=6 м;  h=1,6 м; ρн=1300 кг/м
3
. 

5 l=12 м;  h=2,0 м; ρн=1375 кг/м
3
 

5 1 Щебінь: m0=3 кг, mc=2,81 кг; пісок: m0=1 кг, mc=0,98 кг  

2 Щебінь: m0=3 кг, mc=2,94 кг; пісок: m0=1 кг, mc=0,96 кг 

3 Щебінь: m0=3 кг, mc=2,90 кг; пісок: m0=1 кг, mc=0,92 кг 

4 Щебінь: m0=3 кг, mc=2,88 кг; пісок: m0=1 кг, mc=0,94 кг 

5 Щебінь: m0=3 кг, mc=2,85 кг; пісок: m0=1 кг, mc=0,9 кг 
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Продовження таблиці А.1 

 

1 2 3 

6 1 mс=200 г; mн=205 г 

2 mс=200 г; mн=210 г 

3 mс=200 г; mн=215 г 

4 mс=200 г; mн=218 г 

5 mс=200 г; mн=203 г 

7 1 V=10 л; Vв=4,8 л 

2 V=10 л; Vв=4,3 л 

3 V=10 л; Vв=4,7 л 

4 V=10 л; Vв=5,1 л 

5 V=10 л; Vв=4,6 л 

8 1 m1=1 г; m2=0,97 г 

2 m1=1 г; m2=0,85 г 

3 m1=1 г; m2=0,9 г 

4 m1=1 г; m2=0,95 г 

5 m1=1 г; m2=0,88 г 

9 

1 

Цемент: n1=0,15; a=40; n2=0,09; C1=100; C2=1450; C3=90; 

K1=240; K2=1200; K3=200 

Глинозольний гравій: n1=0,8; a=500; n2=0,7; C1=150; 

C2=1450; C3=120; K1=260; K2=1200; K3=240 

2 

Зольний гравій: n1=0,9; a=900; n2=0,75; C1=120; C2=1450; 

C3=100; K1=220; K2=1200; K3=180 

Аглопоритовий гравій: n1=0,4; a=400; n2=0,4; C1=90; 

C2=1450; C3=75; K1=123; K2=1200; K3=110 

3 

Силікатна цегла: n1=0,5; a=500; n2=0,2; C1=1000; C2=1450; 

C3=750; K1=1200; K2=1200; K3=1000 

Керамічна цегла: n1=0,3; a=100; n2=0,2; C1=1200; C2=1450; 

C3=1000; K1=1400; K2=1200; K3=1200 

4 

Цемент: n1=0,15; a=40; n2=0,09; C1=100; C2=1450; C3=90; 

K1=240; K2=1200; K3=200 

Ніздрюватий бетон: n1=0,4; a=90; n2=0,3; C1=150; 

C2=1450; C3=120; K1=220; K2=1200; K3=140 

5 

Силікатна цегла: n1=0,5; a=500; n2=0,2; C1=1000; C2=1450; 

C3=750; K1=1200; K2=1200; K3=1000 

Цемент: n1=0,15; a=40; n2=0,09; C1=100; C2=1450; C3=90; 

K1=240; K2=1200; K3=200 
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Закінчення таблиці А.1 

 

1 2 3 

10 
1 

Основний шлак: М0=1,3; нейтральний шлак: М0=1,0;  

кислий шлак: М0=1,4 

2 
Основний шлак: М0=1,4; нейтральний шлак: М0=1,1;  

кислий шлак: М0=1,5 

3 
Основний шлак: М0=1,5; нейтральний шлак: М0=0,9;  

кислий шлак: М0=1,6 

4 
Основний шлак: М0=1,45; нейтральний шлак: М0=0,95; 

кислий шлак: М0=1,7 

5 
Основний шлак: М0=1,35; нейтральний шлак: М0=1,05;  

кислий шлак: М0=1,55 
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