










РЕФЕРАТ 

 

 

Магістерська дисертація на тему: «Мінеральне в’яжуче з використанням 

закарпатського перліту»:      с.  ,      рис.  ,     табл.  ,    додатки  ,     джерел   . 

Досліджено залежність складу та властивостей в’яжучого матеріалу 

різного ступеню випалу від кількісного вмісту закарпатського перліту як 

компоненту в вихідній сировинній суміші. 

Проведено комп’ютерні розрахунки та аналіз складу сировинних 

сумішей і показано залежність характеристик мінеральних в’яжучих від 

можливої концентрації перліту. 

Виявлено особливості фазоутворення і властивостей в’яжучих різного 

ступеню випалу при застосуванні перліту в складі вихідних сумішей 

природної та техногенної сировини відмінного хіміко-мінералогічного 

складу.  

 

В`ЯЖУЧІ МІНЕРАЛЬНІ, ПЕРЛІТ, СУМІШ СИРОВИННА, ВИПАЛ, 

ТЕМПЕРАТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД,  ВЛАСТИВОСТІ. 



ABSTRACT 

 

 

Master's dissertation on the topic: «Mineral binder with transcarpathian 

perlite»: pages    ,  pictures   ,  tables   ,  appendices  , sources   . 

The dependence of the composition and binder properties of different degrees 

of firing on the quantitative content of transcarpathian perlite as a component in the 

raw material mix is investigated. 

Computer calculations and analysis of the composition of raw mixtures have 

been carried out and the dependence of the characteristics of mineral binders on the 

possible concentration of perlite is shown. 

The features of phase formation and binders properties of different degrees of 

firing, when using perlite in composition of the initial mixes of natural and man-

made raw materials of different chemical-mineralogical composition are revealed. 

 

MINERAL BINDERS, PERLITE, RAW MIX, FIRIING, TEMPERATURE, 

PHASE COMPOSITION, CLINKER, PROPERTIES. 
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ВСТУП 

 

 

Підвищення конкурентоспроможності та техніко-економічної 

ефективності національного виробництва мінеральних в’яжучих матеріалів 

пов’язано із розширенням сировинної бази та вдосконаленням технології 

відповідно до сучасних вимог ресурсозбереження. 

Одним із напрямків вирішення цієї задачі стали розробки по 

використанню в технології цементу породи вулканічного походження - 

базальту, виконані на кафедрі хімічної технології композиційних матеріалів 

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». 

Серед розповсюджених в Україні порід вулканічного походження 

вагоме місце за запасами займає перліт Берегівського родовища 

Закарпатської області. Цей матеріал, головним чином, застосовується для 

виготовлення спученого перліту, що використовують в будівництві та 

агропромисловому комплексі. 

Разом з цим, підвищення ефективності роботи по експлуатації кар’єру 

Берегівського родовища потребує розширення напрямків практичного 

використання закарпатського перліту.  Одним із таких перспективних  

напрямків може стати масоємне виробництво цементів.  

Вирішення цієї задачі потребує поглиблення наукових уявлень про 

вплив хіміко-мінералогічного складу закарпатського перліту як компоненту 

вихідної сировинної суміші на фазоутворення та властивості  в’яжучого 

матеріалу, в напрямку чого виконана дана магістерська дисертаційна робота.  
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1 СИРОВИННІ МАТЕРІАЛИ В ТЕХНОЛОГІЇ СИЛІКАТНИХ В’ЯЖУЧИХ 

РЕЧОВИН 

 

 

Основною сировиною для виготовлення силікатних в’яжучих речовин є 

карбонатвмісні та глинисті природні матеріали, окрім яких застосовують 

деякі відходи інших галузей промисловості [1 - 4]. 

 

1.1 Критерії вибору сировини для виготовлення в’яжучих 

Реалізація хімічної технології силікатних в’яжучих речовин потребує 

використання сировинних матеріалів, що за своїм хіміко-мінералогічним 

складом мають забезпечити інтенсивне протікання фізико-хімічних процесів 

структуроутворення та отримання кінцевого продукту з їх заданими 

властивостями [5 - 8].   

В залежності від превалюючого оксиду сировину поділяють на три 

групи: 

- переважає CaO –  вапняний або карбонатний компонент;  

- переважають алюмосилікати – глинистий компонент;  

- коригуючі добавки, з якими вводиться необхідний компонент, якого 

не вистачає для досягнення заданих характеристик. 

Загальною вимогою до всіх компонентів сировинної суміші є сталість 

складу і мінімальна кількість небажаних домішок, таких як сульфати, сполук 

магнію, сполук, у складі яких є луги. 

Окрім хіміко-мінералогічного складу, критеріями вибору сировини для 

ефективної реалізації інноваційного проекту мають бути запаси сировини у 

родовищі, можливість довгострокової експлуатації кар’єру та стабільного 

постачання, наближеність джерела постачання основної сировини до 

виробництва в’яжучого.  
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1.1.1 Різновиди карбонатної сировини 

Для виробництва силікатних в’яжучих матеріалів, у тому числі 

портландцементу, використовують різні види карбонатвмісних порід: 

вапняки, крейду, мергелі, ракушняк, вапнякові туфи [2, 4, 9, 10].  

Вміст СаО в карбонатній сировині коливається в інтервалі 44 – 56 %, а 

в мергелях – 40 – 44 %. Найпоширенішою карбонатною сировиною для 

цементної промисловості є крейда, та вапняк. При цьому не рекомендується 

використовувати сильно доломітизовані та загіпсовані вапняки. Найменш 

бажані вапняки з вираженою кристалічною будовою (мармури), а також 

вапняки, що вміщують кремній [2]. Вказується, що така сировина має 

підвищену міцність, яка призводить до підвищених витрат енергії при 

подрібненні та помелі. 

За фізичними властивостями карбонатні породи поділяються на м’які, 

середньої твердості та щільні. 

М’які мають відносно високу кар’єрну вологість (від 15 до 37 %), 

середньої твердості – меншу вологість (від 10 до 18 %), щільні мають низьку 

кар’єрну вологість (від кількох долей до 6 %) [2]. 

До м’яких порід, що диспергуються водою, належать крейда, а також 

деякі різновиди мергелів. Крейда і м’які мергелі мають відносно велику 

кар’єрну вологість (від 15 — 20 – 30, а іноді й до 37 %), легко розробляються 

в кар’єрах, можуть подаватися на завод гідротранспортом, не вимагають для 

подрібнення великих витрат електроенергії, але обумовлюють підвищену 

витрату палива при випалюванні. Недоліком цього виду сировини є й те, що 

в осінньо-зимовий період вона змерзається, утруднюючи транспортування 

усіма видами транспорту, за винятком гідравлічного. 

Черепашники і туфи у воді, як правило, не розпускаються, кар’єрна 

вологість їх може в окремих випадках досягати 10 — 15, а іноді й 18 %. Вони 

легко розробляються і подрібнюються. 
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Вапняки представляють собою досить поширену, іноді досить складну 

за своїм складом гірську породу. Чисті вапняки зустрічаються в природі 

достатньо рідко. У вигляді домішки в них часто виявляються: магнезія, 

кремнезем, оксиди заліза, глина, а іноді і сірчаний колчедан. 

Вимоги, що пред’являються до вапняку з боку цементної і вапняної 

промисловості, зводяться переважно до того, щоб вапняк не містив 

шкідливих хімічних домішок, особливо магнію. Вапняки, в яких вміст окису 

магнію перевищує 3 – 4 % вже не є придатними для випалу на приготування 

цементу або вапна. Незважаючи на широке розповсюдження вапняків, 

зазначена вимога на його чистоту далеко не завжди задовольняється 

родовищами. 

Кремнезем проявляється у вапняку переважно в двох видах: в одних 

випадках він як би тісно перемішаний з вапняком; вапняк тоді приймає 

синюватий відтінок і велику твердість. В інших випадках кремнезем 

проявляється у вапняку у вигляді різного роду стягнень округлених форм, 

зазвичай темно-сірого кольору. Такі стягнення називають кременем. 

Глина як домішка до вапняку, проявляється також у двох видах: 

а) глина залягає в родовищі вапняку прошарками, незначної потужності 

(частіше по тріщинах або по площинах нашарування); 

б) глина тісно перемішана з вапняком настільки, що механічним 

шляхом їх розділити неможливо. 

Якщо вміст глини вапняно-глинистої породи не перевищує 15 %, то 

вона називається – «мергелистий вапняк»; при вмісті глини у вапняку від 15 

до 30 % породу називають «мергелем», а вище 30 % – «глиняним мергелем». 

Мергель представляє інтерес для видобутку частіше за все не як 

будівельний камінь, a як матеріал для виробництва цементу. Відомо, що 

сировиною для цього в'яжучого будівельного матеріалу найчастіше служить 

штучна суміш вапняку і глин – певної кількості, якості і хімічного складу. 

Але при виробництві цементу перевага найчастіше віддається природним 

вапняно-глинистим породам – мергелям, які при їх переробці доповнюються 
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тільки невеликими добавками відсутніх частин для виробництва цементу – 

глиною або вапняком. 

Всі вапняки представляють собою агрегати (поєднання) тільки одних 

зерен мінералу кальциту, або зерен кальциту в поєднанні з цементною 

речовиною, що їх скріплює. Розкид технічних характеристик різних сортів 

вапняку залежить перш за все від величини, форми і особливо, способу 

з’єднання між собою окремих частинок кальциту. Ці причини зумовлюють ту 

чи іншу міцність і пористість вапняку, а отже і стійкість його проти 

вивітрювання.  

Вапняки з масткими включеннями — малобажана сировина, оскільки її 

переробка, особливо в осінньо-зимовий період, надзвичайно утруднюється 

через змерзання та налипання. При подрібненні такої сировини внаслідок 

різної розмелюваності важко досягти стабільності складу шихти. Звичайно 

вона переробляється мокрим способом. 

Щільні вапняки мають низьку кар’єрну вологість (від кількох часток до 

5 — 6 %), різні твердість і міцність [2]. 

 

1.1.2 Різновиди глинистої сировини 

Глина є поширеною гірською породою,  яка складається з хімічних 

сполук – мінералів – головним чином групи алюмосиликатів. Від хіміко-  

мінералогічного складу глини залежать її властивості [4, 11, 12].  

Глинисті матеріали відрізняються за хіміко-мінералогічним складом і 

характеризуються високою дисперсністю. 

Глинисті мінерали поділяють на такі основні групи: каолінітову, 

галуазитову, монтморилонітову та гідрослюдисту. У природі частіше 

трапляються полімінеральні глини. 

До каолінітової групи належать каолініт, диккіт та накрит. Склад 

каолініту, %: SiO2 — 46,5; Аl2O3 — 39,5; Н2O — 14; формула 

Аl4[Si4О10](ОН)8, або Аl2O3 • 2SiO2, • 2Н2O. Каолініт має шарувату структуру і 

належить до мінералів із двошаровим пакетом. Пакет складається з 
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тетраедричного кремнійкисневого та октаедричного гідраргілітового шарів. 

Між окремими пакетами існує водневий зв’язок, оскільки стикаються сітки 

О
2-

 одного пакета та ОН
-
 — іншого. Завдяки наявності водневого зв’язку 

каолініт мало набухає і погано диспергується у воді. 

У кристалічній решітці каолініту ізоморфні заміщення відбуваються 

дуже рідко. Кристалізується каолініт у вигляді шестикутних лусочок, 

видовжених в одному напрямку. Розміри їх становлять від 0,3 до 4 мкм при 

товщині 0,05 — 2 мкм. Питома поверхня каолініту 15 м
2
/г. 

Диккіт і накрит є політипними модифікаціями каолініту і відрізняться 

за способами накладання ідентичних пакетів. 

До галуазитової групи належать галуазит, метагалуазит і феригалуазит. 

Склад галуазиту, %: SiO2 — 40,8; A12O3 — 34,7; H2O — 24,5; формула 

Al4[Si4O10](OH)8 • 4H2O, або Аl2O3 • 2SiO2 • 4H2O. У галуазиті послідовні 

каолінітові шари розміщені безладно один відносно одного, а вершини 

тетраедрів спрямовані позмінно вниз і вгору. Один іон кисню в тетраедрі 

заміщений слабкішим іоном ОН
-
. Молекулярна вода у шарі утримується 

слабко і легко видаляється. Водневий зв’язок між шарами досить міцний, 

внаслідок чого галуазит погано диспергується і малопластичний. 

Кристалізується галуазит у вигляді витягнутих трубчастих часточок або 

тонких пластинчастих кристалів із загнутими краями. Питома поверхня 

галуазиту — близько 40 м
2
/г. 

До монтморилонітової групи належать монтморилоніт, бейделіт, 

нонтроніт і саконіт. Склад монтморилоніту, %: SiO2 — 48,56; A12O3 — 11 — 

22; Fe2O3 — 5; MgO — 4 — 9; CaO — 0,8 — 3,5; H2O — 12 — 24; формула m 

{Mg3[Si4O10] • (OH)2} x p{[(AlFe
3+

)2Si4O10](OH)2} x nH2O, де m : р = 0,8...0,9 

(або Аl2O3 • 4SiO2 • nН2O). 

Монтморилоніт належить до мінералів із тришаровим типом пакета. У 

пакеті два зовнішніх шари складаються з кремнійкисневих тетраедрів, а 

внутрішній — з алюмокисневих октаедрів. Сусідні пакети завершуються 

сітками з іонів кисню, зв’язок між якими дуже слабкий. Тому в міжпакетний 
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простір легко проникають вода та інші полярні речовини, а також іони 

обмінних солей. Внаслідок цього решітка монтморилоніту розширюється, 

набухає і він легко диспергується у воді. В тетраедрах [SiO4]
4-

 частина атомів 

Si заміщена на атоми Al, а частина атомів Аl в октаедрах — на атоми Mg, Zn, 

Fe тощо. 

Кристалізується монтморилоніт у вигляді дуже дрібних часточок, що 

утворюють скупчення з розмитими контурами. Питома поверхня 

монтморилоніту близько 800 м
2
/г. Монтморилоніт входить до складу 

багатьох глин і є основним мінералом у бентонітах, аскангелях, фулярових 

землях. При використанні монтморилонітових глин вологість сировинного 

шламу, як правило, підвищується. 

До гідрослюдистої групи належать монотерміт, ілліт, глауконіт. Це 

проміжні сполуки між мінералами каолінітової групи і слюдами — продукти 

неповної каолінізації слюд. Кристалічна структура подібна до 

монтморилоніту, причому деякі атоми Si у тетраедрах заміщені на атоми Аl, 

а негативний заряд, що при цьому виникає, нейтралізується іонами К
+
. 

Гідрослюди не набухають, оскільки пакети сполучені міжпакетними 

катіонами. Іонообмінна здатність гідрослюд невелика. Питома поверхня 

гідрослюд близько 100 м
2
/г. Гідрослюда є одним з основних мінералів глин, 

що використовуються в цементній промисловості. 

Залежно від гранулометричного складу глинисті породи поділяються 

на власне глини, що містять близько 50 % часточок, дрібніших ніж 0,01 мм, у 

тому числі близько 25 % часточок, дрібніших ніж 0,001 мм, і з числом 

пластичності понад 17; суглинки, що містять 30 — 40 % часточок, дрібніших 

ніж 0,01 мм, у тому числі 10 — 25 % часточок, дрібніших ніж 0,001 мм, і з 

числом пластичності 7 — 17; леси — крихкі породи, що складаються в 

основному із часточок розміром 0,01—0,05 мм і мають велику пористість та 

низьку пластичність. 

До глинистих порід належать також аргіліти та глинисті сланці. 

Аргіліти є перехідною породою між глинами і сланцями. Під тиском 
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вищерозміщених шарів порід вони дегідратувались, частково зцементувались 

і тому характеризуються підвищеною твердістю. Сланці є кінцевим 

продуктом перекристалізації глин. Вони мають більшу, ніж глини, 

шаруватість, значну твердість, чітку кристалічну структуру, під механічним 

впливом розколюються на плитки, не диспергуються у воді [2]. 

Відповідно ДСТУ Б.В.2.7-60-97 глиниста сировина класифікується за 

основними ознаками: 

- вогнетривкiстю; 

- вмiстом Аl2О3; 

- вмiстом барвних оксидiв (Fе2О3 та ТiO2); 

- вмiстом водорозчинних солей; 

- мiнеральним складом; 

- вмiстом тонкодисперсних фракцiй; 

- вмiстом крупнозернистих включень; 

- пластичнiстю; 

- чутливiстю до сушiння; 

- механiчною мiцнiстю на вигин у сухому станi; 

- спiкливiстю; 

- вмiстом вiльного кремнезему; 

- спучуванiстю; 

- сумарною питомою активнiстю природних радiонуклiдiв [12]. 

У виробництві мінеральних гідравлічних в’яжучих речовин головним 

чином використовують полімінеральні глини, родовища яких найбільш 

поширені в Україні. 

 

1.2 Сировина вулканічного походження 

Породи вулканічного походження мають значне розповсюдження, в 

тому числі в Україні. Такі гірські породи утворилися внаслідок вулканічних 

вивержень.. Вони відрізняються за хімічним складом, структурно-
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текстурними особливостями і за ступенем збереження речовини порід [13 - 

14]. 

За хімічним складом ефузивні вулканічні гірські породи діляться на 

лужноземельні та лужні гірські породи і, крім того, на основні (недонасичені 

кремнекислотою), середні гірські породи (насичені кремнекислотою) і кислі 

гірські породи (пересичені кремнекислотою). Ступінь кристалізації лав, а 

також їх структура та текстура залежать від в’язкості розплаву і характеру 

його охолодження.  

До таких порід відносяться базальти, перліти, обсидіани, туфи, цеоліти.  

Проведена значна кількість досліджень по використанню вказаних 

порід для виготовлення будівельних матеріалів різного призначення, в тому 

числі в’яжучих.  

Історичним прикладом цього стало застосування будівельниками 

Древнього Риму вулканічного попелу з підніжжя Везувію як компоненту 

гідравлічного в’яжучого  на основі вапна [1 - 4]. 

Виявлено особливості фазового складу ряду порід вулканічного 

походження та показано відмінності їх кристалічних фаз у вихідному стані та 

після випалу [15, 16].  

Проведено аналіз впливу обсидіану, перліту, андезиту, базальту на 

ступінь спікання глинистої сировини  при випалі керамічних плиток та 

хімічно стійкої кераміки [17, 18]. В Румунії в 1971 р. отримано патент на 

використання вулканічних порід у виробництві кислотостійкої цегли. 

Запатентовано певний склад мас, у який входить 65 – 75 % породи 

вулканічного походження та 25 – 35 % вогнетривкої глини. Температура 

випалу виробів – 1180 – 1190 °С. У Німеччині була вивчена можливість 

використання кварцових порфирів і порфирових туфів для виробництва 

кислотостійких виробів. 

Створена та впроваджена у промисловість технологія виготовлення 

хімічно стійких виробів методом лиття розплаву базальту з модифікуючими 

добавками [19]. 
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Дослідженнями, проведеними на кафедрі ХТКМ під керівництвом  

О. О. Пащенка показана можливість використання базальту у виробництві 

цементу [20, 21]. 

Відзначено, що базальт є доволі міцною породою -  межа міцності при 

стисненні коливається від 30 до 200 МПа, що відповідає характеристикам 

щільних мармуровидних вапняків, твердих вапняків і мергелів. Тонке 

подрібнення таких порід до прийнятої в цементній промисловості 

дисперсності, яка характеризується залишком на ситі 008 в межах від 3,5 до 

12 мас. %, пов’язане зі збільшенням енергетичних витрат. Введення при 

помелі вапняковобазальтової сировинної суміші добавок ПАР, наприклад 

0,15 мас. % СДБ або 0,05. % технічного адипінату натрію (ТАН), скорочує 

час, необхідний па подрібнення до заданої питомої поверхні, на 10 - 50 і 12,5 

- 26 % відповідно. 

Оскільки встановлено, що реакційна здатність сировинних сумішей з 

базальтом несуттєво залежить від дисперсності базальтових частинок, у 

виробничих умовах вапняково-базальтові суміші розмелюють без зміни 

продуктивності сировинних млинів, при цьому виходять суміші більш 

грубого помелу (залишок на ситі 008 складав, мас. %: На 

Дніпродзержинському цементному заводі – 18 – 20; на Івано-Франківському 

– 14). 

На підприємствах з мокрим способом виробництва шлам з базальтом 

мав на 1,5 – 2 мас. % знижену вологість при збереженні нормальної 

плинності, що важливо для зниження енергоємності процесу випалу. У всіх 

випадках випал сумішей проходив нормально. 

Крім основних складових – оксидів кремнію, алюмінію, заліза і 

кальцію – базальти містять оксиди магнію, натрію і калію, титану, фосфору 

та інші, здатні впливати на процеси мінералоутворення при випалі 

базальтовмісних сировинних сумішей. Аналіз діаграм стану і виконані по 

ним розрахунки свідчать про те, що для отримання портландцементного 

клінкеру, що містить не більше 5 мас. % оксиду магнію і не містить вільного 
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вапна, можуть бути використані породи, оксид магнію в яких не перевищує 

12,5 мас. % (без урахування МgO, що вводиться з іншими компонентами). 

Кількість оксидів лужних металів в деяких базальтах таке, що із 

сумішей з ними отримують клінкер з вмістом лугів вище нормативного, що 

робить необхідним вивчення впливу лугів базальтів на мінералоутворення 

під час випалу. Оксиди титану, фосфору, марганцю, барію та інших 

домішкових компонентів містяться в базальтах в кількостях, здатних 

здійснювати мінералізуючий вплив на процеси випалу клінкеру і легувати 

клінкерні мінерали. 

Порівняння процесів, що проходять при нагріванні сировинних 

сумішей з базальтом і шихт з традиційних компонентів, показало, що має 

місце різний порядок формування фаз: в шихті з глиною первинні 

новоутворення представлені алюмінатами і двухкальцієвим силікатом, потім 

формується геленіт і пізніше з’являється аліт (рефлекс 0,304 нм реєструється 

після випалу при 1250 °С, інтенсивність цього рефлексу нижче, ніж на 

рентгенограмі суміші з базальтом після нагрівання до 1150 °С). 

Кількісна оцінка процесів зв’язування вапна при випалі шихт різного 

складу свідчить про уповільнення процесу засвоєння в сумішах з базальтом в 

порівнянні з контрольними глино – огарочними сумішами на стадії 

твердофазного спікання і значне прискорення реакцій мінералоутворення при 

температурах 1150 °С і вище у зв’язку з появою розплаву, що обумовлює 

завершення зв’язування вільного вапна при температурах нижчих, ніж в 

сумішах з глиною. 

В силу зазначених особливостей базальт є високореакційноздатним 

алюмосилікатним компонентом портландцементної сировинної суміші, 

придатним для повної заміни дефіцитних піритових огарків. 

Випал сировинних сумішей з базальтом можливий при понижених 

температурах, що сприяє зниженню енергоємності процесу. 
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Особливості мінералогічного складу базальтових клінкерів визначають 

кінетику процесів що відбуваються при твердінні і фазовий склад 

новоутворень. 

Дані рентгенофазового аналізу свідчать про наявність деякого 

індуктивного періоду після замішування базальтових цементів водою, що 

може бути викликано зниженою кількістю трикальцієвого алюмінату і 

підвищеною – алюмоферитів кальцію і клінкерного скла. 

Надалі процес тверднення розвивається досить швидко, в системі 

накопичуються тоберморитоподібні гідросилікати, які є основними носіями 

міцності в тривалі терміни тверднення. Присутні також Са(ОН)2 і С2SH2. При 

гідролізі алюмоферитної фази клінкеру можливе утворення гідроксидів 

алюмінію і заліза. Наявність продуктів гідратації трикальцієвого алюмінату в 

системі не відзначається, сульфовмісні продукти взаємодії гіпсу з 

алюмовмісними фазами клінкеру з’являються після гідролізу алюмоферитної 

фази. 

Однак в цілому гідратація цементів, отриманих з базальтових клінкерів, 

проходить з утворенням тих самих фаз, які формуються при твердненні 

цементу зі звичайних клінкерів. Відмінності полягають лише в деякому 

уповільненні процесу гідратації, що можна пояснити підвищеним вмістом 

алюмоферитів кальцію при зменшенні вмісту С3А, що характеризується 

високою швидкістю гідратації, а також наявністю лугів. На думку багатьох 

дослідників, луги сприяють утворенню на поверхні зерен цементу 

гелевидних оболонок, що перешкоджають проникненню води до ще 

негідратованих частин зерен. Переважне утворення гідросилікатів забезпечує 

високу міцність цементів після тривалого тверднення. 

Особливості фазового складу базальтових клінкерів і гідратації 

цементів з них обумовлюють їх фізико-механічні та будівельно-технічні 

властивості незалежно від того, отриманий клінкер випалом меленої або 

немеленої сировинної суміші [21]. 

 



20 
 

1.3 Напрямки використання перліту 

Перліт – це природний матеріал, який складається з вулканічного скла, 

у складі якого 70 – 75 % SiO2; 12 – 14 % AI2O3; 3 – 5 % Na2O; приблизно 

стільки ж К2О; до 1 % Fe2O3, CaO, МgО. Однією з особливостей перліту, як 

природного матеріалу, є наявність зв’язаної води. У відсотковому 

співвідношенні цей показник коливається від 2 до 5 %.  

На початку 20 століття було зроблено унікальне відкриття, яке 

дозволило поглянути на перліт з нового ракурсу і розширити сферу його 

використання. При нагріванні перліт випускає у вигляді пари зв’язану воду, 

яку містить у своєму складі. 

Під час цього процесу пори перліту розширюються, їх об’єм 

збільшується і вони набувають сферичної форми; перліт з такою структурою 

називається спученим. 

Якщо більш детально розглянути частинки такого спученого перліту, 

то можна побачити, що вони мають замкнену структуру комірок, а на 

поверхні будуть дрібні тріщини, через які й виходила пара. 

Такий спучений перліт має дуже важливу властивість – він 

гідрофільний, що дає йому змогу вбирати вологу та добре її утримувати, при 

цьому він може її так само добре віддавати. 

Тонкі гранули перліту здатні адсорбувати більше вологи, ніж грубі, 

більш крупні гранули. Саме тому широко використовується перлітовий пісок, 

який володіє цілим рядом цінних властивостей і характеристик. 

У звичайному стані він являє собою мінерал білого або сірого кольору, 

не є хімічно чи радіаційно небезпечним, не містить домішок важких металів, 

не горить. При цьому володіє унікальними тепло- та шумоізолційними 

властивостями.  

Переваги перліту: 

- Екологічність – перліт на 100 % екологічно чистий матеріал; 

- Тепло-, звукоізоляція – 3 см засипки дозволяють замінити 15 см цегли 

за теплопровідними характеристиками; 
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- Паропроникність – перліт дозволяє стінам дихати, створює 

природний мікроклімат, не викликає алергію; 

- Вогнетривкість – перліт не горить. Витримує температуру від 

-200 до +845 °С; 

- Довговічність – перліт зберігає унікальні властивості необмежену 

кількість часу. 

Значний внесок в розвиток науково-технічних засад технології та 

організації вітчизняного виробництва спученого перліту внесли праці 

українських вчених [22 - 26].  

Перліт набув широкого застосування в будівництві, металургії, 

кріогенній техніці, сільському господарстві, харчовій промисловості(Рис 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Напрямки використання перліту. 
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Найбільш популярною сферою застосування перліту є теплоізоляція та 

утеплення різних частин будівлі, це можуть бути підлоги, стіни, перекриття 

між поверхами, а також використовують при будівництві мансард або горищ. 

Слід враховувати, що з таким утеплювачем, автоматично виходить ще 

одна перевага, ви робите своє житло більш пожежобезпечним. 

Штукатурні розчини, приготовані зі спученого перлітового піску, 

поряд з поліпшеною декоративною обробкою поверхні стін, збільшують їх 

теплозахисну здатність, підвищують комфортабельність внутрішніх 

приміщень за рахунок високої звукопоглинаючої здатності, збільшують 

вогнестійкість конструкцій. 

Перлітові штукатурні суміші застосовуються для поліпшення 

теплотехнічних, звукоізоляційних та акустичних властивостей 

огороджувальних конструкцій (стін, перегородок і перекриттів) житлових, 

громадських і виробничих приміщень, їх підвалів, виконаних з цегли, 

бетонних, залізобетонних, керамзитобетонних та інших конструкцій. 

Твердіння розчинів відбувається в природних умовах. Штукатурка 

наноситься на цеглу, бетон, шлакобетон, металеву сітку, дерево і без будь-

яких додаткових робіт може бути пофарбована або обклеєна шпалерами. Нею 

можуть бути утеплені як опалювальні, так і неопалювані приміщення. 

Для ізоляції стін будівель використовується знепилений крупний 

перлітовий пісок з розміром зерна від 6 мм, об’ємною насипною масою 60 – 

100 кг/м
3
. Засипку порожнини між несучою і облицювальною кладками 

ведуть пошарово після укладання 3 – 4 рядів цегли. Щоб уникнути усадки в 

процесі експлуатації засипаний шар ущільнюють постукуванням приблизно 

на 10 %. На робочих розривах ізоляції розміщують гідроізоляційні 

прокладки. При необхідності може бути виконаний ізоляційний шар будь-

якої необхідної товщини. Маючи високі теплозахисні властивості (0,04 – 0,05 

Вт/(м•К)), спучений перліт не старіє і не руйнується шкідниками тваринного 

і рослинного походження. Засипка проводиться як з мішків, так і за 

допомогою спеціальних піскоструминних машин. 
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Перлітові засипки використовують для ізоляції стін з дерев’яних і 

каркасних конструкцій. 

У зарубіжному будівництві широко використовуються легкі будівельні 

розчини на основі спученого перліту. Змішані в сухому стані з гіпсом або 

цементом, такі суміші зачиняються водою безпосередньо на будівельному 

майданчику і укладаються. Ними заповнюються порожнини в стінах, блоках, 

цеглі, проводиться затирка швів і щілин. 

У світовій практиці широко використовуються перлітові засипки в 

конструкціях теплих похилих дахів. Спочатку на крокви укладаються 

дифузійно-проникні нижні покривні плити (наприклад, гіпсокартонні плити). 

Перліт насипається в порожнину між обшивкою та латами і ущільнюється на 

10 %. 

Частинки перліту, попередньо в заводських умовах оброблені бітумом, 

при додаванні в нього розчинника стають клейкими. Це дозволяє 

безпосередньо при проведенні робіт створювати надзвичайно міцні 

ізоляційні шари будь-якої форми. Така ізоляція добре комбінується з 

бітумованими покривними шарами і ізоляційними плитами, не вимагає 

нагріву перед укладанням. 

За допомогою спученого перліту виконують теплозвукоізоляцію 

підлог. Для створення утеплених монолітних підлог з асфальтовим або 

іншим твердим покриттям використовують гідрофобізований спучений 

перлітовий пісок з розміром частинок до 6 мм і насипною густиною близько 

95 кг/м
3
. 

При лаштуванні підлог з дерев'яним покриттям спучений перліт 

укладається без ущільнення. Будь-які порожнини між балками і дерев’яними 

матеріалами заповнюються просто і без втрат утеплювача на різні вирізки. 

Негорючість матеріалу підвищує пожежостійкість конструкції підлоги. 

Для підвищення несучої здатності насипного теплоізоляційного шару, 

особливо при укладанні монолітних підлог, частки спученого перліту 

обробляють воском. Незважаючи на незначну власну вагу, такий перліт, 
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ущільнений під вантажем, утворює стабільний, досить міцний ізоляційний 

шар для сухих безшовних підлог. 

Бітумоперліт - це сухий гранульований матеріал, який складається з 

частинок перліту, покритих бітумом. Це матеріал, готовий до використання 

(засипається з мішків), не вимагає ні додаткового перемішування, ні будь-

яких інших домішок. 

Бітумоперлітову суміш можна приготувати шляхом механічного 

перемішування спученого перлітового піску і гарячого бітуму. 

 Бітумоперліт може використовуватися безпосередньо на твердих 

поверхнях (наприклад, бетон), до яких добре приклеюється холодний бітум. 

Якщо бітумоперліт використовується поверх дерев’яної основи, попередньо 

необхідно використовувати руберойд, прикріплений до дерева. 

За допомогою бітумоперліта можна формувати монолітні оcнови для 

різних типів покрівлі. Оскільки для сушки та твердіння бітумоперліта 

непотрібно витрачати час, то безпосередньо після його укладання та 

ущільнення по ньому можна настилати рулонну покрівлю з використанням 

гарячого бітуму [24]. 

Друга велика галузь, де цінується перліт і широко застосовується - 

сільське господарство і рослинництво. Перліт забезпечує багато важливих 

функцій, які необхідно враховувати при вирощуванні рослин. 

Крім цього, екологи також вдячні відкриттю перліту, адже за 

допомогою нього, а саме абсорбції - важлива якість перліту, відбувається 

очищення води в водоймах і басейнах. Видалення нафтових забруднень з 

поверхні води також відбувається завдяки використанню перліту. Що є дуже 

важливим для збереження нашої екології. 

Така важлива галузь промисловості як металургія теж не обходиться 

без перліту. Тут його використовують в якості ізоляції та вогнезахисту. Без 

перліту не можуть здійснювати і футеровочні роботи. Тому значення перліту 

не перебільшено, насправді, ця речовина у багатьох випадках просто 

незамінна. 
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Цикл досліджень по модифікації властивостей спученого перліту 

шляхом гідрофобізації виконано на кафедрі ХТКМ [27] та дали поштовх 

сучасним роботам [28]. 

Дослідженнями О. О. Пащенка вказано на перспективність 

виробництва кремнеземистих цементів із використанням кислого 

вулканічного скла - перліту, що характеризуються порівняно постійним 

хімічним складом. Вміст окремих оксидів перліту коливається в межах, мас. 

%: SiO2 – 68 – 75; Al2O3 – 11 – 17; Fe2O3 – 0,4 – 3; CaO – 0,7 – 3; R2O – 5 – 9. 

Втрати маси при прожарюванні перлітів складають 2 – 6 мас. % і 

обумовлені видаленням хімічно зв’язаної води в температурних діапазонах 

50 – 400 і 800 – 1000 °С. Таким чином, у порівнянні з традиційною 

цементною сировиною перліти містять підвищену кількість кремнезему при 

невисоких кількостях полуторних оксидів. При тотожному хімічному складі 

перліти можуть мати різний мінералогічний склад, обумовлений умовами 

формування породи. Зазвичай перліти містять 20 – 25 мас. % кристалічної і 

75 – 80 мас. % склоподібної фази. Кристалічна фаза представлена 

глинистими мінералами групи монтморилоніту, каолініту, цеоліту, галуазиту 

і гідрослюд. У вигляді вкраплень присутні кварц, калієвий і натрієвий 

польові шпати, плагіоклази, біотит і гематит. У складі перліту можуть бути 

присутні метастабільні кристоболіт і тридиміт, а також аморфний кремнезем. 

Особливу увагу слід звернути на високий вміст лугів. 

Аналізуючи дані по хімічному складу перлітів, неважко помітити, що 

двокомпонентна сировинна суміш, що складається з вапняку і перліту, буде 

відрізнятися високими значеннями кремнеземистого і глиноземистого 

модулів. Відомо, що такі шихти важко спікаються. Для поліпшення спікання 

клінкеру необхідно застосовувати добавки - мінералізатори, в якості яких 

можна використовувати гексафторсилікат натрію (Nа2SiF6), NаF, флюорит, 

оксиди хрому, марганцю, титану, бору та магнію. При значенні 

глиноземистого модуля вище 2 присутність лугів також покращує 

спікання [21]. 
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2  ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Відповідно до мети магістерської дисертації – визначення ефективності 

використання закарпатського перліту для виготовлення мінеральних 

в’яжучих матеріалів об’єктами дослідження стали суміші сировини родовищ 

України та різновидів відходів промисловості як коригуючих компонентів. 

 

2.1 Характеристика вихідної сировини 

Головним сировинним компонентом серед об’єктів дослідження став 

перліт Берегівского родовища Закарпатської області, що розробляється 

компанією «Перліт груп» (Україна). 

Для визначення раціональних складів вихідної суміші мінеральних 

в’яжучих матеріалів поряд із перлітом застосовано різновиди карбонатної, 

глинистої та техногенної  сировини : 

- крейду Здолбунівського родовища Рівненсьської обл., що промислово 

використовується ПАТ «Волинь-цемент»;  

- вапняк і мергель  Дубовецького родовища Івано-Франківської обл., 

що промислово використовується ПАТ «Івано-Франківськцемент»;  

- глину Кривинського родовища Рівненської області, що промислово 

використовується ПАТ «Волинь-цемент»;  

- відходи теплоенергетики - золу виносу Бурштинської ТЕС Івано-

Франківської обл..;  

- відходи кольорової металургії - червоний шлам ПАТ «Запорізький 

алюмінієвий комбінат»; 

- відходи паперового-целюлозного виробництва – скоп ПУАТ 

«Київський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів Київської обл.).  

Хімічний склад досліджуваної проби перліту відзначається високим 

вмістом SiO2  при кількісному співвідношенні SiO2 : Al2O3 = 6 : 1 та лужних 

оксидів типу R2O = 8,09 мас. % (табл. 2.1). 
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Серед карбонатних порід крейда та вапняк близькі за хімічним 

складом, проте вапняк відрізняється від крейди меншим кількісним 

співвідношенням CaO : SiO2 (16,9 проти 71,4) та дещо більшим вмістом Fe2O3 

(1,05 проти 0,13 мас. %). Мергель відрізняється від крейди та вапняку 

меншим вмістом оксиду кальцію (42,1 проти 52,8 – 55,0 мас. %), більшим 

вмістом оксидів кремнію та алюмінію при. кількісних співвідношеннях     

CaO : SiO2  = 2,5 і CaO : Al2O3  = 7,4, більшим вмістом оксидів заліза. 

Серед досліджуваних коригуючих компонентів проба кривинської 

глини характеризується високим вмістом SiO2  при кількісному 

співвідношенні SiO2 : Al2O3 = 4 : 1, проба скопу  – при меншому кількісному 

співвідношенні SiO2 : Al2O3 = 2,6 : 1 містить понад 22 мас. % Fe2O3, проба 

червоного шламу відзначається найбільшим вмістом оксидів заліза, проба 

скопу – підвищеним вмістом оксиду кальцію при кількісних співвідношеннях     

CaO : SiO2  = 2,5 і CaO : Al2O3  = 3,3.  

 

Таблиця 2.1. - Хімічний склад сировини 

Назва 

проби 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O в.п.п 

перліт 72,08 12,92 1,50 0,90 0,88 0,63 - 3,76 4,33 3,0 

крейда 0,77 0,25 0,13 - 55,0 0,25 0,08 - - 43,49 

вапняк 3,13 0,06 1,05 - 52,82 0,52 0,10 - - 42,32 

мергель 16,70 5,67 1,71 - 42,13 `0,68 0,17 - - 33,21 

глина 

кривинська 
60,96 15,66 5,57 0,79 3,33 2,04 0,16 0,30 2,70 8,48 

зола-виносу 46,12 18,00 22,17 1,78 4,03 1,46 0,21 - 2,10 1,49 

червоний 

шлам 
7,10 16,60 50,00 5,28 6,34 0,18 0,11 2,10 - 11,70 

скоп 10,23 7,80 0,56 0,27 25,77 1,27 0,50 0,33 0,17 50,41 
 

Рентгенофазовий аналіз порошкових препаратів досліджуваної 

сировини, проведений із застосуванням дифрактометру ДРОН – 3М, 

дозволив вивчити особливості мінералогічного складу проб (рис. 2.1 – 2.4): 

- перліт характеризується розвиненою склофазою із кристалічними 

включеннями кварцу та польового шпату; 
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- серед карбонатних матеріалів мергель відрізняється суттєвим вмістом 

кристалічного кварцу, наявністю каолініту та домішок гідрослюди; 

- кривинські глини відносяться до групи полімінеральних з 

підвищеним вмістом монтморилоніту, кварцу та польових шпатів; 

- проба скопу відзначається наявністю кристалічних фаз кальциту, 

каолініту, кварцу з домішками польвого шпату.  
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Рисунок 2.1 – Дифрактограма проби закарпатського перліту. 
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Рисунок 2.2 – Дифрактограма проби мергелю. 
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v - кварц, Δ - польовий шпат, + - каолініт, х - кальцит 

Рисунок 2.4 – Дифрактограма проби скопу. 

 

2.2.  Методи досліджень та тестувань 

При виконанні даної роботи використовували відомі та апробовані 

методи фізико-хімічного аналізу силікатної сировини та тестуваннями 

властивостей в’яжучих речовин згідно діючим стандартам [29 - 36]: 

- визначення хімічного складу [37]; 

- рентгенофазовий аналіз (порошковий препарат) за допомогою 

дифрактометру ДРОН-3М (випромінювання Cu Kα 1 - 2, напруга 40 kV, 

струм 20 mA, швидкість 2 град/хв.) [38, 39]; 

- визначення мінералогічного складу сировини розрахунковим шляхом 

на основі даних хімічного і рентгенофазового аналізів [40, 41]; 

- комп’ютерні розрахунки складів сировинних сумішей за заданими 

значеннями характеристик в’яжучого  [42, 43].  

Відповідно до сучасної технології в’яжучих  сировинні суміші 
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визначеного складу готували шляхом дозування компонентів по масі, 

змішування та гомогенізації  при одно- або двостадійному помелі у 

кульовому млині,  випалу та помелу кінцевого продукту. 

Виготовлені проби сировинних сумішей випалювали в печі протягом 

15 годин в інтервалі максимальних температур 1100 – 1400 °С з витримкою 

при максимумі  1,5  год.  

Всі зразки дослідних сумішей, показники яких порівнювали, сушили та 

випалювали разом, аби виключити можливість різниці в ступені термічної 

обробки. 

 

2.2.1 Методика розрахунку складу сировинних сумішей за програмою 

«РоманЦем» 

Склад мінерального в’яжучого  типу романцемент розраховують за 

заданим  значенням гідравлічного модуля НМ, що характеризує 

співвідношення між найважливішими оксидами за формулою: 

32322 OFeOAlSiO

CaO
HM

++
=  

 

Значення гідравлічного модуля романцементу може коливатись у 

межах: НM = 1,10 – 1,70. 

Принцип оперативної оптимізації рішення задачі на основі  

програмного забезпечення зводиться до наступного: 

- Вводяться табличні дані з низкою хімічних складів ймовірних 

сировинних компонентів. 

- Задається значення гідравлічного модулю HM. 

- За прийнятою формулою розрахунку визначаються всі поєднання по 

два або три  компоненти,  які забезпечують задані значення НМ. Таким 

чином при будь-якій достатньо великій сировинній базі можна оперативно 

визначити раціональні співвідношення компонентів у вихідній сировинної 

суміші. 
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Рішення поставленої задачі здійснюється програмою РоманЦем, яка 

написана на мові програмування C #.  

У результаті розрахунку програма формує вихідний текстовий файл, 

що містить склад можливих сировинних сумішей (мас. % компонентів), 

хімічний склад суміші та в’яжучого з неї (мас. % оксидів). 

За даною методикою за допомогою ПК  визначаються 2- та 3-

компонентні варіанти сумішей для виготовлення мінерального в’яжучого  з 

рівними заданими характеристиками. 

 

2.2.2 Методика розрахунку складу сировинних сумішей за програмою 

«Клінкер» 

Найбільш розповсюдженим є спосіб розрахунку сировинної суміші за 

значенням коефіцієнту насичення та модулів. 

Для розрахунків та контролю правильності обчислень хімічний склад 

сировинних матеріалів приводять до суми, яка дорівнює 100 %. 

Принцип оперативної оптимізації рішення задачі на основі 

програмного забезпечення зводиться до наступного: 

- Вводиться таблиця з низкою хімічних складів ймовірних сировинних 

компонентів. 

- Задаються значення КН і модулів n, p. 

- За прийнятими формулами розрахунку визначаються всі поєднання 

по два, три або чотири компоненти, які забезпечують необхідні 

характеристики клінкеру. Таким чином при будь-якій достатньо великій 

сировинній базі можна оперативно визначити раціональні співвідношення 

компонентів у вихідній сировинної суміші. 

Рішення проблеми, викладеної в 1, здійснюється програмою «Клінкер». 

Програма написана на мові програмування C #. Вона може виконуватися на 

будь-якому ПК під управлінням операційної системи Windows, версії NT і 

пізніших. 

Програма виконує розрахунок в одному з варіантів: 2-х, 3-х або 4-х 
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компонентної суміші. Вибір варіанту здійснюється користувачем після 

виклику програми в інтерактивному режимі. 

Після вибору варіанта розрахунку користувачеві надається можливість 

ввести параметри розрахунку в числові вікна: 

- при розрахунку 2-х компонентної суміші – число КН; 

- при розрахунку 3-х компонентної суміші – числа КН і n; 

- при розрахунку 4-х компонентної суміші – числа КН, n і p; 

У результаті розрахунку програма формує вихідний текстовий файл, 

що містить варіанти складу вихідних сировинних сумішей відповідно 

заданим характеристикам портландцементного клінкеру.  
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3                                    

                                      Ж Ч    

 

 

 а цьому етапі досліджень нами було розглянуто можливість 

застосування закарпатського перліту як компоненту сировинної суміші для 

виготовлення мінерального в’яжучого низькотемпературного випалу типу 

романцементу. 

  озрахунки та аналіз складу сировинних сумішей для виготовлення 

в’яжучого матеріалу проводили з використанням створеної на кафедрі Х    

комп’ютерної програми « оманЦем» згідно відомих рекомендацій відносно 

числових значень гідравлічного, кремнеземного n та глиноземного p модулів 

[3, 42, 44].  

 наліз отриманих результатів показав, що у рекомендованому 

інтервалі чисел модулів можлива концентрація перліту у складі сировинних 

сумішей суттєво залежить від різновидів та кількісного співвідношення 

інших компонентів. 

 

3.1  наліз вмісту перліту в бінарних сумішах з різновидами 

карбонатної сировини 

 а результатами комп’ютерних розрахунків у інтервалі чисел 

гідравлічного модулю    = 1,1 – 1,7  можливий вміст закарпатського 

перліту у бінарній суміші на основі крейди знаходиться в межах 24,8 – 34,2 

мас. % (рис. 3.1).  роте при цьому числа кремнеземного (n = 4,79 – 4,87) і 

глиноземного (p = 7,26 – 7,67) модулів суттєво перевищують рекомендовані 

для цементу (рис. 3.2). 

      бінарній суміші на основі вапняку можливий вміст закарпатського 

перліту знаходиться в межах 22,1 – 31,8 мас. % (рис. 3.3).  ри цьому числа 

кремнеземного (n = 4,57 – 4,71) і  глиноземного (p = 2,70 – 3,67) модулів 
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суттєво перевищують рекомендовані для цементу, проте числа p є значно 

меншими за вказані вище для сумішей на основі крейди (рис. 3.4). 

 

 
 

 

 исунок 3.1 –  алежність гідравлічного модулю (  ) від концентрації 

перліту ( р) в бінарній системі на основі крейди. 

 

 

 

 

 исунок 3.2 –  алежність кремнеземного n (a) та глиноземного  p (b) модулю  

від концентрації перліту ( р) в бінарній системі на основі крейди 
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 исунок 3.3 –  алежність гідравлічного  модулю (  ) від концентрації 

перліту ( р) в бінарній системі на основі вапняку. 

 

 

 

  

 исунок 3.4 –  алежність кремнеземного n (a) та глиноземного  p (b) модулю  

від концентрації перліту ( р) в бінарній системі на основі вапняку. 
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 ожливий вміст закарпатського перліту у бінарній суміші на основі 

мергелю є значно меншим, ніж в системах на основі крейди та вапняку і 

знаходиться в межах 2,3 – 13,2 мас. % (рис. 3.5, 3.6).  

 

 
 

 исунок 3.5 –  алежність гідравлічного модулю (  ) від концентрації 

перліту ( р) в бінарній системі на основі мергелю. 

 

 

 

 исунок 3.6 –  алежність кремнеземного n (a) та глиноземного  p (b) модулю  

від концентрації перліту ( р) в бінарній системі на основі мергелю 
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 ри цьому числа кремнеземного модулю n = 2,40 – 2,93 відповідають 

рекомендованим для цементу, а числа глиноземного модулю p = 3,43 – 3,96 

дещо перевищують. 

 

3.2.  клад і властивості бінарних сумішей із перлітом 

 гідно до наведених вище даних для дослідження було обрано суміші, 

що відповідають мінімуму та максимуму можливого вмісту закарпатського 

перліту у бінарних сумішах з різновидами карбонатної сировини (табл. 3.1). 

 

 аблиця 3.1 –  клад бінарних сировинних сумішей 

 од суміші  міст компонентів, мас. % 

крейда  апняк  ергель перліт 

21м 75,0 - - 25,0 

23м 66,0 - - 34,0 

11м - 78,0 - 22,0 

13м - 68,5 - 31,5 

2м - - 97,5 2,5 

4м - - 87,0 13,0 

 

 наліз хімічного складу досліджуваних сумішей свідчить про суттєві 

відмінності, пов’язані з різновидами та кількісним співвідношенням 

компонентів (табл. 3.2).  

 ак, у сумішах на основі системи крейда – перліт зі зростанням 

концентрації перліту від 25 до 34 мас. % має місце зменшення вмісту  а  на 

5,02 мас. %, збільшення вмісту SiO2 на 7,32 мас. % та Al2O3 на 1,29 мас. %. 

 аблиця 3.2 – Хімічний склад досліджуваних сумішей 

 од суміші 
 міст оксидів, мас. % 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO 

21м 41,59 20,25 3,72 0,51 0,36 

23м 36,57 27,57 5,01 0,65 0,39 

11м 41,35 19,96 3,19 1,18 0,55 

13м 36,36 27,27 4,55 1,24 0,57 

2м 41,17 18,15 5,87 1,71 0,68 

4м 36,72 24,90 6,79 1,71 0,68 
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  сумішах на основі системи вапняк – перліт із зростанням 

концентрації перліту від 22 до 31,5 мас. % має місце зменшення вмісту  а  

на 4,99 мас. %, збільшення вмісту SiO2 на 7,31 мас. %, Al2O3 на 1,36 мас. %. 

  сумішах на основі системи мергель – перліт із зростанням 

концентрації перліту від 2,5 до 13 мас. % має місце зменшення вмісту  а  на 

4,45 мас. %, збільшення вмісту SiO2 на 6,75 мас. % та Al2O3 – приблизно на 1 

мас. %. 

  аким чином, в залежності від різновиду карбонатної сировини 

хімічний склад досліджуваних сумішей змінюється наступним чином:  

- при мінімально можливій для кожної системи концентрації перліту 

має місце незначна зміна вмісту  а  на рівні 41,2 – 41,6 мас. %, збільшення 

вмісту SiO2 при використанні крейди та вапняку до 20 – 20,25 проти 

18,15 мас. % для системи з мергелем, зменшення вмісту Al2O3 до 3,2 – 3,7 

проти 5,9 мас. %, зменшення вмісту Fe2O3 до 0,5 та MgO до 0,4 мас %; 

- при максимально можливій для кожної системи концентрації перліту 

має місце незначна зміна вмісту  а  на рівні 36,4 – 36,7 мас. %, збільшення 

вмісту SiO2 при використанні крейди та вапняку до 27,3 – 27,6 проти 

24,9 мас. % для системи з мергелем, зменшення вмісту Al2O3 до 4,6 – 5,0 

проти 6,8 мас. %, зменшення вмісту Fe2O3 до 0,65 та MgO до 0,4 мас %; 

 

3.2.1. Фазовий  склад і властивості в’яжучого матеріалу  

 ісля випалу з максимальною температурою 1100 °  проби в’яжучого 

матеріалу  з досліджуваних бінарних сумішей на основі різновидів 

карбонатної сировини із закарпатським перлітом характеризуються 

відмінностями фазового складу та властивостей.  

 ентгенофазовий аналіз проб показав, що при приблизно однаковому 

якісному складі мають певні відмінності в кількісному співвідношенні 

окремих фаз (рис. 3.7 – 3.9). 



40 

 

 
 исунок 3.7 –  ифрактограма проби в’яжучого 23м після випалу на 1100 ° . 

 
 исунок 3.8 –  ифрактограма проби в’яжучого 13м після випалу на 1100 ° . 
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  атеріал  із суміші 4м на основі мергелю відрізняється від проб на 

основі крейди (23м) і вапняку (13м): 

- щодо кристалічних фаз силікатів кальцію – значно більшим 

утворенням воластоніту CS (2,97 Å) при меншому C2S (2,61 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмосилікатів кальцію – значно більшим 

утворенням геленіту C2AS (2,86 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмінатів кальцію – суттєво меншим 

утворенням  C   (4,66 Å) та майєніту C12A7 (4,88 Å). 

 
 исунок 3.9 –  ифрактограма пробі в’яжучого 4м після випалу на 1100 ° . 

 

 тримані результати тестувань проб досліджуваних матеріалів після 

випалу з максимальною температурою 1100
 
°  свідчать про певні відмінності 

їх в’яжучих властивостей.  

 гідно класифікації      Б  .27-91-99 [45] за швидкістю тужавлення 

проби в’яжучого 21м і 23м на основі системи крейда – перліт із вмістом 

останнього 24 – 35 мас. % відносяться до групи надшвидкотужавіючих 
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(термін початку до 15 хв.), характерними представниками якої вважаються 

розширювальні та глиноземистий і напрягаючий цементи (табл. 3.5).   

 роби в’яжучого на основі системи вапняк – перліт із вмістом 

останнього 22 – 31,5 мас. %  відносяться до двох груп.  роба  11м – до 

швидкотужавіючих (термін початку від 15 до 45 хв.), характерними 

представниками якої вважаються ангідритовий та глиноземистий цемент та 

шлаколужні в’яжучі.  роба  13м – до нормальнотужавіючих (термін початку 

від 45 хв. до 2 год.), характерними представниками якої вважаються 

портландцемент і щлакопортландцемент.  

 роби в’яжучого на основі системи мергель – перліт із вмістом 

останнього 2,5 – 13,0 мас. %  відносяться до двох груп.  роба 2м – до 

надшвидкотужавіючих, проба 4м – до нормальнотужавіючих.  ри цьому 

очевидно, що збільшення вмісту перліту у вихідній суміші призводить до 

збільшення часу кінця та загалом процесу тужавлення.  

 аблиця 3.3 –  ластивості в’яжучого матеріалу  

 оказники 
 од проби 

21м 23м 11м 13м 2м 4м 

 онкість помелу, 

залишок на ситі 008, 

мас. % 

7 8 8 7 7 7 

 ерміни 

тужавлення, 

хв. 

початок 5 10 30 50 10 70 

кінець 95 100 150 140 35 320 

 іцність на стиск через 

28 діб,   а 
20 22 20 22 20 23 

 

 

3.3  наліз 3-компонентних сумішей для виготовлення в’яжучого  

 астосування 3-компонентних сировинних сумішей було використано з 

метою оптимізації складів і характеристик мінерального в’яжучого 

матеріалу.  ри цьому було досліджено суміші на основі систем вапняк – 

перліт – зола виносу Бурштинської    .  ідзнакою такої системи є 
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застосування природної і техногенної сировини одного регіону –  вано-

Франківської області, але різного генезису.  

 езультати комп’ютерних розрахунків показали, що при використанні 

3-компонентних сумішей на основі системи вапняк – перліт – зола виносу 

можливий вміст перліту становить від 10 до 30 мас. % при гідравлічному 

модулі    = 1,10 та  від 10 до 20 мас. % при гідравлічному модулі    = 1,70 

(рис. 3.10). 

  ри цьому в інтервалі концентрацій перліту  p = 15 – 25 мас. % при 

   = 1,10 та  p = 10 – 15 мас. % при    = 1,70 в’яжучий матеріал 

характеризується числами кремнеземного (n = 2,1 – 3,3) та глиноземного (p = 

1,0 – 1,8) модулів, що відповідають рекомендованим показникам для 

цементу. 

 

 
 

 исунок 3.10 –  алежність кремнеземного n (a) та глиноземного  p (b) 

модулів від концентрації перліту ( р) в системі вапняк – перліт – зола 

виносу. 

 



44 

 

 изначено, що варіювання кількісним співвідношенням компонентів 

сировинної суміші на основі системи вапняк – перліт – зола виносу 

супроводжується суттєвими змінами хімічного складу (табл. 3.4 – 3.12).  

 аблиця 3.4 – Хімічний склад сировинних сумішей при    = 1,1 

 міст перліту, 

мас. % 

 міст оксидів, мас.% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п 

10,0 21,22 5,83 6,25 36,62 0,77 0,12 29,19 

30,0 26,78 4,65 1,64 36,40 0,58 0,07 29,88 

 

 аблиця 3.5 – Хімічний склад сировинних сумішей при    = 1,7 

 міст перліту, 

мас. % 

 міст оксидів, мас.% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п 

10,0 16,56 3,90 3,96 41,51 0,67 0,11 33,29 

20,0 19,37 3,31 1,67 41,38 0,57 0,08 33,62 

 

 ри заданому гідравлічному модулі    = 1,1 та    = 1,7 із можливим 

зростанням вмісту перліту відповідно з 10 до 30 та з 10 до 20  мас. % має 

місце збільшення кількості  SiO2 та співвідношення  SiO2 : Al2O3, зменшення 

вмісту оксидів заліза та магнію. 

 

3.3.1. Фазовий  склад і властивості в’яжучого матеріалу з 3-

компонентних сумішей 

 ля дослідження особливостей фазового складу та властивостей 

мінеральног в’яжучого на основі системи вапняк – перліт – зола виносу було 

обрано проби 40м, 41м, склад яких після випалу має при гідравлічному 

модулі  HM = 1,1  забезпечити значення кремнеземного модулю (n) 2,1 і 3,4 

та глиноземного (p) 1,1 і 1,8 (табл. 3.6). 

 аблиця 3.6 –  клад сировинних сумішей 

 од  

суміші 

 міст компонентів, мас. % 

вапняк перліт зола виносу 

40м 67,5 15,0 17,5 

41м 68,0 25,0 7,0 

42м 77,6 15,0 7,4 
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 роба 42м при гідравлічному модулі HM = 1,7 має забезпечити 

значення  n = 2,8 і p = 1,3. 

 ількісному співвідношенню компонентів відповідають відмінності 

хіміко-мінералогічного складу 3-компонентних сумішей.                            

 наліз хімічного складу досліджуваних  сумішей свідчить, що при 

однаковій кількості вапняку, більшому вмісті перліту та його більшого 

кількісного співвідношення із золою виносу проба 41м відрізняється від 40м 

певним збільшенням вмісту діоксиду кремнію, зменшенням кількості оксидів  

алюмінію та заліза (табл. 3.7).  ідповідно проба 41м відрізняється від 40м  

зменшенням кількісного співвідношення CaO : SiO2  (1,4 проти 1,6), 

збільшенням   кількісних співвідношень CaO : Al2O3 (7,4 проти 6,6) та CaO : 

Fe2O3 (13,1 проти 7,2) 

 аблиця 3.7 – Хімічний склад 3-компонентних сумішей 

 од суміші  міст оксидів, мас. % 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO 

40м 36,57    22,61    5,53    5,10   0,72    

41м 36,45    25,40    4,94    2,79   0,63    

42м 41,44    17,96    3,61    2,82   0,62    

 

 роба 42м відрізняється від 40м, 41м суттєво більшим вмістом вапняку 

78 проти 68 мас. %) та при введенні 15 мас. % перліту його кількісним 

співвідношенням із золою виносу (2 : 1 проти 1 : 1,2 та 3,6 : 1).  ри цьому 

проба 42м  відрізняється від 40м, 41м суттєвим збільшенням вмісту оксиду 

кальцію, збільшенням   кількісних співвідношень CaO : SiO2  (2,3 проти 1,4 –

1,6), CaO : Al2O3 (11,5 проти 6,6 – 7,4) та CaO : Fe2O3 (14,7 проти 7,2 – 13,1). 

 ісля випалу з максимальною температурою 1100 ° 
 
проби в’яжучого 

матеріалу  з досліджуваних 3-компонентних сумішей із закарпатським 

перлітом характеризуються відмінностями фазового складу та властивостей.  



46 

 

 ентгенофазовий аналіз проб показав, що при приблизно однаковому 

якісному складі мають певні відмінності в кількісному співвідношенні 

окремих фаз (рис. 3.11 – 3.13). 

 иявлено, що при однаковому вмісті вапняку зі збільшенням вмісту 

перліту (25 проти 15 мас. %)  та його  кількісного співвідношення із золою 

виносу проба із суміші 41м відрізняється від 40м: 

- щодо кристалічних фаз силікатів кальцію – меншим утворенням 

воластоніту CS (2,97 Å) та C2S (2,61 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмосилікатів кальцію – меншим 

утворенням геленіту C2AS (2,86 Å). 

 
 исунок 3.11 –  ифрактограма проби в’яжучого 40м після випалу на 1100 ° . 

 

 ідповідно до вказаних вище відмінностей складу проба 42м  

відрізняється від 40м і 41м: 

- щодо кристалічних фаз силікатів кальцію – суттєво меншим 

утворенням воластоніту CS (2,97 Å) та C2S (2,61 Å); 
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 исунок 3.12 –  ифрактограма проби в’яжучого 41м після випалу на 1100 ° . 

 
 исунок 3.13 –  ифрактограма проби в’яжучого 42м після випалу на 1100 ° . 
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- щодо кристалічних фаз алюмосилікатів кальцію – суттєво меншим 

утворенням геленіту C2AS (2,86 Å). 

- щодо кристалічних фаз алюмінатів кальцію – суттєво меншим 

утворенням  C   (4,66 Å) та майєніту C12A7 (4,88 Å). 

 гідно класифікації      Б  .27-91-99 після випалу на 1100 °  за 

швидкістю тужавлення досліджувані проби в’яжучого на основі системи 

вапняк – перліт – зола виносу відносяться до групи швидкотужавіючих 

(термін початку від 15 до 45 хв.), характерними представниками якої 

вважаються ангідритовий та глиноземистий цементи (табл. 3.8). 

 аблиця 3.8 –  ластивості в’яжучого матеріалу 

 оказники 
 од проби 

40м 41м 42м 

 онкість помелу, залишок на ситі 008, мас. % 7 8 8 

 ерміни тужавлення, 

хв. 

початок 20 35 40 

кінець 65 80 70 

 іцність на стиск через 28 діб,   а 22 20 18 

 

 ри цьому проби 41м і 42м із вмістом 7,0 – 7,4 мас. % золи виносу 

відрізняються від проби 40м із понад вдвічі більшим вмістом золи виносу  

при кількісному співвідношенні перліт : вапняк – 1 : 4,5 уповільненням 

процесу тужавлення (термін початку 35 – 40 проти 20 хв.).  

 

3.4  исновки по розділу 3 

1.  ожливий вміст закарпатського перліту у складі бінарних 

сировинних сумішей суттєво залежить від різновиду карбонатної сировини.  

- на основі крейди – 24,8 – 34,2 мас. %; 

- на основі вапняку – 22,1 – 31,8 мас. %; 

- на основі мергелю –  2,3 – 13,2 мас. %., що значно менше, ніж в 

системах на основі крейди або вапняку.  

2.  ри застосуванні суміші на основі системи мергель – перліт 

значення кремнеземного та глиноземного модулів в’яжучого відповідають 
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рекомендованим для цементу, а у випадку систем на основі крейди або 

вапняку – суттєво перевищують, що вказує на доцільність коригування 

складів із введенням третього компоненту. 

3.  ри використанні 3-компонентних сумішей на основі системи 

вапняк – перліт – зола виносу можливий вміст перліту становить від 10 до 30 

мас. %.  ри цьому в інтервалі концентрацій перліту  p = 15 – 25 мас. % при 

   = 1,10 та   p = 10 – 15 мас. % при    = 1,70 в’яжучий матеріал 

характеризується числами кремнеземного (n = 2,1 – 3,3) та глиноземного (p = 

1,0 – 1,8) модулів, що відповідають рекомендованим показникам для 

цементу.    

4.  а результатами тестувань досліджуваних матеріалів після випалу з 

максимальною температурою 1100 °  встановлено відмінності їх в’яжучих 

властивостей.  гідно класифікації      Б  .27-91-99 за швидкістю 

тужавлення проби в’яжучого відносяться: 

- на основі системи крейда – перліт із вмістом останнього 24 – 35 мас. 

% – до групи надшвидкотужавіючих (термін початку до 15 хв.), 

характерними представниками якої вважаються розширювальні та 

глиноземистий і напрягаючий цементи;   

- на основі системи вапняк – перліт із вмістом останнього 22 – 31,5 мас. 

%  – до двох груп: швидкотужавіючих (термін початку від 15 до 45 хв.), 

характерними представниками якої вважаються ангідритовий та 

глиноземистий цемент, та нормальнотужавіючих (термін початку від 45 хв. 

до 2 год.), характерними представниками якої вважаються портландцемент і 

шлакопортландцемент;  

- на основі системи мергель – перліт із вмістом останього 2,5 – 13,0 

мас. %  відносяться до двох груп: надшвидкотужавіючих s 

нормальнотужавіючих.  ри цьому із збільшенням вмісту перліту у вихідній 

суміші спостерігається збільшення часу кінця та загалом процесу 

тужавлення;  
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- на основі системи вапняк – перліт – зола виносу – до групи 

швидкотужавіючих.   

5.  а структурними ознаками після випалу з максимальною 

температурою 1100 °  досліджувані в’яжучі матеріали характеризуються 

розвитком кристалічних фаз силікатів кальцію C2S  і CS, алюмосилікату 

кальцію C2AS, алюмінатів кальцію CA і C12A7.  ри цьому мають місце певні 

відмінності у ступені розвитку та кількісному співвідношенні окремих фаз: 

- у випадку бінарних сумішей матеріал на основі мергелю відрізняється 

від проб на основі крейди або вапняку інтенсифікаціє розвитку C2AS і CS при 

суттєво меншому вмісті C12A7; 

- у випадку 3-компонентних сумішей на основі системи вапняк – перліт 

– зола виносу суттєвий вплив має кількісне співвідношення карбонатвмісної 

(вапняк) та алюмо-, кремнеземвмісних (перліт і зола виносу) складових – при 

його зменшенні від 3,4 (42м) до 2,1 (40м, 41м) спостерігається  

інтенсифікаціє розвитку C2S і C12A7  при суттєво меншому вмісті C2AS і CS. 
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4 ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЛІТУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ 

 

На цьому етапі досліджень нами було розглянуто ефективність 

застосування закарпатського перліту як компоненту сировинної суміші для 

виготовлення портландцементного клінкеру. 

 Розрахунки та аналіз складу сировинних сумішей для виготовлення 

портландцементного клінкеру проводили з використанням створеної на 

кафедрі ХТКМ комп’ютерної програми «КЛІНКЕР» згідно відомих 

рекомендацій відносно числових значень коефіцієнту насичення КН, 

кремнеземного n та глиноземного p модулів [43, 44].   

Аналіз отриманих результатів показав, що у рекомендованому 

інтервалі  КН можлива концентрація перліту у складі сировинних сумішей 

суттєво залежить від різновидів та кількісного співвідношення інших 

компонентів.  

 

4.1. Вплив перліту на склад і властивості в’яжучого на основі системи 

крейда – глина 

Аналіз результатів комп’ютерних розрахунків свідчить, що в інтервалі 

рекомендованих значень коефіцієнта насичення клінкеру КН = 0,80 – 0,95  

можливий вміст закарпатського перліту у бінарній суміші на основі крейди  

становить від 18,3 до 20,9 мас. % (рис. 4.1).  

Проте при цьому числа кремнеземного (n = 4,71 – 4,76) і глиноземного 

(p = 6,87 – 7,16) модулів суттєво перевищують рекомендовані для 

портландцементного клінкеру (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.1 –  Залежність КН клінкеру від вмісту перліту Сp в системі крейда 

– перліт. 

 

Рисунок 4.2 – Залежність кремнеземного (а) і глиноземного модулів 

клінкеру від КН. 

 Використання 3-компонентних сировинних сумішей з перлітом 

дозволило відкорегувати характеристики портландцементного клінкеру до 

рекомендованого рівня. 

Обрані для дослідження проби Г1 на основі системи крейда – 

кривинська глина та Г2, Г3 на основі системи крейда – кривинська глина 

перліт при КН = 0,90 характеризуються числами кремнеземного модулю n = 

3,0 – 3,5 і глиноземного модулю p = 2,94 – 3,62 (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 – Склад досліджуваних сумішей 

Код суміші Крейда Зд. Перліт Глина 

кривинська 

Г1 78,0 - 22,0 

Г2 78,3 2,7 19,0 

Г3 79,2 8,8 12,0 
 

Аналіз хімічного складу досліджуваних  сумішей свідчить, що 

введення 8,8 мас. % перліту  призводить до певного збільшення вмісту CaO і 

SiO2 при зміні співвідношення SiO2 : Al2O3 від 3,9 до 4,5, зменшення вмісту 

Fe2O3 і MgO  (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 – Хімічний склад сировинних сумішей  

Код 

проби 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п 

Г1 14,63    3,79    1,38   43,63    0,66    0,10   35,81 

Г2 14,78    3,68    1,25   43,77    0,62    0,09   35,81 

Г3 15,16    3,39    0,94   44,11    0,51 0,08   35,81 
 

Аналіз хімічного складу клінкеру із досліджуваних  сумішей свідчить, 

що введення 8,8 мас. % перліту  відповідно до вказаного вище складу 

вихідних сумішей призводить до певного збільшення вмісту CaO і SiO2, 

зменшення вмісту Fe2O3 і MgO  (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 – Хімічний склад клінкеру 

Код 

проби 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 

Г1 22,79    5,91    2,15   67,97    1,02    0,16     

Г2 23,03    5,73    1,95   68,18    0,97    0,14     

Г3 23,62    5,28    1,46   68,72    0,80    0,12   
 

4.1.1 Фазовий склад клінкеру та властивості в’яжучого матеріалу 

Досліджувані 3-компонентні суміші мають відмінності у кількісному 

співвідношенні компонентів, значеннях характеристик клінкеру та його 

фазовому складі.  

 Так,  за прогнозними розрахунками проба Г3 з введенням 8,8 мас. % 

перліту при його кількісному співвідношенні з глиною 3 : 4 має відрізнятися 
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від проби Г1 більшим утворенням кристалічних фаз C3S  і C2S, деяким 

зменшенням кількості C3A і суттєвим зменшенням C4AF (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 – Розрахункові характеристики клінкеру 

Код 

проби 

Характеристики клінкеру Вміст кристалічних фаз, % 

KH n p C3S C2S C3A C4AF 

Г1 0,90 2,8 2,75 60,02 15,40 12,02 6,54 

Г2 0,90 3,0 2,94 60,05 15,61 11,88 5,93 

Г3 0,90 3,5 3,62 62,2 20,11 11,52 4,44 

 

За даними рентгенофазового аналізу встановлено певні особливості 

фазових перетворень при випалі проб клінкеру з досліджуваних сумішей в 

інтервалі максимальних температур 1200 – 1400 °С. 

 Так, після випалу на 1200 °С матеріал із суміші Г3 з 8,8 мас. % перліту 

у порівнянні з пробою Г1 характеризується  (рис. 4.3, 4.4): 

- щодо кристалічних фаз силікатів кальцію – незначною 

інтенсифікацією розвитку воластоніту CS (2,97 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмосилікатів кальцію – інтенсифікацією 

розвитку геленіту C2AS (2,86 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмінатів кальцію – інтенсифікацією 

утворення C3А (2,68 Å); при  меншому розвитку  CА  (2,51, 4,62 Å) та 

майєніту C12A7 (4,90 Å); 

- більшим вмістом кристалічного кварцу (3,35, 4,25 Å). 
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Рисунок 4.3 – Дифрактограма проби Г1 при випалі на 1200 ºС. 

 

Рисунок 4.4 – Дифрактограма проби Г3 при випалі на 1200 ºС. 
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Після випалу на 1400 °С матеріал із суміші Г3 з 8,8 мас. % перліту у 

порівнянні з пробою Г1 характеризується  (рис. 4.5, 4.6): 

 

Рисунок 4.5 – Дифрактограма проби Г1 при випалі на 1400 ºС. 

 

Рисунок 4.6 – Дифрактограма проби Г3 при випалі на 1400 ºС. 
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- щодо кристалічних фаз силікатів кальцію – при приблизно 

однаковому утворенні C3S (1,86, 3,02 Å) та C2S (2,61, 2,75 Å)  дещо меншим 

розвитком воластоніту CS (2,97 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмосилікатів кальцію – дещо більшим 

утворенням геленіту C2AS (2,86 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмінатів кальцію – певною інтенсифікацією 

утворення C3А (2,70, 1,56 Å), CА  (2,52 Å) та майєніту C12A7 (4,88 Å); 

- щодо залізовмісних кристалічних фаз –  меншим утворенням  C4АF  

(2,63, 7,31 Å). 

Отримані результати тестувань проб портландцементу свідчить про 

відмінності технологічних властивостей при диференціації складу вихідних 

сировинних сумішей та ступеню випалу (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 – Властивості в’яжучого матеріалу  

Показники 

 

Код проби 

1200 ºС 1400 ºС 

Г1 Г2 Г3 Г1 Г2 Г3 

Тонкість помелу, 

залишок на ситі 008, 

мас. % 

7 8 8 7 7 7 

Терміни 

тужавлення, 

хв. 

початок 25 10 20 120 45 60 

кінець 190 160 155 150 105 105 

Міцність на стиск 

через 28 діб, МПа 
27,5 27,9 28,6 38,7 38,8 39,4 

 

Згідно класифікації ДСТУ Б В.27-91-99 [54] за швидкістю тужавлення 

після випалу на максимальну температуру 1200 ºС проба Г3 з 8,8 мас. % 

перліту  відноситься до групи швидкотужавіючих (термін початку від 15 до 

45 хв.), характерними представниками якої вважаються ангідритовий і 

глиноземистий цемент.  

Після випалу на максимальну температуру 1400 ºС проби Г2 і Г3 з 

перлітом відносяться до групи нормальнотужавіючих (термін початку від 45 
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хв. до 2 год.), характерними представниками якої вважаються 

портландцемент і шлакопортландцемент.  

 

 

4.2. Вплив перліту на склад і властивості в’яжучого на основі системи крейда 

– техногенна сировина 

 Поряд із застосуванням природної сировини – кривинської глини для 

регулювання характеристик клінкеру були досліджені 3-компонентні суміші 

на основі системи вапняк – перліт із різновидами техногенної сировини – 

червоним шламом, золою виносу та скопом.   

 

4.2.1. Аналіз системи крейда – червоний шлам – перліт 

За результатами комп’ютерних розрахунків при рекомендованому 

числі коефіцієнта насичення КН = 0,90  можливий вміст червоного шламу 

(ЧШ)  у бінарній суміші на основі крейди (Кр) перевищує 46 мас. %, а 

закарпатського перліту (П) – перевищує 19 мас. %, проте при цьому числа 

кремнеземного і глиноземного модулів не відповідають (у першому випадку 

– менші, у другому – перевищують) рекомендованим для 

портландцементного клінкеру (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 – Склад бінарних сумішей і характеристика клінкеру 

Суміш на 

основі 

системи 

Склад вихідної суміші, мас. % Характеристики клінкеру 

крейда 
Червоний 

шлам 
перліт КН n p 

Кр-ЧШ 53,84 46,16 - 0,90 0,12 0,34 

Кр-П 80,88 - 19,12 0,90 4,70 6,79 
 

 

Використання 3-компонентних сировинних сумішей з перлітом 

дозволило відкорегувати характеристики портландцементного клінкеру до 

рекомендованого рівня. 

При використанні 3-компонентних сумішей на основі системи крейда –

перліт – червоний шлам за коефіцієнтом насичення КН = 0,90 можливий 

вміст перліту становить від 16,7 до 18,4 мас. %. При цьому в’яжучий 
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матеріал відповідає рекомендованим показникам за числами кремнеземного 

(n = 2,0 – 3,5) та глиноземного (p = 1,02 – 2,45) модулів (рис. 4.8).    

 

 
 

 

Рисунок 4.8     Залежність кремнеземного (a) і глиноземного (b) модулів при 

КН = 0,90 від вмісту перліту (Cп) в суміші на основі системи крейда –  

червоний шлам. 

 

 Для дослідження було обрано сировинні суміші 09-1 і 09-4, що 

відрізняються кількісним співвідношенням компонентів, перш за все – 

перліту і червоного шламу (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 – Склад досліджуваних сумішей 

Код суміші Крейда Зд. Перліт Червоний 

шлам 

09-1 78,5    17,5   4,0    

09-4 80,0 18,4 1,6 

 

Аналіз хімічного складу досліджуваних  сумішей свідчить, що при 

введенні 17,5 мас. % перліту та кількісному співвідношенні перліту і 

червоного шламу 4,4 : 1 проба  09-1 характеризується співвідношеннями SiO2 

: Al2O3 = 4,4, CaO : SiO2 = 3, CaO : Al2O3 = 12,9 при вмісті оксидів заліза 

2,5 % (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 – Хімічний склад сировинних сумішей 

Код 

проби 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п 

09-1 14,77    3,39    2,52   43,68    0,33    0,06   35,25 

09-4 15,36    3,11    1,27   44,29    0,33    0,06   35,58 

 

Хімічний склад клінкеру із досліджуваних сумішей корелюється з їх 

вихідним складом (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 – Хімічний склад клінкеру 

Код 

проби 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 

09-1 22,81    5,24    3,89   67,46    0,51    0,09     

09-4 23,84    4,83    1,97   68,75    0,52    0,09     

 

Досліджувані 3-компонентні суміші мають відмінності у кількісному 

співвідношенні компонентів, значеннях характеристик клінкеру та його 

фазовому складі.  

 У випадку сумішей на основі системи крейда – червоний шлам – перліт 

проба 09-1 з 17,5 мас. % перліту при його кількісному співвідношенні з 

червоним шламом 4,4 : 1 прогнозно характеризується превалюючим 

утворенням C3S при співвідношенні C3S : C2S = 3, суттєвим утворенням C3A 

та C4AF (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 – Характеристики та фазовий склад клінкеру 

Код проби 
Характеристики клінкеру Вміст кристалічних фаз, % 

KH n p C3S C2S C3A C4AF 

09-1 0,90 2,50 1,35 60,07 19,42 7,29 11,71 

09-4 0,90 3,51 2,45 62,78 20,30 9,46 5,93 

 

Рентгенофазовий аналіз проби 09-1 з 17,5 мас. % перліту дозволив 

дослідити процес фазоутворення клінкеру в інтервалі максимальних 

температур випалу 1200 – 1400 °С (рис. 4.9, 4.10). 
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Встановлено, при збільшенні максимальної температури випалу від 1200 

до 1400 °С матеріал  відрізняється: 

- щодо кристалічних фаз силікатів кальцію – утворенням C3S (1,86, 

3,02 Å), інтенсифікацією розвитку воластоніту CS (2,97 Å) при зменшенні 

C2S (2,61 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмосилікатів кальцію – значно більшим 

утворенням геленіту C2AS (2,86 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмінатів кальцію – значним утворенням 

C3А (2,70 Å); при суттєво меншому розвитку  CА  (2,50, 4,62 Å) та майєніту 

C12A7 (4,88 Å); 

- щодо залізовмісних кристалічних фаз – суттєво меншим утворенням  

CА  (2,50, 4,62 Å) та майєніту C12A7 (4,88 Å). 

 
Рисунок 4.9 – Дифрактограма проби 09-1  при випалі на 1200 ºС. 
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Рисунок 4.10 – Дифрактограма проби 09-1 при випалі на 1400 ºС. 

 

Згідно класифікації ДСТУ Б В.27-91-99 за швидкістю тужавлення після 

випалу на максимальну температуру 1200 ºС проба 09-1 з 17,5 мас. % перліту  

відноситься до групи надшвидкотужавіючих (термін початку до 15 хв.), 

характерними представниками якої вважаються розширювальний і 

напрягаючий цемент (табл. 4.11).  

Таблиця 4.11 – Властивості в’яжучого матеріалу  

Показники 

Код проби та температура випалу 

09-1 

1200 ºС 1400 ºС 

Тонкість помелу, залишок 

на ситі 008, мас. % 
7 7 

Терміни 

тужавлення, 

хв. 

початок 5 125 

кінець 125 185 

Міцність на стиск через 28 

діб, МПа 
29,2 39,8 
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Після випалу на максимальну температуру 1400 ºС проба 09-1 

відноситься до групи повільнотужавіючих (термін початку до 2 год.), 

характерними представниками якої вважаються романцемент.  

 

4.2.2. Аналіз системи крейда – зола виносу – перліт 

За результатами комп’ютерних розрахунків при рекомендованому 

числі коефіцієнта насичення КН = 0,90  можливий вміст золи виносу (З)  у 

бінарній суміші на основі крейди становить близько 25 мас. %, а 

закарпатського перліту – перевищує 19 мас. %, проте при цьому числа 

кремнеземного і глиноземного модулів не відповідають (у першому випадку 

– менші, у другому – перевищують) рекомендованим для 

портландцементного клінкеру (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 – Склад бінарних сумішей і характеристика клінкеру 

 Склад вихідної суміші, мас. % Характеристики клінкеру 

Суміш на 

основі 

системи 

крейда 
Зола 

виносу 
перліт КН n p 

Кр-З 75,24 24,76 - 0,90 1,17 0,83 

Кр-П 80,88 - 19,12 0,90 4,70 6,79 
 

 

При використанні 3-компонентних сумішей на основі системи крейда –

перліт – зола виносу за коефіцієнтом насичення КН = 0,90 можливий вміст 

перліту становить від 9,5 до 16,5 мас. %. При цьому в інтервалі концентрацій 

перліту Сp = 12,5 – 16,5 мас. % в’яжучий матеріал відповідає 

рекомендованим показникам за числами кремнеземного (n = 2,5 – 3,5) та 

глиноземного (p = 1,57 – 2,71) модулів (рис. 4.11).    
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Рисунок 4.11     Залежність кремнеземного модулю n при коефіцієнті 

насичення КН = 0,90 від вмісту перліту (Cп) в суміші на основі системи 

крейда –  зола виносу. 

 

Для дослідження було обрано сировинні суміші 09-2 і 09-5, що 

відрізняються кількісним співвідношенням компонентів, перш за все – 

перліту і золи виносу (табл. 4.13). 

 

Таблиця 4.13 – Склад досліджуваних сумішей 

Код суміші Крейда Зд. Перліт Зола 

виносу 

09-2 79,0    12,6   8,4    

09-5 80,1 16,5 3,4 
 

Аналіз хімічного складу досліджуваних  сумішей свідчать, що при 

введенні 12,65 мас. % перліту та кількісному співвідношенні перліту і золи 

виносу 1,5 : 1 проба  09-2 характеризується співвідношеннями SiO2 : Al2O3 = 

4,1, CaO : SiO2 = 3, CaO : Al2O3 = 12,2 при вмісті оксидів заліза 2,3 % 

(табл. 4.14). 
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Таблиця 4.14 – Хімічний склад сировинних сумішей  

Код 

проби 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п 

09-2 14,76    3,61    2,30   43,93    0,42    0,08   34,90 

09-5 15,36    3,20    1,18   44,39    0,36    0,07   35,44 

 

Хімічний склад клінкеру із досліджуваних сумішей корелюється з їх 

вихідним складом (табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 – Хімічний склад клінкеру  

Код 

проби 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 

09-2 22,67    5,55    3,53   67,48    0,65    0,12     

   09-5 23,79    4,96 1,83 68,75 0,56 0,11     

 

Досліджувані 3-компонентні суміші мають відмінності у кількісному 

співвідношенні компонентів, значеннях характеристик клінкеру та його 

фазовому складі.  

У випадку сумішей на основі системи крейда – зола виносу – перліт 

проба 09-2 з 12,6 мас. % перліту при його кількісному співвідношенні з 

золою виносу 1,5 : 1 прогнозно характеризується превалюючим утворенням 

C3S при співвідношенні C3S : C2S = 3,1, суттєвим утворенням C3A та C4AF 

(табл. 4.16). 

 

Таблиця 4.16 – Характеристики та фазовий склад клінкеру 

Код 

проби 

Характеристики клінкеру Вміст кристалічних фаз, % 

KH n p C3S C2S C3A C4AF 

09-2 0,90 2,50 1,57 59,70 19,30 8,72 10,62 

09-5 0,90 3,51 2,71 62,65 20,25 10,04 5,51 

 

Рентгенофазовий аналіз проби 09-2 з 12,6 мас. % перліту та 8,4 мас. % 

золи виносу дозволив дослідити процес фазоутворення клінкеру в інтервалі 

максимальних температур випалу 1200 – 1400 °С (рис. 4.12, 4.13). 

Встановлено, при збільшенні максимальної температури випалу від 1200 

до 1400 °С матеріал  відрізняється: 
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- щодо кристалічних фаз силікатів кальцію – утворенням C3S (1,45, 

1,49, 1,86, 2,19, 3,02 Å)  та воластоніту CS (2,97 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмосилікатів кальцію – значно меншим 

утворенням геленіту C2AS (2,86, 2,41, 2,13 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмінатів кальцію – значним утворенням 

C3А (2,70 Å); при мінімізації кількості майєніту C12A7 (4,90 Å). 

 
Рисунок 4.12 – Дифрактограма проби 09-2  при випалі на 1200 ºС. 
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Рисунок 4.13 – Дифрактограма проби 09-2 при випалі на 1400 ºС. 

 

Згідно класифікації ДСТУ Б В.27-91-99 за швидкістю тужавлення після 

випалу на максимальну температуру 1200 ºС проба 09-2 з 12,6 мас. % перліту  

відноситься до групи надшвидкотужавіючих (термін початку до 15 хв.), 

характерними представниками якої вважаються розширювальний і 

напрягаючий цемент (табл. 4.17).  

Після випалу на максимальну температуру 1400 ºС проба 09-2 

відноситься до групи нормальнотужавіючих (термін початку від 45 хв. до 

2 год.), характерними представниками якої вважаються портландцемент і 

шлакопортландцемент. 
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Таблиця 4.17 – Властивості в’яжучого матеріалу  

Показники 

Код проби та температура випалу 

09-2 

1200 ºС 1400 ºС 

Тонкість помелу, залишок на 

ситі 008, мас. % 
7 7 

Терміни 

тужавлення, 

хв. 

Початок 5 90 

кінець 35 150 

Міцність на стиск через 28 

діб, МПа 
27,4 39,2 

 

4.2.3. Аналіз системи крейда – скоп – перліт 

За результатами комп’ютерних розрахунків при рекомендованому 

числі коефіцієнта насичення КН = 0,90  можливий вміст скопу (С)  у бінарній 

суміші з крейдою становить 79,5 мас. %, а закарпатського перліту – 

перевищує 19 мас. %, проте при цьому числа кремнеземного і глиноземного 

модулів не відповідають рекомендованим для портландцементного клінкеру 

(табл. 4.18). 

Таблиця 4.18 – Склад бінарних сумішей і характеристика клінкеру 

 Склад вихідної суміші, мас. % Характеристики клінкеру 

Суміш на 

основі 

системи 

крейда Скоп перліт КН n p 

К-C 20,48 79,52 - 0,90 1,23 13,20 

К-П 80,88 - 19,12 0,90 4,70 6,79 

 

При використанні 3-компонентних сумішей на основі системи крейда –

перліт – скоп за коефіцієнтом насичення КН = 0,90 можливий вміст перліту 

становить від 7,1 до 15,2 мас. % (рис. 4.14). При цьому в’яжучий матеріал 

відповідає рекомендованим показникам кремнеземного модулю (n = 2,0 – 

3,5), але має підвищений глиноземний модуль  (p = 8,4 – 11,1). 
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Рисунок 4.14     Залежність кремнеземного (n) і глиноземного (p) модулів при 

КН = 0,90 від вмісту перліту (Cp) в суміші на основі системи крейда – скоп. 

 

Для дослідження було обрано сировинні суміші 09-3 і 09-6, що 

відрізняються кількісним співвідношенням компонентів, перш за все – 

перліту і скопу (табл. 4.19). 

Таблиця 4.19 – Склад досліджуваних сумішей 

Код суміші Крейда Зд. Перліт Скоп 

09-3 53,3 10,4 36,3 

09-6 68,5 15,2 16,3 
 

Аналіз хімічного складу досліджуваних  сумішей свідчать, що при 

введенні 10,4 мас. % перліту та кількісному співвідношенні перліту і скопу   

1 : 3,5 проба  09-3 характеризується співвідношеннями SiO2 : Al2O3 = 2,6, CaO 

: SiO2 = 3,1, CaO : Al2O3 = 8,7 при вмісті оксидів заліза 0,45 % (табл. 4.20). 

Таблиця 4.20 – Хімічний склад сировинних сумішей  

Код 

проби 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п 

09-3 12,49 4,54 0,45 39,13 0,68 0,23 42,48 

09-6 14,29 3,65 0,43 42,20 0,48 0,13 38,82 

 

 Хімічний склад клінкеру із досліджуваних сумішей корелюється з їх 

вихідним складом (табл. 4.21). 
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Таблиця 4.21 – Хімічний склад клінкеру  

Код 

проби 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 

09-3 21,71 7,90 0,78 68,03 1,18 0,40 

09-6 23,36 5,96 0,71 68,97 0,79 0,21 

 

Досліджувані 3-компонентні суміші мають відмінності у кількісному 

співвідношенні компонентів, значеннях характеристик клінкеру та його 

фазовому складі.  

У випадку сумішей на основі системи крейда – скоп – перліт проба 09-3 

з 12,6 мас. % перліту при його кількісному співвідношенні з скопом 1,5 : 1 

прогнозно характеризується превалюючим утворенням C3S при 

співвідношенні C3S : C2S = 3,1, суттєвим утворенням C3A (табл. 4.22). 

Таблиця 4.22 – Характеристики та фазовий склад клінкеру 

Код проби 
Характеристики клінкеру Вміст кристалічних фаз, % 

KH n p C3S C2S C3A C4AF 

09-3 0,90 2,50 10,13 57,17 18,48 19,61 2,35 

09-6 0,90 3,51 8,39 61,52 19,89 14,59 2,14 

 

Рентгенофазовий аналіз проби 09-3 з 10,4 мас. % перліту та 36,3 мас. % 

скопу дозволив дослідити процес фазоутворення клінкеру в інтервалі 

максимальних температур випалу 1200 – 1400 °С (рис. 4.12, 4.13). 

Встановлено, при збільшенні максимальної температури випалу від 1200 

до 1400 °С матеріал  відрізняється: 

- щодо кристалічних фаз силікатів кальцію – утворенням C3S (1,63, 

2,19, 3,02 Å)  та інтенсифікацією розвитку воластоніту CS (2,97 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмосилікатів кальцію – значно меншим 

утворенням геленіту C2AS (2,86, 1,92, 1,77 Å); 

- щодо кристалічних фаз алюмінатів кальцію – значним утворенням 

C3А (2,70 Å); при зменшенні кількості CА (2,54, 5,50 Å) та майєніту C12A7 

(4,90 Å); 

- більшою кількістю кристалічного кварцу (3,35, 4,25 Å). 
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Рисунок 4.15 – Дифрактограма проби 09-3  при випалі на 1200 ºС. 

 

Рисунок 4.16 – Дифрактограма проби 09-3 при випалі на 1400 ºС 
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Згідно класифікації ДСТУ Б В.27-91-99 за швидкістю тужавлення після 

випалу на максимальну температуру 1200 ºС проба 09-3 з 10,4 мас. % перліту  

відноситься до групи швидкотужавіючих (термін початку від 15 до 45 хв.), 

характерними представниками якої вважаються ангідритовий і 

глиноземистий цемент (табл. 4.23).  

Таблиця 4.23 – Властивості в’яжучого матеріалу  

Показники 

Код проби та температура випалу 

09-3 

1200 ºС 1400 ºС 

Тонкість помелу, залишок на 

ситі 008, мас. % 
7 7 

Терміни 

тужавлення, 

хв. 

початок 15 60 

кінець 240 75 

Міцність на стиск через 28 діб, 

МПа 
26,9 38,7 

 

Після випалу на максимальну температуру 1400 ºС проба 09-3 

відноситься до групи нормальнотужавіючих (термін початку від 45 хв. до 2 

год.), характерними представниками якої вважаються портландцемент і 

шлакопортландцемент.  

 

4.3 Висновки по розділу 4 

Можливий вміст закарпатського перліту у складі сировинних сумішей 

для виготовлення цементного клінкеру суттєво залежить від різновидів та 

кількісного співвідношення інших компонентів. 

1. В бінарній суміші на основі крейди  вміст перліту становить від 18,3 

до 20,9 мас. % , проте при цьому числа кремнеземного (n = 4,71 – 4,76) і 

глиноземного (p = 6,87 – 7,16) модулів суттєво перевищують рекомендовані 

для портландцементного клінкеру, що визначає необхідність коригування 

складів третім компонентом. 
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2. Можливий вміст перліту у розрахованих складах сумішей (Г2, Г3) на 

основі системи крейда – глина – перліт становить 2,7 – 8,8 мас.% при 

забезпеченні рекомендованих характеристик клінкеру. 

Отримані результати тестувань проб в’яжучих свідчить про відмінності 

технологічних властивостей при диференціації складу вихідних сировинних 

сумішей та ступеню випалу. Згідно класифікації  

ДСТУ Б В.27-91-99 за швидкістю тужавлення після випалу на максимальну 

температуру 1200 ºС проба Г3 з 8,8 мас. % перліту  відноситься до групи 

швидкотужавіючих, характерними представниками якої вважаються 

ангідритовий і глиноземистий цемент, після випалу на 1400 ºС – до групи 

нормальнотужавіючих, характерними представниками якої вважаються 

портландцемент і шлакопортландцемент.  

3. За структурними ознаками після випалу з максимальною 

температурою 1400 °С клінкер із суміші Г3 з 8,8 мас.% перліту при 

аналогічному із пробою Г1 без перліту якісному складі основних клінкерних 

мінералів  відрізняється більшим розвитком кристалічної фази геленіту C2AS 

при меншому вмісті CS і C4AF. 

4. Показано можливість використання закарпатського перліту для 

виготовлення клінкеру  із 3-компонентної суміші на основі системи вапняк – 

перліт із різновидами техногенної сировини. При цьому вміст перліту 

становить: 

- на основі системи крейда – перліт – червоний шлам  –  від 16,7 до 

18,4 мас. %; 

- на основі системи крейда – перліт – зола виносу – від 9,5 до 

16,5 мас. %; 

- на основі системи крейда – перліт – скоп – від 7,1 до 15,2 мас. %. 

5. Отримані результати тестувань проб в’яжучих свідчить про 

відмінності технологічних властивостей в залежності від вмісту перліту, 

різновиду відходів промисловості та кількісного співвідношення 

компонентів. Згідно класифікації ДСТУ Б В.27-91-99 за швидкістю 
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тужавлення після випалу на максимальну температуру 1400 ºС проба 09-1 з 

червоним шламом відноситься до групи повільнотужавіючих, проби 09-2 із 

золою виносу та 09-3 зі скопом – до групи нормальнотужавіючих, 

характерними представниками якої вважаються портландцемент і 

шлакопортландцемент. 

6. За структурними ознаками після випалу з максимальною 

температурою 1400 °С досліджувані в’яжучі матеріали характеризуються 

певними відмінностями фазового складу:  

- клінкер із суміші з червоним шламом (09-1) на відміну від 09-2, 09-3 

відзначається наявністю браунмілериту C4AF та біль інтенсивним розвитком 

CS; 

- клінкер із суміші з золою виносу (09-2) відрізняється від 09-1, 09-3 

наявністю мінімізацією розвитку майєніту C12A7; 

- клінкер із суміші з скопом (09-3) відзначається від 09-1, 09-2 більшим 

розвитком майєніту C12A7 при меншому утворенні геленіту C2AS. 
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5  ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (СТАРТАП-ПРОЕКТ) 

 

 

Актуальність даної роботи також великою мірою залежить від 

потенційного економічного ефекту розробок на основі отриманих результатів. 

Даний розділ розроблено з метою економічного обґрунтування дисертації. 

 

5.1 Використання перліту для виробництва в’яжучого 

низькотемпературного випалу 

Вартість 1 т перлітового щебеню ВП складає 450 грн. 

Вміст перліту у в’яжучому низькотемпературного випалу може 

коливатися у межах   2 – 34 %. При умові використання 20 % СП перліту у 

складі вихідної сировинної суміші підприємством, що випускає 500 тис. т 

в’яжучої речовини ВР на рік, річна потреба перліту складе: 

ВР • СП 

500 • 10
3
 • 0,2 = 100 тис. т на рік. 

За умови рентабельності видобутку перліту 30 % це збільшить прибуток 

Розробника родовища на: 

100 • 10
3
 • 450 • 0,3 = 13,5 млн. грн. на рік. 

Економічний ефект в перерахунку на 1 т в’яжучого становитиме: 

13,5 • 10
6
 / 500 • 10

3
 = 27 грн. / т. 

 

5.2 Використання перліту для виробництва портландцементного клінкеру 

При виготовленні портландцементного клінкеру оптимально 

використовувати до 18,7 % перліту. 

Для підприємства, що виробляє 1,2 млн. т цементу на рік потреба перліту 

складе: 

1,2 • 10
6
 • 0,187 = 224,4 тис. т на рік. 

Це дасть: 
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224,4 • 10
3
 • 450 • 0,3 = 30,29 млн. грн. на рік.  

додаткового прибутку Розробнику родовища. 

Економічний ефект в перерахунку на 1 т в’яжучого становитиме: 

30,29 • 10
6
 / 1,2 • 10

6
 = 25,24 грн. / т. 

 

5.3 Загальний ефект 

Сумарно, за умови впровадження двох розглянутих проектів додатковий 

прибуток Розробника родовища складе: 

13,5 • 10
6
 + 30,29 • 10

6
 = 43,79 млн. грн. на рік. 

Або 25 – 27 грн. на 1 т в’яжучого, що виробляється. 

 

5.4 Висновки до розділу 5 

1. При використанні перліту для виготовлення в’яжучого 

низькотемпературного випалу на підприємстві, що виробляє 500 тис. т такого 

в’яжучого на рік, прибуток Розробника родовища зросте на 13,5 млн. грн. в рік. 

2. При використанні перліту для виготовлення портландцементного 

клінкеру на підприємстві, що виробляє його в обсязі 1,2 млн. т на рік, прибуток 

Розробника родовища зросте на 30,29 млн. грн. в рік. 

3. Загальне збільшення прибутку від впровадження обох проектів складе 

43,79 млн. грн. на рік. або 25 – 27 грн. на 1 т. в’яжучого, що виробляється. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Україна має численні родовища порід вулканічного походження, 

хіміко-мінералогічний склад, структура та властивості яких пов’язані з 

особливостями умов їх генезису.  До таких порід відноситься зокрема перліт, 

Берегівське родовище якого тривалий час розробляється та поставляється, 

головним чином, для виробництва спученого перліту як різновиду пористих 

наповнювачів і теплоізоляції та агропромисловому комплексу. Підвищення 

ефективності розробки Берегівського родовища потребує поширення 

напрямків практичного використання перліту, який за результатами даної 

роботи може стати компонентом сировинних сумішей в сучасній хімічній 

технології мінеральних в’яжучих матеріалів. При цьому об'єми використання 

перліту залежить від складу сировинних сумішей та ступеню їх випалу.    

2. Встановлено, що при  виготовлення в’яжучого 

низькотемпературного випалу можливий вміст перліту у складі бінарних 

сировинних сумішей суттєво залежить від різновиду карбонатної сировини та 

становить, мас. % . на основі крейди - 24,8 – 34,2; на основі вапняку - 22,1 – 

31,8; на основі мергелю -  2,3 – 13,2. При використанні 3-компонентних 

сумішей на основі системи вапняк –перліт – зола виносу можливий вміст 

перліту становить від 10 до 30 мас. %. Після випалу з максимальною 

температурою 1100 °С  згідно класифікації ДСТУ Б В.27-91-99 за швидкістю 

тужавлення проби в’яжучого відносяться: на основі системи крейда – перліт - 

до надшвидкотужавіючих;  на основі системи вапняк – перліт  - до 

швидкотужавіючих та нормальнотужавіючих,  на основі системи мергель – 

перліт до  надшвидкотужавіючих і нормальнотужавіючих. на основі системи 

вапняк – перліт – зола виносу – до швидкотужавіючих. 

3. Можливий вміст закарпатського перліту у складі сировинних 

сумішей для виготовлення цементного клінкеру суттєво залежить від 

різновидів та кількісного співвідношення інших компонентів і становить, 
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мас. %. на основі системи крейда – глина – перліт 2,7 – 8,8; на основі системи 

крейда – перліт – червоний шлам  16,7 – 18,4; на основі системи крейда –

перліт – зола виносу 9,5 – 16,5; на основі системи крейда – перліт – скоп  7,1 

– 15,2. Згідно класифікації ДСТУ Б В.27-91-99 за швидкістю тужавлення 

після випалу на максимальну температуру 1400 ºС проба Г3 з 8,8 мас. % 

перліту  відноситься до групи нормальнотужавіючих, характерними 

представниками якої вважаються портландцемент і шлакопортландцемент. 

Проба 09-1 з червоним шламом – до групи повільнотужавіючих, проби 09-2 

із золою виносу та 09-3 зі скопом – до групи нормальнотужавіючих, 

характерними представниками якої вважаються портландцемент і 

шлакопортландцемент. 

4. Властивості в’яжучих матеріалів із сировинних сумішей з 

використанням закарпатського перліту мають бути пов’язані з 

особливостями фазоутворення при випалі з урахуванням впливу рідкої фази 

[49], що утворюється при введенні вулканічного скла. За даними 

рентгенофазового аналізу встановлено особливості фазоутворення при випалі 

досліджуваних сумішей, які проявляються у диференціації ступеню розвитку 

і кількісного співвідношення кристалічних фаз силікатів, алюмінатів, 

алюмосилікату та алюмофериту кальцію, що потребує подальших 

досліджень. 
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