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Фізико-хімічні і технологічні дослідження шлаків чорної металургії як 

вторинної сировини для виробництва будівельної кераміки  

 

Вступ 

Існуюча проблема забруднення оточуючого середовища величезною кількістю 

відходів різного походження, які тривалий час являються нездоланним тягарем для 

екологічної та соціально-економічної ситуації будь-якої країні, є актуальним питанням 

сьогодення [1]. Шлаки чорної металургії, які є одними з найбільш поширених техногенних 

відходів, займають у цьому питанні вагоме місце. В Україні максимальні скупчення таких 

техногенних відходів спостерігаються у Донецькій області, яка залишається промисловим 

центром країни [2]. Доменні шлаки давно знайшли застосування в будівельній 

промисловості при виготовленні в’яжучих матеріалів [3], проте їх виробництво обмежене 

утилізацією лише частини гранульованих шлаків, інші ж шлаки чавунно-ливарного і 

сталеплавильного виробництв продовжують накопичуватись. Останнім часом зростає 

актуальність задачі використання різноманітних металургійних шлаків в технології 

будівельної кераміки [4-6]. Це дає змогу не тільки покращувати екологічну ситуацію, але і 

економити дефіцитні високоякісні глини. 

Водночас, враховуючи особливості складів і умов утворення шлаків, їх використання 

накладає певні обмеження при утилізації в технології будівельної кераміки і потребує 

додаткових досліджень по встановленню хімічного і фазового складу відходів, вивченню їх 

термічної поведінки, а також виявленню залежності основних експлуатаційних властивостей 

керамічних матеріалів від виду і кількості відходів. 

Метою даної роботи було дослідження можливості отримання стінових керамічних 

матеріалів з високим ступенем утилізації металургійних шлаків і встановлення взаємозв’язку 

між складом та властивостями матеріалів. 

 

Експериментальна частина 

Для виготовлення керамічних матеріалів у якості вихідної сировини використовувалася 

напівкисла тугоплавка полімінеральна глина Південної дільниці родовища «Червона Гора» 



Донецької області (число пластичності = 7,5). Як відходи було розглянуто тверді техногенні 

матеріали одного з металургійних підприємств Донецького регіону: доменні  шлаки – 

відходи виробництва однієї домни, але двох різних способів охолодження – гранульований 

(ДШГ) і відвальний (ДШВ), сталеплавильні шлаки – відходи виробництва сталі киснево-

конвертерним (СШК) і мартенівським (СШМ) способами, а також шлак чавунно-ливарного 

виробництва, отриманий при плавці чавуну в ваграночній печі (ШВ). Хімічний та фазовий 

склад шлаків наведені у табл. 1 і табл. 2 відповідно. 

 

Таблиця 1 

Хімічний склад шлаків 

Шифр 

шлаку 

Масова доля компоненту, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 FeO Fe(мет) MnO TiO2 P S 

ДШ 40,33 7,24 44,47 5,68 - 0,52 0,52 - 1,24 - - 

ШВ 32,5 13,6 48,8 1,6 1,9 Na2O = 0,8 K2O = 0,8 - - 

СШК 17,01 0,88 49,31 4,55 3,21 5,11 17,13 2,2 0,1 0,4 0,1 

СШМ 19,18 3,66 36,72 11,92 8,12 13,36 4,25 4,25 0,31 0,17 0,57 

 

Таблиця 2 

Фазовий склад шлаків 

Шифр шлаку Фазовий склад шлаку 

ДШГ 3CaO·MgO·2SiO2, 2CaO·MgO·2SiO2, склофаза 

ДШВ 
2CaO·MgO·2SiO2, 14CaO·2MgO·4SiO2, K2O·Al2O3·6SiO2, SiO2, 

склофаза 

ШВ CaO·SiO2, SiO2 (кварц, кристобаліт), склофаза 

СШК 3CaO·SiO2, FeO, SiO2, 2CaO·SiO2, металічне Fe 

СШМ 2СaO·SiO2, 3CaO·SiO2, 3CaO·MgO·2SiO2, FeO, металічне Fe 

 

Виходячи з даних табл. 1 за хімічним складом шлаки є силікат-кальцієвою сировиною. 

Для доменних і ваграночного шлаків також відмічається наявність Al2О3 в середньому 10 %, 

а для сталеплавильних – високий сумарний вміст оксидів заліза (до 22 % для СШМ). 

Негативною особливістю сталеплавильних шлаків являється наявність в них металічного 

заліза у великих кількостях, особливо у конвертерному шлаку. Фазовий склад дослідних 

шлаків (табл. 2) представлений силікатами кальцію і кальцій-магнієвими силікатами.  

Приведення хімічних складів шлаків до діаграм стану CaO-Al2O3-SiO2 і CaO-Al2O3-SiO2 

дозволило встановити, що склади розміщуються у кальцієво-силікатних областях систем. 

Різняться шлаки температурними границями появи розплаву і повного плавлення їх 

складових. Побудова шляхів кристалізації шлакових розплавів (див. рис. 1) показала, що 

доменні і ваграночний шлаки належать до матеріалів середньої плавкості, при цьому 



теоретично доменні шлаки можуть утворювати значну кількість розплаву (до 70 %), 

необхідну для рідкофазного спікання матеріалів, проте температура його появи (1310 
о
С), як 

і для ваграночного шлаку, є високою по відношенню до температур випалу стінової 

кераміки. Можлива кількість розплаву в сталеплавильних шлаках теж значна – не менше 50 

%, проте надвисока температура його появи (понад 1790 
о
С) відносить ці шлаки до 

тугоплавких матеріалів. 
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Рис. 1. Діаграми плавкості (кристалізації) шлаків 

 

Відомо, що особливістю багатьох шлаків є наявність в їх складі скупчень оксидів 

заліза, а для сталеплавильних, ще і металічного заліза. Ці скупчення, які називаються 

«корольками» [7], мають підвищену міцність. Тому в роботі було досліджено кінетику 

подрібнення шлаків, що э важливим питанням для оптимізації процесу підготовки цього 

виду сировини (рис. 2). Десятигодинний експеримент показав, що доменні і ваграночний 

шлаки, за наявності у їх складі склофази і незначної кількості заліза, подрібнюються швидше 

із значно меншим залишком на ситі. Для сталеплавильних шлаків СШК і СШМ через 10 

годин подрібнення залишок становив 18 % і 26 % відповідно. Це обумовлене високим 

вмістом заліза, в тому числі металічного.  Залишок для всіх шлаків був представлений 

виключно корольками з максимальним розміром у поперечнику 1 см. Тому, враховуючи 

вихідний стан шлаків (крупні шматки), технологічно доцільним є попереднє подрібнення 



шлаків на щоковій чи конусній дробарці з наступним помелом продукту у шаровому млині 

та просіюванням для видалення 

«корольків». 

За результатами обробки 

експериментальних даних криві 

подрібнення усіх шлаків з високим 

ступенем достовірності (R
2
 = 0,9 ÷ 

0,99) описуються ступеневими 

залежностями. Тривалість 

ефективного подрібнення кожного 

окремого шлаку відповідає часу, 

необхідному для виходу кривої на 

прямолінійну ділянку залежності.  

Для розробки складів мас з високим ступенем утилізації шлаків в роботі 

використаний метод повного факторного експерименту. Факторами являлися кількість 

шлаку в масах – 10 % і 50 % та температура випалу – 1000 
о
С і 1100 

о
С. Відгуками були 

основні експлуатаційні властивості матеріалів – межа міцності при стиску (σст, МПа), 

водопоглинання (W, %) і морозостійкість, яка оцінювалася за коефіцієнтом структурності 

(Кстр) [8]. Значення останнього коефіцієнту розраховується по відношенню водопоглинання, 

визначеного насиченням зразку у воді кімнатної температури, до його водопоглинання 

визначеного кип’ятінням. Прийнято вважати морозостійкими ті матеріали, коефіцієнт 

насичення яких більше 0,85. 

Для підготовки шихти висушені сировинні компоненти, подрібнювали і просіювали 

до повного проходження крізь сито № 1 і № 05 для глини і шлаків відповідно. Далі їх 

зважували і змішували у кількостях, які відповідають шихтовому складу. Маси 

затворювалися водою до вологості 10 %. Зразки виготовлялись методом напівсухого 

пресування (10 МПа) у металевій формі у вигляді кубів 25х25 мм. Сушіння зразків спочатку 

проводилось у звичайних умовах, а потім у сушильній шафі при максимальній температурі 

110 ºС. Для випалу використовувалась лабораторна муфельна піч. 

 

Результати та їх обговорення 

За результатами планованого експерименту було отримано керамічні матеріали, 

досліджено їх властивості і отримано рівняння регресії, що за лінійним характером описують 

вплив кількості шлаку і температури випалу на властивості керамічних виробів. За 

допомогою рівнянь побудовано площинні діаграми, що ілюструють ці залежності відгуків 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тривалість подрібнення, години

З
а
л

и
ш

о
к
 н

а
 с

и
т
і 

№
 0

5
, 

%

ДШГ ДШВ ШВ СШК СШМ
 

 

Рис. 2.  Кінетика подрібнення шлаків 



від обох факторів у всьому дослідному факторному просторі. Шляхом накладання діаграм 

для кожного із шлаків по всім дослідним властивостям визначені області оптимальних 

значень температур випалу матеріалів і вмісту в них шлаків, комбінації яких забезпечують 

небхідні властивості стінової кераміки. При цьому задавалися наступними значеннями 

властивостей: коефіцієнт структурності має бути більшим за 0,85 (матеріали морозостійкі); 

марка за механічною міцністю – не менше М 200 і М 100 для фасадної і рядової цегли 

відповідно; водопоглинання фасадних виробів ≤ 12 %, рядових – ≤ 16 %. 

Узагальнення експериментальних даних дозволило визначити конкретні склади 

керамічних мас, які представлені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Технологічні параметри отримання стінових керамічних матеріалів  

та їх експлуатаційні властивості 

Вид 

шлаку 

Тип 

цегли 

Технологічні параметри Експлуатаційні властивості 

Темпера-

тура 

випалу, 
о
С 

Кількість 

шлаку, мас. 

% 

Марочність за 

механічною 

міцністю, М 

Водопогли-

нання, % 
Кстр 

ДШГ 
Лицьова 1000 35 250 11 0,9 

М
о
р
о
зо

ст
ій

к
і 

Рядова 1000 50 150 14 0,9 

ДШВ 
Лицьова 1000 28 200 12 0,95 

Рядова 1000 40 100 14 0,95 

ШВ 
Лицьова 1020 30 250 11 0,86 

Рядова 1000 40 100 14 0,9 

СШК 
Лицьова 1030 20 200 12 0,87 

Рядова 1000 20 125 12 0,95 

СШМ 
Лицьова 1025 15 200 11 0,9 

Рядова 1000 30 100 14 0,9 

 

Як виходить з даних табл. 3, найбільша утилізація відходів при необхідних 

показниках властивостей стає можливою для лицьової цегли, отриманої на основі шлаків 

ДШГ і ДШВ. Матеріали на основі цих шлаків також відповідають вимогам 

енергозбереження – температура випалу 1000 
о
С. Менш прийнятними є ваграночні шлаки, 

кількість яких у складах мас не повинна перевищувати 30 % (температура випалу – 1020 
о
С). 

Для сталеплавильних шлаків кількість шлаків в керамічних масах має бути ще меншою, а 

температура випалу вищою (до 1030 
о
С). 

 Найбільш перспективними для технології рядової цегли є також шлаки ДШГ, ДШВ і 

ШВ. При цьому слід особливо відзначити шлак ДШГ, за умови використання якого 

марочність цегли може сягати М 150 навіть при максимальному їх вмісті. За необхідності 

отримання виробів більшої марочності і меншого водопоглинання варто зменшувати 



кількість шлаку у масах та/або підвищувати температуру випалу. 

Комплексний аналіз властивостей отриманих керамічних матеріалів у взаємозв’язку із 

складами мас та температурами їх випалу дозволив встановити, що в цілому використання 

всіх розглянутих шлаків чорної металургії як вторинних матеріальних ресурсів в технології 

стінової кераміки являється перспективним. Їх утилізація дозволяє не тільки економити 

якісні природні матеріали, але і отримувати вироби з високими експлуатаційними 

характеристиками при дотриманні умов енерго- та ресурсозбереження. 
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