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Метою дослідження було вивчення можливості одержання глиноземного 

цементу на основі вапняків Новогригоріївського кар’єру(Миколаївська обл.), що 
розробляється цементним заводом «ЮГцемент» ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» 
для виробництва портландцементу.В роботі досліджувалися 2 види вапняків з 
різних частин кар’єру під умовною назвою Північ І та Північ ІІ. Вапняки 
досліджувалися за допомогою рентгенофазового та диференційно-термічного 
методів аналізу 

Визначено, що основними мінералами вапняку складу Північ І  є кальцит, 
кварц, а також у невеликій кількості монтморілоніт та слюдисті мінерали, а 
основними мінералами вапняку складу Північ ІІокрім кальциту та кварцу є також 
монтморилоніт та польовий шпат.  

Як свідчать отримані результати проведених аналізів, вони добре узгоджуються 
з даними хімічного аналізу вапняків. А саме, за даними хімічного аналізу склад 
Північ І містить 7,70 мас.% SiO2 , а склад Північ ІІ містить 19,19 мас.% SiO2, який 
може входити до складу вапняку як у вигляді мінералу кварцу, так і разом з іншими 
мінералами, такими як монтморілоніт, польові шпати або слюди.  

На практиці для виробництва глиноземного цементу використовують вапняки, 
які містять не більше 3 мас.% SiO2 та 2 мас. % MgO.  

Якщо розглядати хімічний склад вапняків, то можна зробити наступні 
висновки: 

- Новогригоріївський вапняк складу Північ І містить достатню кількість CaO 
(48,72 мас. %), але вміст в ньому SiO2 (7,70 мас. %), майже в 2 рази перевищує 
нормативні вимоги; 

- Новогригоріївський вапняк складу Північ ІІ містить недостатню кількість CaO 
(41,94 мас. %), а вміст SiO2 (19,19 мас. %), значно перевищує допустимі вимоги – 
більше ніж у 6 разів.  

Отже, якщо обирати між цими двома вапняками, то найбільш придатним з них 
для отримання глиноземного цементу є вапняк складу Північ І. Для того, щоб 
знівелювати дещо підвищений вміст оксиду кремнію у обраному вапняку, було 
вирішено використати, як другий компонент сировинної  суміші, з яким до її складу 
вноситься  Al2O3,боксит родовища Ароайма (Гайана), який застосовується для 
отримання глинозему на Миколаївському глиноземному заводі (м. Миколаїв). 
Даний боксит характеризується, задовільним вмістом оксиду кремнію – 5,87 мас.%, 
при допустимих межах вмісту в бокситі SiO2 – (1 – 8) мас.%.  
  


