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и	 псевдогексагональные	 кристаллы,	 характерные	 для	 СаAl2O4.	
При	 увеличении	 разрешения	 ( × 5000)	 заметны	 плохо	 оформ-
ленные	 гексагональные	 кристаллы	 СаCr2O4,	 которые	 являются	
подложкой	для	роста	кристаллов	СаAl2O4,	о	чем	свидетельству-
ют	 заметные	 на	 всех	 последующих	 увеличениях	 ( × 10000)	 сту-
пеньки	роста.	Плохая	закристаллизованность	СаCr2O4	косвенно	
свидетельствует	 о	 наличии	 ограниченных	 твердых	 растворов	
на	 его	 основе.	 При	 помоле	 клинкера	 раскол	 кристаллов	 будет	
происходить	 по	 ступенькам	 роста	 и	 межкристаллическим	 гра-
ницам,	 образуя	 дополнительные	 концентраторы	 механических	
напряжений	для	повышения	гидравлической	активности.

Таким	 образом,	 проведенными	 исследованиями	 установле-
но,	что	расчетный	фазовый	состав	клинкера	соответствует	реаль-
ному,	что	дает	возможность	синтезировать	кальциевый	алюмо-
хромитный	цемент	с	заданными	свойствами.
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При	 одержанні	 глиноземного	 цементу	 способом	 спікання	
кількість	 Fe2O3	 в	 бокситі	 не	 повинна	 перевищувати	 6	 мас.	%,	
оскільки	 його	 присутність	 скорочує	 інтервал	 спікання,	 що	
ускладнює	 процес	 клінкероутворення	 і	 роботу	 печі.	 З	 іншого	
боку,	 присутність	 у	 цементі	 понад	 10	 мас.	%	 оксидів	 заліза	
сприятливо	 впливає	 на	 процес	 мінералоутворення	 і	 суттєво	
знижує	 енерговитрати	 на	 отримання	 цементу.	 Проте,	 вміст	
оксидів	 заліза	 у	 високоглиноземному	 цементі	 небажаний.	
За	його	наявності	знижується	вогнетривкість	цементу,	а	також	
погіршуються	технічні	властивості	цементного	каменю	в	процесі	
його	служби	у	складі	жаростійкого	бетону.	Водночас,	зниження	
вогнетривкості	 цементу,	 який	 містить	 понад	 20	 мас.	%	 Fe2О3,	
відкриває	 новий	 сучасний	 шлях	 для	 його	 використання	 —	 як	
жертовний	матеріал	для	пасивних	систем	захисту	АЕС.

В	 Україні	 відсутні	 поклади	 високоякісної	 бокситової	 сиро-
вини,	 але	 є	 можливість	 використання	 імпортної	 низькосортної	
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сировини,	 а	 саме	 —	 бокситів,	 що	 застосовуються	 для	 отри-
мання	 глинозему	 на	 Миколаївському	 глиноземному	 заводі	
(м.	 Миколаїв).	 Метою	 нашого	 дослідження	 було	 отримання	
клінкерів	 глиноземних	 цементів	 на	 основі	 бокситів	 родовищ	
Туреччини,	Гвінеї	та	Гайани	та	визначення	їх	фазового	складу.

Якість	 бокситу,	 як	 сировини	 для	 глиноземного	 цемен-
ту,	 визначається	 коефіцієнтом	 якості,	 який	 являє	 собою	
відношення	 вмісту	 Al2O3	 до	 вмісту	 SiO2.	 Для	 виробництва	 гли-
ноземного	 цементу	 використовуються	 боксити	 з	 коефіцієнтом	
якості	 не	 нижче	 7.	 Базуючись	 на	 результатах	 дослідження	
хімічного	складу	бокситів,	можна	зробити	наступний	висновок:	
найбільш	перспективним	з	них	для	отримання	глиноземного	це-
менту	методом	спікання	є	гайанський	боксит,	оскільки	усі	його	
показники	щодо	вмісту	основних	оксидів	знаходяться	в	допусти-
мих	 межах,	 а	 коефіцієнт	 якості	 становить	 10,34.	 Гвінейський	
боксит	також	придатний	для	одержання	глиноземного	цементу,	
оскільки	його	коефіцієнт	якості	9,62,	але	містить	дещо	пониже-
ну	кількість	Al2O3	—	42,7	мас.	%,	замість	нормованих	45	мас.	%.	
Турецький	боксит	хоча	і	має	коефіцієнт	якості	нижче	7	—	6,21	
(внаслідок	 підвищеного	 вмісту	 SiO2	 —	 9,34	 мас.	%	 замість	 <	 8	
мас.	%),	але	має	високий	вміст	Al2O3	—	58,34	мас.	%.

За	 допомогою	 рентгенофазового	 аналізу	 був	 досліджений	
фазовий	 склад	 клінкерів,	 одержаних	 на	 основі	 турецького	 (Тр)	
та	 гайанського	 (Га)	 бокситів,	 що	 показали	 найбільші	 показни-
ки	 міцності.	 Встановлено,	 що	 основною	 фазою	 синтезованих	
клінкерів,	як	і	припускалося,	є	моноалюмінат	кальцію.	Також	
у	 клінкерах	 присутній	 геленіт,	 оскільки	 в	 бокситах	 міститься	
кварц,	причому	в	клінкері	Тр	його	вміст	дещо	перевищує	допу-
стиму	норму,	і	як	наслідок,	кількість	геленіту	в	клінкері	Тр	дещо	
більше	порівняно	з	клінкером	Га,	що	підтверджується	більшою	
кількістю	 та	 інтенсивністю	 дифракційних	 максимумів,	 які	
відповідають	геленіту	на	рентгенограмі	клінкеру	Тр.	Окрім	того,	
на	рентгенограмі	клінкеру	Тр	спостерігаються	дифракційні	мак-
симуми,	 що	 відповідають	 браунміллериту,	 який	 утворюється	
внаслідок	зв’язування	оксиду	заліза,	що	міститься	у	турецькому	
бокситі	в	кількості	майже	17	мас.	%,	тоді	як	гайанський	боксит	
містить	лише	1,5	мас.	%	оксиду	заліза.

Таким	чином,	доведено	можливість	одержання	глиноземних	
цементів	на	основі	бокситів	з	різним	вмістом	оксидів	алюмінію	
та	 заліза.	 Цементи	 середньої	 чистоти	 з	 високим	 вмістом	 Al2O3	
можуть	застосовуватися	для	виготовлення	жаростійких	бетонів,	
а	 цементи	 низької	 чистоти	 з	 високим	 вмістом	 Fe2О3	 —	 для	
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створення	нового	виду	функціональних	матеріалів	—	жертовних	
бетонів	 для	 пристроїв	 локалізації	 розплаву	 в	 системах	 безпеки	
ядерних	енергетичних	реакторів.
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червоного шламу

Сьогодні	на	шламових	полях	Миколаївського	глиноземного	
заводу	накопичено	до	43	млн	т	червоного	шламу,	який	утворю-
ється	в	процесі	одержання	глинозему	за	гідрохімічним	методом	
Байєра.	Червоний	шлам	у	висушеному	природним	шляхом	стані	
являє	собою	пилоподібні	та	глинисті	частинки,	схильні	до	агре-
гатування,	грудкування	та	злежування,	які	за	шкалою	токсич-
ності	 відносяться	 до	 четвертої	 групи	 відходів.	 Іммобілізація	
токсичних	відходів	ґрунтується	на	процесах	зміни	їх	фізичних	
та	хімічних	властивостей	задля	зменшення	або	запобігання	ви-
ділення	 шкідливих	 компонентів	 у	 навколишнє	 середовище.	
Найбільш	 популярними	 в	 Україні	 вважаються	 методи	 стабілі-
зації,	 зокрема	 мікрокапсуляції,	 які	 дозволяють	 «заблокувати»	
дисперсні	речовини	в	структурі	твердої	матриці,	створюючи	при	
цьому	композиційні	матеріали	або	покриття.

Мета	 роботи	 полягає	 у	 визначенні	 науково-практичних	 на-
прямів	іммобілізації	червоного	шламу	шляхом	створення	нових	
композицій.

Теоретичні	 й	 експериментальні	 дослідження	 проведено	
на	 базі	 лабораторії	 неметалевих	 і	 композиційних	 матеріалів	
кафедри	 матеріалознавства	 і	 технології	 металів	 Національно-
го	 університету	 кораблебудування	 імені	 адмірала	 Макарова		
(м.	 Миколаїв)	 за	 двома	 різними	 технологічними	 напрямами.	
Перший	—	це	обробка	червоного	шламу	в’яжучими	речовинами,	
в	 процесі	 якої	 відбувається	 зв’язування	 токсичних	 складових	
відходів	 у	 нерозчинні,	 тверді	 конгломерати.	 Другий	 —	 поля-
гатиме	 у	 термічному	 обробленні	 попередньо	 спресованої	 сумі-
ші	 червоного	 шламу	 з	 додаванням	 полімерних	 компонентів.	


