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В статті проаналізовані золошлакові відвали, які займають тисячі 

гектарів земель, придатних для використання в сільському господарстві. 

Особливо ця проблема актуальна для Донбасу – регіону з величезною кіль-

кістю теплоелектростанцій. Показано, що золошлакові відходи є цінною 

вторинною сировиною, яку можна використовувати у різних галузях гос-

подарства, зокрема у будівництві. 

 

На території України нараховується 25 потужних теплоелектростанцій 

(ТЕС) та значна кількість котелень, теплоцентралей і інших підприємств 

цієї галузі. Протягом року вони продукують близько 30 млн. т золошлако-

вих відходів, котрі складають для країни значну екологічну проблему, у 

світі щорічно утворюється близько 700 млн. т золошлакових відходів [1].  

Паливо спалюють при температурі в топці на рівні 1200-1700 °С у ви-

гляді дрібних кусків або у пиловидному стані, що призводить до появи ві-

дходів у вигляді шлаку і золи. Зола і шлак є великотоннажними відходами. 

Так, наприклад, теплова електростанція потужністю 1 млн кВт за добу 

спалює близько 10 000 т вугілля, при цьому утворюється близько 1000 т 

золи і шлаку [2].  

Найбільш перспективною галуззю використання золошлакових відхо-

дів є будівництво. Зола і шлак мають гідравлічну активність і можуть ви-

користовуватися для виробництва бесклінкерних в'яжучих, як сировинні 

компоненти для отримання цементного клінкеру і як добавки до цементів. 

З бесклінкерних в'яжучих найбільш відомий вапняно-зольний цемент, що 

отримується спільним помелом золи і вапна. Склад вапняно-зольних цеме-

нтів залежить від вмісту в золі активного оксиду кальцію, оптимальна кі-

лькість вапна в цьому цементі складає 10-40%. 3оли і шлаки використову-

ють як добавки при виробництві портландцементу. У портландцемент до-

дають до 15% золошлаки, в пуццолаповий до 25-40% [2]. Введення золи в 

цемент знижує його міцність в початкові строки твердіння, а при тривалих 

термінах твердіння міцність цементів з золою стає більш високою. Шлаки, 

що використовуються для виробництва щебеню, повинні бути стійкі проти 



розпаду, тому паливні шлаки рекомендується застосовувати після тривало-

го (3-6 місяців) вилежування у відвалах, в результаті чого стабілізуються 

основні властивості та структура. Паливні шлаки та зола є сировиною для 

виробництва штучного пористого заповнювача - аглопориту. При звичай-

ній технології його одержують у вигляді щебеню. Розроблено також тех-

нології виробництва аглопоритового гравію із золи, глинозольного керам-

зиту і зольного гравію. Розроблено технології виробництва обпалювальне і 

безвипалювального зольного гравію, що дозволяють використовувати 

практично будь-які золи, одержувані від спалювання різних видів вугілля. 

Встановлено ефективність введення золи до 20-30% замість цементу при 

виготовленні бетонів і розчинів [2]. З паливних золошлаків отримують 

плавлені матеріали: шлакову пемзу і вату. Розроблено технологію вироб-

ництва високотемпературної мінеральної вати методом плавки в електро-

дуговій печі. Цей матеріал використовується для ізоляції поверхонь з тем-

пературою до 900-1000 ° С. Також можливе отримання стекол, архітектур-

но-будівельних виробів і облицювальних плиток.  

Одним з основних споживачів золошлакових відходів є дорожнє буді-

вництво, де їх використовують як засипку при влаштуванні основ, для при-

готування асфальтобетонних покриттів. Золу використовують також як на-

повнювачі для виробництва мастик рулонних покрівельних матеріалів. 

Особливого значення набуває такий напрямок утилізації золошлако-

вих відходів як збагачення золи германієм, скандієм, ітрієм та іншими 

рідкісними елементами [3]. Вміст окремих елементів у золі в 2-10 разів 

перевищує аналогічний в природних породах і навіть рудах кольорових 

металів. Інколи спостерігається збагачення золошлакових відходів ра-

діоактивними елементами. Тому при використанні таких відходів в 

процесах виробництва будівельних виробів та матеріалів необхідно 

проводити ретельний контроль за їх складом та активністю. 

Вугілля та інші породи цього класу вміщують 85-88 % всіх запасів ге-

рманію у земній корі. Однак його вміст в золі досить незначний, тому 

золу попередньо збагачують. Для цього в золу додають 20-25 % вугілля і 

проводять плавлення отриманої суміші при температурі 1180-1260 °С у ві-

дновлювальній атмосфері [3]. В результаті процесу вміст германію у ви-

гляді GеО в порівнянні з первинною золою збільшується в 10-20 разів. В 



отриманому концентраті вміст германію сягає 6-10 %, що робить його ціл-

ком придатним для отримання металевого германію. 

В золошлакових відходах, відмічається значний вміст глинозему - 

сировини для виробництва алюмінію та коагулянтів для очищення і під-

готовки води. Вміст алюмінію в золі вугілля різних родовищ коливається 

в межах 22-38 % [4]. Для виробництва 1 т глинозему чи коагулянту не-

обхідно 3,76 т золи, 8,0 т вапняку, 0,15 т соди, 1294 м3 природного газу, 

електроенергія, водяна пара, стисле повітря. 

Більшість виробів та матеріалів за своїми характеристиками не гірші 

за матеріали та вироби, які отримані з використання традиційних 

компонентів. Однак, утилізація золи і шлаків потребує вирішення цілого 

комплексу питань від розробки технічних умов на їх застосування до пере-

будови психології господарників щодо вторинних мінеральних ресурсів.  
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