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ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫ НЕПЗІНДЕ БЕЛСЕНДІБЕТОН 
БҮЙЫМДАРЫН ӘНДІРУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Бүл мақалада өндіріс қалдықпіары негізінде белсенді бетон буйымдарын әндіру әдістері 
синатталады. Жүмыстың өзектілігі осы өндіріс қалдықтары негізінде шыгарылатын 
белсенді бетон қүрамының оңтайлы нүсқасын жобалау

Кілпипі создер: ондіріс қалдықтары, бетон бүйымдары, өндіру әдісі, боксит іиламы, 
іиикізат. " '  "  '' '  ’  * ^  .  ■

Қазіргі кезде әлем нің  өркенниетті елдерінде жиналған қалдықтарды 
пайдаланудың тиімді әдістерін қарастырып, болашақ үшін қалдықсыз өндіріс 
жобаларын іске асырып жатыр. Қазақстанда әлемдік тәжірибелерді пайдаланып, 
өндірістік қалдықтардың қоршаған ортаға зияндылығьш түрлі сала ғалымдары
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мен мамандылары жан-жакты зерттеп, оны тиімді пайдалану жөнінле әр түрлі 
үсыныстар мен жобалар карастыруда. Соның негізгі бағытынын бірі - өндіріс 
калдыктары негізіндегі түрлі күрылыс материалдарын, белсенді бетон бүйымдарын 
шығару жөніндегі ғылыми зерттеу жүмысы.

Павлодар каласындағы алюминий өндірісінін калдықтарын зерттеп, күрылыс 
материалдарын, белсенді бетон бүйымдарын өндіруге болатындығын дәлелдеу 
ерекше маңызды такырып болып саналады.

Алюминий зауытының глинозем (А1,03) өндірісінің калдығы бокситгі сазды 
үгіп, жуып, күрамындағы коспасынан сілті ерітіндісін пайдаланып айыру кезінде 
шығарылатын және өндірістен белгіленген кашыктыкка тасымалданып сакталған 
шлам үйіндісі. Боксит шламы жалпы маса бойынша 82-83 % үсак түйіршіктерден 
күралған сүры және қоңыр түсті жеңіл сусымалы қүм тәрізді қалдық.

Боксит шламы туралы өдебиет деректерінде 2013 жылғы орташа есеп бойынша
зауыттан шығарылған боксит шламының мөлшері 92976,1 мың тоннаға жеткен. 
Есептеулер бойынша 1 т глинозем өндіру үшін 2,6 т боксит кені жүмсалады 
екен [1,2]. Боксит атауы ең алғаш осындай тау жынысы табылған Франциядағы 
жердің атауы.

Жинақталған шлам үйінділерінің үсак бос фракциялары жел аркылы және 
жаңбыр, қар сулары арқылы ауаны және топырақты ластауда. Боксит шламының 
негізгі ластағыштарына майла сусымалы шлам және күрамында натри сілтісі 
5-10 г/л және алюминий оксилі 4-8 г/л араласқан шлам астындағы сулы ерітінді. 
Бүлар қауіптілігі жағынан 4-классқа жатады.

ТМД елдері бойынша глинозем өндірістерінен шығатын боксит шламын 
ғалымдар зерттеген. Жазылған ғылыми зерттеулерде темірбетон бүйымдары 
үшін белсенді аралас түтқырғыш қүрамына 30-50 % боксит шламын колданған 
және боксит шламын бетон қоспасына үсақ толтырғыш ретінде пайдалануға 
болатындығын үсынған. Нәтижесінде цемент үнемделетіндігі, шикізат қорын 
молайту жөніндегі үсыныстар дәлелденген және белсенділігі төмен сөндірілмеген 
әкті қолдану арқылы қысуға беріктігі 2,5 МПа-дан төмен емес, тығыздығы 
400 кг/м} потландцемент негізіндегі конструкциялық-жылуоқшаулағыш 
газдыбетонның тиімді қүрамын әзірлеген [3-6].

Боксит шламын қүрылысқа пайдалану әлемдік тәжірибеде әр  түрлі 
себептермен кең таралмаған. Оның негізгі себебі байердің гидромеханиклық 
технологнясымен өңделген боксит шламы темір оксидімен байытылған және 
оның қүрамында түтқырғыш минералдар аз болады

Әйтседе осы боксит шламыньщ қүрамы мен қасиеттерін жан-жақгы зерттеу 
арқылы белсенді жеңіл бетонның қүрамының тиімді нүсқасын анықтау жүмысы 
қолға алынып отыр. Зерттеу обьектісі ретінде Павлодар қаласының алюминий 
өндірісінің қалдықгары және жергілікті шикізат материалдары таңдалды.

Жүмыстың мақсаты жылуоқшаулағыш белсенді бетонның неізгі шикізат 
қүрамына алюминий өндірісінің қалдықтарын енгізу мүмкіндіктері күтілетін 
сандық, сапалық өзгерістерді бақылау, және шикізат ретінде колданылытын
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өндіріс қалдыктарының минерологиялык, химиялык және түйіршікті күрамын, 
зерттеу аныктауға бағытгалады.

Жүмыстың өзектілігі осы өндіріс калдыкгары негізінде шығарылатын белсенді 
бетон күрамының оңтайлы нүскасын жобалау, өнім түрлерінің техникалык 
сипаттамаларын өндіру әдісін, технологиясын күру, зерттеуге ерекше мән 
беріледі. Және де жоба бойынша тандалған, жаңа белсенді бетоннан шығарылатын 
өнім түрлерінің басқа материал түрлерімен салыстырғандағы ерекшеліктері мен 
артықшылықтарын жетіспеушіліктері, экологиялык маңыздылығы жан-жакты 
зерттелетін болады. Жобаланатын белсенді бетон үяшыкты бетондар тобына 
жататындыктан бүл жөнінде әдебиетке шолудан көптеген теориялық және
практикалык деректер келтіруге болады. і (

Қазіргі қүрылыстьщ қаркынды даму кезеңінде үяшыкгы бетондар ең белсенді 
жылуоқшаулағыш және конструкциялық материал болып саналады. Олар төменгі 
жьшуөтюзгіштігімен, жеткілікті механикальщ беріктігімен, арзан пшкізат корын 
пайдаланатындығымен ерекшеленеді. Үяшьпсгы бетонның негізгі өкілі газды бетон 
болып саналады. Ең алғаш газды бетон өндірісі опаны пайдалану арқылы 1920 жылы 
өндірілген. Содан бері өзініңтамаша қасиетімен қүрылыс саласында және әлемдік 
нарыкга қолданыльш келеді. Бүл материал барльпс климаттьщ жағдайларға жарамды 
және төзімді болуы. Белсенді бетон қүрылымының түзілуі шикізат материалдарын 
таңдаудан бастап бүйымды кептіріп шығаруға дейінгі барльщ есептеу, жобалау 
технологияльщ іс әрекеттердің тиімді қүрылуьша байланысты.

Үяшықты бетонның 85 %-ға дейінгі жалпы көлемін орташа диаметрі 1-1,5 мм 
болатын көп мөлшердегі үсақ ауа үяшьщтары иеленеді. Бүл -  түгқырғьпп, толтырғыш, 
су және кеуектендіргіш қоспаларды араластырып, пішіндеп, қатайту аркылы 
алынатын ерекше жеңіл бетон. л

Жоғарыдағы әдебиет деректеріне және зерттеу нәтижелерінің мәліметтеріне 
талдау жасай отырып, болашақ зерттеулерде боксит шламы негізінде жаңа жеңіл 
бетон қүрамының жобасын есептейміз және оның техникалық сипаттамаларын, 
экономикалық, экологиялық маңыздылығын анықтайтын боламыз

Негізгі шикізат базасы ретінде тандалған Алюминий өндірісінід калдығы шлам 
үйінділерінен алынған үлгілерді университет жанындығы қүрьшыс зертханасында 
сынау және зерттеу, дерек көздері мен әдебиеттерге шолу нәтижесінде төмендегі 
сипаттамалар берілді.

Боксит шламының жалпы сипаттамалары. Зерттелетін шлам Павлодар 
алюминий зауытының жанында глинозем өндіру барысында шығарылатын 
сусымалы қүм тәрізді қалдыктар. Дерек мәліметтері бойынша глинозем өндірудің
электротермалдық, қышқылдық және сілтілік тәсілдері болады. Біздің сынаққа 
арналған шлам үлгілері жиі қолданылатын Байердің сілтілік әдісімен яғни ЫаОН 
натрий гидрооксиді сілтісі ерітіндісі аркьшы бокситті өңдеу қалдығынан алынған.

Сыртқы түрі бойынша қоңыр және сүры түсті орташа түйіршікті, жеңіл 
сусымалы күмға үқсайды. Қоңыр шлам қүрамында өлшемі әр түрлі оңай үгілетін 
кеуекті кесектер кездеседі. Ылғалдылығы 20-30 %. Шынайы тығыздығы 2600-
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2800 кг/м\ Стандарттық електержиынтығын колдану арқылы анықталған күрғак 
күйдегі шламы үлгілерінің түйіршікті күрамы 1-кесгеде көрсетілген.

Тәжірибе мәліметтері бойынша сүры және қоңыр түсті боксит шламының 
ірілік модульдері сәйкесінше 1,96 және 2,07. Қүрғақ күйдегі сүры және қоңыр 
түсті боксит шламының үйінді тығыздықтары сәйкесінше 1200 кг/м3 және 
955 кг/м3. Бүдан күрғақ күйдегі коңыр шлам жәңіл болатыны аныкталды.

Кесте 2 -  Боксит шламының түйіршікті қүрамы
Сааылау диаметрі, (мм) көрсетілген електердегі массапык үлес(%) бойынша жеке калдыктар
5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 <0,14
0,74-4,7 2,23-2,36 18,86-20,9 0,74-0,94 31,13-32,13 27,35-29,85 11,2-14,6

Боксит шламының түсі химиялық минерологиялык қүрамына байланысты 
өзгеретіндігі зерттелген. Біздің зерттеудегі қоңыр шлам қүрамында 44 %-дан 
жоғары темір және кремний оксиді және сүры шлам қүрамында 49 %-дан жоғары 
кальций, алюминий оксилдері болатыны кестеде көрсетілген.

Шламының химиялық қүрамы алғашкы шикізаттың сапасына және өңдеу 
технологиялық процессінің параметрлеріне байланысты 2 - кестеде берілген.

Кесте 2 -  Боксит шламының химиялық қүрамы
Боксит шламының атауы СаО А1, СХ 1 5ІО, 11 Ғе, О, 1I N3,0 к,о

масса бойынша оксилдердін %-дык үлесі
Сүры 40-45 4 23 21 1,75 0,27

Қоцыр 34.9 7,52 17.3 26 1,75 0,27

Боксит шламының фазалық-минералогиялык күрамы екі калцилі силикат, 
алюминат натри, кальци алюмоферриті және алюмосиликатты коспалардан 
қүралады. Сонымен қатар белгілі мөлшерде карбоноттар мен гематитгер болады.

Белсенді бетон қүрамын зерттеуге және жобалауға байланысты алғашқы 
тәжірибелік жүмыстардың нәтижелері бойынша боксит шламьш қолдану арқылы 
тығыздығы 900 -  1200 кг/м3, беріктігі 0,4 -  0,6 МПа конструктивтік жеңіл бетон 
жасауға болатындығы туралы алғашқы болжам үсынылып отыр.

Тәжірибеде өлшемдері 70*70*70 мм стандарттық газды бетон үлгілері 
дайындалды. Сынақтан алынған үлгілердің кысуға беріктігі Оникс-2,5 қиратпай 
сынау аспаптарымен және МС-1000, МП-100 пресс қондырғыларымен өлшенді. 
Шламның түйіршікті қүрамын анықтауға 0,14-5мм-лік стандарттық електер
жинағы қолданылды.

Зертханалық жүмыстың өлшеу нәтижелері стандарттық әдістемелер 
және нүсқаулар бойынша есептелді. Сынақ нәтижелерінен есептелген бетон 
компоненттерінің күрамы және үлгілерді сынау көрсеткішгері 5- кестеге түсірілді.

1 -суретте осы кестедегі тәжірибеден алынған сандық мәліметгер бойынша 
әр түрлі сынақ үлгілеріндегі шлам күрамының өзгеруіне байланысты бетонның 
беріктігі көрсетілген. Алғашқы сынақ нәтижелері бойынша қүрылған осы 
тәуелділік графигіне қарағанда газдыбетон араласпасындағы шламның пайыздық
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улесі 50 % -  лан көбсйгеаае бетоинын б е р іт п  0,2 МПа-і а дейін төменлейтіндігі
башсалады- ИіиМ лііиІіВіі' і іТМііійТрІгіі У'ІЙіІі ііі 11. "[ ІпЬІ

Кеете 3 -  Гш ыбетоа к\ рамын есеятеу ждне үлгідерді сыяау нәтижелері
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дДІСІ

ОШ1КС -
Тгл

Бүлдіру
дДІСІ

Пресс МС 
1000

Коныр ішша араласкэн бстоа
1 1 15° [50 29,6 0.18 |1340 |[343 1[0.91 0,41 0-38
Уш 0.75 60 40 30,7 0,15 430 343 1.25 0,63 0.6
3 ------

11.25 45 1 [40 аі V 350 11343 111.02 0л35 0.27
Съры иижм ір ш с ш  бетоё

•

1,33 40 I[60 |134.2 ][0.19 410 ][343 1.2 1 0 .Я 0,5
и 1,23 50 50 ! 30,7 0,23 400 343 1.16 0,7
?-----
| з 0.5 3 0 1 7 0  | 30 ! 0,25 380 294 1.29 ]Ш 0,3

Макалада жетілдірілген технологиялық өдістерді колдану жолымен коп 
құрамды бетондар алудың моселелері карас і ырылады.

2 0  4 0  6 0  Ю
\һ с с а  боЛыиш а ш лім  у«лш еЫ  ч

I -  коиыр боксит пыам; 2 -  сүры боксит шлам 
Сурст I -  Сынак үлпсіндеп іилам коспасынын үлпиіи беріктігшс тоуслділігі

Сонымен сонгы  сынактарда шламныи бсттік бслссидел іпи  арттыру 
максаі ында оны мсхзннкалық юсілмсн үсактап слсктсн вткізу жүмыстары 
ж үргпілді. Ндтижесшдс боксит ішіамыиын т ү й ір ш іт  күрамы 2,5мм-яен
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0,63 мм-ге дейін төмендеді, тығыздығы жоғарылады. Бірак бетон коспасына 
колдану сынак жұмыстары кезінде бетонның кеуектену прцессі төмендеп, сұры 
шлам араласкан бетонның беріктігі жоғарылайтындығы байкалды.

Жағарыда істелген алғашқы зерттеу жұмыстарында кездескен және 
анықталған олқыльпстар мен ақауларға талдау жасай отыры.п келесі зерттеулерде 
төмеңдегі жүмыстар есепке алынады:

-  стандарттық талапка сәйкес беріктігі жоғары түтқырғыш компонентті 
таңдау, зертгеу;

-  толтырғыш қүамындағы кремнеземнің үлесін жоғарылату;
-  бетон араласпасыньщ біркелкі кеуектенуін қамтамасыз етуге байланысты 

әдістер қарастыру;
-  қалыпқа салынған бетон үлгісін қапыптан алу және ылғалды жылумен 

баптау тәртібін анықтау;
Зерттеу тақырыбының қорытындысьгаа келсек, бетон қоспасьша сүры шламды 

қолдану қоңыр шламмен салыстырғанда тиімдірек және осы қүрам бойынша 
ко нструкциялық-жылуо кшаул ағыш бегон бүйымдарьш дайьшдауға болады. Осындай 
зерттеу нәтижелері іске асырылса, қазіргі уақытта өндірісті елді мекендердегі 
жинақталған қалдықтар азайяды және қоршаған ортаньвд тазалығынын жақсаруьша, 
ғимараттарды жылытуға жүмсалатын жылу шығынының үнемделуіне, әрі қүрылыс 
материалдары өндірісі үшін арзан шикізат қорының кеңеюіне әсер етеді.
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