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ВСТУП 

Програма  вибіркової навчальної дисципліни «Будівельні 
матеріали з промислових відходів» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженері». 
Предметом вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із 
розробкою та впровадженням сучасних ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій на основі використання 
промислових відходів і вторинних ресурсів у будівельній 
індустрії. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Будівельні матеріали 
з промислових відходів» є складовою частиною циклу 
фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за 
спеціальністю «Технології будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів». Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів –
«Будівельне матеріалознавство», «В'яжучі речовини», «Процеси 
і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів». 

Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, 
самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України.  

 
Анотація 

Актуальною задачею сьогодення є створення безвідходних 
технологій, які повинні забезпечувати  не тільки отримання 
високоякісної продукції, але й передбачати повне використання 
відходів, що зазвичай  утворюються на всіх етапах технологічного 
циклу. Найбільш раціональним напрямком утилізації промислових 
відходів є їх використання як техногенної сировини для отримання 
різних видів продукції а перш за все, будівельного призначення. 
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Розвиток та удосконалення виробництва будівельних матеріалів, 
підвищення їхньої економічної ефективності на сучасному етапі в 
значній мірі будуть визначатись раціональністю використання 
сировинних ресурсів, повнотою залучення у виробництво відходів 
різних галузей промисловості. 

Ключові слова: промислові відходи,сировина,технологічні 
властивості,утилізація. 

 
Abstrac 

The current task of the present is to create non-waste technologies, 

which should ensure not only the receipt of high-quality products, but also 

provide for the full utilization of waste that is usually formed at all stages 

of the technological cycle. The most rational direction of utilization of 

industrial wastes is their use as man-made raw materials for obtaining 

various types of products and, above all, for construction purposes. The 

development and improvement of the production of building materials, 

increasing their economic efficiency at the present stage will be largely 

determined by the rationality of the use of raw materials, the completeness 

of the involvement in the production of waste from various industries. 

Key words: industrial waste, raw materials, technological properties, 

utilization. 

Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСTS 
- 5 

Спеціальність 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія»» 

Вибір студента 
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Модулів –2 Спеціалізація: 
“Технології 
будівельних 

конструкцій, виробів 
і матеріалів”  

 

Рік підготовки 

Змістовних 
модулів – 6 

3-й 4-й 

Семестр 
Лекції 

Загальна кількість 
годин – 150 

28 год. 6 год. 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:  
аудиторних – 5 
              СРС –6 

 
Рівень вищої 
освіти:  бакалавр 

Практичні 
12 год. 6 год. 

Лабораторні 
14 год. 6 год. 

Самостійна робота 
96 год. 186 год. 

  Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 45% до 55%; 
для заочної форми навчання - 10% до 90%. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із 
розробкою та впровадженням сучасних ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій на основі використання 
промислових відходів і вторинних ресурсів у будівельній 
індустрії. 
У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен: 
знати: 

• сировинну базу вторинних ресурсів Західноукраїнського 
регіону зокрема та України в цілому; 
• основні фізико-хімічні та технологічні властивості відходів 
металургії, паливної, енергетичної, хімічної, гірничодобувної, 
будівельної та інших галузей промисловості; 
• основні шляхи раціонального використання промислових 
відходів у будівельній індустрії; 
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вміти: 

• підбирати раціональні склади, рецептуру та технологічні 
режими переробки сировинних сумішей на основі промислових 
відходів для виробництва будівельних матеріалів; 
• обґрунтовувати техніко-економічну та екологічну 
доцільність використання промислових відходів у виробництві 
будівельних матеріалів і заощадження кондиційної природної 
сировини. 
 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1  

Проблема промислових відходів та їхня класифікація 
Тема 1. Розвиток промисловості та накопичення промислових 
відходів, класифікація відходів 

Джерела основних видів промислових відходів та масштаби 
забруднення навколишнього середовища. Комплексний підхід у 
використанні відходів. Класифікація відходів. 

Тема 2. Виробництво будівельних матеріалів та утилізація 
промислових відходів 

Використання відходів металургійної промисловості, 
вугледобування і вуглезбагачення, хімічної, гірничодобувної 
промисловості, відходів деревини та іншої рослинної сировини, 
промисловості та міського господарства. Вибір напрямку 
утилізації промислових відходів. Техніко-економічні показники 
якості техногенних матеріалів. 

 
Змістовий модуль 2  

Будівельні матеріали на основі відходів металургійної 
промисловості 

Тема 3. Характеристика відходів та в'яжучі речовини на 
основі відходів металургійної промисловості 

Металургійні шлаки. Шламові побічні продукти. 
Класифікація в'яжучих на основі відходів металургійної 
промисловості. Клінкермісткі цементи. Шлакопортландцемент. 
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Цементи спеціального призначення. Безклінкерні шлакові 
в'яжучі. 

Тема 4. Заповнювачі та бетони на основі металургійних 
шлаків 

Класифікація заповнювачів. Щільні заповнювачі. Легкі 
пористі шлакові заповнювачі. Шлакові наповнювачі. 
Класифікація бетонів на основі металургійних шлаків. 
Використання шлакопортландцементу та шлаколужних 
в'яжучих у бетонах. Використання шлакових заповнювачів. 
Жаростійкі бетони. Застосування в бетонах металургійного пилу 
і горілої землі. 

Тема 5. Матеріали на основі шлакових розплавів та 
металургійних  шламів 

Матеріали на основі шлакових розплавів. Шлакова вата. 
Шлакове лиття. Шлакове скло. Шлакоситали. Матеріали на 
основі металургійних шламів. В'яжучі речовини на основі 
шламів. Нефеліновий портландцемент. Застосування бокситових 
(червоних) шламів. 

 
Змістовий модуль 3 

Будівельні матеріали на основі відходів паливно-
енергетичної 
промисловості 

Тема 6. Характеристика відходів та в'яжучі речовини на їхній 
основі 

Загальна характеристика відходів. Відходи добування та 
збагачення вугілля. Золошлакові відходи ТЕС. Золошлакові 
суміші. Побутові золошлакові відходи. В'яжучі матеріали на 
основі золошлакових відходів. Портландцементи і пуцоланові 
(зольні) цементи. Безклінкерні золошлакові в'яжучі. Зололужні 
в'яжучі 
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Тема 7. Заповнювачі, будівельні розчини та бетони на основі 
золошлакових відходів 

Заповнювачі на основі золошлакових відходів. Паливні 
шлаки. Золи ТЕС. Золошлакова суміш. Невипалений зольний 
гравій. Випалений зольний гравій. Шлаковий і глинозольний 
гравій і пісок. Аглопорит. Будівельні розчини та бетони із 
використанням золошлакових відходів. Будівельні розчини. 
Бетони з добавкою золи-винесення. Ніздрюваті бетони. 

Тема 8. Стінові, дорожні та ізоляційні матеріали на основі 
золошлакових відходів.  Матеріали на основі горілих порід, 
відходів добування і збагачення вугілля 

Автоклавні керамічні і склокристалічні вироби на основі зол і 
шлаків ТЕС. Силікатна цегла. Керамічні та залізистомісткі 
вироби. Дорожньо-будівельні та ізоляційні матеріали на основі 
золи та паливних шлаків. Незміцнені та зміцнені залізистомісткі 
суміші. Асфальтові матеріали. Використання горілих порід, 
відходів добування і збагачення вугілля. Матеріали із 
застосуванням горілих порід. Матеріали із застосуванням 
відходів добування і збагачення вугілля. 

 
Модуль 2  

Змістовий модуль 4  
Будівельні матеріали на основі відходів хіміко-

технологічної 
промисловості 

Тема 9. Характеристика відходів. Матеріали на основі 
фосфорних шлаків та гіпсо- і вапномістких відходів 

Загальна характеристика відходів. Матеріали із 
застосуванням фосфорних шлаків. В'яжучі матеріали. Матеріали 
із фосфорно-шлакових розплавів. Матеріали на основі гіпсо- і 
вапномістких відходів. Гіпсові в'яжучі на основі фосфогіпсу. 
Фосфогіпс у виробництві цементів. Застосування інших 
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гіпсовміщуючих продуктів. Застосування карбідного вапна і 
карбонатних відходів. 

Тема 10. Матеріали на основі залізистих, сірковмісних, 
силікатних відходів та відходів целюлозно-паперової 
промисловості  

Матеріали із застосуванням залізистих, сірковмісних 
відходів. Матеріали на основі кремнеземистих і 
алюмосилікатних відходів. Матеріали із застосуванням 
гідролізного лігніну і відходів целюлозно-паперового 
виробництва. Застосування гідролізного лігніну. Застосування 
відходів целюлозно-паперового виробництва. 

Тема 11. Поверхнево-активні речовини і добавки 
електролітів. Матеріали на основі відходів коксо- і 
нафтохімічних виробництв. Утилізація розчинів і шламів 

Поверхнево-активні речовини (ПАР) і добавки електролітів 
на основі відходів хімічних виробництв. Застосування відходів 
коксо- і нафтохімічних виробництв. Утилізація розчинів і 
шламів. 

Змістовий модуль 5  
Будівельні матеріали і вироби на основі відходів 

переробки 
деревини та іншої рослинної сировини 

Тема 12. Характеристика відходів, хімічні та фізичні 
особливості деревини. Матеріали на основі деревних відходів 
без застосування в'яжучих речовин 

Види основних відходів деревини та їхня характеристика. 
Хімічні та фізичні особливості деревини. Матеріали на основі 
деревних відходів без застосування в'яжучих речовин. 
Лігновуглецеві та п'єзотермопластики. 

Тема 13. Матеріали на основі мінеральних та органічних 
в'яжучих речовин. 

Матеріали на основі мінеральних в'яжучих речовин. Загальна 
характеристика матеріалів. Арболіт, фіброліт, цементно-
стружкові плити, термопласти, ксилоліт. Матеріали на основі 
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органічних в'яжучих речовин. Клеєна деревина. Термопластичні 
композиції. 

Змістовий модуль 6  
Будівельні матеріали і вироби на основі відходів 

гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних 
матеріалів, відходів  

споживання і міського господарства  
Тема 14. Будівельні матеріали і вироби на основі відходів 

гірничодобувної промисловості 
Загальна характеристика відходів. Заповнювачі на основі 

залізистих кварців. Щебінь. Пісок. Заповнювачі та бетонні 
вироби на основі відходів промисловості нерудних матеріалів. 
Заповнювачі з відсівів каменеподрібнення. Використання 
відходів обробки пористих та щільних гірських порід. В'яжучі 
матеріали на основі відходів подрібнення гірських порід. 
Автоклавні матеріали. 

Тема 15. Будівельні матеріали і вироби на основі відходів 
промисловості 

Утилізація цементного пилу. Матеріали із азбестоцементних 
відходів. Матеріали з використанням склярських та керамічних 
відходів, матеріали з відходів бетоноламу. 

Тема 16. Будівельні матеріали і вироби на основі відходів 
споживання та міського господарства 

Загальна характеристика відходів. Матеріали з макулатури та 
текстильних відходів. Матеріали з гумових та каучукових 
відходів. Матеріали з пластмасових відходів. Вторинне 
використання цементних та асфальтових бетонів 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

Денна форма 
Усього в тому числі 

л пр Лаб. Сам. 
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1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1  
Проблема промислових відходів та їхня класифікація 

Тема 1. Розвиток 
промисловості та 
накопичення промислових 
відходів, класифікація 
відходів 

5 2 2  4 

Тема 2. Виробництво буді-
вельних матеріалів та утилі-
зація промислових відходів 

5 2   4 

Разом 14 4 2  8 
Змістовий модуль 2  

Будівельні матеріали на основі відходів металургійної 
промисловості 

Тема 3. Характеристика від-
ходів та в'яжучі речовини на 
основі відходів металургій-
ної промисловості 

5 2   5 

Тема 4. Заповнювачі та бе-
тони на основі металургій-
них шлаків 

5 2 2  5 

Тема 5. Матеріали на осно-
ві шлакових розплавів та 
металургійних шламів 

5 2  2 5 

Разом за змістовий  
модуль 2 

25 6 2 2 15 

Змістовий модуль 3. 
 Будівельні матеріали на основі відходів паливно-енергетич-
ної промисловості 
Тема 6. Характеристика від-
ходів та в'яжучі речовини на 

5 2  2 4 
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їхній основі 
Тема 7. Заповнювачі, буді-
вельні розчини та бетони на 
основі золошлакових відхо-
дів 

5 2 2  4 

Тема 8. Стінові, дорожні та 
ізоляційні матеріали на ос-
нові золошлакових відходів. 
Матеріали на основі горілих 
порід, відходів добування і 
збагачення вугілля 

5 2   6 

Разом за змістовий  
модуль 3 

24 6 2 2 14 

Модуль 2 
Змістовий модуль 4. Будівельні матеріали на основі відходів 
хіміко-технологічної промисловості 
Тема 9. Характеристика від-
ходів. Матеріали на основі 
фосфорних шлаків та гіпсо- 
і вапномістких відходів 

5 1 2  8 

Тема 10. Матеріали на основі 
залізистих, сірковмісних, си-
лікатних відходів та відходів 
целюлозно-паперової проми-
словості 

5 1  2 8 

Тема 11. Поверхнево-активні 
речовини і добавки електро-
літів. Матеріали на основі 
відходів коксо- і нафтохіміч-
них виробництв. Утилізація 
розчинів і шламів 

5 2 2  6 

Разом за змістовий  
модуль 4 

32 4 4 2 22 

Змістовий модуль 5  
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Будівельні матеріали і вироби на основі відходів переробки 
деревини та іншої рослинної сировини 
Тема 12. Характеристика 
відходів, хімічні та фізичні 
особливості деревини. Ма-
теріали на основі деревних 
відходів без застосування 
в'яжучих речовин 

5 2  2 8 

Тема 13. Матеріали на ос-
нові мінеральних та орга-
нічних в'яжучих речовин 

5 1  2 6 

Разом за змістовий 
 модуль 5 

21 3  4 14 

Змістовий модуль 6. 
 Будівельні матеріали і вироби на основі відходів 
гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних 
матеріалів, відходів споживання і міського господарства 
Тема 14. Будівельні мате-
ріали і вироби на основі від-
ходів гірничодобувної    
промисловості 

5 2 2  8 

Тема 15. Будівельні мате-
ріали і вироби на основі 
відходів промисловості 

5 2  2 8 

Тема 16. Будівельні мате-
ріали і вироби на основі від-
ходів споживання та місько-
го господарства 

5 1  2 7 

Разом за змістовий 
 модуль 6 

34 5 2 4 23 

Усього годин 150 28 12 14 96 
 

5. Теми та зміст практичних занять 
Таблиця 5.1 
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4. Розрахунок технологічних параметрів отримання та 
підбір обладнання отримання в'яжучих з гіпсо- та 
вапномістких відходів 

2 

5. Підбір складів бетонів з добавками поверхнево-
активних речовин і електролітів з відходів хімічних 
виробництв 

2 

6. Розрахунок складів бетонів на основі відсівів подріб-
нення гірських порід 

2 

 Всього 12 

 
6. Теми та зміст лабораторних занять 

Таблиця 6.1 
 
№ 
з/
п 

Назва теми та зміст 
Кількість 

годин 

1 2 3 
1. Визначення ефективності використання 

шлакомістких в'яжучих при виготовленні 
важких бетонів 

2 

№ 
з/п 

Назва теми та зміст 
Кількіс

ть 
годин 

1 2 3 

1 Ознайомлення із сировинною базою промислових 
відходів Рівненщини. Об'єми та можливості 
використання у виробництві будівельних матеріалів 

2 

2. Розрахунок технологічних параметрів виготовлення 
мінеральної вати зі шлакових розплавів 

2 

3. Розрахунок складів будівельних розчинів і бетонів 
на основі золошлакових відходів 

2 
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2. Визначення ефективності використання 
в'яжучих на основі золошлакових відходів при 
виготовленні важких бетонів 

2 

3. Оцінка якості дигідратних та напівгідратних 
в'яжучих на основі фосфогіпсу ВАТ 
«Рівнеазот» 

2 

4. Визначення властивостей композиційних 
гіпсових в'яжучих на основі фосфогіпсу 

2 

5. Визначення ефективності використання ПАР і 
добавок електро-літів на основі відходів 
хімічних виробництв у будівельних розчинах та 
бетонах 

2 

6. Визначення ефективності застосування 
вапняно-карбонатного пилу і пилу цементних 
печей як мінеральної добавки до цементних 
бетонів. 

2 

7. Визначення фізико-механічних властивостей 
дрібнозернистих бетонів на основі гранітних 
відсівів 

2 

 Всього 14 

7. Самостійна робота 
 

За навчальним планом на самостійну роботу студентів 
денної форми навчання відводиться 96 год. Самостійна робота 
(СРС) включає такі види робіт: 
• самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної 
теми; 
• самостійне опрацювання тем, які не розглядаються під час 
аудиторних занять; 
• підготовка до написання проміжних модульних контрольних 
робіт. 
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8. Методи навчання 
 

1. Лекційні заняття проводяться із застосуванням 
слайдових презентацій (в програмі Microsoft Power Point) та 
роздаткового матеріалу. 

2. Практичні заняття проводяться із застосуванням ТЗН 
(кодоскоп), демонстрацією зразків матеріалів і виробів, 
розв'язуванням ситуаційних завдань. 

3. На лабораторних заняттях проводяться 
експериментальні дослідження з описом та аналізом отриманих 
результатів. 

4. Самостійна робота студентів, в тому числі виконання 
розрахунково-графічної роботи. 

 
9. Методи контролю 

 
1. Введена європейська кредитно-трансферна система із 

100 - бальною шкалою оцінювання знань студентів. 
2. Поточний контроль знань передбачає оцінку 

систематичності роботи студента (в тому числі відвідування 
занять) та тестування змістовими модулями. 

3. Контроль самостійної роботи здійснюється: 
o з лекційного матеріалу - шляхом перевірки конспектів;    
o з практичних лабораторних занять - шляхом перевірки 

виконаних завдань; 
o за індивідуальним навчально-дослідним завданням - за 

допомогою перевірки та захисту розрахунково-графічної 
роботи. 
4.Підсумковий контроль знань  
 Підсумковий контроль знань здійснюється виключно за 

результатами поточного контролю. 
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10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

Розподіл балів за змістовими модулями, темами та 
формами навчальної діяльності наведено в табл. 10.1  

Таблиця 10.1 
Розподіл балів, що присвоюються студентам (для заліку) 

Модуль 1: поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
5 5 5 5 5 5 5 5 

10 15 15 
Разом за модуль 1 – 40 балів 

Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

Змістовий 
модуль 6 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16  
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  

22,5 15 22,5 
Разом за модуль 2  – 60 балів 

 
 

11. Шкала оцінювання  
Таблиця 11.1 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для іспиту, курсового проекту 

90-100 відмінно 
82-89 добре 
74-81  
64-73 задовільно 
60-63  

35-59 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

1-34 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

(Лабораторні роботи №1 - №8) дисципліни «Будівельні 
матеріали з промислових відходів» для студентів студентами  
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми 
навчання  / О.О.  Іщук. Рівне: НУВГП, 2015. –28 с. 03-08-7,03-
08-8. 

 
13. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Дворкін Л.Й. Використання техногенних продуктів у будівницт-
ві.: Навчальний посібник/ Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, К.К. 
Пушкарьова, М.О. Кочевих, М.А. Мохорт, М.П. Безсмертний - 
Рівне: НУВГП, 2009.-339 с. 
 

Допоміжна 
 

1. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы на основе 
промышленных отходов: Учебно-справочное пособие. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2007. - 350с. 

2. Нові в'яжучі матеріали на основі активованих кристалічних ре-
човин/ Л.Й. Дворкін, А.В. Мироненко, Г.В. Доманський, О.М. 
Бордюженко, В.А. Ліпянін; Під ред. Л.Й.Дворкіна. - Рівне: Вид-
во РДТУ, 2000.- 177 с. 

3. Дворкін Л.Й., Житковський В.В., Каганов В.О. Бетони на основі 
наджорстких сумішей. - Рівне: ЦНТЕІ, 2006. - 179 с.  

4. Стратанович Є.С., Гулеватий СІ. Теплоізоляція з місцевих мате-
ріалів. - К.: Будівельник, 1970. - 100 с. 

5. Хоменко П.В., Кожан Є.А., Седих Ю.І. Будівельні матеріали з 
відходів деревини. - Київ: Будівельник, 1976. - 80 с.  

6. Кривенко П.В. Заповнювачі для бетону: Підручник/ 
П.В.Кривенко, К.К.Пушкарьова, М.О.Кочевих. - Київ: ФАДА, 
ЛТД, 2001. - 399 с. 
 

Електронний репозиторій НУВГП 
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1.Дворкін, Л. Й. та Пушкарьова, К. К. та Дворкін, О. 
Л. та Кочевих, М. О. та Мохорт, М. А. та Безсмертний, М. 
П. (2009)Використання техногенних продуктів у 
будівництві. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-112-5 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2259/ 
 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси      Новака, 
75)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cbs. 
rv.ua/ 
 

 

Розробник:                                

д.т.н., професор                                                Л.Й.Дворкін                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


