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виробництва силікатної цегли    
 

Стаття присвячена еколого-економічним проблемам будівельної галузі, зокрема виробництва силікатної цег-
ли. Обґрунтовані шляхи підвищення екологічної безпеки та економічної ефективності виробництва силікатної 
цегли, зокрема стадії автоклавної обробки. За відповідною методикою визначення економічної ефективності 
заходу з енергозбереження зроблені розрахунки заходу (повторне споживання  відпрацьованої пари) та 
проаналізовані результати.  
 
The article is devoted to some ecological and economical problems of the building industry, mainly silicate bricks 
production. The ways of increasing of ecological safety and economical effectiveness of silicate bricks production, 
mainly autoclaving processing are given. In accordance with the special technique for definition of economical 
effectiveness of the measure for energy conservation the calculations of the measure (repeat use of exhaust steam) are 
done and  the results are analyzed.  

Промисловість будівельних матеріалів є 
важливою складовою матеріально-техніч-
ної бази будівництва. Важливе місце за-
ймає промисловість стінових матеріалів, 
зокрема виробництво силікатної цегли. В 
Україні працюють заводи по виробництву 
силікатної цегли в Херсоні, Дніпропетров-
ську, Кривому Розі, Черкасах, Чернігові, а 
також в Червоному Лимані (Донецька 
обл.), Трипіллі (Київська обл.), Розвадові 
(Львівська область). Різкий спад інвести-
ційної діяльності негативно вплинув на 
роботу промисловості будівельних матері-
алів і попит на її продукцію. За 1991-1997 
рр. обсяг товарної продукції галузі скоро-
тився у 4,4 раза, зокрема стінових матеріа-
лів – у 5,6 раза. Підвищення цін на енерго-
носії і тарифів на вантажоперевезення, а 
також високий податковий тиск спричини-
ли зростання вартості продукції галузі та, 
як наслідок, спад конкурентоспроможнос-
ті. Зокрема, в Миколаївській області пра-
цювали такі підприємства, як ВАТ 
“Матвіївський силікатний комбінат”, яким 
було реалізовано в 1995 р. 34,5 млн. шт. 
цегли [9], та АТ “Олександрівський завод 
силікатної цегли”, річна потужність випу-
ску силікатної цегли якого складала 70 
млн. шт. цегли [7, с. 9]. 

З іншого боку, виробництво силікатної 
цегли викликає цілу низку екологічних про-
блем. Серед них можна виділити таку, як 
забруднення атмосфери. 

Забруднення атмосферного повітря під-
приємствами по виробництву силікатної це-
гли є однією з гострих екологічних проблем, 
яка потребує вирішення. Наприклад, факти-
чні обсяги викидів забруднюючих речовин 
АТ “Олександрівський завод силікатної цег-
ли” (Миколаївська область) за 1995 рік ста-
ціонарними джерелами становлять 830,7022 
т/рік. Серед цих речовин можна назвати такі 
шкідливі речовини: пил вугільний, окис вуг-
лецю, двоокис азоту, сірчастий ангідрид, 
сажа, ванадія п’ятиокис, окис кальцію, пил 
неорганічний, свинець, марганець та їх спо-
луки [7, с. 13]. 

Виробництво будівельної цегли є енерго-
ємним. Підприємства даного виробництва 
споживають газ, електроенергію, пісок, вап-
но. Цеглу виготовляють з кварцового піску 
(93%), вапна (7%) та води (8%). Питомі ви-
трати на 1 тис. шт. умовної цегли станов-
лять: піску – 2,3 м3 , вапна – 440 кг, пари – 
670 кг, електроенергії – 36 кВт·год [10,  
с. 370]. Щодо пари, то вона необхідна в про-
цесі автоклавної обробки силікатної цегли 
(протягом загального циклу роботи автокла-
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ву споживається 9,9 т пари). Пара, в свою 
чергу, виробляється котельною підприємст-
ва, яка працює на вугіллі, на газі або на ма-
зуті. Робота котельної призводить до забру-
днення атмосферного повітря оксидом вуг-
лецю, оксидом азоту, а також сірчастим ан-
гідридом, ванадієм п’ятиокисом тощо [7,  
с. 13]. 

Проблема, якій присвячена стаття, по-
лягає в тому, що при автоклавній обробці 
силікатної цегли біля 45% затраченої тепло-
ти акумулюється цеглою і вільним об’ємом 
автоклаву. Шляхом повернення відпрацьо-
ваної пари у виробництво ця теплота може 
бути використана повторно, завдяки чому 
досягається економія палива і підвищення 
ККД котельної [2, с. 164]. Тим самим мож-
ливо зменшити шкідливий вплив викидів 
котельної в атмосферу.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій свідчить про недостатній рівень вивче-
ності цієї проблеми. Особливо це стосується 
питання забруднення навколишнього сере-
довища під час автоклавної обробки силіка-
тної цегли, а саме – хімічному складу від-
працьованої пари та конденсату.  

Вахнін М.П., Клименко Л.П., Пучков В. 
[2, с. 62; 6, с. 206; 8] акцентують увагу на 
таку проблему, як атмосферне забруднення 
(пилом та твердими речовинами) навколиш-
нього середовища внаслідок будівельного 
виробництва на всіх стадіях цього виробни-
цтва. Невирішеними частинами проблеми 
залишається питання еколого-економічного 
обґрунтування впливу силікатного виробни-
цтва на всі компоненти навколишнього при-
родного середовища. 

Підвищення екологічної безпеки та еко-
номічної ефективності виробництва силікат-
ної цегли теж потребує детального дослі-
дження. Вахніним М.П. та Аніщенком А.А. 
[2, с. 164] розглянуті шляхи повернення від-
працьованої пари у виробництво. Автори 
вважають, що таким чином досягається еко-
номія пари і підвищується ККД котельної. 
За даними Хавкіна Л.М. [10, с. 371], питомі 
витрати пари зменшаться за рахунок пере-
пуску пари з автоклаву в автоклав, викорис-
тання конденсату для зволоження суміші. 
Витрати пари зменшаться також внаслідок 

використання відпрацьованої пари в котель-
ній та опалення цехів заводу, за даними Вах-
ніна М.П., Аніщенка А.А. та Хавкіна Л.М. 
[2, с. 168; 10, с. 371]. 

Метою дослідження є обґрунтування 
шляхів підвищення екологічної безпеки та 
економічної ефективності виробництва силі-
катної цегли, зокрема стадії її автоклавної 
обробки. 

Як було зазначено, серед екологічних 
проблем, пов’язаних із виробництвом силі-
катної цегли, існує серйозна проблема за-
бруднення атмосферного повітря. Забруд-
нення атмосфери здійснюється на всіх стаді-
ях виробництва. 

Виділення пилу при виробництві силікат-
ної цегли включають тонкодисперсні частки 
СаО, SiО2 приблизно 10% розміром менше  
5 мкм і 25% розмірами 6...10 мкм. При 
транспортуванні і дробленні комового вапна 
в пилевиділеннях міститься до 85% СаО і до 
3...4% SiО2; при помолі і змішуванні вапна і 
піску − до 60% СаО і до 5...6% SiО2; при 
розвантаженні реакторів − до 25% СаО і до 
13% SiО2 [1, с. 296].  

Перелік забруднюючих речовин, які ви-
кидаються в атмосферу заводами силікатної 
цегли, містить різні шкідливі речовини, 
склад яких значно перевищує ГДК.  

З таблиці видно, що викиди речовин зна-
чно перевищують ГДК м.р. При цьому серед 
цих речовин, яким властивий ефект сумації 
шкідливої дії в сполученнях, є такі: 

1. Ванадія п’ятиокис, ангідрид сірчастий. 
2. Ангідрид сірчастий, азоту двоокис. 
Ці речовини є дуже небезпечними для 

людини і навколишнього середовища. На-
приклад, пил неорганічний подразнює ле-
геневі шляхи, викликає кон’юнктивіт та 
кератит; окис вуглецю дуже токсичний, 
викликає головний біль, хвилювання і на-
віть смерть; азоту двоокис теж токсичний, 
викликає загальнотоксичну (серцебиття), 
подразнюючу (слизові оболонки, шкіра, 
дихальні шляхи), алергенну (астма) дії то-
що [4]. 

Серед викидів певна доля забруднення 
припадає на котельню, яка виробляє пару, 
необхідну для автоклавної обробки силікат-
ної цегли.  
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Аналіз забруднення шкідливими речови-
нами котельної, яка працює на мазуті, на 
прикладі АТ “Олександрівський завод силі-
катної цегли” (Миколаївська область), дав 
такі результати (рис. 1): 

1. Загальна доля викидів забруднюючих 
речовин котельної в порівнянні з іншими 
джерелами викидів, хоча й не домінуюча, 
але все ж доволі суттєва − 7,7%. 

2. Котельна в процесі своєї роботи на ма-

зуті викидає в навколишнє середовище такі 
забруднюючі речовини, як окис вуглецю, 
двоокис азоту, ангідрид сірчастий, ванадія 
п’ятиокис. 

3. Найбільшу долю викидів котельної в 
навколишнє середовище становить сірчастий 
ангідрид − 37,7%. На другому місці − окис 
вуглецю, частка якого складає 15%; на третьо-
му − двоокис азоту (13%); на четвертому − 
п’ятиокис ванадія (0,009%).  

Назва речовини ГДК м.р. Клас небезпечності Викид речовини, т/рік 
Завислі речовини (аерозоль зварочна) 0,5 3 0,0150 

Завислі речовини (пил вугільний) 0,5 3 1,2038 

Марганець та його сполуки 0,01 2 0,0015 
Окис вуглецю 5,0 2 231, 9095 
Азоту двоокис 0,085 4 30, 4151 
Ангідрид сірчастий 0,5 2 131, 9219 

Вуглеводні  граничні 1,0 3 0, 9620 

Сажа 0,15 4 1, 6447 

Ванадія п’ятиокис 0,002 3 0, 1783 

Кальцію оксид 0,3 1 404, 7598 

Пил неорганічний 0,15 3 8, 0822 

Свинець та його сполуки 0,001 3 0, 0366*10-6 

Зола  вугільна 0,05 1 18,6084 

Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу  
(АТ “Олександрівський завод силікатної цегли”) [7, с. 13]  

Рис. 1. Доля викидів забруднюючих речовин котельною,  
яка працює на мазуті, в порівнянні з іншими стаціонарними джерелами [7, с. 1] 

У випадку переходу роботи котельної на 
природний газ викиди котельної будуть міс-
тити лише окис вуглецю та окисли азоту. 
Аналіз забруднення шкідливими речовина-
ми котельної, яка працює на природному 
газі, на прикладі АТ “Олександрівський за-
вод силікатної цегли” (Миколаївська об-
ласть),  дав такі результати (рис. 2): 

1. Загальна доля викидів забруднюю-
чих речовин  котельної в порівнянні  з ін-
шими джерелами викидів суттєва –  
33,9%. 

2. Котельна в процесі своєї роботи на 
природному газі викидає в навколишнє се-
редовище такі забруднюючі речовини – 
окис вуглецю, окисли азоту. 
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3. Щодо  забруднюючих речовин, які  ко-
тельня викидає в навколишнє середовище 
внаслідок своєї роботи, найбільшу долю ви-

кидів становить двоокис азоту – 58,9%. На 
другому місці – окис вуглецю,  частка якого 
складає  29,4%. 

Рис. 2. Доля викидів котельною шкідливих речовин,   
яка працює на природному газі, в порівнянні з іншими стаціонарними джерелами [7, с. 39]  

 Доля викидів котельною шкідливих ре-
човин, яка працює на мазуті чи на природ-
ному газі доволі суттєва. Зменшити кіль-
кість викидів, зокрема котельної, в навколи-
шнє середовище шляхом встановлення пи-
легазоочисних установок не може кардина-
льно вирішити проблему забруднення атмо-
сфери. Ця проблема повинна бути вирішена 
шляхом пошуку раціональних шляхів підви-
щення екологічної безпеки та економічної 
ефективності стадій виробництва силікатної 
цегли, зокрема стадії автоклавної обробки. 

В циклі автоклавної обробки споживання 
гострої пари становить 9,9 т, причому 45% 
цієї кількості може бути використано по-
вторно (4,5 т).  Цю частку пари можна вико-
ристати повторно шляхом  її утилізації. Та-
ким чином можливо скоротити витрати па-
лива (природного газу, мазуту, вугілля) та 
шкідливих викидів автоклавного виробницт-
ва силікатної цегли, зокрема роботи котель-
ної.  

 Вторинне використання відпрацьованої 
пари відбувається  шляхом її перепуску з 
відпрацьованого автоклава-джерела в заван-
тажений сировиною і підготовлений до ро-
боти автоклав-приймач. Основна кількість 
пари, яка перепускається (біля 90%), утво-
рюється під час зниження тиску в результаті 
випаровування вологи з цегли-сирця. Із ав-
токлава в автоклав пару перепускають дво-
ма шляхами: при герметизованому автокла-
ві-приймачі або відкритому вентилі на магі-
стралі випуску пари в атмосферу. При пер-

шому способі перепуск здійснюється за ра-
хунок градієнта тисків в автоклавах, який 
зменшується із зростанням протитиску в ав-
токлаві-приймачі. Оскільки час перепуску 
обмежений, його закінчують при тиску 0,4... 
0,3 МПа в автоклаві-джерелі та 0,3...0,4 Мпа 
в автоклаві-приймачі. Вироби в автоклаві-
джерелі охолоджуються з температурою 
174,5оС до 140...150оС. При цьому утилізу-
ється лише 40% існуючого теплового потен-
ціалу. Економія пари за рахунок  звичайного 
перепуску складає 23% [2, с. 164]. 

При другому способі перед закриттям 
завантаженого автоклава-приймача відкри-
вають вентиль на паровипускній магістралі 
в атмосферу. Після закриття в автоклав-
приймач починають подавати пару з авто-
клава-джерела. Тиск в автоклаві-приймачі 
практично залишається рівним атмосферно-
му. Перепуск можна довести до абсолютно-
го тиску 0,15...0,2 МПа в автоклаві-джерелі. 
Після цього перепуск припиняють і в авто-
клав-приймач починають подавати пару з 
паровпускної магістралі, а пару, що залиши-
лася з автоклава-джерела, викидають в ат-
мосферу або подають через утилізатор спо-
живачу низькопотенційної теплоти. Викори-
стання способу перепуску пари з автоклава 
в автоклав при відкритому вентилі на лінії 
випуску пари в атмосферу підвищує ефек-
тивність рекуперації приблизно в два рази в 
порівнянні зі способом перепуску при гер-
метизованому автоклаві [2, с. 164]. 

Глибокий перепуск відпрацьованої пари, 
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що забезпечує більш ефективну утилізацію 
пари, можна здійснити шляхом її ежекту-
вання гострою парою до досягнення в авто-
клаві-джерелі тиску 0,2...0,3 МПа. Створю-
ваний ежектором напір забезпечує перепуск 
навіть при від’ємному градієнті тиску, коли 
тиск в автоклаві-джерелі нижче, ніж в авто-
клаві-приймачі. Ефективність даного пере-
пуску складає 30%.  

Вирішення проблеми таким чином буде 
також сприяти підвищенню економічної 
ефективності виробництва. Використовую-
чи повторно відпрацьовану пару, ми тим са-
мим зменшуємо кількість теплоти, яка 
необхідна для виробництва пари. При цьому 
ми економимо природні ресурси (природний 
газ, мазут, вугілля) для виробництва пари. 
На багатьох заводах пару автоклавів вико-
ристовують для підігріву води парових 
котлів, а також води на опалення та інші по-
треби. Для цих цілей використовують 
теплообмінну установку – котел-утилізатор 
типу водогрійного. Він являє собою сталь-
ний циліндр, в якому розміщені стальні тру-
би з різною поверхнею нагріву в залежності 
від кількості пари і потреб води. По трубах 
подають воду для підігріву, відпрацьовану 
пару з автоклаву подають у котел-
утилізатор [1, с. 168]. 

В умовах економічної самостійності під-
приємств основним критерієм оцінки еконо-
мічної ефективності енергозберігаючих за-
ходів є прибуток, що залишається у розпо-
рядженні підприємства. Під економічною 
ефективністю заходів щодо енергозбережен-
ня мається на увазі збільшення прибутку, 
зумовлене впровадженням заходів для енер-
гозбереження, що залишається у безпосере-
дньому розпорядженні підприємства. Вико-
ристання відпрацьованої пари в даному ви-
падку як захід відноситься до технологічно-
го енергозбереження, який спрямований на 
пряму економію енергоресурсів (природно-
го газу) та ліквідацію втрат енергії під час її 
виробництва та передачі. Економія та лікві-
дація втрат даного виробництва може бути 
одержана шляхом використання вторинних 
енергетичних ресурсів (ВЕР) – пари, що 
утворюються в  технологічних установках 
(автоклаві) [3; 5, с. 2-3]. 

За умови, що на підприємстві в середньо-
му працює 10 автоклавів, для виробництва 

пари (72 270 т/рік) необхідно 5 060 т мазуту. 
Враховуючи, що  перепуск ежектором забез-
печує зменшення споживання пари на 30%,  
то економія палива буде становити теж 30%, 
або 1517 т мазуту. При звичайному перепус-
ку економія палива буде становити 1164 т 
мазуту (23%). 

Розглянемо результати  розрахунків еко-
номічної ефективності даного заходу, які 
були виконані за “Методикою визначення 
економічної ефективності заходу з енерго-
збереження”, Київ, 1994 [5]. 

Припустимо, що економія палива ∆ВТt 
складає 1000 т/рік, тоді можливе вироблен-
ня теплоти в котлі котельної буде станови-
ти: 

 
  

QT = DВТt × 
× hзам/0,0342 = 1000×0,89/0,0342 = 26023 ГДж, 

 
 

де ∆QТ – можливе вироблення теплоти (ГДж); 
∆ВТt – економія палива (т); hзам – ККД робо-
ти котлів. 

Збільшення прибутку, що залишається у 
розпорядженні підприємства за рахунок ско-
рочення споживання природного газу у ко-
тельній при утилізації відпрацьованої пари, 
обчислюється за формулою 

 
 

тис. грн./рік, 
 
 

де ЦТ
t = 4,5 грн./т  – середня ціна природно-

го газу в 2004 р. 
Екологічні результати на підприємстві, 

що зумовлені  утилізацією відпрацьованої 
пари  безпосередньо впливають на прибу-
ток, полягають у зниженні: 

1) теплового впливу на атмосферне повіт-
ря відхідних газів  з котельної, що містять 
шкідливі домішки в результаті того, що від-
працьована пара повторно використовуєть-
ся; 

2) викидів оксидів азоту в атмосферу в 
результаті зменшення вироблення пари у 
котельних агрегатах, що працюють на при-
родному газі. 

Під час роботи котельної заводу на при-
родному газі викиди оксидів азоту в атмо-
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сферу складають mNOx = 2,7 кг/т. Зниження 
викидів оксиду азоту за рік в результаті  
впровадження заходів по енергозбереженню 
обчислюється за формулою  

7,21010007,210 33BmNOxM T
t

NOx
t =××=×∆×=∆ −−

Оскільки викиди оксидів азоту в атмо-
сферне повітря перевищують ліміти, 
встановлені для підприємства, скорочення 

платежів підприємства при зниженні 
викидів оксидів азоту обчислюється за 
формулою  

де КNOxn – коефіцієнт кратності плати за понадлі-
мітний викид в атмосферу оксидів азоту, який 
встановлюється місцевими територіальними 
органами управління у розмірі від 1 до 5, береть-
ся в розрахунку КNOxn=4; НNOxt - норматив плати 
за викиди в атмосферу 1 тонни оксидів азоту в 
межах встановленого ліміту, НNOxt = 79,5 грн./т; 
∆MNOxt – скорочення маси понадлімітного річно-
го викиду в атмосферу оксидів азоту за рахунок 
установки КУ; K(a)T – коефіцієнт, який враховує 
територіальні, екологічні та соціально-
економічні умови і особливості в районі 
розміщення підприємства. При розміщенні 
підприємства в місті з чисельністю населення 
300 тис. чол. коефіцієнт K(a)T = 0,75.  

Таким чином, використання відпрацьова-
ної пари вказує на високу ефективність ути-
лізації тепла автоклавів.  

Виробництво силікатної цегли відіграє 
важливу роль для народного господарства 

нашої країни. Силікатна цегла – дешева 
сировина, виробництво якої має короткий 
цикл, а також високу продуктивність пра-
ці, низькі капіталовкладення та собівар-
тість силікатної цегли, що створює перед-
умови для її широкого використання в бу-
дівництві. 

З іншого боку, з її виробництвом пов’язані 
екологічні проблеми і їх вирішення потребує 
пошуку шляхів підвищення екологічної безпе-
ки та економічної ефективності виробництва.  

Перспективами подальших розвідок у да-
ному напряму є дослідити хімічний склад 
відпрацьованої пари і конденсату, а також 
вплив виявлених речовин на людину та 
навколишнє середовище. Також важливою 
стороною проблеми є подальший аналіз 
стадії автоклавної обробки силікатної цегли 
для пошуків раціональних шляхів викори-
стання відпрацьованої пари та конденсату.  
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