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7.4. Принципові технологічні процеси. Недоліки та переваги 

Будівельна цегла 

Для виробництва цегли використовуються в основному легкосплавні глини середньої 
пластичності, що містять до 45-50% піску без великих включень вапна та каменю. Цегельні глини 
вміщують 53-81% SiO2, 7-23% Al2O3, 2,5-8,0% Fe2O3, 0,7-13,8% CaO, 0,5-2,0% MgO. Втрати при 
прожарюванні цієї глини 3,3-13,3%, її лінійна усадка при сушінні 5-12%, лінійна усадка при 
випалюванні до 1000°С 5-9%; водопоглинання після випалювання до 1000°С 8-20%. 

Добута в кар’єрі та доставлена на завод глина піддається обробці. При цьому розпадається її 
природна структура, вона рівномірно перемішується з добавками, зволожується до стану 
однорідного робочого тіста. 

Тепер наведемо середні норми витрат сировини на 1000 штук цегли: 

•         глиняна цегла – звичайна пластичного формування – 2,5 м3,  

•         звичайна вакуумована – 2,75 м3, 

•         з пустотністю в 40% – 1,5 м3. 

Доза глини, піску, тирси та інших компонентів виробляється в ящиковому подавачі, котрий 
рівномірно подає масу у подальші агрегати.  

Ящиковий подавач – відкритий зверху прямокутний ящик, дно якого утворює стрічковий 
транспортер, що складається з металевих пластин. По довжині ящик подаваного компонента 
залежить від висоти підняття щита. Продуктивність ящикового подавача обумовлюється 
швидкістю стрічки та висотою підйому переднього щита. Продуктивність подавача – 10-35 
м3/год, тобто він може забезпечити випуск 12 тис. штук суцільної цегли за годину. Поряд з 
вивантажувальним отвором встановлено валик з лопастями з металевої тканини, котрі при 
обертанні вала скидають масу зі стрічки у вивантажувальний отвір та розбивають великі грудки. 
Далі подрібнена сировина обробляється на валкових подрібнювачах, котрі поділяються на гладкі, 
дезінтеграторні, каменевідділювальні та зубчаті. На мал. 7.1 наводиться схема пристрою 
дезінтеграторних вальців. Він складаються з гладкого валка великого діаметра 1, ребристого 
валка малого діаметра 2 та приймальної воронки 3 для глини. Швидкість обертання великого 
валка 50-60 об/хв., малого валка 500-600 об/хв. Глина ударами ножів ребристого валка 
розрізається на частини і проминається під дією стискуючих зусиль валків. Глина з кам’янистими 
включеннями чи маса надходить на бігуни мокрого помелу, котрі складаються з чаші з дірчастим 
дном та двох катків. Глина подрібнюється цими катками і продавлюється через отвір на дні чаші. 
В бігунах глина витримує стискуючі навантаження, періодично потрапляє під каток. 
Продуктивність бігунів 10-28 т/год і більше. 
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Масу, котра пройшла обробку на валкових подрібнювачах, спрямовують на вальці тонкого 
помелу, після чого маса йде до глиномішалки (корито, в якому обертається один чи два вали з 
лопастями). Глиномішалки мають довжину 3-4 м, їх продуктивність до 30 м3/год, що забезпечує 
випуск 10 тис. штук цегли на годину. Маса у глиномішалці зволожується водою чи парою. 
Внаслідок зволожування глини парою підвищується здатність маси до формування і 
поліпшуються сушильні якості сирцю. На парозволоження 1000 шт. витрачається близько 100 кг 
пари з тиском 0,5 атм. У цегельному виробництві також використовують пісок, шамот чи 
дегідратовану глину. Дегідратовану глину отримують в обертових печах, нагріваючи її до 600°С. 
Вигораючі домішки – це тирса, згар, шлаки. (Вони входять у масу в кількості до 30% від об’єма). 

Формування цегли здійснюється на стрічкових пресах при пресовому тиску 2-5 кг/см2. Маса 
завантажується у приймальну лійку преса. У циліндрі продовжується обробка маси. В голівці та 
мундштуці маса ущільнюється. Мундштук має форму зрізаної піраміди. У розмірі вихідного 
отвору мундштука враховується усадка сирцю при сушінні та випалі. Продуктивність стрічкового 
преса становить 4-5 тис. штук цегли за годину. Для поліпшення формівних властивостей маси з 
неї вилучають повітря, тобто піддають вакуумуванню, що забезпечує більш стійке скріплення між 
собою глиняних часток. Після цього у масі залишається близько 1% повітря. Продуктивність 
вакуумних стрічкових пресів – від 5 до 10 тис. штук цеглин за годину і більше. Виходячи зі 
стрічковго преса, глиняний брус розрізається на окремі цеглини за допомогою напівавтоматичних 
чи автоматичних різальних верстатів. Потім відбувається процес сушіння. В цьому процесі 
одержана вода перетворюється з рідинного стану в пароподібний та йде у навколишнє 
середовище. 

Природне сушіння виробів на повітрі, яке відбувається за рахунок теплової енергії сонця, 
дешевше, але штучне за рахунок тепла, спеціально отриманого у відповідних установках, 
ефективніше. 

Недоліки: використовується дуже багато води, котра потрапляє у повітря разом зі шкідливими 
газами, парою. 
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Черепиця 

Для виготовлення черепиці використовують глини, які відповідають таким вимогам: відсутність 
включень гальки та вапняку розміром понад 0,5 мм, достатня пластичність маси, гарна 
спікливість. Поділяється на штамповану, пазову стрічкову, просту стрічкову та гребеневу. 
Технологічна схема виробництва черепиці (а також дренажних труб) аналогічна виробництву 
глиняної цегли методом пластичного формування. Глину пропускають через стрічковий прес, 
брус, що виходить з нього, розрізається на валюшки. Останні витримуються 3-5 діб у спеціальних 
камерах й потім ідуть на формування.  

Пазова штампована черепиця пресується на револьверному пресі, його продуктивність 600-700 
шт./год. Штампи, котрі формують нижню поверхню черепиці, закріплені на барабані з 
горизонтальною віссю. При його оберті на 1/5 частину кола й опусканні штемпеля, на якому 
закріплено верхній штамп, пресується черепиця-сирець. Потім її укладають на рамку і подають 
ланцюговим транспортером на сушіння. Пазова штампована черепиця пресується у чавунних, 
стальних та гіпсових формах. 

Стрічкова плоска та гребенева черепиці формуються на стрічковому вакуум-пресі. 

Сушіння черепиці здійснюється в камерних та тунельних сушарках (до 36 годин). Випалюється 
черепиця в кільцевих та тунельних печах близько 48 годин. Основний вид браку черепиці – це 
недопал та перепал, котрі одержуються відповідно при недостатній чи підвищеній температурі 
випалу. 

Каналізаційні труби 

ГОСТ 286-64 визначає керамічні каналізаційні труби як водонепроникні керамічні вироби з 
вогнестійких тугоплавких низькоспікливих глин, покритих зовні та всередині глазур’ю. Труби 
мають круглий переріз, діаметр 125-600 мм, товщину стінок 18-41 мм. Каналізаційні труби 
виготовляються з вогнестійких та тугоплавких глин, які спікаються при температурі близько 
1100-1180°С з великою границею спікання (100-120°С). Склад шихти для виробництва труб: 70-
75% глини та 25-30% піску. Вологість маси при формуванні складає близько 20 відсотків. 
Формують труби на вертикальних гвинтових трубних пресах, звичайно з вакуум-камерою.  

Застосування вакуум-пресів допускає використання маси з вологістю 17-18%. Вироби 
виготовляються з маси підвищеної щільності та механічної міцності, що дозволяє здійснювати їх 
нарізку та оправку безпосередньо біля преса. Годинна продуктивність преса коливається від 12 
труб (∅ = 10 см) до 60 труб (∅ = 30 см). Потім труби подаються на сушіння з вологістю 16-17%, а 
виходять звідти з вологістю 4-5%. Тривалість сушки 24-40 годин (в залежності від діаметра труб). 
Температура теплоносія досягає 200°С. Каналізаційні труби глазурують на пристрої для 
механізованого глазурування. Використовується глазур, виготовлена на основі легкосплавних 
залізовмісних глин (витрати глазурі близько 3% від ваги труби). Глазур на каналізаційних трубах 
повинна бути водонепроникною. Труба та розтруб на 1 м довжини повинні витримувати зовнішнє 
навантаження 2000-3000 кг; труби повинні витримувати гідравлічний тиск не менше 2 атм. 
Кислотостійкість труб – не нижче 90%; їх водопоглинання для 1-го сорту не більше 9%, для 2-го 
сорту не більше 11%. 
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Плитки для підлог 

Для них використовуються глини з вмістом 52-51% SiO2; 23-32% Al2O3, 0,8-10,3% Fe2O3, 0,7-0,9 
TiO2, 0,8-1,5 CaO, 0,25-1,4% MgO, 0,25-3,2% (K2O+Na2O), 8,4-8,5% становлять втрати при 
прожарюванні.  

Для виробництва білих плиток використо-вують дружківські глини, для жовтих – миколаїв-ські, 
для червоних – никифорівські. При вироб-ництві чорних, сірих, блакитних та інших плиток до 
глини додають барвники: для чорного коль-ору – двоокис титану, окис заліза, окис марганцю; для 
зеленого – окис хрому та інші. На виготов-лення 1 м2 плитки розміром 100 x 100 x 10 мм потрібно 
близько 37 кг сировинних матеріалів. 

Плитки для підлог виробляються методом сухого пресування, підготовка маси ведеться сухим та 
мокрим способами. При використанні природнозабарвлених глин підготовка маси виконується 
сухим способом: глина дробиться на вальцях, сушиться у сушильному барабані, піддається 
помелу у дезінтеграторі та розсіву на ситах. Застосовується суміщене сушіння та помел глини. 

При підготовці маси мокрим способом глина подрібнюється в дробарці і потім розпускається у 
воді басейну, обладнаного пропелерною мішалкою, потім у мішалку подається тонкоподрібнений 
шпат і кварцовий пісок. З мішалки шлікер перекачують насосом у фільтр-прес. Отримана маса 
пропускається через коржерізку і подається на сушіння в сушильні барабани чи у пневматичні 
сушарки. Вологість висушеної маси становить 6-7%. Після сушіння маса подається на бігуни та 
обробляється так само, як при сухому способі. Потім плитки пресують з порошку з вологістю 6-
12%. На гідравлічних поршневих пресах пресування виконується в два прийоми: спочатку при 
тиску 40-50 атм, потім 300-350 атм. На потужних пресах одночасно пресується до 12 плиток 
розміром 100 x 100 мм. Продуктивність чотириколонного преса – 30 м2/год. Плитки висушуються 
до залишкової вологості. Сушіння відбувається в тунельних протитечійних та в конвеєрній 
сушарках. Тривалість сушіння у тунельних сушарках не більше 20 годин, в конвеєрних – не 
більше 8 годин. Температура теплоносія близько 150°С. Щільність завантаження сушарок – десь 
2 м2 плиток на 1 м3 корисного об’єму. Випал плиток виконується в основному в тунельних та 
газокамерних печах. Плитки випалюються у капселях – керамічних вогнестійких коробках різних 
розмірів (вміщують до 50 плиток). Дно капселі посипають піском, потім ставлять на ребро 2 
плитки, складаючи їх лицьовими боками; наступна пара плиток відокремлюється від попередньої 
шамотною прокладкою. Температура випалу плиток 1150-1250°С, кольорові плитки випалюються 
при більш низькій температурі. Після розвантаження капселей плитки виймаються з них і 
сортуються. 

Безклінкерні цементи 

Доменні шлаки знаходять широке використання при виготовленні шлакових цементів. 
Використання доменних шлаків має велике народногосподарське значення, бо щорічно вони 
отримуються у великих кількостях – близько 0,6-0,7 т на 1 тонну чавуну. Доменні шлаки містять 
СаО, SiO2, Fе2O3 (більше 90%). П.П.Будніковим та М.А.Матвєєвим встановлені способи найбільш 
ефективного використання доменних шлаків при одержанні з них шлакового безклінкерного 
цементу. Потрібно здійснювати тонкий помел гранульованого доменного шлаку, що підвищує 
міцність шлакового безклінкерного цементу та його хімічну активність. Найбільш ефективними 
активізаторами твердіння визнані: ангідрит, випалений при 750°С, та доломіт, випалений при 
1000-1100°С. Оптимальний склад шлакового цементу: 90% шлаку, 5% ангідриту, 5% доломіту. 
Його використовують при будівництві підземних та наземних бетонних та залізобетонних споруд 
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і для будівельних розчинів. Існують такі цементи, як: сульфатно-шлакові, гіпсо-шлакові, 
шлаковий клінкерний і безклінкерний, вапняно-шлаковий, вапняний, вапняно-зольний, вапняно-
огажний, вапняно-пуцолановий та інші. Між ними є невелика різниця у виробництві і 
використанні. 

Недоліки при виробництві цементів: надто велика запиленість виробничих приміщень і прилеглої 
території. 

Бетонні плити (стовпчики, стояки та ін.) 

У спеціальних цехах виготовляють бетонні вироби. Спочатку зварюють арматуру у відповідності 
до формівних ящиків. Потім цю арматуру кладуть у формівний ящик і заливають розчином. Через 
добу, тобто коли застигне розчин, одержують вже готову плиту перекриття чи інші вироби.  

Переваги цього методу в тому, що багато решток можна додати у розчин (зайві маленькі шматки 
арматури, биту цеглу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


