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МАКАРОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА – спеціаліст‐еколог, аспірант НаУКМА  

ЗМЕНШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО  
НАВАНТАЖЕННЯ В ПРОЦЕСАХ  
АВТОКЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ 

Розглянуто  основні  екологічні  проблеми  будівельної  галузі.  Запропоновано  шляхи  зменшення 
екологічного навантаження в процесах автоклавного виробництва будівельних матеріалів.  

 
The  main  ecological  problems  of  the  building  industry  are  considered.  The  ways  of  decreasing  

ecological influence in processes of the building materials autoclaving produc on are proposed.  

1. Стан проблеми 
 
Автоклавне виробництво будівельних 

матеріалів викликає цілу низку екологічних 
проблем. Серед них можна виділити такі, як 
забруднення атмосфери та грунту. Так, фактичні 
обсяги викидів забруднюючих речовин АТ 
“Олександрівський завод силікатної цегли” за 1995 
рік становили 830,7 т. Серед них слід назвати такі 
шкідливі речовини: пил вугільний, окис вуглецю, 
двоокис азоту, сірчастий ангідрид, сажа, ванадію 
п’ятиокис, окис кальцію, пил неорганічний, 
свинець, марганець та їх сполуки [7, с. 13].  

В аеральних викидах у великій кількості 
присутні пил і сажа, що мають здатність 
підлужувати навколишнє середовище. Пил забиває 
пори ґрунту, порушуючи його газообмін з 
навколишнім середовищем. Забруднення під 
впливом аеральних токсикантів, зокрема сполук 
кальцію, марганцю та свинцю, змінює фізико-
хімічні властивості грунту та негативно впливає на 
ґрунтову флору та фауну [1]. 

Такі виробництва потребують значних 
сировинних та енергетичних ресурсів. Так, питомі 
витрати на 1 тис. шт. умовної цегли становлять: пари 
– 670 кг, електроенергії – 36 кВт×год, піску – 2,3 м3, 
вапна – 440 кг [10, с. 370]. Протягом циклу 
автоклавної обробки будівельних матеріалів 
споживається 9,9 т пари. В свою чергу, спалювання 
вугілля, газу або мазуту у котельних, де вона 
виробляється, призводить до забруднення 
атмосферного повітря оксидом вуглецю, оксидом 

азоту, а також сірчастим ангідридом, ванадієм 
п’ятиокисом тощо [7, с. 13]. Тому проблема 
скорочення цих викидів стоїть дуже гостро.  

2. Аналіз невирішених питань  
та постановка задачі дослідження 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

свідчить про недостатній рівень вивченості проблеми 
скорочення викидів у процесі автоклавної обробки 
будівельних матеріалів. Клименко Л.П., Вахнін М.П., 
Пучков В. [2, с. 62; 6, с. 206; 8] акцентують увагу на 
проблемі забруднення атмосфери пилом та твердими 
речовинами на різних стадіях будівельного 
виробництва. Але питання еколого-економічного 
аналізу впливу автоклавного виробництва на 
навколишнє природне середовище залишаються 
невирішеними. 

Таким чином, задача зменшення екологічного 
навантаження автоклавного виробництва будівельних 
матеріалів потребує негайного розв’язання. При 
автоклавному виробництві біля 45 % затраченої 
теплоти акумулюється будівельним матеріалом 
(силікатною цеглою, бетоном) та парою у вільному 
об’ємі автоклаву. При випуску відпрацьованої пари з 
автоклаву в атмосферу ця теплота втрачається. В той 
же час спалювання в котельній палива для 
виробництва цієї кількості пари призводить до 
збільшення екологічного навантаження на довкілля. 
Шляхом повернення відпрацьованої пари у 
виробництво ця теплота може бути використана 
повторно, завдяки чому досягається економія 
палива і підвищення ККД котельної [2, с. 164]. Тим 
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самим можливо зменшити шкідливий вплив викидів 
котельної в атмосферу. 

Вахніним М.П. та Аніщенком А.А. [2, с.164] 
розглянуто шляхи повернення відпрацьованої пари 
в виробництво. Автори вважають, що таким чином 
досягається економія пари і підвищується ККД 
котельної. За даними Хавкіна Л.М. [10, с. 371] 
питомі витрати пари зменшуються за рахунок 
перепуску пари з автоклаву в автоклав, 
застосування конденсату для зволоження суміші. 
Теплоту відпрацьованої пари можна 
використовувати для нагріву живильної води котлів 
та води системи опалення заводських приміщень [2, 
с. 168; 10, с. 371]. Зейфман М.І.  
[5, с. 163] вважає, що одним із суттєвих резервів 
економії теплової енергії є вторинне використання 
відпрацьованої пари та конденсату. Для цього 
необхідно на підприємствах передбачити перепуск 
відпрацьованої пари із автоклава в автоклав [5, 
c.164]. 

Метою дослідження є обґрунтування шляхів 
зменшення екологічного навантаження в процесах 
автоклавного виробництва будівельних матеріалів.  

 
3. Аналіз шляхів зменшення  
екологічного навантаження  
в процесах автоклавного  
виробництва будівельних матеріалів 
 
Як було зазначено, забруднення атмосферного 

повітря є однією з екологічних проблем, пов’язаних 
із автоклавним виробництвом. Серед шкідливих 
викидів певна частка забруднення припадає на 
котельню, яка виробляє пару, необхідну для 
автоклавної обробки будівельних матеріалів.  

Ааліз забруднення шкідливими речовинами 
котельної, яка працює на мазуті, на прикладі АТ 
“Олександрівський завод силікатної цегли” дав такі 
результати (рис. 1): 

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

2. При роботі на мазуті котельна викидає в 
навколишнє середовище такі забруднюючі 

речовини, як окис вуглецю, двоокис азоту, ангідрид 
сірчастий, ванадій п’ятиокис та сажа [7, с. 1]. 

Найбільшу частку викидів котельної в навколишнє 
середовище становить двоокис азоту − 43,13 %. На 
другому місці − сірчастий ангідрид (37,7 %), на 
третьому − окис вуглецю, частка якого складає 15,2 
%; Доля викидів ванадію п’ятиокису складає 0,009 
%, сажі − 0,084 %.  

Рис. 1. Викиди забруднюючих речовин  
котельною, яка працює на мазуті 

У разі переходу роботи котельної на 
природний газ викиди котельної будуть містити 
лише окис вуглецю та окисли азоту [7, с. 39]. 

Аналіз забруднення шкідливими речовинами 
котельної, яка працює на природному газі, на 

прикладі АТ “Олександрівський завод силікатної 
цегли” дав такі результати (рис. 2): 

1. Загальна частка викидів забруднюючих 
речовин котельної в порівнянні з іншими 
джерелами викидів доволі суттєва − 33,9 %. 

2. Найбільшу частку викидів становить 
двоокис азоту – 58,9 %. На другому місці – окис 
вуглецю, частка якого складає 29,4 %. 

Рис. 2. Викиди забруднюючих речовин  
котельною, яка працює на природному газі 

 
Частка викидів котельною, яка працює на 

мазуті чи на природному газі, шкідливих речовин 
доволі суттєва. Зменшення кількості викидів 
котельні в навколишнє середовище лише шляхом 
встановлення пилогазоочисних установок не може 
кардинально вирішити проблему забруднення 
атмосфери. Ця проблема повинна вирішуватись у 
комплексі шляхом пошуку раціональних шляхів 
зменшення екологічного навантаження не тільки 
підготовчої стадії, але й самого автоклавного 
виробництва. 

Для того, щоб установити кількість пари, яку 
споживає автоклав у процесі термічної обробки 
будівельного матеріалу, та резерви її економії 
шляхом повторного використання теплоти 
відпрацьованої пари, розглянемо режимні 
параметри роботи автоклаву. Загальний цикл його 
роботи становить 11 годин. З них тривалість впуску 
та випуску пари – по 1,5 години. Тобто гостра пара 
від котельної подається протягом 8 годин. За 1 
годину автоклав споживає 1, 24 т пари, за 8 годин – 
відповідно 9,9 т пари. Для АТ “Олександрівський 
завод силікатної цегли” з 10 автоклавами 
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споживання пари за 1 годину становить 12,4 т. 
Продуктивність котельної: 1 котел виробляє 4 т 
пари за 1 годину.  

У процесі термообробки в автоклавах 
споживання теплової енергії складає 408,1 Мкал на 
1 тис. шт. цегли. В автоклав завантажують 17 
вагонеток, в кожній з яких вміщується 942 шт. 
цегли, що займають об’єм 1,4 м3. З урахуванням 
об’єму колекторів відводу конденсату та інших 
втрат приймаємо об’єм пари в автоклаві діаметром 
2 м і довжиною 19 м рівним 30 м3, що при тиску 1 
МПа відповідає масі 155 кг [2, с. 167]. 

При витраті теплової енергії 408,1 Мкал на 
автоклавну обробку 1 тис. шт. цегли одним 
автоклавом споживається 6,9 Гкал тепла. На 
виробництво 1 т пари витрачається 0,7 Гкал тепла 
[2, с.167]. Виходячи з цього, один автоклав 
споживає за весь цикл термообробки таку кількість 
пари: 

408,1 Мкал/тис. шт. · 16354 тис. шт. цегли = 
6988 Мкал або 6,9 Гкал/0,7 = 9,9 т пари. При цьому 
45 % всієї кількості, тобто 4,5 т пари, може бути 
використано повторно [3].  

Використання відпрацьованої пари 
здійснюється, як правило, шляхом її перепуску з 
відпрацьованого автоклава-джерела в завантажений 
сировиною і підготовлений до роботи автоклав-
приймач. Основна кількість пари, яка 
перепускається (біля 90 %), утворюється під час 
зниження тиску в результаті випаровування вологи 
з цегли-сирця. Із автоклава в автоклав пару 
перепускають двома шляхами: за рахунок перепаду 
тиску або шляхом перепуску відпрацьованої пари 
ежектором.  

При першому способі перепуск здійснюється за 
рахунок градієнта тисків в автоклавах, який 
зменшується із зростанням протитиску в автоклаві-
приймайчі. У процесі перепуску надходження пари з 
автоклава-джерела до автоклава-приймайча 
уповільнюється. У випадку тривалого перепуску 
пари можна майже вирівняти тиск в обох автоклавах. 
Оскільки час перепуску обмежений, його закінчують 
при абсолютному тиску 0,4...0,5 МПа в автоклаві-

джерелі та 0,3...0,4 МПа в автоклаві-приймачі. 
Вироби в автоклаві-джерелі охолоджуються із 
зниженням температури від 175 0С до 140...150 0С. 
Ефективність такого перепуску складає 23 % [3] 
(рис. 3). 

При другому способі перепуск відпрацьованої 
пари здійснюється шляхом її ежектування гострою 
парою до досягнення в автоклаві-джерелі тиску 
0,2...0,3 МПа. Створюваний ежектором напір 
забезпечує перепуск навіть при від’ємному градієнті 
тиску, коли тиск в автоклаві-джерелі нижче, ніж в 
автоклаві-приймачі. Ефективність даного перепуску 
складає 30 % (рис.4). 

Автоклавна установка працює наступним 
чином. Після закінчення процесу термообробки в 
автоклаві-джерелі з нього випускають пару в 
автоклав-приймач, підготовлений для термообробки. 
Для цього автоклав-джерело відключають від лінії 
подачі гострої пари і відкривають лінію випуску 
відпрацьованої пари. Відпрацьована в автоклаві-
джерелі пара підсмоктується з лінії випуску 
відпрацьованої пари до приймальної камери 
ежектора. Там вона змішується з гострою парою, яка 
підводиться лінією подачі гострої пари до сопла. В 
соплі гостра пара прискорюється у процесі 
розширення від тиску в лінії подачі гострої пари до 
тиску в лінії випуску відпрацьованої пари, 
підсмоктуючи відпрацьовану пару. Суміш 
відпрацьованої та гострої пари стискується в 
дифузорі ежектора й направляється в автоклав-
приймальник. Під час заповнення парою автоклава-
приймача його відключають від лінії випуску 
відпрацьованої пари. Пара, що залишилась в 
автоклаві-джерелі, спрямовується лінією випуску для 
подальшої утилізації шляхом, наприклад, нагріву 
води котлів у нагрівачах води. Кількість цієї пари та 
її тепловий потенціал значно менше, ніж при 
звичайному перепуску. 

Завдяки більш повному перепуску 
відпрацьованої пари з автоклава-джерела до 
автоклава-приймальника шляхом ежектування 
втрати тепла з відпрацьованою парою з автоклава-
джерела в атмосферу зводяться до мінімуму і, як 

Рис.3. Перепуск відпрацьованої пари за рахунок перепаду тиску 
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Рис.4. Перепуск відпрацьованої пари ежектором 

наслідок, енергетична ефективність установки 
підвищується. 

Розрахунки показали, що при тиску гострої 
пари 1 МПа, відпрацьованої пари в автоклаві-
джерелі 0,2…0,5 МПа коефіцієнт ежекції, тобто 
кількість відпрацьованої пари, підсмоктуваної 
одиницею маси гострої пари, становить 0,4…1,2, у 
середньому 0,8. Завдяки підсмоктуванню кожним 
кілограмом гострої пари 0,8 кілограмів 
відпрацьованої пари кількість споживаної гострої 
пари скорочується на 10…20 %, відповідно на 
10…20 % підвищується енергетична ефективність 
установки. 

Два запропоновані способи перепуску 
включають також систему утилізації тепла 
відпрацьованої пари від автоклаву, яка залишилась 
після процесу перепуску (див. рис. 3, рис. 4). 

 

Система утилізації тепла передбачає попереднє 
очищення відпрацьованої пари від домішок, так 
званої “пушонки” (вапно, гідросилікати, пісок і т. 
ін.), в сепараторі пари шляхом барботування пари 
через шар води. Очищена в сепараторі пара 
подається на нагрівач води, яка використовується в 
осінньо-зимовий сезон для опалення житлових або 
адміністративних будівель. Сконцентрована в 
нагрівачі пара у вигляді конденсату, що віддала 
частину свого тепла на підігрів води опалювальної 

системи, зливається в теплий ящик. У весняно-
літній сезон у водопідігрівач може подаватися 
живильна вода, скорочуючи тим самим витрати 
природних ресурсів (палива, на якому працює 
котельна і води), а також для опалення та інших 
комунальних потреб.  

Враховуючи, що ефективність перепуску пари 
за рахунок перепаду тиску складає 23 % [3], а 
шляхом ежектора − 30%, можна припустити, що 
застосування цих способів забезпечує скорочення 
витрати палива (мазуту та природного газу) 
відповідно на 23% та 30%. 

За умови, що на підприємстві в середньому 
встановлено 10 автоклавів і котельна працює на 
мазуті, причому автоклав споживає за 1 зміну (12 
годин) 9,9 т пари, за добу – 19,8 т, протягом року – 7 
227 т (для 10 автоклавів – 72 270 т) і для 
виробництва 1 т пари необхідно 70 кг палива, 
отримуємо, що за рік (72 270 т пари за рік) 
необхідно спалити 5 060 т мазуту. Оскільки 
перепуск ежектором забезпечує зменшення 
споживання пари на 30 %, то економія палива буде 
становити теж 30 %, або 1 517 т мазуту. При 
перепуску за рахунок перепаду тиску економія 
палива буде становити 1 164 т мазуту (23 %). 

У разі роботи котельної на природному газі та 
враховуючи те, що на підприємстві в середньому 10 
автоклавів, споживання пари одним автоклавом 
становить за 1 зміну (12 годин) 9,9 т пари, протягом 
доби – 19,8 т, протягом року – 7 227 т (для 10 
автоклавів – 72 270 т пари) і для виробництва 1 т 
пари необхідно 95 м3 природного газу, одержуємо, 
що для виробництва пари (72 270 т/рік) необхідно 
спалити за рік 6 865 м3 природного газу. 
Враховуючи, що перепуск ежектором забезпечує 
зменшення споживання пари на 30 %, економія 
палива буде становити теж 30 % або 2 059 м3 
природного газу. При перепуску за рахунок перепаду 
тиску економія палива буде становити 23 % або 1 
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578 м3 природного газу.  
Враховуючи ефективність способів перепусків 

та режимні параметри автоклавної обробки можна 
припустити: 

1. Як зазначено вище, споживання гострої пари 
автоклавної обробки становить 9,9 т, причому 45 % 
цієї кількості, тобто 4,5 т пари, може бути 
використано повторно.  

Тобто 9,9 т – 4,5 т (45%) = 5,4 т гострої пари 
необхідно для автоклавної обробки. 

 

Gб – Gак ÷ Gб = 0,45, 
 

де Gб – витрати пари без перепуску (т); Gак – 
витрати акумульованої пари (т). 

2. При перепуску відпрацьованої пари за 
рахунок перепаду тисків повторно 
використовується 23% (2,3 т) пари.  

Тобто 9,9 т (пари) – 2,3 т (пари) = 7,7 т гострої 
пари необхідно для автоклавної обробки. 

  
Gб – Gп ÷ Gб = 0,23, 

де Gб – витрати пари без перепуску (т), Gп – витрати 
пари при перепуску за рахунок перепаду тисків (т). 

3. При перепуску відпрацьованої пари 
ежектором повторно використовується 30% (3 т) 
пари. 

Тобто 9,9 т (пари) – 3 т (пари) = 6,9 т гострої 
пари необхідно для автоклавної обробки. 

 

Gб – Gеж ÷ Gб = 0,30, 
 

де Gб – витрати пари без перепуску (т); Gеж – 
витрати пари при перепуску ежектором (т). 

4. При застосуванні системи утилізації тепла 
відпрацьованої пари від автоклаву повторно 
використовується 40% пари. 

Тобто 9,9 т (пари) – 4 т (пари) = 5,9 т гострої 
пари необхідно для автоклавної обробки.  

 

Gб – Gсеп ÷ Gб = 0,40, 
 

де Gб – витрати пари без перепуску (т); Gсеп – 
витрати пари при застосуванні системи утилізації 
тепла відпрацьованої пари від автоклаву (т). 

Враховуючи ефективність перепусків пари, 
можна припустити, що повторне використання пари 
дозволяє також зменшити шкідливі викиди 
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