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При цьому потенціал мідного електрода стабілізується в області густин
струму осадження чистої міді протягом 15-20 с (рис.2, кр.3) а при густині
струму, близької до граничної для виділення міді, - більше двох хвилин, при
цьому мідне покриття перекривається сплавом (кр.1). Покриття дрібнокрис-
талічні, блискучі. Накладення перемішування збільшує припустиму густину
струму для одержання мідного покриття (кр.4). В області густин струму пе-
реважного виділення нікелю потенціал катода згодом зрушується в позитив-
ну сторону, при цьому якість покриттів погіршується.

Встановлено, що пористість, захисна здатність і мікротвердість покрит-
тів, отриманих при постійному співвідношенні концентрацій комплексоутво-
рювача й ліганда і при постійному значенні рН електролітів, при різних спів-
відношеннях іонів металів в електроліті й відповідних їм оптимальних режи-
мах електролізу визначаються товщиною мідно-нікелевих шарів, що чергу-
ються.
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ЗАСТСУВАННЯ ШЛАКІВ
У ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Доменні шлаки – відходи металургійного виробництва, що утворюються
у величезному обсязі під час виплавки чавуну. За роки існування доменного
виробництва в Україні і у всьому світі накопичені мільйони тонн цих відхо-
дів. У наш час вони вже доволі активно використовуються, в основному, як
добавка до портландцементу чи наповнювіч для бетонів. Але на наш погляд,
можна підвищіти ефективність використання доменних шлаків, якщо засто-
совувати шлак як основний компонент в’яжучого. Особливо актуально це у
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теперішній час, оскільки за останні роки вартість портландцементу зросла в
декілька разів.

В’яжучі властивості шлаків можна активувати різними шляхами. Залеж-
но від виду активації та компонентів, що входять до його складу, розрізняють
вапняно-шлакові, сульфатно-шлакові, гіпсо-шлакові цементи та шлакопорт-
ландцемент.

В даній роботі була випробувана ефективність застосування різних ме-
тодів активації в’яжучих властивостей шлаку ВАТ «Алчевський металургій-
ний комбінат». Додавання гіпсу та вапна майже не дало результатів: міцність
зразків на стиск у віці 28 діб складала 6,1 МПа при активації гипсом, 12,3
МПа при активації вапном та 12,3 МПа при одночасній активації гипсом та
вапном. Кращі показники міцності мали зразки, в склад яких додавали 10
мас. % портландцементу – 21,8 МПа у віці 28 діб. Підвищені показники міц-
ності мав також шлак, тісто якого було замішано насиченим розчином каль-
цінованої соди – 19,9 МПа у віці 28 діб.

Було проведено дослідження щодо впливу концентрації розчину соди на
міцність. У результаті проведених випробувань встановлено, що найменьша
ефективна концентрація розчину кальцінованої соди становить 5 мас. %.

Таким чином, враховуючи отримані результати проведених досліджень,
встановлено склад в’яжучого: 90 мас. % доменного шлаку, 10 мас. % порт-
ландцементу, рідина затворення – 5 %-вий розчин кальцинованої соди. Зраз-
ки такого в’яжучого характеризуються наступними фізико-механічними вла-
стивостями: водоцементне відношення – 0,32; границя міцності на стиск у ві-
ці 28 діб становить 27,5 МПа.

Продовження роботи буде спрямовано на введення в склад в’яжучого
інших відходів, а саме силікатного пилу, якого тільки у відвалах Алчевського
феросплавного заводу накопичено сотні тисяч тон.

Слід зазначити, що данні види цементів та вироби на їх основі мають
цінне значення для безпеки людей, оскільки можливо використання таких
складів для огородженя несучих конструкцій будівель через високу прогно-
зовану вогнестійкість. Матеріали на основі таких цементів можуть нарощу-
вати міцність під час пожежі. Більш детально ці властивості будуть вивчені у
подальшій роботі.

Таким чином, при розробці нових матеріалів на основі відходів металур-
гійного виробництва водночас вирішується проблема утилізації накопичених
відходів та проблема безпеки життєдіяльності людей.


