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FEATURES OF APPLICATION  
OF THE KYZYLODA HEATPOWER MAIN LINE  

IN DEPENDENCE ON COMPOSITION IN BUILDING MATERIALS 
 

Abstract. The development of the power system is accompanied by the release of large amounts of ash waste, 
the accumulation of which creates serious environmental problems. The most important condition for environmental 
protection is efficient and integrated use of natural resources, requiring practical measures aimed at the mass 
application of waste. Great opportunity in addressing economic and social challenges has the industry of construction 
materials. Domestic experience of using ash and slag of thermal power plants shows that these industrial wastes can 
serve as a permanent source of raw materials for manufacturing building materials and structures.  

Depending on the grain structure and composition, they can be applied in solutions and concrete complex, as a 
substitute for part of the binder, the filler, which improves the technological properties of concrete and mortar mixes, 
and a substitute for conventional aggregate. 

In article results of research of chemical and mineralogical structures of ash dumps of Kyzylorda heatpower 
main line. Recommendations about use in production in construction materials. 

Keywords: ash dumps, chemical composition, concrete, additive. 
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C. С. Үдербаев, К. А. Ерімбетов 
 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан 
 

ҚЫЗЫЛОРДА ЖЫЛУЭЛЕКТР ОРТАЛЫҒЫНЫҢ  
КҮЛ ҮЙІНДІЛЕРІН ҚҰРАМЫНА БАЙЛАНЫСТЫ  

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНДА ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аннотация. Жылу энергетиканың дамуымен қатар үлкен көлемде күлді қож қалдықтары қршаған 
аортаға көптеп бөлініп, экологиялық мəселені күрделендіре бастады. Қоршаған ортаны қорғаудың нақты 
міндеті табиғи ресурстарды кешенді тиімді пайдалану жəне қалдықтарды жоғары мөлшерді пайдалану болып 
табылады. Осы орайда аталған экономикалық жəне əлеуметтік міндетті шешуде құрылыс материалдар өнер-
кəсібі саласының мəні айқын. Жылу электр орталығының күлін жəне қождарын қолданудың отандық тəжіри-
бесі көрсеткендей аталған өндіріс қалдықтары құрылыс материалдар мен құрастырылымдарын өндіру үшін 
тұрақты шикізат көзі болып саналады. Дəндік құрамы мен құрылымы бойынша бетон мен ерітінді құрам-
дарында кешенді қолдануға болатыны көрсетілді. Атап айтқанда байланыстырғыш бөлігін ауыстыруға жəне 
микротолтырғыш есебінде бетон жəне ерітінді араласпасының технологиялық қасиеттерін жақсартуға жəне 
кəдімгі инертті толтырғыштарды алмастыруға қолданылады.  

В зависимости от структуры и зернового состава они могут быть применимы в растворах и бетонах ком-
плексно, как заменитель части вяжущего, микронаполнитель, улучшающий технологические свойства бетон-
ных и растворных смесей, и заменитель обычных инертных заполнителей.  

Мақалада Қызылорда жылуэлектр орталығанан жиналған күл үйінділерінің химиялық минералогиялық 
құрамын зерттелді. Оларды құрылыс материалдар өндірісінде, атап айтқанда асфальттыбетон өндірісінде 
қолдану туралы ұсынымдар берілді. 

Тірек сөздер: күл үйінділері, химиялық құрамы, бетон, қоспа. 
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2-кесте – Қызылорда қаласындағы ЖЭО-6 күлүйіндісінің физикалық қасиеттері 
 

 
№ 

өнімі 
 

Іріктеу 
тереңдігі 

 

 Қатты 
бөлшегінің 
тығыздығы 
PS гс/см3 

 Ққұрғақ 
топырақтың 
тығыздығы PБ 

гс/см3 

Табиғи 
ылғал-

дылық W 
% 

Көлемдік 
ылғал-

дылық W 
% 

Кеуек-
тəлəк n 

% 
 

Кеуектəлəк 
коэф-

фицентті е 
 

Ылғал-
дылық 

дəрежесі,  
Sr 

Ш-1 1,5 2,20 0,68 0,96 28,5 69,0 2,23 0,41 

Ш-2 1,0 2,20 0,79 0,87 8,5 64,1 1,79 0,13 

Ш-3 1,5 2,20 0,59 1,09 49,8 73,2 2,73 0,68 

Ш-5 0,7 2,20 1,11 1,27 160,0 49,5 0,98 3,23 

Ш-6 1,5 2,20 0,45 0,86 41,7 79,5 3,88 0,52 

Ш-7 1,5 2,20 0,57 0,66 8,9 74,1 2,86 0,12 

 
көп мүмкіндікті өндірістік құрылыс материалдары иемденеді. Жылу электростанцияларында күл 
мен қожды пайдаланудағы тəжрибеміз көрсеткен осы екі өндірістік қалдық, құрылыс материал-
дары мен конструкцияларын дайындаудағы шикізат ретінде қолдануға болады.  

Құрылымы жəне түйіршік құрамына байланысты олар ерітінділермен бетондарда кешенді 
қолдануы мүмкін, микро толтырғыш бетонның жəне ерітіндінің технологиялық қасиеттерін жақ-
сартады, қарапайым инертті толтырғыштарды ауыстырады.  

Жанған күлдер мен қождар жанармай компонентінің органикалық емес фазалық ауысуындағы 
термохимиялық өнім болып табылады, минералдың араласқан түрлерінен тұрады.  

Шыққан күл қождардың химиялық жəне минералогиялық құрамы, жану процессі кезінде 
жанармай құрамы мен күрделі химиялық ауысулары арқылы анықталады. ЖЭС күл қожды 
материалдары əртүрлі деңгейде метаморфияланған сазды минералдар.  

Жұмыс үшін Қызылорда ЖЭО-ның күл гидрожойғышының 7 үлгісі келтірілді. Зерттеулерді 
үлгіге жүргізуде № I – үлгі 1,2,3; № II – үлгі 4,5; № III – үлгі 6,7 біріктірілді. 

Қызылорда ЖЭО-ның күл гидрожойғышы төгілмелі шикізат материалын көрсетеді, бұл 
шектерінің өлшемі 5мм дейін. 

Күл қожды қоспадағы күлдің құрамы 69,39 –90,18 %, қожды құм 9,76 – 30,61 %. Қожды қиыр-
шық тастың қоспасы аз көлемде 0,06 – 1,15 %. ГОСТ 25592-91 «Жылу электростанцияларындағы 
бетонның күлқождар» қоспасы күлдің түйіршікті құрамы бойынша Қызылорда ЖЭС орта түйір-
шікті типке жатқызылады. 
 

3-кесте – Қызылорда күлүйінділеріндегі күлдің гранулометриялық құрамы 
 

Күл үйіндінің 
нөмірі 

Елеуіштегі қалдықтар, % салмағы бойынша 0,14 тордан бойынша 
өткен, % салмағы 5,0 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

I 1,15 0,98 4,98 4,43 16,72 32,48 39,26 

II 0,36 0,32 3,02 5,08 21,83 34,52 34,87 

III 0,06 0,08 1,32 1,17 7,19 33,28 56,90 
 

Керамикалық шикізат ретінде пайдаланылатын гранулометриялық күлдің құрамын қалыптау 
қасиетіне əсер етеді. Күлдің гранулометриялық құрамына байланысты, біріктіруші саздың сапа-
сына тығыздығына жəне механико-құрылымдық қасиеттеріне байланысты күл сазды қоспалар 
үлкен көлемде ауытқиды. Жүйенің байланысы күлдің диспенстілігінің үлкеюімен азаяды, тығыз-
дығы көтеріледі, күл сазды компазициялардың қалыпты қасиеті жақсарады.  

Петрографиялық жəне микроскопиялық зерттеулер көрсеткендегідей күл қождардың құра-
мынан 4 түрлі затты бөлуге болады: шыныкөргіш, аморфталған сазды, кристалды жəне органи-
калық заттар. Шыныкөргіш заттар гидротоцияға ұшыраған сфералық қалыптасулар түрінде көрсе-
тілген. Күлдің органикалық бөлігі кокс пен жартылай кокс түрінде көрсетілген. Күлдің кристалды 
фазасы кварц түйіршіктерінен, муллиттен, гематиттен, коллиниттен, дала шпатынан тұрады. 

Химиялық құрамы бойынша күл үлгісі біртекті яғни аз көлемді қамтиды кестеде көрсетіл-
гендей ауытқу кезіндегі жоғалту 27,33-30,07%. Ауытқу кезіндегі жоғалтудың жоғары көрсеткіші 
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бізге жанбаған жанармай мен буқазандығы агрегаттарының нормальды жұмыс режимінің бұзыл-
ғандығын көрсетеді. 

Қызылорда ЖЭО күл гидрожойғыш негізінде кремнезем қышқылынан (45,45 – 46,37 %) жəне 
глинозем (16,62 – 17,70 %), калций қышқылынан (1,66 – 2,20 %), магниден(0,86 – 1,12 %), темірден 
2,98 – 3,41 %) жəне сілтілі материалдарынан (0,80-1,04%)тұрады. Тотықтар құрамына байланысты 
кальций, магний, күкірт жəне күкірт қышқылына біріктіріледі, натрий жəне калий сілтілі оксидтері 
қайта есептеуде Na2О құралған күлқожды қоспа жəне майда түйіршікті күл үлгісінің қоспасы. 
Қызылорда ЖЭС-ның гидрожойғышы ГОСТ 25592-91 талаптарына жауап береді. «Жылу электро-
станцияларының бетондарына арналған күл қожды қоспалар. Техникалық шарттар».  

Құрамында 5% СаО бар күл майда, ұнтақ вальцтар мен технологиялық шикізат ретінде 
қолданылады. 

Химиялық талдау нəтижесі бойынша зерттелініп жатқан Қызылорда ЖЭО күлін жартылай 
қышқыл минеральды қоспа ретінде қарастыруға болады, онда 16,62 – 17,70 % Аl2О3. 

Күлдің негізгі құрамының бірі болып жылуды өткізбеу қасиеті, жылуұстағыш керамикалық 
шикізат ретінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Күлсазды қоспаның қалыпты қасиеттерін күлдің фракциялар құрамын таңдау мен енгізілетін 
саздың мөлшерімен реттеуге болады. Күл негізінде керамикалық бұйымдарды алуда пластифи-
катор ретінде саз қосады, жоғары иілімді 15 – 20%, орташа иілімді – 25 – 35%, белгілі мөлшерде 
иілімді – 35 – 50%, олардың иілімділік санына байланысты. . күл мен орта иілімді саздың негізінде 
беріктілік нұсқалары алынған 12,1 жəне 13,2 МПа. Күлдің нұсқаларында жою іздері табылған жоқ. 

Қызылорда ЖЭО күлі құрамдас күлқожды жəне майда түйіршікті қоспалары портландцемент-
пен 1:1 қатынасында (цемент : күл) суда қайнаған күйінде көлемін өзгерту сынауларына төзімді.        
3-кестеде №4 секциядағы күлдің химиялық құрамының көрсеткіштері көрсетілген.  

Қызылорда ЖЭО 1 күл үлгісінің үйінді салмағының көлемі 688 кг/м3, II үлгі – 623 кг/м3, III үл-
гі - 511 кг/м3. 1, II жəне III үлгілері үшін күл тығыздығы 1,72 г/см3, 1,58 г/см3 жəне 1,32 г/см3. 

1 үлгіде № 008 ситадағы қалдық 63,76 %; II үлгіде – 72,64 %; III үлгіде – 74,08 %. Қызылорда 
ЖЭО 1 үлгісінде күлдің бетін гидрожою1483 см2/г; II үлгіде – 1406 см2/г; III үлгіде – 1395 см2/г. 
Қызылорда ЖЭО күлі гидрожойылған бетінің № 008 ситасында қалған қалдықтар бойынша ГОСТ 
25592-91 талаптарына сəйкес келмейді. 

Күлдің гидравликалық активтілігі ерітіндідегі əкті жұту жəне 1 : 1 : 1 (цемент : күл : құм) құра-
мындағы ерітінділерді сығу беріктігі анықталады. əкті жұту бойынша активтілігі 15 – 18 мг/г, сығу 
кезіндегі беріктік шегі 1,9 – 2,1 МПа. 
 

3-кесте – Қызылорда ЖЭО күлінің химиялық құрамы 
 

 

Петрография жəне микроскопиялық талдау нəтижесінде Қызылорда күлі кристалды муллит-
тен, кварц, гематит жəне аморфталған шыны фазасынан тұрады екен. 

Көптеген күлдердің химиялық құрамдарында SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO қосылыстары бар. Егер 
SiO2+ Al2O3 қосындаларының мөлшері көп болса, онда бізге керамикалық кірпішке қолданған 
тиімді, ал CaO мөлшері жақсы болса, бетон құрамын мен цемент белсенді зат есебінде пайдаланған 
дұрыс. Кейбір күлдердің құрамындағы толық жанбаған жəне көміртектес компоненттердің арқа-
сында біз керамикалық бұйымдар жасауда немесе кірпіштерді күйдіру барысында отын мөлшерін 
үнемдейміз, атап айтсақ кептіруге жəне күйдірлуге энергия аз жұмсалатыны [8-17]. 

Қорыта келе Қызылорда жылуэлектр орталығының күл үйінділерін секцияларының химиялық 
құрамына өзгеше болуына байланысты құрылыс материалдар саласында қолдану, атап айтқанда 
кермикалық кірпіш, бетон жəне асфальтты бетон өндірісінде майда толытырғыштың орнына 
жартылай бөлігін ауыстыруға болатыны айқындалды [18-20]. 

Күл үйіндінің  
нөмірі 

Мөлшері, % SO3  
жалпы Na2О MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaО TiO2 MnO Fe2O3 п.п.п. қосындысы

I 0,31 1,12 17,7 46,37 0,19 0,68 2,20 0,91 0,05 3,12 27,33 100 0,78 

II 0,26 0,86 16,62 45,45 0,24 0,54 1,79 0,88 0,05 2,98 30,07 99,74 1,05 

III 0,34 0,97 16,62 45,62 0,21 0,70 1,66 0,94 0,05 3,41 29,51 100,03 0,74 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛООТВАЛОВ  
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ТЕПЛОЭНЕРГОЦЕНТРАЛИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
 

Аннотация. Развитие теплоэнергетики сопровождается выходом больших количеств золошлаковых 
отходов, накопление которых создает серьезные экологические проблемы. Важнейшим условием охраны 
окружающей среды является рациональное комплексное использование природных ресурсов, требующие 
практических мер по массовому применению отходов. Большие возможности в решении этой экономической 
и социальной задачи имеет промышленность строительных материалов. Отечественный опыт использования 
зол и золошлаков теплоэлектростанций показывает, что эти промышленные отходы могут служить по-
стоянным источником сырья для изготовления строительных материалов и конструкций.  

В зависимости от структуры и зернового состава они могут быть применимы в растворах и бетонах 
комплексно, как заменитель части вяжущего, микронаполнитель, улучшающий технологические свойства 
бетонных и растворных смесей, и заменитель обычных инертных заполнителей.  

В статье результаты исследования химико-минералогических составов золоотвалов Кызылординской 
теплоэнегоцентрали. Даны рекомендации по использованию в производстве строительных материалов, в 
частности в производстве асфальтобетонов. 
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