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Abstract. Limestone is one of the most widely used rock in the construction. The present work aims to characterize 
waste from limestone processing. On the basis of the physical, mechanical and chemical characteristics of limestone 
waste in mixtures with the white cement, to present the possible ecological and economical opportunities for utiliza-
tion of waste from the processing of Vratza limestone as inert filler for cement mortars. The results show that the 
limestone powder as the admixture for cement based composites has the effect of improving the physical mechanical 
properties of construction materials, enhancing the workability of anti-sulfate attackability of composites under low 
temperature. In recent years, limestone powder as a binder, has become the hot topic and development trend in the 
cement industry.
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Въведение
Групата на индустриалните минерали, наричани 
минералите на третото хилядолетие, включва 
азбест, талк, барит, флуорит, графит, корунд и 
др. Към тази група могат да се отнесат и суро-
вините, намиращи приложение във вид на ми-
нерали и скали – варовик, доломит, огнеупорна 
глина, бентонит, перлит и др. (Serafimova et al., 
2016). Основни консуматори на индустриални-
те минерали или отпадъци са строителството, 
циментовата, огнеупорната, стъкларската, пор-
целановата, електропорцелановата, фаянсовата, 
санитарната, химичната, хартиената и редица 
други промишлености (Kovachev et al., 1991).

На територията на България има множество 
предприятия, преработващи скалооблицовъчни 
материали, при производството на които се об-
разуват отпадъчни количества от фино смлени 
фракции. Образуваните отпадъци от преработка 
на индустриални материали, съдържащи варо-
вик, могат да бъдат използвани за различни тех-
нологични и селскостопански цели, като пъл-

нители за цименти и бетони (Koruderlieva еt al., 
2009; Stoyanov et al., 2012; Petkova et al., 2012).

Обект на настоящата работа e натрошен мра-
морен вторичен продукт (мраморно брашно), 
получен от ПМГ Стоун, ЕООД, Враца (Stoyanov, 
2010; Tu et al., 2016). Разгледани са примери за 
възможности за оползотворяване на варовико-
вите отпадъци като пълнител при получаване на 
циментови композити.

Подготовка на образци за анализ
За получаване и изпитване на циментови компо-
зити с пълнител варовиков отпадък са използва-
ни бял цимент и мраморно брашно. Приготвен 
е и циментов разтвор от бял цимент и пълнител 
кварцов пясък като контролна смес.

Подготовка на варовик отпадък
Съгласно БДС 7392:1979 (отменен) и БДС EN 
196-2:2013 предварителната обработка на варо-
виковия отпадък включва изсушаване до посто-
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янно тегло. Началната обща влажност е 16,4%, 
която е определена по тегловния метод чрез 
сушене до постоянно тегло при температура  
105 °С. За определяне на влажността в отпадъка 
са използвани проби с начално тегло 10 g.

Подготовка на циментови композити

Циментовите строителни разтвори са получени 
при използване на два вида пълнители (дребен 
добавъчен материал): речен пясък и мраморно 
брашно (табл. 1). Първата серия от образци (се-
рия А) е изготвена с мит и сушен речен пясък 
със съдържание на SiO2 >85%. Пълнителят във 
втората серия образци (серия B) е варовиков от-
падък.

За целите на изследванията като свързващо 
вещество е използван бял портландцимент CEM 
I 52,5 N (БДС EN 197-1), производство на „Дев-
ня цимент“ АД (България). Минералният със-
тав, изчислен по метода Bogue, е (в wt%): C3S 
72,13; C2S 15,28; C3A 5,23; C4AF 0,61. 

Всички образци са приготвени с дестилирана 
вода с параметри, представени в таблица 1. Се-
рията А е контролен разтвор (референтната про-
ба), образците на която отговарят на изисква-
нията, описани в БДС EN 196-1:2016 (раздел 6)  
за определяне на якостта на натиск на цименти. 
Тези циментови разтвори са приготвени чрез 
механично смесване, а образците – след уплът-
няване в кофражни форми 40×40×160 mm, съ-
ответстващи на стандарта. Образците от серия 

В са приготвени съгласно БДС EN 196-1:2016, с 
максимално възможно количество вода, при кое-
то 10 минути след смесването на компонентите 
не се наблюдава седиментация и водоотделяне 
(Petkova et al., 2012). След свързване за 1 ден във 
влажна атмосфера (> 95% RH и 20 °C) всички 
образци са поставени във вода с температура  
20 °C да отлежат до деня на тяхното изпитване.

Използвани методи
Обемната плътност и адсорбцията след потапя-
не бяха измерени съгласно ASTM C642:2006. 
Поради различната плътност на пробите, стой-
ностите на адсорбцията бяха коригирани на 
сравними стойности. Якостта на натиск на 28 и 
120-дневна възраст на отлежаване се определи 
по БДС (BDS EN 196-1: 2016). Част от втвърде-
ния циментен разтвор с маса 2,0±0,3 g се използ-
ва за измерване на порьозността чрез метода на 
живачната порьозиметрия, използвайки Carlo 
Erba, Porosimeter Mod. 1520, диапазон на наляга-
нето 1–150 atm, съответстващ на пори с размери 
50–15 000 nm.

Резултати и дискусия 
Химичен анализ 
Резултатите от проведения ICP-анализ на варо-
виковия отпадък е представен в таблица 2. Ос-
новна характеристика на варовиковия отпадък 
е неговата ниска разтворимост и много ниско 

Таблица 1. Състав на образците

Серия образци Пълнител
Съотношения

цимент:пълнител вода:цимент вода:фини частици***

A 28* и A 120** речен пясък 1:3 0,50 0,500
B 28* и B 120** мраморно брашно 1:2 0,60 0,353

* на 28 дни на отлежаване; ** на 120 дни на отлежаване; *** размер на частиците <125 μm

Таблица 2. Резултати от ICP-анализ

Показател Мярка Количество Показател Мярка Количество

Na wt% 0,05091 Al wt% 0,03195
K wt% 0,02721 Cr mg/kg < 0,005
Mg wt% 0,16836 Ni mg/kg < 0,010
Ca wt% 29,064 Co mg/kg < 0,005
As mg/kg < 0,010 Cd mg/kg < 0,005
Ba wt% 0,00162 Mo mg/kg < 0,010
Cu mg/kg < 0,005 Sb mg/kg < 0,010
Fe wt% 0,05382 Hg mg/kg < 0,010
Zn wt% 0,0012 Mn wt% 0,00195
Pb wt% 0,00243
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съдържание на подвижни форми на тежки ме-
тали, което се потвърждава косвено и от много 
ниските стойности на проводимостта на водни 
извлеци от отпадъка. Варовиковият отпадък има 
алкална реакция. Съдържанието на сулфатни и 
хлорни йони е много ниско и е под границите на 
откриваемост по стандартните методи.

Получените резултати от охарактеризиране 
на състава на карбонатния отпадък показва, че 
той напълно съответства на състава на редица 
находища за варовик в страната и единствено 
финнодисперсният му състав и съдържанието 
на влага ограничават приложението му като рав-
ностоен заместител на природната суровина.

Физико-механични изпитвания
Физичните и механични свойства на изследва-
ните образци са представени в табл. 3. Якостта 
на натиск на циментовия строителен разтвор 
(образци А), определен на 28-дневна възраст, е 
сравнима с тази, дадена от производителя, кое-
то показва, че използваният пясък е близък до 
стандартния CEN пясък. Якостта на натиск на 
образците, отлежавали 120 дни, се увеличава 
със 7,6%, което показва, че в този период поро-
вото пространство се изпълва с хидратни ново-
образувания.

Стойностите на измерените параметри са до-
казателство за фината структура на втвърдените 
циментни образци от серията В, които се харак-
теризират с високо съотношение вода-цимент. 
Наличието на фини частици намалява съотно-
шението вода/фини частици, но плътността на 
структурата не се увеличава. Продължителното 
втвърдяване под водата увеличава якостта на на-
тиск с 14,3%, което е по-голямо от намалението 
на общия обем на порите, равен на 9,3%. Същата 
зависимост се наблюдава при образци от серия-
та В, където увеличаването на якостта на натиск 
(17,9%) е по-голямо от намалението на общия 
обем на порите (9,8%) с размери в изследваната 
област. Тези проби имат отворена порьозност, 
която позволява проникване на водата през пори 
и капиляри, водещо до бавна непрекъсната хид-
ратация на циментовите зърна. Друга характе-
ристика на образците от серията В е тяхната ви-
сока адсорбция, което се обяснява с по-високата 
водопопиваемост на фините мраморни частици 
в сравнение с тези на речния пясък.

Традиционно мраморното брашно се приема 
за инертна минерална добавка, която не участ-
ва в хидратацията на циментите. Проведените 
изследвания показват, че неговото използване 
като заместител на част от портландциментов 
клинкер води до получаване на по-плътна струк-
тура на разтворите (серия B в сравнение със се-
рия A), което оказва влияние на физичните и ме-
ханичните свойства.

Изводи
Получените данни от проведените физико-ме-
ханични изследвания доказват подобряване на 
якостните свойства на композитите, в които е 
използван пълнител на базата на варовик. Не-
зависимо, че варовиковите отпадъци се харак-
теризират като инертни добавки, използването 
им в посочените примери доказва тяхната еко-
логична и икономическа ефективност.
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Таблица 3. Физико-механични свойства на циментови композити от серия А и серия В 

Серия образци
Обемна 

плътност, 
kg/m3

Адсорбция след 
потапяне,  
mm3/cm3

Якост на натиск, N/mm2 Обем на порите, mm3/g

28 дни 120 дни 28 дни 120 дни

A 2126 173,8 56,3 60,6 44,98 41,91
В 2348 192,5 90,1 106,2 41,30 37,26


