
ЕкоНаноБуд

з використанням промислових відходів

Виготовлення екологічних полімерних 
будівельних матеріалів нового покоління  



Задачі, які вирішує проєкт

Вирішення соціально-економічних питань:
 створення нових робочих місць;

 створення сучасних будівельних заводів нового покоління;

 заощадження коштів державного та місцевих бюджетів;

 побудова доріг з якістю світового рівня.

 заміни старих «брудних» технологій виробництва будівельних
матеріалів та доріг на новітні технології, що відповідають новим
світовим «зеленим» стандартам – European Green Deal;

 будівництва нових мобільних технологічних заводів з виробництва
Нано-асфальтівтм та Нано-бетонівтм;

 вироблення матеріалів с покращеними якісними характеристиками та
екологічними, при нижчій ціні на 15-25% від традиційних матеріалів;

 виготовлення будматеріалів із використанням промислових відходів
(сірки, шлаків, золи та інших).

Впровадження екологічних полімерних будівельних матеріалів у 
ключові галузі промисловості в усьому світі за рахунок:



Проблеми

Понад 80% доріг потребують ремонту через низький

рівень якості матеріалів.

Постійне накопичення по всьому світу неутилізованих

сіркомістних та інших промислових відходів (шлаки,

зола, будівельні відходи).

При виготовленні 1 тони цементу виникає до тони
шкідливих викидів (СО2 та інші).

Стрімкий ріст цін на цемент та бітум у зв'язку з їх

дефіцитністю (більш ніж на 15% у рік).

Екологічна небезпека - цементна та нафто-хімічна галузі

є самими забруднюючими в світі.

Виготовлення альтернативних екологічних будівельних

матеріалів було значно дорожче від традиційних.



Рішення

Відповідність нормам концепції European Green Deal.

Переробка відходів у нові екологічні полімерні будівельні матеріали

та дорожні покриття (Нано-асфальттм та Нано-бетонтм).

Нано-асфальттм та Нано-бетонтм дешевші на 10-15% за класичні

бетони та асфальтобетони.

Виготовлення матеріалів з підвищеними техніко-експлуатаційними

характеристиками.

Мобільні заводи Nano-Linerтм



Мобільні заводи 

Nano-Linerтм

Нано-бетонтм

Нано-в’яжучетм

Нано-асфальттм

(потужність 5-200 т/год.)

Сірчане в'яжуче

(Сіркобетон) (Сіркоасфальтобетон)



Наші переваги перед традиційними будматеріалами

Відповідність нормам світової концепції European Green Deal.

Нано-асфальттм дешевший на 15-20% за класичні бетоноасфальти за рахунок

зниження витрат бітуму при будівництві автошляхів на 30-50% та більше.

Технологія допомагає в переробці відходів у нові екологічні полімерні

будівельні матеріали та дорожні покриття (Нано-асфальттм, Нано-бетонтм).

Виготовлення матеріалів з набагато вищими якісними властивостями та

експлуатаційними характеристиками.

Нано-бетонтм дешевший на 15-35% за класичні бетони за рахунок заміни

цементу на сірчане в'яжуче.

Нано-асфальттм та Нано-бетонтм підлягають повній переробці.



Порівняльні характеристики 

Нано-бетонутм

та цементобетону

Показник Сіркобетон Бетон
Вологостійкість 1,0 0,8
Хімічна стійкість (до кислот) 84% 23%
Морозостійкість (100% вологість) 500 50
Стирання,% 3% 17%
Міцність на стискання, МПа 55-65 15-25
Міцність на згинання, МПа 10-15 6-9
Міцність на розтягнення, МПа 5-7 3-4
Час набора міцності, год. 6 24
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 заміна класичних в'яжучих (замість цементу – Нано-в’яжуче);

 покращена енергоефективність на 25%;

 термін набуття марочної якості зменшено в кілька разів (від 1 до 6 годин).

Переваги по ціні

16,00%

29,53%

45,25%

9,22%

Бетон

Цемент Пісок Щебінь Вода

Нано-бетонтм до 30% 
(в середньому на 270 грн/м3)

За рахунок наступного:

15%

26%

60%

Нано-бетонтм

Нано-вяжуче Пісок Щебінь



Показник Асфальтобетон Сіркоасфальт

Середня щільність, кг/куб. м. 2395 2443

Пористість мінерального кістяка % від 
обсягу

21 18

Водонасичення, % 0,3 0,17

Міцність на стискання, Мпа, при 20 0С 2,74 4,0

Міцність на стискання, Мпа, при 50 0С 0,71 1,5

Міцність на стискання, Мпа, при 0 0С 7,39 10-12

Температура виготовлення 200-2200С 135-1400С

Рухливість суміші Не менше 0,3 0,45-0,55

Експлуатаційні властивості

Пластичні
деформації: сліди

протектора, 
зрушення, напливи, 

колії тощо

Термо- та 
зсувостійкий за 

будь-якої
експлуатаційної

температури

Порівняльні характеристики 

Нано-асфальтутм та 

бітумного асфальтобетону
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заміна класичних в'яжучих (бітум на Нано-в´яжуче – 30-60%);

нижча температура виготовлення до 140ºС (бітумний асфальтобетон: 170 ºС – 240 ºС);

покращена енергоефективність на 25%;

термін набуття марочної якості зменшено в кілька разів (до 1 години).

7,00%

13,00%

80,00%

Асфальт

Бітум Пісок Щебінь

Нано-асфальттм до 10% 
(в середньому на 195 грн/т.)

За рахунок наступного:

4%
3%

13%

80%

Нано-асфальттм

Нано-вяжуче Бітум Пісок Щебінь

Переваги по ціні



Унікальна особливість технології

В основі технології використовується власне Ноу-Хау – ультразвуковий

модуль для виготовлення Нано-в’яжучого із сірки, що дозволило

зменшити енерговитрати більш ніж на 25% від подібних технологій.

Дозволила використовувати великий асортимент промислових

відходів, що знаходяться безпосередньо біля місць локації заводу.

Технологія дозволяє залучати грантове фінансування.



Світовий досвід реалізації програм впровадження 

сіркоасфальтів і сіркобетонів

 ГОСТР 59613— 2021;

 Стратегія розвитку будівельної галузі РФ до 2030 року;

 Стратегія розвитку промисловості будівельних матеріалів;

 та ще понад 10-ти нормативних документів.

 автошляхи;

 фундаменти;

 залізничні колії.

У РФ виробництво сірчаних сумішей має державне значення.
Затверджені відповідні документи:

У США та Європі вироби із сіркоасфальтів та сіркобетонів широко
використовують у різних сферах. Починаючи з 80-х років ХХ ст. активно
будуються:



Світові підприємства, що вивчають і впроваджують програми

виробництва екологічних полімерних будівельних матеріалів

нового покоління

Газпром Сірка (РФ)

Royal Dutch Shell

(Британія)

The Sulfure Intitute

Інститут сірки

(США/Канада)

NCAT

Національний центр асфальту

(США/Канада)

Marbet Will

(Польща)

West-East Group

(Україна)



Покупці та партнери

Підписано меморандуми про науково-дослідну  співпрацю з партнерами:

Заводи із виробництва асфальтобетону та будівельних матеріалів (для
модернізації виробництва).

Проводяться перемовини з покупцями з Європи, Азії, ОАЕ та інших країн.

Підписано меморандуми про створення Індустріальних парків та
співпрацю з об’єднаними територіальними громадами.

Проводяться перемовини з будівельними компаніями на закупку
продукції.

Національний 

авіаційний 

університет

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет

Київський 
політехнічний 

інститут 

Державний хіміко-

технологічний 

університет



Стратегія розвитку 

2016 2021 2022 2023 2024

Проєктування заводу Масштабування

Запуск пілотного  проєктуСтворення Nano-Linerтм lab

Розроблення зразків продукції

Старт проєкту:
1.Створення перших матеріалів;
2.Створення технології зі застосуванням ультразвуку;
3.ДКР (дослідно-конструкторські розробки).



Світовий ринок

4,1 млрд. тон цементу
1,6 млрд. тон асфальтобетону

Світовий ринок

Наші продукти
Нано-в’яжучетм (сірчане в’яжуче)
Нано-бетонтм (сіркобетон)
Нано-асфальттм (сіркоасфальтобетон)

Наша мета
За 7 років ≈ $ 500 000 000
(1% ринку)

Попит на екологічні будівельні матеріали зростає після прийняття 
Концепції European Green Deal



Інвестиції 

у вирішення проблем сьогодні 

позбавляють від проблем 

у майбутньому

Фінансові умови 

співробітництва

 Наші інвестиції: патенти, команда, досвід, частково власні кошти.

 Залучаємо на вигідних умовах та на довгостроковій основі кошти інвесторів.

 Із задоволенням розглянемо варіанти співпраці з профільними
підприємствами та власниками відповідних земельних ділянок.

 Націлені на отримання грантів.

 Для кожного партнера пропонуємо індивідуальні умови співробітництва та
фінансові розрахунки.



Економічні перспективи 

проєкту

Створення мобільного асфальтобетонного 
заводу Nano-Linerтм потужністю від 5-200 т/год. 

надає наступні переваги:

 можливість масштабування бізнесу;
 вирішення проблем на високотехнологічному

рівні в різних галузях економіки: будівельна,
залізнична, мостобудівна; будівництво автодоріг,
будівництво морської інфраструктури, військово-
промисловий комплекс;

 зниження витрат державного та місцевих
бюджетів (ціна 1 км покриття дешевша на 25- 35%
за аналоги).



Команда

Фахівці, що задіяні у розробці технології, мають найвищій рівень
компетенцій та брали участь у запуску бетонних заводів, розробці
авіаційних та ракетних технологій.

Керівники проєкту мають великий досвід реалізації бізнес-проєктів на 
суму понад 100 млн. доларів США.

Керівник 
проєкту

Технічний 
директор

Науковий 
керівник

Директор з 
розвитку

Директор з 
інвестицій

PR-директор



Документація

7 Патентів
Патенти

3 Сертифікати відповідності та 
Технічні умови на виробництво

Сертифікати та ТУ

Висновок Держсанепідемекспертизи.
Меморандуми про співпрацю з Державними та місцевими органами влади,
університетами, науковими установами, девелоперськими та будівельними
компаніями.
Листи зацікавленості від українських та іноземних компаній.

Висновки, меморандуми та листи зацікавленості



Україна, м. Київ, Оболонська Набережна, 15
Телефон: +38 (067) 533 49 09
Телефон: +38 (095) 715 00 05
Електронна пошта: office@econanobuild.com

Юрій Андросюк

Керівник проєкту «ЕкоНаноБуд»
Голова ради директорів
групи компаній «WEST-EAST GROUP» 

Запрошую 

до співпраці!

Електронна пошта: yuriy.androsyuk@west-east.com.ua
Сайт: https://west-east.com.ua/


