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РЕФЕРАТ

Метою випускної роботи є зменшення обсягів накопичення шламових
відходів водоочищення теплоелектростанцій шляхом їх утилізації при 
виробництві тротуарної плитки.
Методи досліджень, при виконанні випускної роботи, проводилися за
стандартними методиками в лабораторних умовах з використанням фізико-
хімічних, фізичних методів аналізу. При розробці технологічних рекомендацій
застосовані методи вібропресування бетонних сумішей з низьким водовмістом,
методи визначення водопоглинання, міцності за контрольними зразками
будівельних виробів. У розрахунковій частині роботи використані математичні
методи обробки даних.
Вперше науково обґрунтовано, що застосування шламу – відходу
водоочищення ТЕС з вмістом 5-10% вологи у матеріалоємній галузі народного
господарства – будівельній індустрії як замінника природних мінеральних
карбонатвмісних добавок при виробництві тротуарної плитки, що дозволяє
вирішити проблему накопичення вказаних відходів.
Розроблено склад матеріалів-компонентів для отримання бетонної суміші в
технології виготовлення тротуарної плитки ФЕМ приглушеної кольорової гами



(вміст пігменту до 2-3% від маси цементу) із застосуванням шламу 
водоочищення
ТЕС в якості добавки-наповнювача у кількості 5% від маси цементу з 
одночасним зменшенням обсягу введення цементу у суміш на 5 % відповідно 
рецептурі.
Впровадження розробленої технології на підприємстві потужністю
виробництва 100000 м2 тротуарної плитки на рік та реалізація в торгівельній
мережі отриманих будівельних виробів забезпечить сумарний економічний 
ефект в середньому 51000 грн.
Випускна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку
посилань з 65 найменувань на 7 сторінках. Повний обсяг роботи – 116 сторінок.
Робота містить 16 таблиць, 19 ілюстрацій.

Ключові слова: ТЕС, шламові відходи водоочищення, утилізація, тротуарна
плитка, бетонна суміш, екологічна небезпека.

Keywords: TPP, sludge waste water purification, utilization, paving slab, concrete
mix, ecological danger.


