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                                                              РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка 94 с., 28 рис., 12 табл., 21 посилань, 3 додатки.

    Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено біотехнології отримання

паливних брикетів з рослинних і тваринних відходів сільського господарства.

   Цільовими продуктами проектованої біотехнології є готовий паливний 

продукт у вигляді сухого брикету з вологістю не більше 10 % і енергетичній 

цінності від 12,48 до 16,75 МДж/кг в залежності від типу відходів що 

використовуються.

    Вперше було запропоновано для виготовлення паливного брикету 

використовувати суміш з рослинних і тваринних первинних відходів для їх 

утилізації з отриманням конкурентоспроможного продукту.

    Наведено орієнтовний розрахунок сировини з огляду на який було підібрано

допоміжне обладнання виробництва. Обґрунтовано та подано технологічну

апаратуру схеми виробництва. Проведено лабораторні дослідження з 

отриманням дев’яти видів паливних брикетів з трьох різних тваринних 

(курячий послід, гній свиней та великої рогатої худоби) і трьох різних 

рослинних (тирса, солома пшениці та кукурудзи) відходів.

Проектована технологія належить до ресурсозаощаджувальної,

природоохоронної (екологічної) безвідходної біотехнології, відповідає

екологічним нормам і спрямована на отримання токсикологічно та екологічно

безпечного паливного продукту. Доведено, що готовий паливний продукт нічим 

не поступається закордонним аналогам ступеню теплоти згоряння та питомим

характеристикам.
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