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ВСТУП 

 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання складено 

відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Технології 

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини». Метою його 

виконання є систематизація та закріплення  теоретичних знань з даної 

дисципліни. 

Індивідуальне завдання являє собою реферативну роботу. Тематика 

реферативної роботи охоплює широкий спектр питань, пов’язаних із 

характеристиками побічних продуктів металургійної, паливно-енергетичної, 

хімічної, гірничодобувної, деревопереробної промисловостей; технологіями 

будівельних матеріалів і виробів з використанням побічних продуктів 

металургійної, паливно-енергетичної, хімічної, гірничодобувної, дерево-

переробної промисловостей; екологічними й економічними аспектами 

використання техногенної сировини у виробництві будівельних матеріалів і 

виробів.  

Перед початком виконання індивідуального завдання студент повинен 

ознайомитися з методичними вказівками до його виконання, обрати тему 

індивідуального завдання за варіантом, що відповідає його порядковому номеру 

в списку групи. Далі він повинен  виконати індивідуальне завдання відповідно 

до вимог, наведених у методичних вказівках, і захистити його.  

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни 

«Технології будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» 

пропонуються до використання студентами денної та заочної форм навчання 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 
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1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

 

Індивідуальне завдання виконується у вигляді реферату за наведеною 

тематикою. Номер теми відповідає порядковому номеру студента у списку 

групи. Можливо також виконувати індивідуальне завдання за вибором 

студента, якщо в комплексному курсовому проекті та магістерській роботі, які 

він буде виконувати, розглядається виготовлення будівельних матеріалів і 

виробів на основі техногенної сировини.   

Приблизна структура індивідуального завдання є такою:  

1 Титульний аркуш. 

2 Зміст. 

3 Вступ. 

4 Розділ 1 «Аналіз відходів даної галузі промисловості». 

5 Розділ 2 «Можливості застосування даних відходів у промисловості 

будівельних матеріалів і виробів». 

6 Розділ 3 «Технологія виготовлення конкретного матеріалу, виробу або 

конструкції із застосуванням даних відходів». 

7 Розділ 4 «Екологічні та економічні аспекти застосування даних відхо-

дів промисловості». 

8 Література. 

Обсяг індивідуального завдання  15-25 сторінок формату А-4. 

Індивідуальне завдання має бути написано технічною мовою з 

використанням стислих та чітких формулювань, містити ілюстративний 

матеріал у вигляді таблиць, схем, графіків тощо,  відповідати нормативним 

вимогам. 

 

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАВДАННЯ 

 

 

1 В’яжучі матеріали, виготовлені на основі металургійних шлаків, та їх 

використання в  бетонах і розчинах. 

2 Заповнювачі, виготовлені з металургійних шлаків, та їх використання 

в бетонах. 

3 Бетони, виготовлені на основі металургійних шлаків. 

4 Використання шлаків для виробництва шлаковолужних бетонів. 

5 Шлакова вата, шлакоситали та їх використання в будівельних 

матеріалах і виробах. 

6 В’яжучі матеріали, виготовлені  на основі шламів, та їх використання 

в будівельних матеріалах і виробах. 
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7 В’яжучі матеріали, виготовлені на основі золи ТЕС, та їх 

використання в будівельних матеріалах і виробах. 

8 Заповнювачі, виготовлені з паливних зол і шлаків, та їх використання 

в будівельних матеріалах і виробах. 

9 Застосування золи як активної добавки до бетонів. 

10 Застосування золи в будівельних розчинах. 

11 Золовмісні ніздрюваті бетони. 

12 Силікатна цегла, виготовлена на основі золи та шлаків ТЕС. 

13 Керамічні матеріали, виготовлені на основі золи та шлаків ТЕС. 

14 Застосування горілих порід, відходів добування та збагачування 

вугілля у виробництві будівельних матеріалів і виробів. 

15 Застосування шлаків електротермічного виробництва фосфору у 

виробництві будівельних матеріалів і виробів. 

16 Матеріали, виготовлені на основі гіпсових і вапняних побічних 

продуктів.  

17 Застосування залізистих, сірковмісних, кремнеземистих побічних 

продуктів у виробництві будівельних матеріалів і виробів. 

18 Застосування відходів целюлозно-паперового виробництва у 

виробництві будівельних матеріалів і виробів. 

19 Застосування добавок поверхнево-активних речовин та електролітів, 

основою яких є побічні хімічні продукти, у виробництві будівельних матеріалів 

і виробів. 

20 Застосування побічних продуктів коксохімічного виробництва у 

виробництві будівельних матеріалів і виробів. 

21 Матеріали , виготовлені з деревинних відходів на основі мінеральних 

в’яжучих. 

22 Матеріали, виготовлені з деревинних відходів на основі органічних 

в’яжучих. 

23 Матеріали, виготовлені з деревинних відходів без добавляння 

в’яжучих. 

24 Матеріали, виготовлені з побічних продуктів виробництва нерудних 

будівельних матеріалів.  

25 Утилізація пилу цементного виробництва. 

26 Застосування азбестоцементних відходів у виробництві будівельних 

матеріалів і виробів.  

27 Застосування скляних та керамічних відходів у виробництві 

будівельних матеріалів і виробів.  

28 Застосування вторинної полімерної сировини у виробництві 

будівельних матеріалів і виробів. 
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бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1: 2000, NEQ). 

49 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Суміші бетонні. Технічні 

умови. 

50 ДСТУ Б В.2.7-221: 2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і 

загальні технічні вимоги. 

51 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Загальні технічні умови. 

52 ДСТУ Б В.2.7-25: 2011 Бетони важкі лужні. Технічні умови. 

53 ДСТУ Б В.2.7-287: 2011 Бетон силікатний щільний. Технічні умови. 

54 ДСТУ Б В.2.7-288: 2011 Бетони хімічно стійкі. Технічні умови. 

55 ДСТУ Б А.1.1-35-94 Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни 

та визначення. 

56 ДСТУ Б В.2.7-45: 2010 Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови. 

57 ДСТУ Б В.2.7-137: 2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

Технічні умови. 

58 ДСТУ Б В.2.7-164: 2008 Вироби з ніздрюватих бетонів. Технічні 

умови. 

59 РСН УССР 336-90 Виготовлення та застосування шлаколужних 

в'яжучих, бетонів і конструкцій. 

60 ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з мінерального 

волокна. Терміни та визначення. 

61 ДСТУ Б В.2.7-209: 2009 Будівельні матеріали. Щебінь з доменного 

шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови. 

62 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні 

умови. 

63 ГОСТ 4598-86 (СТ РЕВ 4188-83) Плити деревоволокнисті. Технічні 
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умови. 

64 ДСТУ Б В.2.7-275: 2011 Вироби вапняно-кремнеземисті 

теплоізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 24748-81, MOD). 

65 ДСТУ Б В.2.7-277: 2011 Плити цементно-стружкові. Технічні умови 

(ГОСТ 26816-86, MOD). 

66 ГОСТ 8904-81 Плити деревоволокнисті тверді з лакофарбовим 

покриттям. Технічні умови. 

67 ДСТУ Б В.2.7-271: 2011 Арболіт та вироби з нього. Загальні технічні 

умови (ГОСТ 19222-84, MOD). 

68 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів 

вуглевидобутку і вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови. 

69 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних 

будівельних виробів. Загальні технічні вимоги. 

70 ДСТУ Б В.2.7-61: 2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені 

керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1: 2003, NEQ). 

71 ДСТУ Б В.2.7-36: 2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові 

безцементні. Технічні умови. 

72 ДСТУ Б В.2.7-80: 2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені 

силікатні. Технічні умови. 

73 ДСТУ Б В.2.7-7: 2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові 

дрібноштучні. Технічні умови (ЕN 771-3: 2003, NEQ). 
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