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Розроблений спосіб належить до промисловості будівельних матеріалів і може бути 

використаний для виготовлення будівельних елементів різного призначення. Спосіб забезпечує 
підвищення фізико-механічних властивостей одержуваного елемента будівельних конструкцій. 

 
У пропонованому способі виготовлення елемента будівельних конструкцій, що включає 

приготування суміші неорганічного зв’язуючого, води та полімерного наповнювача, 
формування з одержаної суміші елемента та його тверднення новим є те, що як полімерний 
наповнювач застосовують замкнені та/або незамкнені полімерні стрічки, а після тверднення 
відформованого елемента його піддають нагріванню до температури не нижчої від температури 
розм’якшення полімерного наповнювача [1]. 

Виконання матеріалу із зазначеними ознаками дає змогу ефективно утилізувати 
вторинну полімерну сировину, зокрема тару та упаковку з різноманітних полімерів і передусім 
з одного з найбільш важко утилізовуваних – поліетилентерефталату (ПЕТФ). При цьому 
зазначений наповнювач достатньо легко одержувати, наприклад, розрізанням на стрічки 
заздалегідь спресованих ПЕТФ-пляшок, у результаті чого отримують як замкнені (у вигляді 
гнучких кілець), так і незамкнені стрічки. При цьому вихідну полімерну сировину не 
обов’язково сушити після миття, скільки все одно під час формування з пропонованого 
матеріалу елементів до нього потрібно додавати воду. 

Після рівномірного розподілу компонентів суміші здійснюють формування елемента. 
Після тверднення відформованого елемента його піддають нагріванню до температури не 
нижчої від температури розм’якшення полімерного наповнювача (наприклад, у пропарювальній 
камері). При цьому відбувається сплавлення (зварювання) між собою полімерних стрічок у 
місцях їх взаємного контакту, у результаті чого утворюється міцна просторова структура 
полімерного наповнювача в елементі. Це сприяє підвищенню фізико-механічних властивостей 
одержуваного елемента будівельних конструкцій. 

У такий спосіб не лише утилізується вторинна полімерна сировина, а й забезпечується 
армування матеріалу, що підвищує його фізико-механічні властивості. 

Пропонований спосіб реалізують таким чином. 
Полімерний наповнювач у вигляді замкнених та/або незамкнених полімерних стрічок 

розподіляють в неорганічному зв’язуючому, до зазначених компонентів також додають воду. 
Після одержання однорідної суміші здійснюють формування елемента, після чого відбувається 
його тверднення. Потім відформований елемент піддають нагріванню до температури не 
нижчої від температури розм’якшення полімерного наповнювача (наприклад, за допомогою 
водяної пари в пропарювальній камері). При цьому відбувається сплавлення (зварювання) між 
собою полімерних стрічок у місцях їх взаємного контакту, у результаті чого утворюється міцна 
просторова структура полімерного наповнювача в елементі, що сприяє підвищенню фізико-
механічних властивостей одержуваного елемента будівельних конструкцій. 

Розроблений спосіб забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей 
одержуваного елемента будівельних конструкцій, а також утилізацію відходів із ПЕТФ. 
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