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ВСТУП 

 

Вирішення питання про забезпечення Україною будівельними 

матеріалами, виробами і конструкціями, а також розробка сучасних методів і 

засобів, що забезпечують продовження терміну служби будівель споруд, є 

нагальною необхідністю. 

При виконанні основних завдань будівництва повинна бути значно 

підвищена ефективність капітальних вкладень, скорочені терміни будівництва 

підприємств, споруд, житлових і громадських будівель, збільшена ступінь 

заводської готовності будівельних конструкцій і деталей, забезпечено масове 

застосування ефективних матеріалів, розширено використання відходів 

промисловості для отримання місцевих будівельних матеріалів з одночасним 

вирішенням екологічних проблем. Вирішення цих завдань обумовлюється 

розповсюдженим застосуванням будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, 

розроблених із застосуванням останніх досягнень науки і техніки на Україну і 

за кордоном. 

В даний час виробнича база будівельної індустрії знаходиться в стані, що 

вимагає негайного втручання з метою її відновлення або реконструкції для 

випуску продукції. В цих умовах значною мірою підвищуються вимоги до 

фахівців-технологів. 

Розширюються завдання, які стоять перед технологом при технічному 

вдосконаленні технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, 

інтенсифікації технологічних процесів, підвищення рівня організації 

виробництва, максимального впровадження комплексної механізації і 

автоматизації виробництва. Все це вимагає від фахівця-технолога глибокого 

знання новітніх досягнень науки і техніки, а також уміння творчо застосовувати 

їх на практиці. Тому при виконанні комплексного курсового проекту студент 

повинен показати вміння використовувати всі накопичені за період навчання в 

університеті знання, а також навички самостійного вирішення інженерно-

технологічних задач. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

У методичних вказівках викладені основні відомості про завдання, 

вимоги, зміст, обсяг, методику та організацію виконання комплексного 

курсового проекту для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Керівництво та організація 

комплексного курсового проекту з даної спеціальності в Харківському 

національному університеті будівництва та архітектури здійснює кафедра 

фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів. 

Комплексний курсовий проект – завершальний етап у вивченні 

дисципліни «Проектування підприємств галузі». Завданням для комплексного 

курсового проекту є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і 

практичних знань студентів, а також розвиток навичок прийняття самостійних 

інженерних рішень в конкретних ситуаціях. У процесі курсового проектування 

найбільш повно проявляється зв'язок різних дисциплін, які студенти вивчали 

протягом всього періоду навчання в університеті. Остаточне проектне рішення 

може бути оптимальним тільки при комплексному підході. 

Тему комплексного курсового проекту студенту дають на підставі його 

письмової заяви з урахуванням наукових інтересів, можливості використання 

матеріалів, зібраних ним у процесі проходження практик в процесі навчання. 

Кожен студент складає індивідуальний графік виконання комплексного 

курсового проекту (табл. 1.1), який перевіряє і затверджує керівник. Графік 

складають разом з таблицею для відміток відвідування консультацій студентів, 

питань, що обговорюються на консультації, і зауваження керівника (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.1 – Індивідуальний графік студента 

 
Найменування розділу 

комплексного курсового проекту 

Місткість 

розділу, % 

Відмітки керівника 

про хід курсового проектування, дата, підпис 

1   

2   

…   

Всього 100%  

 

Таблиця 1.2 – Індивідуальне консультування студента 

 

Дата консультації 
Питання, які розглядаються на 

консультації 
Зауваження керівника 

   

   

   

   

 

У разі неявок студентів на планові консультації або відставання від 

графіка виконання комплексного курсового проекту питання про допуск до 
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продовження проектування розглядають на засіданні кафедри. При серйозних 

порушеннях дисципліни проектування студент може бути відсторонений від 

виконання комплексного курсового проекту. 

Як автор комплексного курсового проекту студент несе повну 

відповідальність за зміст та оформлення пояснювальної записки та графічної 

частини проекту. 

При визначенні оцінки проекту беруть до уваги рівень теоретичної, 

наукової та практичної підготовки студента, дотримання ним графіка 

виконання проекту, ступінь прояву особистої ініціативи і глибину опрацювання 

основних розділів при проектуванні. 

 

2 ТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Підставою для виконання комплексного курсового проекту є завдання, 

видане керівником, в якому чітко формулюються назва теми і вихідні дані для 

виконання комплексного курсового проекту. Тематика охоплює основні 

напрямки в галузі проектування нових, реконструкції та оптимізації роботи 

діючих технологічних ліній і цехів з виробництва будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів, зведення будівельних об'єктів або їх елементів з 

використанням монолітного бетону та залізобетону, ремонту будівельних 

конструкцій будівель і споруд. При виборі теми перевагу слід віддавати 

реальним розробкам на основі замовлень підприємств і проектних організацій. 

Тематика комплексного курсового проекту: 

1. Розробка технічного проекту технологічних ліній з виробництва 

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Варіанти, які розробляються, не 

повинні копіювати типові проекти; при їх використанні потрібно розглядати 

нові, більш ефективні рішення з урахуванням новітніх досягнень вітчизняної та 

зарубіжної науки і техніки, забезпечуючи їх прив'язку до конкретних умов 

виробництва. 

2. Розробка комплексного курсового проекту на реальній основі, мета 

якого – вдосконалення технологічного процесу на діючих заводах будівельної 

індустрії. Завданням таких проектів є надання допомоги виробництву. З огляду 

на те, що реконструкція діючих підприємств – це основний напрям розвитку 

виробничих потужностей, даної тематики віддається перевага. У проектах 

наводять оцінки існуючих умов, визначають доцільність обсягу та характеру 

реконструкції, наводять техніко-економічне обґрунтування необхідності 

реконструкції. 

3. Розробка комплексу питань, що забезпечує можливість проектування 

зведення будівель, споруд та їх конструктивних елементів з використанням 

монолітного бетону та залізобетону. 

4. Оцінка технічного стану будівельних об'єктів і розробка методів і 

засобів відновлення їх експлуатаційних характеристик. 

Підготовка комплексного курсового проекту, значну частину якого 

становлять результати експериментальної або теоретичної науково-дослідної 



 

6 

 

роботи може здійснюватися при раціональному скороченні обсягу 

перерахованих вище частин проекту. Наукові дослідження в даному випадку є 

основоположним етапом робіт, що виконуються протягом всього періоду 

навчання, і являють собою узагальнення та оформлення досліджень, виконаних 

в Студентському науковому товаристві (СНТ), при участі в держбюджетній або 

госпдоговірній тематики кафедри. 

 

3 СКЛАД КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Комплексний курсовий проект складається з пояснювальної записки 

обсягом до 100 сторінок формату А4 (210 297 мм) і 7...9 аркушів формату А1 

(594 841 мм) графічної частини, які виконують відповідно до вимог Єдиної 

системи конструкторської документації (ЄСКД) і Системи проектної 

документації в будівництві (СПДБ). Пояснювальна записка містить титульний 

лист, завдання на проектування (видають на кафедрі, додаток Ж), зміст, 

основну частину, список літератури і додатки. 

Керівник має право змінювати структуру і зміст комплексного курсового 

проекту в залежності від його тематики і спрямованості наукових досліджень. 

За окремими розділами комплексного курсового проекту (з розрахунково-

пояснювальної записки та графічної частини) студент забезпечується 

керівництвом і консультаціями на інших кафедрах університету (додатки). 
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4 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

І ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

ДЛЯ ПРОФІЛІЗАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗБІРНОГО 

ЗАЛІЗОБЕТОНУ» 

 

4.1 Вступна частина 

 

4.1.1 Техніко-економічне обґрунтування будівництва або 

реконструкції підприємства, що проектується 

Наводять  короткий огляд стану виробництва конкретного виду продукції 

на Україні та за кордоном, визначають її значення для народного господарства, 

роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розвитку технології виробництва даної 

продукції, сучасні тенденції в розвитку її виготовлення. Висловлюють 

обґрунтування необхідності будівництва або реконструкції підприємства в 

конкретному районі на основі аналізу даних про наявність сировинних і 

енергетичних джерел, транспортну ситуацію, виробничі зв'язки,  споживачів 

готової продукції, метеорологічні умови в районі розміщення заводу, 

забезпеченість району робітниками й інженерним персоналом. Крім того, при 

реконструкції підприємства обґрунтовують її технічну доцільність, можливість 

покращання умов праці й охорони навколишнього середовища. 

 

4.1.2 Вихідні дані для проектування 

Як вихідні дані при проектуванні технологічного процесу приймають 

спеціалізацію підприємства, номенклатуру, обсяг і комплектність продукції, яка 

виготовляється. Номенклатуру виробів приймають за діючими каталогами або 

альбомами, або з урахуванням ситуації при реконструкції з відповідним 

коригуванням. При можливості вибору типів виробів приймають найбільш 

ефективний варіант з техніко-економічним обґрунтуванням його переваг. Дані 

про номенклатуру виробів з їхньою характеристикою записують в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Номенклатура і програма випуску виробів 

 

Виріб 
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а 
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Витрати на один 
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Програма випуску 
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2
) 

шт. 
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3
 

(м
2
) 

шт. 
м

3
 

(м
2
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На основі вихідних даних визначають режим роботи підприємства, 

фонди, ритму R  робочого часу обладнання і робочих, директивні значення 
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тактів і темпу T з випуску виробів. 

 

4.1.3 Характеристика продукції, що випускається 

З урахуванням спеціалізації підприємства наводять загальну 

характеристику продукції, яка виготовляється. Оскільки проектування 

технологічного процесу виконують для базового виробу, обраного для 

виготовлення, при виборі способу виробництва та призначенні технологічних 

параметрів проводять його детальний технологічний і конструктивний аналіз. 

Технологічний аналіз виробу виконують з метою визначення сукупності 

його властивостей і ознак, які вимагають застосування певних методів і 

режимів виготовлення при мінімальних витратах з досягненням необхідної 

якості. Встановлюють конструкторську та технологічну бази виробу, 

структурну та питому матеріаломісткість, необхідний клас точності 

виготовлення виробу, вимоги до якості поверхні й ін. На підставі 

технологічного аналізу конструкції попередньо обирають спосіб виготовлення 

за методом поступового накладення обмежень на можливі технологічні 

прийоми виробництва. Встановлюють клас, підклас, групу, підгрупу виробу. 

Конструктивний аналіз містить у собі розрахунок базового виробу за 

двома групами граничних станів, встановлення експлуатаційних властивостей 

виробу з урахуванням технічних вимог стосовно виготовлення, приймання, 

складування, транспортування та монтажу. Встановлюють можливі варіанти 

армування базового виробу різними видами, класами та марками арматурних 

сталей. Ця інформація надалі використовується при розрахунку технологічної 

зони виготовлення арматурних елементів. Для попередньо напружених виробів 

вказують: спосіб визначення довжини напружених арматурних елементів, її 

розрахунок, порядок натягу арматури, величину контрольованої напруги, 

передавальну міцність бетону, засоби та порядок передачі напружень на бетон. 

Якщо для базового виробу немає можливості провести перевірочний 

розрахунок (невідомі навантаження), то за погодженням з керівником проекту 

та консультантом розділу в навчальних цілях розраховують один з елементів 

каркасу одноповерхової промислової будівлі, в якому проектують розміщення 

цеху або технологічної лінії. 

На основі конструктивно-технологічного аналізу виробу та з урахуванням 

конкретних умов – особливостей сировини, можливостей досягнення 

мінімальних витрат матеріалів, підвищення продуктивності праці, покращання 

якості та заводської готовності виробів, вдосконалення санітарно-гігієнічних 

умов праці – виявляють найбільш раціональний спосіб виробництва. 

Матеріал технологічного та конструктивного аналізу базового виробу 

використовують при виконанні графічної частини комплексного курсового 

проекту. 

 

4.2 Технологічна частина 

На основі конструктивно-технологічного аналізу виробу і з урахуванням 

конкретних умов – особливості сировини, мінімальної витрати матеріалів, 
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прагнення до підвищення продуктивності праці і поліпшення якості і 

заводської готовності, вдосконалення санітарно-гігієнічних умов праці – 

виявляють найбільш раціональний спосіб виробництва. 

 

4.2.1 Розробка технологічної схеми виробництва 

Технологічну схему розробляють з урахуванням обраного способу 

виробництва та вимог потокової організації праці: пропорційності, 

паралельності, прямоточності, безперервності та ритмічності. На даній стадії 

проектування технологічна схема являє собою якісне рішення технологічного 

процесу (кількісне рішення може бути отримано після відповідних 

технологічних розрахунків) і містить основні відомості про виробничі операції, 

які забезпечують випуск виробів з необхідними властивостями, їхній стислий 

опис і послідовність виконання. 

Тип технологічного устаткування обирають з урахуванням даних, 

узагальнюючих досвід передових підприємств. В обґрунтуванні вказують 

матеріали варіантної оцінки використання різного обладнання на окремих 

технологічних переділах і вибір одного з можливих варіантів, який забезпечує 

потоковість, механізацію та автоматизацію трудомістких процесів, можливість 

полегшення післяопераційного контролю, охорону навколишнього середовища, 

зниження виробничих втрат, підвищення продуктивності праці та зниження 

вартості продукції. При цьому необхідно віддавати перевагу використанню 

ефективних вихідних матеріалів і напівфабрикатів, хімічних добавок – 

регуляторів властивостей бетонної суміші та бетону, сучасних методів 

формування виробу, інтенсифікації твердіння бетону й ін. 

Технологічну схему зазвичай виконують в аксонометрії з позначенням 

технологічних зон. 

 

4.2.2 Режим роботи підприємства і його окремих підрозділів 

З використанням норм технологічного проектування визначають режим 

роботи підприємства, проектованого цеху й інших підрозділів, обґрунтований 

умовами виробництва. Отримані дані застосовують для розрахунку облікового 

складу працюючих, потреби в технологічному обладнанні, вихідних матеріалах 

і напівфабрикатах і виробничих площах. Кількість змін визначають з 

урахуванням функцій кожного підрозділу підприємства і технологічного 

переділу у виробничому процесі. З урахуванням необхідної продуктивності 

визначають величини такту, ритму та темпу технологічної лінії. 

 

4.2.3 Вибір сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для 

виробництва виробів, їх технічна характеристика 

Вихідні матеріали обирають з урахуванням можливих виробничих 

зв'язків з постачальниками, місцевих умов, номенклатури виробів, які 

виготовляються, і передбачуваним способом їхнього виробництва. Наводять 

обґрунтування вибору виду матеріалів, відомості про постачальників, 

посилання на державні та міждержавні стандарти, вимогам яких вони мають 
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відповідати, та перелік цих вимог із зазначенням основних технологічних, 

фізико-механічних і фізико-хімічних характеристик. Бажано надати декілька 

варіантів вихідних матеріалів і напівфабрикатів з критичною оцінкою кожного 

варіанта й обґрунтуванням прийнятого рішення. 

 

4.2.4 Підбір складу бетону для виробництва виробів номенклатури 

заводу, розрахунок потреби бетонної суміші, складання матеріального 

балансу 

Для виробництва виробів з номенклатури заводу склад бетону 

обчислюють з використанням таблиць і графіків, наведених у технічній 

літературі, або з використанням матеріалів, зібраних в період проходження 

виробничих практик. Детальний розрахунок складу бетону за існуючими 

залежностями або за результатами проведення НДРС розрахунково-

експериментальним методом наводять в пояснювальній записці тільки для 

виготовлення базового виробу на технологічної лінії, яка проектується або 

реконструюється.  

Результати підбору складу бетонів записують в табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Состав бетонної суміші 
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Потім визначають матеріальний баланс для матеріалів, використовуваних 

для приготування бетонних сумішей всіх марок, і сумарні витрати бетонної 

суміші на рік, добу, зміну, годину з урахуванням середньої вологості 

заповнювачів, втрат бетонної суміші і вихідних матеріалів. Результати 

підрахунку матеріального балансу слід звести в табл. 4.3 і 4.4. 

Норми втрат матеріалів можуть бути прийняті наступні (%): бетонна 

суміш – 1,5; розчинна суміш – 1; цемент – 2; пісок – 3; крупний заповнювач – 3; 

добавки – 1; вода – 1. 
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Таблиця 4.3 – Річні витрати бетонної суміші (розчинної суміші) та 

сировинних матеріалів без урахування витрат 
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Таблиця 4.4 – Витрати матеріалів за видами на рік, добу, зміну, годину (з 

урахуванням втрат) 
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4.2.5 Розрахунок технологічних зон 

4.2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеху для обслуговування 

заводу або блоку цехів, транспортування бетонної суміші 

В даному підрозділі виконують проектування бетонозмішувального цеху, 

яке доповнює пункт 4.2.1. Обґрунтовують вибір типів змішувачів, як і всіх 

основних видів технологічного обладнання, в залежності від видів бетонних 

сумішей і їхніх технологічних характеристик. При цьому використовують 

типові змішувачі. Якщо проект пов'язаний з реконструкцією діючого 

підприємства, метою проектування є перевірка і, при необхідності, коригування 

виду та кількості діючих на заводі змішувачів. У підрозділі мають бути 

наведені всі експлуатаційні характеристики обраних змішувачів. Кількість 

змішувачів визначають з використанням існуючої методики розрахунку. Для 

кожного змішувачу обирають комплект дозаторів і оперативних бункерів, які 

забезпечують їхню безперебійну роботу. Крім того, підбирають транспортуюче 

обладнання для вихідних матеріалів і готової бетонної суміші з урахуванням 

забезпечення вимог охорони навколишнього середовища, особливостей 

технології і ритмічності виробництва виробів в формувальних цехах, а також з 

урахуванням нерівномірності споживання бетонної суміші. 
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4.2.5.2 Вибір типу і розрахунок потреби формувального обладнання, 

обґрунтування режиму роботи обладнання 

Визначають кількість формувальних установок, які забезпечують 

виконання програми виробництва базового виробу, і відповідають значенням 

такту  або ритму R технологічної лінії для забезпечення заданої 

продуктивності N. Потім обчислюють можливе значення ф або Rф з 

урахуванням технічних характеристик прийнятої формувальної установки. За 

допомогою співвідношення / ф або R/Rф можна визначити кількість 

формувальних установок або технологічних ліній. Залежно від спеціалізації 

технологічної лінії, різноманітності та кількості виробів технологічного ряду, 

які виготовляються на лінії, при необхідності слід провести розкладку по 

піддонах, формувальних відсіках тощо з розрахунком коефіцієнту 

використання формувальної площі піддонів, касет, формуючої стрічки й ін. При 

обчисленні значення ф або Rф необхідно враховувати витрати часу на всі 

операції з урахуванням коефіцієнту використання устаткування за часом 

(К=0,85 0,8). Крім того, обирають обладнання, яке забезпечує необхідну 

якість готового виробу при його формуванні та продуктивність формувальної 

установки (віброплощадку, формо-укладальник, розчино-укладальник, 

кантувач, підйомники-знижувачі, машини для чищення та змащування форм й 

ін.). При цьому потрібно обґрунтувати прийняті режими роботи устаткування, 

необхідність використовуваних пристосувань і матеріалів з урахуванням 

технологічних властивостей бетонної суміші, необхідної якості готового виробу 

та продуктивності технологічної лінії. 

При визначенні кількості форм і формувальної оснастки слід враховувати 

вимоги норм технологічного проектування за значенням коефіцієнта 

оборотності в залежності від способу виробництва і потреби в додатковому 

запасі форм при необхідності їхнього переоснащення та ремонту в залежності 

від спеціалізації технологічної лінії і якості виробів у технологічному ряді. 

 

4.2.5.3 Вибір типу, визначення потреби в установках для 

інтенсифікації тверднення бетону у виробах, обґрунтування режиму їх 

роботи 

З урахуванням мінерального складу використовуваного в'яжучого, 

геометричних характеристик виробу, виду форм, коефіцієнту відкритої 

поверхні виробу, способу його виготовлення, допустимої розпалубної міцності, 

а також необхідної продуктивності та тривалості твердіння обирають спосіб 

інтенсифікації твердіння бетону у виробі та режим інтенсифікації твердіння. 

При обґрунтуванні необхідності застосування теплової обробки бетону 

наводять міркування щодо тривалості попереднього витримування виробів, 

швидкості підйому температури, значення температури та тривалості 

ізотермічного прогріву, тривалості та способу охолодження виробів, тривалості 

перебування виробів у цеху в залежності від пори року. Вибір теплового 

агрегату має мати варіантний характер з обґрунтуванням прийнятого варіанта. 
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Залежно від продуктивності формувального поста, режиму роботи цеху та 

теплового агрегату  обчислюють необхідну кількість теплових агрегатів з 

урахуванням їхніх геометричних розмірів і коефіцієнту завантаження. У 

підрозділі мають бути наведені матеріали щодо застосовуваних технологічних 

прийомів, які забезпечують зниження прояви деструктивних процесів при 

інтенсифікації твердіння бетону. Якщо використовуються хімічні добавки – 

регулятори тривалості теплової обробки, то необхідно пояснити механізм їхньої 

дії. Слід також навести відомості про формування структури матеріалу виробу 

під час проходження ним усіх стадій термообробки. 

 

4.2.5.4 Проектування ділянки доведення, обробки, ремонту та 

комплектації виробів 

Наводять перелік і послідовність необхідних операцій для забезпечення 

необхідної заводської готовності виробів. Якщо складність, кількість операцій і 

їхня тривалість вимагають створення спеціальної лінії, то їхнє раціональне 

поєднання на технологічних постах виконують відповідно до вимог потокової 

організації праці, намагаючись досягти тривалості перебування виробу на 

одному посту, тобто ритму або такту обробної технологічної лінії, протягом 

часу,  який дорівнює або кратний значенню ритму або такту формувальної 

технологічної лінії. Зі співвідношення значень тактів або ритмів обробної і 

формувальної ліній визначають необхідну кількість обробних ліній. Слід 

віддавати перевагу конвеєрним лініям обробки. Для забезпечення максимальної 

заводської готовності виробів забезпечують їхню комплектацію та ремонт на 

окремих спеціальних майданчиках або поєднують ці операції з обробкою 

виробів. 

 

4.2.5.5 Розрахунок площ внутрішньоцехових складів 

З урахуванням потреби в матеріалах і напівфабрикатах на технологічних 

постах, їхнього оперативного запасу та норм укладання визначають необхідні 

площі внутрішньоцехових складів. Крім цього, враховують потребу в площах 

для витримки виробів після розпалубки в зимову пору року, для ремонту та 

переоснащення форм і формувальної оснастки. 

 

4.2.5.6 Поопераційний контроль якості готової продукції 

Наводять перелік об'єктів і засобів поопераційного контролю якості та 

ефективності технологічного процесу. Найбільш ефективні способи 

поопераційного контролю забезпечують негайний зворотний зв'язок і необхідну 

якість виготовлення напівфабрикатів і виробів. При проведенні контролю 

міцності бетону у виробах і контролю якості готових виробів слід 

використовувати комплексні методи випробувань, поєднуючи руйнівні та 

неруйнівні методи. На особливу увагу заслуговує метод суцільного контролю 

експлуатаційних властивостей залізобетонних конструкцій з визначенням 

відповідності вимогам при моделюванні настання другого граничного стану. 

Слід передбачити майданчики та необхідне обладнання для проведення 
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випробувань готових виробів. У підрозділі мають бути надані відомості про 

роль ВТК при проведенні контролю та бракування виробів. 

 

4.2.6 Визначення вантажопідйомності, виду і кількості одиниць 

внутрішньоцехового транспорту 

Для забезпечення технологічного процесу  виготовлення базового виробу 

в залежності від маси вантажів, які переміщуються, виконують підбір 

вантажопідйомного та транспортного обладнання. При цьому можна 

використовувати мостові, консольні, козлові крани, кран-балки, кран-укосини 

та приводні конвеєрно-транспортуючі пристрої. Для визначення кількості 

кранів і можливості здійснення спільної роботи устаткування на технологічній 

лінії креслять циклограму, використовувану потім для складання технологічної 

карти на базовий виріб, який виготовляється. Тривалість і послідовність 

виконання окремих операцій враховують при побудові кожної точки 

циклограми. Циклограму креслять під планом цеху в координатах час-відстань. 

Всі точки циклограми мають мати умовні позначення, які полегшують її 

розрахунок і опис в пояснювальній записці. 

 

4.2.7 Компонування технологічної лінії 

Даний підрозділ виконують спільно з архітектурно-будівельною 

частиною проекту. З урахуванням результатів, отриманих при розрахунку 

технологічних зон, обирають необхідні проліт і довжину цеху, використовуючи 

норми технологічного проектування та довідкову літературу; визначають 

розміри та місця проходів, проїздів; виконують  прив'язку обладнання до осей 

колон; розмічають майданчики для внутрішньоцехових складів, ремонту та 

переоснащення форм й ін. Устаткування з прив'язкою до осей колон має бути 

показано на поздовжньому розрізі плану блоку цехів по проектованій або 

реконструйованій технологічної лінії і на поперечному розрізі блоку цехів у 

всіх прольотах. Прийняті архітектурно-будівельні рішення описують в 

архітектурно-будівельному розділі пояснювальної записки. 

 

4.2.8 Складання технологічної карти на виготовлення базового 

виробу 

Даний підрозділ виконують спільно з розробкою питань з організації і 

управління виробництвом.  Оскільки технологічна карта є основним 

документом, який містить необхідні відомості для виготовлення виробу, її 

складанню необхідно приділити особливу увагу. Технологічну карту 

розробляють з використанням даних, підготовлених в попередніх розділах. 

Технологічна карта містить: 

а) опалубний ескіз виробів із зазначенням його конструктивних 

особливостей, розмірів, армування. Масштаб ескізу приймають в залежності від 

виду виробу від 1:25 до 1:50; 

б) характеристика виробу: призначення, вид і клас розчину, бетону, 

об’єм, маса, відпускна і передавальна міцність, вид арматури, режим натягу і 
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відпустки арматури, витрата матеріалу, технологічні властивості бетонної 

суміші, вид оздоблювальних матеріалів й ін.; 

в) витрати матеріалів на 1 м
3
 бетонної і розчинної суміші, їхні 

характеристики; 

г) поопераційний графік виробничого процесу, який містить перелік всіх 

операцій, їхню послідовність, тривалість, норму часу на їхнє виконання; 

д) опис технологічного процесу з переліком технологічних постів, на яких 

об'єднують поєднувані технологічні операції. Сумарна тривалість їхнього 

виконання дорівнює або кратна такту або ритму технологічної лінії. Наводять 

докладний опис технологічних операцій на постах, обробному конвеєрі, об'єкти 

і способи поопераційного контролю, контролю якості та методи ремонту 

готової продукції, правила техніки безпеки, заходи щодо забезпечення 

протипожежної безпеки; 

е) циклограма спільної роботи технологічного та підйомно-транспортного 

устаткування; 

ж) склад бригади, яка обслуговує технологічну лінію; 

з) режим теплової обробки виробу. 

 

4.2.9 Проектування арматурного цеху 

У навчальних цілях арматурний цех проектують на випуск арматури для 

одного-двох виробів з продуктивністю, яка дорівнює продуктивності всього 

заводу. Відповідно до робочих креслень роблять вибірку арматурних виробів, 

які мають бути виготовлені, складають перелік необхідних технологічних 

операцій. Потім обирають тип і кількість обладнання, яке забезпечує їхнє 

виробництво з урахуванням необхідної продуктивності. Устаткування в плані 

розміщують з урахуванням вимог потокової організації праці. Розраховують 

потреби для створення оперативних запасів вихідних матеріалів і можливість 

їхнього зберігання у внутрішньоцехових складах, підбирають необхідне 

підйомно-транспортне обладнання, визначають склад бригади з обслуговування 

обладнання всіх видів. Розміщення арматурного цеху має забезпечувати 

безперебійну доставку арматурних елементів в формувальні цехи по 

найкоротшому шляху. 

 

4.2.10 Проектування складів вихідних матеріалів і готової продукції 

Використовуючи дані матеріального балансу (див. п.4.2.4) обирають тип і 

розраховують об’єми та площі складів для приймання, зберігання та підготовки 

вихідних матеріалів і напівфабрикатів. Розрахунок виконують з урахуванням 

залежності від добової витрати і необхідних запасів матеріалів, норм 

зберігання, необхідних проходів і проїздів відповідно до норм технологічного 

проектування. Наводять перелік заходів щодо забезпечення роботи складів в 

зимовий час. Для складу готової продукції вказують архітектурно-планувальне 

рішення, тип і кількість кранів й іншого устаткування. Спільно з організаційно-

планувальною частиною проекту розглядають питання про склад бригади з 

обслуговування складів. Наводять дані про обладнання для приймання, 
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транспортування, розподілу та підготовки вихідних матеріалів і 

напівфабрикатів. При виборі типів складів і обладнання необхідно враховувати 

вимоги з охорони навколишнього середовища, забезпечення необхідних 

санітарно-гігієнічних умов праці для обслуговуючого персоналу. Якщо 

тематика дипломного проекту пов'язана з реконструкцією або оптимізацією 

технологічного процесу діючого цеху або лінії, то розрахунок складів 

виконують з метою встановлення необхідності реконструкції діючих на 

підприємстві складів. 

 

4.3 Технологічне механічне обладнання 

У даному розділі пояснювальної записки розглядають основні засоби 

механізації для забезпечення технологічного процесу. Відповідно до завдання 

наводять принцип роботи технологічного агрегату, його основні 

характеристики, перевірочний розрахунок всього агрегату або одного з його 

вузлів. Передбачається використання принципово нового обладнання, яке 

відповідає сучасним вимогам механізованого способу виробництва збірних 

бетонних і залізобетонних конструкцій. Бажаним є наведення оригінального 

рішення щодо пристрою, компонування вузлів або методу розрахунку. Цей же 

принцип має бути закладений в основу виконання розрахункової і графічної 

частин стосовно технологічного оснащення (форм, пристосувань, розподільних 

пристроїв, стелажів) відповідно до завдання керівника та консультанта. 

 

4.4 Технологічне теплотехнічне обладнання 

З урахуванням результатів, отриманих в п.4.2.5.3, викладають принцип дії 

теплової установки для обробки базового виробу. Виконують теплотехнічний 

розрахунок установки зі складанням теплового балансу. У графічній частини 

наводять зображення теплової установки з усіма допоміжними та 

комплектуючими пристроями із зазначенням режиму роботи та температурних 

зон. Конструкція установки або окремі елементи по можливості мають бути 

виконані з використанням індивідуальних оригінальних рішень. 

 

4.5 Автоматизація технологічних процесів 

На основі аналізу досягнень в області автоматизації аналогічного 

виробництва встановлюють необхідний ступінь насичення виробництва 

засобами автоматизації. Місця їхньої установки відзначають на технологічній 

схемі умовними позначками. Залежно від продуктивності підприємства, а 

також з урахуванням економічної доцільності можуть бути використані: 

а) системи локального контролю та управління, в яких основні функції 

виконує оператор; 

б) системи централізованого контролю та управління, в яких основні 

функції виконує оператор з використанням інформації, яка забезпечується 

засобами централізованого збору та її обробки; 

в) автоматизовані системи управління, в яких функції управління 

частково покладені на оператора, який використовує засоби обчислювальної 
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техніки; 

г) автоматизовані системи управління, при роботі яких оператор виконує 

функції контролера. 

Після вибору системи визначають параметри технологічного процесу, які 

підлягають регулюванню, встановлюють типи регуляторів, наводять 

принципову схему, опис системи автоматичного регулювання, надають дані 

про ефективність обраних пристроїв. 

 

4.6 Наукові дослідження 

Наукове дослідження – це обов'язкова частина комплексного курсового 

проекту, воно може бути проведено за допомогою одного з розділів проекту. 

Конкретну тему кожного з розділів проекту, в тому числі і наукових 

досліджень, встановлює керівник дипломного проекту. Розділ НИРС 

дипломного проекту має структуру, що відповідає вимогам, що пред'являються 

до науково-технічних документів, і знаходиться в тій частині пояснювальної 

записки, яка відповідає темі. Матеріал наукового дослідження складається з 

наступних основних елементів: 

а) короткий аналітичний огляд літератури з теми дослідження; 

б) характеристика об'єкта дослідження; 

в) вибір і обґрунтування методів дослідження; 

г) результати та аналіз експериментальних або теоретичних досліджень; 

д) економічна ефективність результатів досліджень; 

е) висновки і рекомендації. 

 

4.7 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 

У розділі наводять розрахунки, що визначають техніко-економічну 

доцільність прийнятих організаційно-технологічних рішень: 

а) кошторисно-фінансовий розрахунок вартості будівництва або 

реконструкції підприємства; 

б) калькуляцію собівартості продукції; 

в) розрахунок рентабельності підприємства, цеху або технологічної лінії. 

Техніко-економічні показники, які характеризують роботу підприємства, 

наводять в табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6 – Техніко-економічні показники проекту 

 

№ 

п/п 
Показник Од. вим. 

Величина 

за проектом 
за типовим 

проектом 

1 Річна потужність заводу: 

а) випуск продукції в натуральному вираженні 

б) вартість реалізованої продукції в оптових 

цінах 

в) ринкова ціна одиниці продукції (м
3
) 

 

тис. м
3 

 

грн. 

грн. 

  

2 Капітальні вкладення в т.ч. за об'єктами 

основного виробничого призначення 

грн.   

3 Питомі капітальні вкладення грн.   

4 Окупність капітальних вкладень років   

5 Собівартість одиниці продукції грн./м
3
   

6 Прибуток від реалізації річного обсягу 

продукції 

грн.   

7 Рентабельність: 

а) продукції 

б) підприємства 

 

% 

% 

  

8 Обліковий склад працюючих: 

- основних виробничих робітників 

- допоміжних робітників 

- ІТП та службовців 

 

чол. 

чол. 

чол. 

  

9 Продуктивність праці (на 1 працюючого) 

а) в натуральному вираженні 

б) у вартісному вираженні 

 

м
3
/чол 

грн./чол 

  

10 Річний фонд заробітної плати виробничих 

робітників 

грн.   

11 Середньорічна плата одного робітника грн.   

12 Фондовіддача грн.   

 

4.8 Загальні висновки 

Наводять дані про раціональність прийнятих організаційно-технологічних 

рішень, їх економічної ефективності, міркування про можливості подальшого 

розвитку виробництва, способи збільшення продуктивності підприємства, 

поліпшення якості продукції, що випускається, про поліпшення умов і 

ефективності праці. 

В кінці розрахунково-пояснювальної записки дають список використаної 

літератури, на яку в тексті обов'язково поміщають відповідні посилання. 

 

4.9 Графічна частина проекту 

Графічна частина комплексного курсового проекту містить наступне: 

Лист 1. План,  розрізи поздовжній і поперечний основного блоку цехів (М 

1:100, 1:200, 1:400) з розміщенням і прив'язкою технологічного та 

транспортного устаткування у всіх прольотах. На аркушах поєднують 

технологічну та архітектурно-будівельну частини. Наводять один-два 

конструктивних вузла несучих конструкцій виробничої будівлі. 



 

19 

 

Лист 2. Конструктивно-технологічна характеристика базового виробу. 

Викреслюють три проекції залізобетонної конструкції, арматурні елементи, 

закладні деталі, наводять характеристики конструкції, вибірку металу для 

виготовлення арматурних елементів і закладних деталей. 

Лист 3. Технологічна карта виробництва базового виробу. 

Лист 4. Технологічна схема виробництва із зазначенням технологічних 

зон. 

Лист 5. Креслення агрегату або вузла технологічного обладнання. 

Лист 6. Креслення теплового агрегату із зазначенням температурних зон, 

графіка зміни температури при інтенсифікації твердіння бетону. 

Лист 7*. Схема автоматизованого регулювання технологічного процесу. 

 

4.10 Список використаних джерел інформації 

Наприкінці розрахунково-пояснювальної записки наводять список 

використаної літератури, на яку в тексті обов'язково поміщають відповідні 

посилання. 

 

 

5 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

І ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

ДЛЯ ПРОФІЛІЗАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СТІНОВИХ, 

ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ ТА ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» 

 

5.1 Вступна частина 

5.1.1 Техніко-економічне обґрунтування проекту 

На підставі вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку технологій 

стінових, оздоблювальних, ізоляційних (теплоізоляційних, акустичних, 

гідроізоляційних й ін.) або покрівельних виробів і матеріалів наводиться 

короткий огляд стану технології матеріалу або виробу, визначеного темою 

комплексного курсового проекту. 

Відзначаються тенденції в розвитку і застосуванні сучасних технологій. 

Обґрунтовується потреба у виробництві даного виду продукції. 

Формулюються мета та завдання про необхідність проектування підприємства 

або вдосконалення технології матеріалу або виробу. Здійснюється прив'язка 

проектних розробок до територіального об'єкту на основі даних про наявність 

сировинних і енергетичних ресурсів, існуючої транспортної мережі, 

виробничих зв'язків, наявності трудових ресурсів і споживачів готової 

продукції.  

 

5.1.2 Вихідні дані для проектування 

Наводиться характеристика підприємства, для умов якого розробляються 

проектні пропозиції, характеризуються номенклатура, обсяг, рівень 

експлуатаційної готовності продукції. 

Графічна частина проекту цього розділу відповідає плану цеха, його 
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подовжньому та поперечному перерізам. Рекомендується художнє оформлення. 

Номенклатуру продукції, яка виготовляється, приймають за даними 

виробничо-технічної служби конкретного підприємства або за каталогами, 

альбомами, стандартами. 

Один з видів матеріалів і виробів, які виготовляються на підприємстві,  

обирається як базовий, за яким приймаються всі проектні рішення і 

виконуються розрахунки. 

У вихідних даних наводять характеристику кліматичної зони, дані про 

властивості та запаси сировинних ресурсів, вказуються джерела 

енергопостачання, вид і доступність транспорту для сировини, напівфабрикатів 

і готової продукції.  

На основі техніко-економічного обґрунтування та вихідних даних для 

розробки проекту визначаються потужність підприємства (цеху), режим його 

роботи, річний, місячний, добовий і змінний показники випуску продукції і 

фонди робочого часу. 

Цей розділ доповнюється відомостями, наведеними у технологічній карті 

графічної частини проекту. 

 

5.1.3 Характеристика продукції, що випускається 

Характеристику продукції, яка виготовляється, наводять для обраного 

базового виробу на основі реальних даних підприємства та технічних вимог 

чинних державних і міждержавних стандартів. Наводять коротку 

характеристику можливих способів виробництва, варіантів використання 

основної і коригуючої сировини та добавок. Для вибору способу виробництва, 

виду сировинних компонентів, розробки та призначення ефективних 

технологічних параметрів проводять варіантний конструктивний і 

технологічний аналіз.  

У конструктивному аналізі формулюються вимоги та встановлюються 

параметри будівельно-експлуатаційних властивостей матеріалів або виробів. 

Особлива увага звертається на необхідність забезпечення спеціальних 

властивостей продукції, наводяться ці властивості та відповідні будівельно-

експлуатаційні ситуації, яким вони мають відповідати.  

У технологічному аналізі виготовлення матеріалу або виробу (базового 

за проектом) визначають способи виробництва і режими реалізації 

технологічних прийомів при оптимальних трудових, енергетичних та 

економічних показниках і раціональному використанні сировинних ресурсів. 

Слід віддавати перевагу використанню місцевої природної сировини, 

напівфабрикатів місцевого виробництва та техногенної сировини в поєднанні з 

вирішенням питань екології.  

Визначаються способи та режими технології на стадіях від заготівлі та 

переробки сировини до надходження готової продукції на склад підприємства 

(цеху) або об'єкта використання для забезпечення заданих будівельно-

експлуатаційних та спеціальних властивостей. 

Класифікують базові вироби як об'єкт проектування за характеристиками, 
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марками та найменуваннями відповідно до стандартів. 

Графічна частина проекту даного розділу доповнюється частиною 

інформації технологічної карти. 

 

5.2 Технологічна частина 

Ґрунтується на вище наведеному аналізі техніко-економічних показників 

об'єкту проектування, на вихідних даних по підприємству і об'єкту 

проектування (матеріалу або виробу). На основі конструктивного та 

технологічного аналізів визначається спосіб виробництва. Його раціональність і 

ефективність будуть визначати: вихідні дані та характеристика підприємства, 

спрямованість проектних рішень на розробку, реконструкцію підприємства 

(цеху) або вдосконалення технології; характеристика сировинних матеріалів; 

мінімізація витрат основних і коригувальних матеріалів, енергоресурсів, 

трудовитрат; механізація й автоматизація технологічного процесу; 

ефективність виробництва та рентабельність реалізації сертифікованої 

продукції із заданими будівельними, експлуатаційними та спеціальними 

властивостями. 

 

5.2.1 Розробка технологічної схеми 

З урахуванням обґрунтування обраного способу виробництва матеріалу 

(виробу) та забезпечення оптимізації та автоматизації роботи механічного та 

теплотехнічного технологічного устаткування, транспортних засобів при 

розробці принципової технологічної схеми мають бути проаналізовані та 

прийняті при необхідності такі принципи в організації праці з обслуговування 

устаткування: пропорційності, паралельності, прямоточності, зворотності, 

безперервності, ритмічності й ін.  

Принципова структурно-логічна технологічна схема являє собою якісне 

рішення технологічного процесу з описом технологічних операцій відповідно 

до вище наведених принципів організації технології, зв'язками процесів між 

собою і їхньою спрямованістю від джерел постачання сировини та їхніх складів 

на підприємстві до складів готової продукції.  

Принципова технологічна схема графічно виконується в розрахунково-

пояснювальній записці на форматі А4 і може бути наведена в такому ж 

масштабі як фрагмент аркуша «Технологічна схема» графічної частини.  

На принциповій технологічній схемі виділяються технологічні зони: 

– заготівля, складування та первинна (підготовча) переробка основних і 

коригувальних сировинних матеріалів і напівфабрикатів; 

– приготування формувальної суміші з дозуванням компонентів в певних 

(розрахункових) рецептурних співвідношеннях, їхня гомогенізація фізичними, 

фізико-хімічними або механічними прийомами (перемішування, плавлення й 

ін.), доведення за механічним і фізичним станом до формувальної готовності;  

– надання вигляду та стану або форми та розмірів матеріалу або виробу з 

формуванням первинних (технологічних) структурних зв'язків, структури та 

фізико-механічних властивостей матеріалу; 
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– формування та закріплення структури та експлуатаційних властивостей 

матеріалів, стану, виду та розмірів виробів; 

– при необхідності виділяються в окрему технологічну зону технологічні 

рішення стосовно надання матеріалам або виробам спеціальних 

експлуатаційних структури та властивостей; 

– пакування, транспортування, складування та зберігання готової 

продукції. 

 

5.2.2 Вибір сировинних матеріалів і напівфабрикатів 

Обґрунтовується доцільність використання сировини, однорідність 

сировини, наявність шкідливих домішок, можливість модифікування та 

підвищення реакційної здатності. Сировинні матеріали (основні та 

коригувальні) і напівфабрикати обирають на варіантній основі. Прийняте 

рішення обґрунтовують доступністю сировини, економічною доцільністю, 

параметрами охорони навколишнього середовища й екології, можливістю 

утилізації техногенної продукції, безвідходністю виробництва й іншими 

принципами раціонального використання природних і техногенних сировинних 

ресурсів.  

Наводяться технологічні вимоги та методи контролю якості з посиланням 

на діючі нормативні документи.  

Обґрунтовуються параметри технологічного впливу при підготовці 

сировини до її подальшого використання з зазначенням видів впливу, 

застосовуваного обладнання та очікуваних результатів. На технологічній схемі 

наводяться коефіцієнти урахування виробничих, технологічних втрат і 

вологості. За даним розділом можуть бути проведені наукові дослідження.  

 

5.2.3 Визначення складу та технологія приготування сировинної 

формувальної суміші 

Обґрунтовуються технологічні прийоми та способи забезпечення 

співвідношення компонентів, необхідної структури, створення умов для 

інтенсифікації процесів формування та фіксації структурних зв'язків і 

властивостей. 

Більшість матеріалів і виробів, які використовуються як стінові, 

оздоблювальні та покрівельні, є багатокомпонентними системами. Значна 

частина з них є різними за видом і складом. Склад таких формувальних 

сумішей визначають розрахунковим способом за діючими методиками. Дані 

розрахунку наводять в табличній формі. 

Склади сировинної формувальної суміші для виробництва керамічних 

виробів, кам'яного литва, ситалів визначаються за прийнятими для цих 

матеріалів методиками. 

За розрахунковими даними теоретичних складів визначають річну 

витрату компонентів і витрату матеріалів відповідних сумішей на рік, добу, 

зміну, годину роботи технологічної лінії та наводять у вигляді таблиці  

(табл. 5.2.3.1). 
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Всі розрахунки виконують для сухих компонентів без технологічних 

втрат. 

За технологічними переділами даних стадій виробництва наводяться 

коригувальні коефіцієнти з витрат сировини й суміші, враховуючи виробничі 

технологічні втрати, вологості матеріалів. 

 

Таблиця 5.2.3.1 – Витрата матеріалів за видами на рік, добу, зміну, годину  

(з урахуванням вологості та різних втрат) 
 

Характеристика 

матеріалу 

Витрата матеріалу 

на рік на рік на добу на зміну на годину 

без урахування 

витрат 

З урахуванням 

витрат 

т м
3 

т м
3 

т м
3 

 т м
3 

т м
3 

      

            

            

            

 

Виробничо-технологічні втрати можуть бути прийняті за масою (в %) 

для: 

– в'яжучих до 1%; 

– сипучих матеріалів з природної і техногенної сировини (глини, 

суглинків, піску, подрібнених гірських порід, шлако-зольних матеріалів тощо) –  

від 1 до 3%; 

– води замішування, коригуючих добавок – до 1% й ін. 

Обґрунтовуються параметри технології формувальної суміші і 

вибирається технологічне обладнання для даного переділу. Наводиться 

технологічний контроль даної стадії виробництва із зазначенням методики з 

посиланням на нормативні документи.  

Можливі наукові дослідження з даного технологічного переділу. 

 

5.2.4 Забезпечення виду, форми і розмірів базового виробу 

Наводиться опис стану, форми, розмірів, необхідної мікро- та 

макроструктура, запроектованих при виготовленні виробів. Обґрунтовується 

вибір дії при формуванні (віброущільнення, пресування, каландрування, 

екструдування, витягування з розплаву, розливання, центрифугування й ін.). 

Виходячи з вимог технічної документації і нормативних документів щодо 

виду, стану, форми та розмірів запроектованого до випуску матеріалу або 

виробу визначають вид формувального обладнання, а за його продуктивністю – 

кількість агрегатів, установок, форм. Визначають продуктивність з 

урахуванням коефіцієнту використання устаткування в часі К=0,80...0,85. 

Обґрунтовуються прийняті технологічні режими для вибору 

устаткування, обладнання з урахуванням технологічних властивостей 



 

24 

 

формувальної суміші для забезпечення виду, стану, структури матеріалу та 

форми виробу. 

При обґрунтуванні вибору форм і формувального оснащення 

враховуються вимоги норм технологічного проектування: за значенням 

коефіцієнта оборотності форм; за потребою в запасі форм; за можливостями 

їхнього переоснащення та ремонту й ін. 

Описується технологічний контроль з посилкою на нормативні 

документи. Рекомендується наукове дослідження щодо вдосконалення 

технології і устаткування з метою оптимізації режимів формування або 

створення виду, стану матеріалу та його структури. 

 

5.2.5 Формування та закріплення структури й експлуатаційних 

властивостей матеріалів і виробів 

Розробник технології матеріалу або виробу із заданими властивостями 

має пов'язувати і вибір сировини, і технологічні прийоми, і параметри 

технології зі структурою матеріалу. Структура матеріалу та структурні зв'язки 

між його складовими будуть забезпечувати властивості матеріалу. 

Поряд з цим необхідно описати фізико-хімічні процеси в матеріалі в 

залежності від типу в'яжучого. Тип і природа зв'язуючого є визначальними у 

виборі технологічних впливів, а для їхньої реалізації – технологічного 

обладнання, пристроїв і оснащення. На допомогу розробнику проекту для 

прийняття варіантного рішення наводиться структурно-логічна схема 

формування структури та структурних зв'язків матеріалу або виробу. 

По даній стадії виробництва рекомендуються наукові дослідження з 

обґрунтування впливу на властивості готової продукції  виду та стану 

сировини, складових формувальної суміші, механічних, фізичних і фізико-

хімічних впливів на сировинні матеріали й напівфабрикати, а також інших 

технологічних чинників. У пояснювальній записці дипломного проекту з цього 

дослідження, як і з інших, наводяться табличні, графічні дані, їхній аналіз і 

висновки з рекомендаціями. 

 

5.2.6 Надання матеріалам і виробам спеціальних структури і 

властивостей 

У складі розрахунково-пояснювальної записки проектні розробки з 

даного підрозділу можуть бути виділені в окремий розділ (підрозділ) або 

віднесені до відповідних підрозділів (підготовча, виготовлення суміші, 

формувальна або завершальна стадії технології). Властивості виробів, пов'язані 

зі структурою матеріалу, зазвичай формуються, починаючи від сировинної 

підготовчої стадії, а, наприклад, для окремих керамічних матеріалів, стінових 

декоративних матеріалів з гірських порід або штучного кам'яного лиття можуть 

бути виділені в самостійний технологічний переділ. Для такого варіанту 

технологічного рішення як самостійної стадії визначають види впливів і 

пропонують варіанти механічного, теплотехнічного або інших видів 

обладнання для подальшого визначення його виду та кількості.  
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Для творчого вирішення технологічної стадії розробки або вдосконалення 

параметрів технології рекомендується проводити наукові дослідження, 

ґрунтуючись на положеннях хімії, фізики, фізичної хімії силікатів і фізико-

хімічної механіки матеріалів. При цьому в записці проекту наводяться 

відповідні результати досліджень. 

 

5.2.7 Проектування ділянки доведення, обробки, ремонту та 

комплектації виробів, а також надання спеціальних властивостей 

В залежності від кількості операцій, їхньої складності або тривалості 

наведені вище операції виконують на технологічних постах або на 

технологічній лінії. 

При необхідності описують технологію доведення виробів, обробки, 

надання спеціальних властивостей, ремонту, комплектації, упакування та 

складування. Наводять варіантний вибір технологічного обладнання для 

здійснення операцій. 

Вибір матеріалів, визначення параметрів технології та отримання заданих 

показників якості виробів можуть бути виконані на основі спеціальних 

наукових досліджень. 

 

5.2.8 Розрахунок площ і обсягів цехових складів і складів готової 

продукції 

Вихідними даними для розрахунку складів є розміри та об’єми 

матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на зміну, добу, місяць і рік, а 

також на оперативний період технологічного запасу сировини. 

Для проектування площ та об’ємів цехових складів сировини та 

напівфабрикатів керуються будівельними нормами та правилами щодо 

створення запасів сировини та матеріалів, висоти складування, забезпечення 

проходів і проїздів між ділянками або штабелями й ін. Аналогічні обґрунтовані 

проектні рішення приймаються для складів готової продукції. Наводяться 

посилання на нормативні документи щодо правил складування, 

транспортування, зберігання та забезпечення правил охорони праці та техніки 

безпеки виробництва. 

 

5.2.9 Визначення вантажопідйомності, виду та кількості 

технологічного транспорту 

Для забезпечення технологічного процесу на всіх стадіях виготовлення 

базового виробу або матеріалу описуються операції з транспортування 

сировини, напівфабрикатів, готової продукції. Наводяться стан, габаритні 

розміри та вагові характеристики матеріалів і виробів, які перемішуються. 

Наводиться обґрунтований вибір виду та кількості транспортного обладнання з 

урахуванням вагових характеристик і габаритних розмірів виробів. Наводиться 

технічна характеристика обраних транспортних засобів. 

Можливі розрахунки окремих вузлів агрегатів за завданням керівника 

проекту або консультантів з розділів проекту. 
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5.2.10 Розробка технологічної схеми в агрегатах і транспортних 

зв'язках. Розміщення технологічного обладнання 

За проектними рішеннями, прийнятими у вище наведених розділах згідно 

з методичними рекомендаціями, та відповідно до структурно-логічної схеми 

виробництва матеріалу або виробу розробляють технологічну схему в агрегатах 

щодо забезпечення технологічних переділів з транспортними зв'язками та 

технічними засобами. За даним розділом виконують графічний матеріал на 

аркуші формату А1. Рекомендується художньо-декоративне оформлення 

графіки. 

Розміщення технологічного обладнання проектують при первинних 

(нових) проектних розробках в цехах типових прольотів (на плані цеху, 

поздовжньому і двох поперечних перетинах в найбільш характерних 

технологічних зонах). При прив'язці технологічних рішень до існуючих 

(реальних) виробничих умов технологічне та транспортне обладнання, а також 

майданчики технологічного призначення та цехові склади розміщуються на 

плані цеху, поздовжньому і поперечному перетинах реально існуючих 

підприємств. 

Викреслюються 2-3 аркушу формату А1: технологічна схема, план цеху, 

поздовжній і поперечний перетини цеху. 

 

5.2.11 Складання технологічної карти виробництва базового 

матеріалу або виробу 

У розрахунково-пояснювальній записці з даного підрозділу проекту 

наводяться технологічні розробки, розрахунки та обґрунтовування спільно з 

питаннями щодо організації і управління виробництвом.  

Підрозділ пояснювальної записки і аркуш формату А1 «Технологічна 

карта» складається з таких елементів: 

– опалубне або ескізне креслення базового виробу із зазначенням 

конструктивних особливостей, розмірів, типу та різновидів; 

– характеристика виробу відповідно до вказаного нормативного документу 

за класифікацією, призначенням, маркуванням та іншим параметрам; потреба в 

сировині та формувальній суміші на одиницю продукції (маси, об'єму, штук й 

ін.); 

– поопераційний і календарний графіки технологічного процесу та 

узгодження роботи обладнання, у тому числі всі технологічні переділи, 

послідовність і тривалість операцій; 

– опис технологічного процесу; 

– нормування та виконання технологічного контролю виробництва та 

якості готової продукції із зазначенням діючих стандартів; 

– основні правила техніки безпеки виробництва та охорони праці; 

– режими температури та тривалості теплотехнічної обробки виробів або 

матеріалів. 
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5.3 Технологічне механічне обладнання 

При проектуванні технологічного процесу на всіх технологічних 

переділах визначено в варіантних порівняннях найбільш ефективне механічне 

обладнання та транспортні засоби.  

Розрахунки, конструктивний аналіз і проектні рішення стосовно обраного 

обладнання студенти виконують за окремими методичними рекомендаціям 

кафедри-консультанта. Викреслюється лист графічного матеріалу формату А1. 

 

5.4 Технологічне теплотехнічне обладнання 

Розділ виконується з метою обґрунтування кількості та продуктивності 

обладнання для відповідних технологічних переділів згідно з методичними 

вказівками кафедри-консультанта. За даним розділом викреслюється лист 

графічного матеріалу формату А1. 
 

5.5 Автоматизація технологічних процесів 

Як об'єкти автоматизації можуть бути обраними такі: ділянка 

технологічної лінії, технологічний переділ або технологічний агрегат. Розділ 

виконується за спеціальними рекомендаціями кафедри-консультанта. 

 

5.6 Наукові дослідження 

Кожен студент в проекті виконує наукову роботу з метою внесення 

інновацій в проектні рішення.  

Найбільш часто даний розділ виконується за допомогою пасивного або 

активного експериментів. Розробляються пропозиції щодо вдосконалення 

технології матеріалу або виробу з посиланнями на використані джерела 

інформації та їхніх авторів.  

За результатами науково-дослідної роботи складаються таблиці, графіки, 

розробляються математичні залежності, будуються діаграми, гістограми й ін. 

Вони наводяться в розрахунково-пояснювальній записці та в графічній частині 

на аркуші формату А1. 

 

5.6 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 

У розділі наводяться розрахунки за варіантними технологічними 

проектними рішеннями. Вимоги до оформлення розділу та перелік показників, 

які мають бути обчисленими, наведено у методичних вказівках кафедри-

консультанта. Основні показники розділу виносять на аркуш формату А1 

графічної частини дипломного проекту. 

 

5.8 Загальні висновки 

При виконанні комплексного курсового проекту з кожного пункту, 

підрозділу та розділу формулюються узагальнюючі висновки. По завершенню 

виконання розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини проекту 

формулюються загальні висновки та висновок щодо основних положень 

дипломного проекту. 
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Загальні висновки мають висвітлити досягнення поставленої мети при 

формулюванні теми проекту й ступінь вирішення поставленого завдання. В 

загальних висновках відбивається корисність, новизна проектних рішень, їхнє 

застосування та необхідність, у т.ч. відомості про їхнє впровадження у 

виробництво. 

 

5.9 Список використаних джерел інформації 

При роботі над темою дипломного проекту студенти використовують 

підручники, навчальні посібники, монографії, наукові журнали, збірники статей 

і доповідей на науково-технічних конференціях, методичні розробки 

викладачів, нормативні документи й ін. 

При використанні тексту, малюнків, даних таблиць, висновків та іншої 

інформації з вище наведених джерел інформації в дипломному проекті (у 

записці, на кресленнях) мають бути посилання на авторів і назви джерел 

відповідно до вимог стандартів щодо оформлення звітів (рукописів) і 

бібліографічного опису джерел інформації.  

У заключному розділі пояснювальної записки наводять назви та авторів 

всіх використаних джерел інформації під порядковим номером, присвоєним 

студентом по мірі обробки й використання джерела. Номери джерел у списку та 

посилання в матеріалах розділів дипломного проекту мають збігатися. 

Список нормативних документів наводиться після інших джерел 

інформації, їм присвоюються порядкові номери та на них під цими номерами 

робляться посилання. При цьому допускається наводити і скорочене 

позначення нормативного документа, наприклад ДСТУ, ДБН й ін. 

 

5.10 Графічна частина проекту  

Графічна частина дипломного проекту містить: 

Лист 1. План,  розрізи поздовжній і поперечний основного блоку цехів (М 

1:100, 1:200, 1:400) з розміщенням і прив'язкою технологічного та 

транспортного устаткування у всіх прольотах. На аркушах поєднують 

технологічну та архітектурно-будівельну частини. Наводять один-два 

конструктивних вузла несучих конструкцій виробничої будівлі. 

Лист 3. Технологічна карта виробництва базового виробу. 

Лист 4. Технологічна схема виробництва із зазначенням технологічних 

зон. 

Лист 5. Креслення агрегату або вузла технологічного обладнання. 

Лист 6. Креслення теплового агрегату із зазначенням температурних зон, 

графіка зміни температури при інтенсифікації твердіння бетону. 

Лист 7*. Схема автоматизованого регулювання технологічного процесу. 
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6 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

І ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

ДЛЯ ПРОФІЛІЗАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ І 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ№ 

 

6.1 Вступна частина 

Склад загального завдання ремонту та забезпечення експлуатаційних 

властивостей будівельних (бетонних, залізобетонних, металевих, кам'яних, 

дерев'яних) конструкцій обумовлює методичну основу дипломного проекту та 

може бути представлений у вигляді блок-схеми основних розділів 

розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. 

Вступна частина містить постановку задачі та короткий архітектурно-

будівельний розділ, який містить у собі: 

 генеральний план або його фрагмент з будівельним об'єктом 

(будівлею, спорудою), на якому виконуються ремонтно-будівельні роботи; 

 будівельні креслення та опис конкретної конструкції або групи 

конструкцій, які підлягають обстеженню та ремонту; 

 опис та зображення окремих частин конструкції і вузлів її 

сполучення з прилеглими конструкціями; 

 відомості, які є основою дефектної відомості, складеною службою 

доглядача будівель даного будівельного об'єкта виробничого або цивільного 

(житлового) призначення. 

 

6.1.1 Техніко-економічне обґрунтування постановки задачі ремонту 

будівельних конструкцій будівлі (споруди) 

Наводяться результати аналізу сучасних технологій ремонту 

залізобетонних, металевих, кам'яних і дерев'яних конструкцій в Україні та за її 

межами, визначаються завдання відновлення працездатності будівельних 

конструкцій в загальній проблемі збереження основних фондів народного 

господарства. Аналізуються спільні наукові тенденції і напрями в галузі 

ремонту будівельних об'єктів з урахуванням нетрадиційних критеріїв в оцінці 

ефективності будівельних робіт, які зазвичай  виконуються в умовах діючого 

основного виробництва без зупинки обладнання та роботи персоналу. 

Висловлюються міркування про необхідність і види ремонту на підставі 

аналізу результатів оцінки технічного стану будівельних конструкцій, які 

експлуатувалися, конкретного виду та призначення, відомостей про наявність 

матеріальних та енергетичних ресурсів даного об'єкту та регіону, а також 

термінів, відведених на проведення ремонтно-відновлювальних будівельних 

робіт. При цьому значна увага приділяється техніко-економічним і екологічним 

характеристикам проектованого технологічного циклу. 

Для орієнтовної оцінки витрат на капітальний ремонт конкретних 

будівельних конструкцій рекомендується використовувати порівняння 

варіантів ремонтно-будівельних технологій і протикорозійного захисту об'єктів 

відповідної галузі. 
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6.1.2 Вихідні дані для проектування 

При проектуванні технологічного циклу ремонтних робіт, пов'язаних з 

відновленням (забезпеченням) експлуатаційних властивостей будівельних 

конструкцій, виконавець дипломного проекту має забезпечити себе такими 

відомостями: 

 даними про технічний стан (несучу здатність) конкретних 

будівельних конструкцій, які підлягають ремонту та відновленню; 

 даними класифікації конструкцій, які слід замінити, або які  

підлягають ремонту та відновленню; 

 даними про корозійний стан конструкцій, які підлягають ремонту 

та відновленню; 

 даними про можливі варіанти проведення ремонтно-

відновлювальних робіт з урахуванням заходів щодо забезпечення довговічності 

конкретних будівельних конструкцій. 

На підставі зазначених відомостей складається перелік варіантів 

ремонтно-відновлювальних загально-будівельних і протикорозійних робіт та 

надається його техніко-економічна оцінка з подальшим вибором найбільш 

кращого технологічного рішення, на підставі якого складається технічне 

завдання на проведення ремонтних робіт в умовах конкретного підприємства, 

будівлі, споруди, ділянки й ін. Показником порівняльної економічної 

ефективності є мінімум приведених витрат. 

Вибір матеріалів для несучих та огороджувальних конструкцій 

виконується на підставі техніко-економічного аналізу відповідно до діючих 

нормативних документів з оцінки та обґрунтування області раціонального 

використання залізобетонних, сталевих, кам'яних і дерев'яних конструкцій в 

будівлях і спорудах різного призначення. 

 

6.1.3 Особливості технології натурних обстежень 

Діагностика технічного, в тому числі корозійного стану будівельних 

конструкцій при їхньому обстеженні містить у собі результати натурних 

обстежень і лабораторних досліджень зразків матеріалів, відібраних з 

конструкцій, які експлуатувалися. 

Передпроектні натурні обстеження, які поділяються на попередні, 

інструментальні та спеціальні, містять у собі такі складові: 

 візуальний огляд; 

 використання неруйнівних методів контролю, в тому числі аналізу 

експлуатаційного середовища; 

 застосування частково руйнівних методів, які практично не 

впливають на технічний стан (несучу здатність) будівельних конструкцій; 

 спеціальні дослідження для прогнозування експлуатаційної 

придатності будівельних конструкцій, які експлуатувалися. 

Візуальний огляд конструкцій виявляє зміну геометричних розмірів в 

порівнянні з проектними, наявність зсувів і прогинів, наявність тріщин та 
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інших дефектів, зміщення закладних деталей, деформації з'єднувальних 

елементів, порушення суцільності вузлів сполучення конструкцій, 

невідповідність площадок обпирання збірних елементів проектним 

характеристикам, неспіввісність арматурних випусків і з’єднувальних 

елементів (для залізобетону), ступінь і площу ушкоджень захисних покриттів, 

гідроізоляції, покрівлі й ін., зміну кольору поверхні конструкцій, ділянки з 

підвищеним корозійним зносом. 

Використання неруйнівних методів при виконанні інструментального 

обстеження проводять з метою уточнення вихідних даних, необхідних для 

розрахунків несучої здатності будівельних конструкцій, які підлягають 

ремонту. При цьому встановлюють міцність, проникність, однорідність, 

суцільність матеріалів будівельних конструкцій, товщину захисного шару 

залізобетону, ступінь корозії сталевих елементів і зварних швів у вузлових 

з'єднаннях, фактичні навантаження та особливості експлуатаційних впливів за 

даними хімічного аналізу рідкого та газоповітряного середовища конкретного 

будівельного об'єкту. 

Спеціальні дослідження проводять на зразках матеріалів, з яких 

виготовлені конструкції, із залученням лабораторних методів хімічного та 

фізико-хімічного аналізів. При цьому визначають вид і кількість продуктів 

корозії в бетоні, вид і товщину шару в сталевих елементах і арматурі 

залізобетонних конструкцій. За чинними інструктивними документами на базі 

сучасних наукових розробок прогнозують час нормального функціонування 

будівельних конструкцій. Ці дані є основою при виборі часу проведення 

ремонту, його технологічних параметрів, а також призначення методів 

протикорозійного захисту елементів конкретних будівель і споруд. 

В результаті натурних і лабораторних обстежень визначається категорія 

технічного стану конкретної будівельної конструкції, яку можна віднести до 

однієї з п'яти груп. 

I. Справний стан. Виконуються вимоги діючих норм і проектної 

документації. Необхідність в ремонтно-відновлювальних роботах на момент 

обстеження відсутня. 

II. Працездатний стан. Виконуються вимоги діючих норм, які 

стосуються граничних станів I групи; вимоги норм щодо граничного стану II 

групи можуть бути порушені, але забезпечуються нормальні умови 

експлуатації. Захисні властивості бетону по відношенню до арматури на 

окремих ділянках вичерпані; потрібно їхнє відновлення, улаштування або 

відновлення антикорозійного захисту.   

III. Обмежено працездатний стан. Порушені вимоги діючих норм, але 

відсутня небезпека обвалення і загроза безпеки працюючих. Потрібно 

посилення конструкцій і відновлення протикорозійного захисту. 

IV. Неприпустимий стан. Існують ушкодження, які свідчать про 

небезпеку обвалення будівельних конструкцій. Потрібні негайні страхувальні 

заходи: обмеження навантажень на конструкції, обмеження 

вантажопідйомності обладнання, улаштування захисних систем й ін. 
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V. Аварійний стан. Існують ушкодження, які свідчать про можливість 

обвалення конструкції. Потрібно негайно розвантажити конструкцію і 

улаштувати тимчасові кріплення у вигляді стійок, підпірок, накладок й ін. 

При проектуванні технологічних заходів, що забезпечують безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій, може враховуватися будь-яка з п'яти 

категорій їх технічного стану. 

Результати спеціальних досліджень, виконання яких забезпечується з 

використанням лабораторних методів оцінки параметрів, відповідальних за 

протикорозійні властивості будівельних конструкцій, є вихідним матеріалом 

для прогнозування залишкового ресурсу за терміном служби цих конструкцій. 

Такі визначення рекомендується проводити в тих випадках, коли обстежувані 

конструкції за перерахованими вище ознаками можуть бути віднесені до I, II 

або III груп. В інших випадках (групи IV і V) термін служби оцінюється за 

умовами, розробленими стосовно нових будівельних конструкцій. 

 

6.2 Технологічна частина 

Технологічна частина комплексного курсового проекту виконується на 

основі відомостей про технічний стан будівельних конструкцій, прогнозування 

періоду їхньої служби з урахуванням можливостей відновлення властивостей 

конкретного об'єкта, а також вибору виду протикорозійного захисту при 

дотриманні техніко-економічних та екологічних параметрів проведення 

ремонтно-відновлювальних робіт. Зазначені відомості є основою для складання 

проекту виконання робіт (ПВР). 

 

6.2.1 Технологічна схема ремонту 

Технологічну схему ремонтно-відновлювальних робіт складають на 

підставі обраного в п.6.1.1 варіанта їхнього проведення. При цьому основними 

факторами, які впливають на хід загально-будівельних та протикорозійних 

робіт, є умови їхнього проведення на діючому об'єкті (або з короткочасною 

зупинкою основного виробничого процесу) при дотриманні якості робіт та 

безпечних умов їхнього виконання. Висока продуктивність праці є далеко не 

обов'язковою умовою ефективності технології ремонту на конкретному об'єкті. 

Це необхідно враховувати при формуванні підходу до вирішення питань 

механізації та автоматизації технологічних процесів ремонту, враховуючи, що 

засоби малої механізації, як і ручна праця, при проведенні таких робіт можуть 

грати важливу роль. 

На даній стадії проектування технологічна схема представляє якісне 

рішення технологічного процесу та містить основні відомості про виробничі 

операції, які забезпечують ремонт будівельних конструкцій із заданим ефектом 

забезпечення ними необхідного рівня експлуатаційних характеристик, їхній 

короткий опис і послідовність окремих технологічних операцій. 

Вид і кількість технологічного обладнання, яке використовується при 

проведенні ремонтно-відновлювальних робіт, обираються з урахуванням 

виконання таких робіт передовими будівельними організаціями. В 
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обґрунтуванні вказуються результати варіантної оцінки використання різного 

обладнання на окремих технологічних переділах і вибір одного з можливих 

варіантів, які забезпечують достатню інтенсивність, розумну механізацію та 

автоматизацію технологічних процесів, можливість забезпечення 

поопераційного контролю, охорону праці та навколишнього середовища на 

фоні підвищення продуктивності праці та зниження вартості ремонтно-

відновлювальних робіт. При цьому необхідно віддавати перевагу ефективним 

матеріалам та використанню сучасних методів виконання ремонтно-

будівельних робіт. Технологічну послідовність рекомендується відображати у 

вигляді блок-схеми з позначенням технологічних зон, місць установки 

будівельного обладнання та постів поопераційного контролю. 

 

6.2.2 Визначення режиму роботи підрозділу, що виконує ремонт 

Режим діяльності підрозділу, який виконує ремонтно-відновлювальні 

роботи, має враховувати особливості функціонування об'єкта, який 

ремонтується, в першу чергу, в тих випадках, коли основне виробництво на 

такому об'єкті можна зупинити або зупинка обмежена певним періодом часу. 

Отримані відомості використовуються для розрахунку кількості працюючих 

фахівців, потреби в обладнанні, матеріалах, напівфабрикатах (наприклад, сухих 

сумішах різного призначення), а також додаткових виробничих приміщеннях 

для їхнього зберігання та приготування будівельних і супутніх їм ремонтних 

композицій. Змінність і тривалість проведення ремонтно-відновлювальних 

робіт регламентується умовами функціонування об'єкта, який ремонтується, та 

термінами, відведеними на ремонт. 

 

6.2.3 Вибір сировини, напівфабрикатів і готових матеріалів для 

виробництва ремонтно-будівельних робіт 

Готові матеріали та напівфабрикати обираються на підставі результатів 

технологічної оцінки варіантів згідно з ПВР з урахуванням їхньої ефективності, 

вартості, доступності та передбачуваного способу виробництва ремонтно-

будівельних робіт. Обґрунтування такого вибору базується також на відомостях 

про можливих постачальників, відповідність матеріалів державним і 

міждержавним стандартам, відомостях про хімічні, фізико-механічні та 

технологічні характеристики. Вибір найбільш раціональних ремонтних 

матеріалів і композицій має супроводжуватися їхньою критичною оцінкою та 

строгим обґрунтуванням прийнятого рішення. 

 

6.2.4 Підготовка конструкцій, що підлягають відновленню, до 

проведення ремонтних робіт 

Підготовка залізобетонних конструкцій для їхнього подальшого ремонту 

поділяється на підготовку поверхні сталевої арматури та закладних деталей, а 

також підготовку бетонної поверхні конструкцій. Ці методи схожі між собою, 

їхня сутність полягає в очищенні поверхні бетону та сталі для їхнього 

подальшого міцного та довговічного зчеплення з нанесеним згодом новим 
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бетоном або захисними матеріалами та композиціями. 

Підготовка поверхні бетону. Поверхня «старого» бетону готується 

таким чином, щоб між нанесеним потім «новим» бетоном або захисним 

покриттям і бетоном будівельної конструкції, яка зберігається, забезпечувалося  

міцне та щільне з'єднання. 

Заходи з підготовки бетонної основи ремонтованих конструкцій 

складаються з таких робіт: 

 очищення бетонної основи від води, водних розчинів, льоду, масел, 

пилу й інших сторонніх об'єктів; 

 очищення зовнішньої поверхні бетону від продуктів його корозії і 

залишків захисних покриттів; 

 видалення шарів бетону, які мають знижену міцність; 

 видалення мало ушкоджених шарів бетону, коли необхідно 

«відкрити» арматуру. 

Для виконання цих робіт використовуються механічні, термічні та хімічні 

методи при відповідній техніко-економічній оцінці їхньої ефективності. 

При підготовці поверхні бетону до неї ставляться  вимоги за такими 

показниками: 

 шорсткості поверхні; 

 величини та частоти розташування усадочних і деформаційних 

тріщин, пустот і дефектів іншого походження; 

 міцності на стиск і відрив; 

 деформативності; 

 динамічної міцності, наприклад для мостів, фундаментів та інших 

конструкцій під виробниче обладнання; 

 лужності (рН рідкої фази не має бути нижче 11 одиниць); 

 вмісту хлоридів (не більше 0,1% від маси цементу в бетоні для 

попередньо напружених конструкцій і 0,4% для конструкцій зі звичайним 

армуванням); 

 вологості та температурі поверхневого шару. 

Тріщини з шириною розкриття до 0,1 мм і глибиною в декілька мм не 

вимагають спеціальної обробки, а більш глибокі та широкі мають бути 

ліквідовані за способом їхнього зачеканення  безусадковими ремонтними 

композиціями механізованим інструментом або вручну. 

Підготовка металевої поверхні, арматури та закладних елементів. 

Методи обробки прокородованої арматури, закладних деталей і елементів 

з’єднальних вузлів будівельних конструкцій залежать від корозійного стану 

сталевої поверхні та обраного виду захисного покриття. Залежно від ступеня 

корозійного пошкодження арматури й інших сталевих елементів мають бути 

розкриті всі пошкоджені ділянки. При цьому необхідно враховувати, що при 

розкритті на значній площі поверхні несучих конструкцій може змінитися 

розрахункова схема їхньої роботи в будівлі або споруді, що може призвести до 

порушення її стійкості. 
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Вид обробки сталевої арматури та закладних деталей залежить від умов її 

роботи в конструкції: або сталева поверхня покривається захисним шаром 

бетону, або здійснюється її безпосередній захист протикорозійним покриттям. 

У першому випадку можлива груба очистка сталевої поверхні, у другому – 

більш ретельна. 

Арматура, закладні деталі та елементи вузлів з’єднання, які згодом 

покриваються шаром бетону або бетонуються, очищаються від продуктів 

корозії, які легко видаляються. Поверхня сталі обробляється так, щоб 

відповідати нормативним вимогам щодо чистоти поверхні. При цьому 

використовуються піскоструминна або дробеструминна обробка, а також 

обробка струменем води під високим тиском. До сталевої поверхні, яка в 

процесі ремонту має покриватися захисним лакофарбовим або іншим 

полімерним шаром, ставляться  більш строгі вимоги щодо чистоти очищення 

від продуктів корозії. Досягнення цих вимог можливе лише в результаті 

піскоструминної технології при забезпеченні якісного очищення з усіх боків 

сталевого елементу. 

Видалення зруйнованих протикорозійних покриттів. Підготовка 

поверхні будівельних конструкцій перед відновленням (нанесенням) 

протикорозійних покриттів виконується відповідно до діючих нормативних 

документів або дотримання наступних умов. Видалення старих покриттів і 

поверхневих забруднень виконується за допомогою механічних або ручних 

металевих щіток, пневматичного інструменту, опіскоструювання або 

термоабразивної обробки з подальшим обезпилюванням. Масляні плями 

видаляються за допомогою органічних розчинників. Поверхня конструкції 

перед нанесенням нового покриття має бути сухою. 

Підготовка поверхні ремонтованих сталевих конструкцій перед 

відновленням протикорозійного покриття полягає у видаленні продуктів 

корозії, залишків старих покриттів, пилу, мінеральних масел, мастил, кислот, 

лугів й ін. В умовах діючого виробничого об'єкта, на якому проводяться 

ремонтні роботи, а також у важкодоступних місцях допускається проводити 

очищення ручним або механізованим інструментом. Після видалення іржі або 

окалини на підготовлювану поверхню наносяться ґрунтовки з модифікаторів 

іржі, а потім виконується нанесення протикорозійних покриттів. 

 

6.2.5 Посилення будівельних конструкцій 

Першим етапом при розробці проекту ремонтно-будівельних робіт є 

розрахунок несучої здатності конструкцій з урахуванням конкретних 

навантажень на період обстеження, умов зовнішнього середовища та 

параметрів конструктивних елементів, змінених в результаті дефектів, в т.ч. 

корозійних, які  з'явилися за період  експлуатації. Для цього проводять 

перевірочні розрахунки, метою яких є перевірка міцності, стійкості та 

функціональної придатності конструкцій. В результаті перевірочних 

розрахунків уточнюється забезпеченість надійності конструкцій, які 

експлуатувалися, та необхідність заходів щодо їхнього посилення або заміни. 
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Розрахунок конструктивних елементів виконується із залученням діючих 

нормативних документів. Визначивши за прийнятою розрахунковою схемою 

зусилля в елементах, проводять підбір перетинів (з урахуванням дійсного 

технічного стану конкретних матеріалів), перевіряють несучу здатність самих 

конструкцій і вузлів їхнього сполучення. У разі необхідності проектуються 

способи посилення. Найбільш складним є посилення залізобетонних елементів, 

яке полягає у відновленні бетонної частини (в т.ч. захисного шару), 

улаштуванні додаткової арматури (в т.ч. зовнішнього армування), закладенні 

великих тріщин та інших дефектів, виконанні залізобетонних обойм й ін. 

Металеві, кам'яні та дерев'яні конструкції підсилюють, в основному, 

відновленням конструктивних перетинів елементів і заходами щодо залучення 

їх в роботу відповідних конструкцій після ремонту. 

 

6.2.6 Відновлення захисного шару (первинного захисту) 

залізобетонних конструкцій 

Найбільш ефективним способом відновлення захисного шару 

будівельних конструкцій з бетону та залізобетону є безвібраційне бетонування 

набризком, яке виконується з використанням різних пневматичних або 

механічних пристроїв. Метод набризку реалізується як «сухе» або «мокре» 

торкретування або шприц-бетонування (набризк-бетонування). У тих випадках, 

коли відновлюється поверхневий шар бетону і за арматурою, може бути 

використано звичайне бетонування (ін'єктування) з улаштуванням знімної 

опалубки. Такий спосіб використовується у відновленні бетонних конструкцій 

типу підлог й інших покриттів. 

У всіх зазначених випадках високі вимоги ставляться до підбору складу 

бетонної суміші. На стадії проектування це забезпечується правильним 

вибором вихідних складових і конкретного способу нанесення на бетон 

відновлюваної конструкції. 

До бетонної суміші та бетону, крім розрахункових опорів і стійкості в 

конкретному середовищі, в залежності від умов виконання ремонтних робіт 

ставляться  специфічні вимоги: 

 прискорений темп твердіння та набору міцності; 

 уповільнення тужавіння при укладанні бетонної суміші в 

розосереджених місцях; 

 пластифікування (розрідження) бетонної суміші при обмежених 

можливостях механічного ущільнення, ін'єктування та використання 

бетононасосів; 

 безусадочність в процесі твердіння бетонної суміші та близька до 

старого бетону деформативність нового бетону; 

 підвищені захисні властивості по відношенню до частково 

прокородованої сталевої арматури та закладних деталей. 

Ці вимоги задовольняються підбором складу бетону, застосуванням 

відповідних хімічних добавок, а також використанням теплоносіїв (наприклад, 

електропрогрівання, джерел променистого прогріву й ін.). 
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6.2.7 Відновлення протикорозійних покриттів (вторинного захисту) 

Вторинний протикорозійний захист залізобетонних і кам'яних 

конструкцій призначається в тих випадках, коли резерв протикорозійних 

властивостей первинного захисту недостатній для забезпечення їхніх 

експлуатаційних властивостей на необхідний (після ремонту) термін служби 

будівельного об'єкта (див. п.6.1.4). Улаштування (відновлення) вторинного 

захисту містить у собі підготовку поверхні старого бетону і нового бетону (див. 

п.6.2.4), а також виконання власне захисту у вигляді покриттів, просочувань і 

облицювань. 

Вибір систем захисту по підготовленій поверхні будівельних конструкцій 

виконується відповідно до діючих інструктивних документів та рекомендацій 

так само, як і для нових конструкцій. При цьому перевагу слід віддавати 

просочувальним захисним композиціям, оскільки при їхньому використанні 

забезпечується адгезія нових покриттів до решти старого, тому що при 

просочуванні в ролі вторинного захисту виступає просочений шар бетону. 

Протикорозійний захист доступних сталевих елементів з’єднувальних  

вузлів залізобетонних конструкцій здійснюється лакофарбовими, 

металізованими та комбінованими покриттями з урахуванням їхнього 

періодичного поновлення. Основним видом протикорозійного захисту сталевих 

з'єднань при неможливості відновлення виконаних при ремонті покриттів є їхнє 

бетонування переважно за методом мокрого торкретування складами, які 

розширюються, або складами без зсідання по металевій сітці. Після 

бетонування поверхня бетону може бути додатково захищена в разі потреби. 

Для протикорозійного захисту сталевих конструкцій після попередньої 

ремонтної підготовки їхньої поверхні (див. п.6.2.4) слід користуватися 

нормативно-інструктивними документами, розробленими для умов нового 

будівництва, а при виборі конкретного виду покриття враховувати вид і ступінь 

агресивного впливу експлуатаційних середовищ стосовно конкретного об'єкта. 

 

6.2.8 Складання технологічної карти виконання ремонтно-

будівельних робіт 

Джерелами цього підрозділу проекту є відомості, наведені в розділі 6.1 та 

підрозділах  6.2.1 ... 6.2.7, а його виконання здійснюється спільно з розробкою 

основних положень з організації та управління виробництвом ремонтно-

будівельних робіт. До складу технологічної карти належать такі проектні 

матеріали: 

 характеристика конструкції, яка  підлягає ремонту (вид, матеріал, 

технічний стан); 

 перелік, вид і кількість дефектів, які усуваються в процесі ремонту; 

 перелік ремонтно-будівельних робіт, призначених для усунення 

дефектів; 

 опис технологічних процесів ремонту із зазначенням технологічних 

операцій; 

 методи поопераційного контролю та оцінки якості результату 
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ремонту; 

 відомості про забезпечення робіт інженерними мережами 

ремонтованого об'єкта; 

 склад бригади, яка виконує ремонтно-будівельні роботи. 

 

6.2.9 Проектування складів матеріалів для виробництва ремонтно-

будівельних робіт 

З урахуванням потреби в матеріалах для виконання ремонтно-

будівельних робіт, обирається тип, розраховуються об’єми та площі 

складування матеріалів (напівфабрикатів). Розрахунок виконується з 

урахуванням витрат і необхідних запасів матеріалів (напівфабрикатів), норм 

зберігання, необхідних проміжків між складами відповідно до вимог діючих 

нормативних документів. При цьому враховується сезон виконання ремонту, а 

також умови об'єкта, на якому ведуться ремонтні роботи. Наводяться дані про 

обладнання для приймання, транспортування, розподілу та підготовки вихідних 

матеріалів і напівфабрикатів для їхнього безпосереднього використання. 

Зазначені заходи мають враховувати вимоги з пожежної безпеки, охорони 

навколишнього середовища та забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних 

умов праці обслуговуючого персоналу. 

 

6.3 Технологічне механічне обладнання 

Механізація виробничих процесів є обов'язковим компонентом проекту 

проведення ремонтно-відновлювальних робіт при відповідній оцінці 

необхідності використання механізованої і ручної праці, а також засобів так 

званої малої механізації. 

Відповідно до обґрунтованого способу проведення ремонтних робіт  

(див. підрозділи 6.2.4...6.2.7) обирається технологічне обладнання, найбільш 

ефективне для здійснення ремонту. Перш за все це стосується попередніх робіт, 

пов'язаних з підготовкою будівельних конструкцій до основних етапів ремонту 

(посилення конструкцій, обробка поверхні конструкцій перед відновленням 

їхніх захисних властивостей й ін.). 

Технологічне обладнання має забезпечувати виконання таких 

будівельних процесів: 

 видалення частин або ділянок будівельних конструкцій, 

відновлення яких є неможливим; 

 відновлення зазначених частин і ділянок з метою забезпечення 

їхньої несучої здатності (посилення); 

 залучення відновлених конструкцій в розрахункову схему 

будівельного об'єкту або його ділянки; 

 забезпечення (відновлення) захисних властивостей будівельних 

конструкцій за способом улаштування протикорозійних покриттів і 

облицювань. 
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6.4 Технологічне теплотехнічне обладнання 

Необхідність спостереження за процесами ремонту будівельних 

конструкцій пов'язана із забезпеченням їхньої якості та регламентується 

контрольно-вимірювальною апаратурою, яка допускає, забороняє або 

контролює виконання ремонтно-відновлювальних робіт. Це, перш за все, 

стосується: 

 оцінки технічного стану будівельних конструкцій, а також 

корозійного стану матеріалів, з яких вони виконані; 

 оцінки залишкових фізико-механічних властивостей, кількості та 

виду дефектів, ступеня корозійних змін; 

 оцінки готовності будівельних конструкцій до їхнього посилення та 

відновлення первинного захисту; 

 забезпечення поточного виконання ремонтних робіт великого 

обсягу; 

 оцінки якості будівельних конструкцій після ремонту. 

Можливість використання автоматизованих систем контролю є бажаною 

при виконанні вище наведених технологічних завдань. 

 

6.5 Наукові дослідження 

Наукові дослідження є основою та обґрунтуванням використаних в 

дипломному проекті сучасних ідей і ефективних пропозицій, спрямованих на 

забезпечення позитивного результату технологічних розробок. 

Розділ наукових досліджень має мати структуру, яка відповідає вимогам, 

що ставляться до результату традиційної науково-дослідної роботи, і бути 

основою науково-технічного звіту, тільки в скороченому варіанті. Склад цього 

розділу містить такі компоненти: 

 аналітичний літературний огляд; 

 характеристика об'єкта досліджень; 

 опис методів досліджень; 

 результат експериментальних досліджень та їхня оцінка; 

 технічна, економічна, екологічна оцінка результатів дослідження. 

Об'єктом наукових досліджень може бути будь-який етап дипломного 

проекту, починаючи від оцінки стану ремонтованої конструкції до практичного 

виконання ремонтно-будівельного процесу. 

 

6.6 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 

Зміст цього розділу базується на результатах розрахунків, які визначають 

техніко-економічну доцільність прийнятих до виконання організаційно-

технологічних рішень. Вартість матеріалів для несучих і огороджувальних 

конструкцій виконується на підставі техніко-економічного аналізу  

(див. підрозділ 6.1.1) відповідно до чинних нормативно-інструктивних 

документів з техніко-економічної оцінки та обґрунтування області 

раціонального використання будівельних конструкцій будівель і споруд різного 
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призначення, а також рекомендацій з урахуванням терміну служби та 

експлуатаційних витрат на їхнє утримання. Показником порівняльної 

економічної ефективності є мінімум приведених витрат. 

 

6.7 Загальні висновки 

Цей розділ підсумовує технологічні, організаційні, економічні та 

екологічні результати проекту, спрямованого на збереження або відновлення 

функціональної придатності конструкції (групи конструкцій) і будівельного 

об'єкта, який підлягає ремонту, в цілому. 

 

6.8 Список використаних джерел інформації  

Розділ містить бібліографічні відомості про технічні та наукові 

літературні джерела, а також доступні проектні розробки спеціалізованих 

організацій і фірм будівельного профілю в сфері ремонту та реконструкції 

будівель і споруд різного призначення. Посилання на відповідні бібліографічні 

джерела вказуються в тексті розрахунково-пояснювальної записки за мірою 

викладення матеріалу проекту. 

 

6.9 Графічна частина проекту 

Графічна частина комплексного курсового проекту виконується у вигляді 

креслень, плакатів, ілюстрацій та інших графічних матеріалів, оформлених 

відповідно до вимог розділу 3 цих методичних вказівок. Орієнтовний склад 

графічної частини містить у собі пойменовані далі матеріали та може 

уточнюватися студентом за погодженням з керівником конкретного 

комплексного курсового проекту. 

Лист 1. Конструктивно-технологічна характеристика будівельного об'єкта 

(виробничого, цивільного, житлового, комунально-господарського) з 

фрагментом генерального плану ремонтно-будівельного майданчика. 

Лист 2. Результати натурних обстежень несучої здатності будівельних 

конструкцій. 

Лист 3. Результати розрахунку несучої здатності будівельних 

конструкцій. 

Лист 4. Результати лабораторної оцінки корозійного стану будівельних 

конструкцій. 

Лист 5. Результати прогнозування довговічності будівельних конструкцій 

об'єкта, який ремонтується. 

Лист 6. Технологічна карта виробництва ремонтно-будівельних робіт. 

Лист 7. Агрегат (фрагмент агрегату) для виконання робіт з відновлення 

несучої здатності або протикорозійного захисту ремонтованих конструкцій. 

Лист 8. Схема технологічного циклу ремонтно-відновлювальних робіт із 

застосуванням систем автоматизованого регулювання. 
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7 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

І ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

ДЛЯ ПРОФІЛІЗАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» 

 

7.1 Вступна частина 

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва (спорудження) 

споруди, будівлі, конструкції передбачає обґрунтування економічної 

доцільності будівництва. ТЕО містить у собі: 

 економіко-географічну характеристику району споруди; 

 відомості щодо потреби в будівлі або споруді; 

 обґрунтування вибору місця будівництва; 

 орієнтовні відомості щодо потреб будівництва в сировині, паливі, 

електроенергії і можливих джерел постачання цими ресурсами; 

 приблизний перелік робіт; 

 орієнтовні техніко-економічні показники споруди. 

При прийнятті рішення про доцільність будівництва необхідно 

враховувати такі дані: наявність сировинної бази та робочої сили, рельєф 

місцевості, зручний для будівництва, близьке розташування шляхів сполучення 

для постачання необхідних матеріалів, можливість постачання води в достатній 

кількості, підключення до комунікацій енергопостачання. 

 

7.1.1 Вихідні дані для проектування 

Вихідними даними для проектування є опис споруди, номенклатури, 

об’єму та комплектності конструктивних елементів. 

Номенклатуру конструктивних елементів і потрібних для їхнього 

виготовлення матеріалів приймають за проектом споруди. Якщо є кілька 

комплектів конструктивних споруд або різновидів матеріалів, то приймають 

найбільш ефективні з техніко-економічним обґрунтуванням їхніх переваг. Дані 

щодо номенклатури конструкцій заносять в табл. 7.1. На підставі вихідних 

даних визначають режим роботи будівництва, фонди робочого часу 

обладнання, темпи спорудження конструкцій. 

 

Таблиця 7.1 – Номенклатура і програма зведення конструкцій 

 

Конструктивний елемент 
Вид и 

марка 

бетону 

Витрата на один 

виріб 
Умови витримування 

Найменуванн

я (ескіз) 

розміри, мм 
бетону, 

м
3
 

сталі, кг 

   

довжина 
ширин

а 
висота       

             

 

Наводять дані про умови забезпечення основними видами матеріалів і 

енергії, достатності запасів сировинної бази на час будівництва. 
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Окремо вказують можливості комплектування підприємства кадрами 

робітників і службовців: наявність робочої сили в районі, забезпеченість 

житлом, професійна підготовка та система підвищення кваліфікації. 

 

7.1.2 Характеристика продукції, яка випускається 

Конструктивно-технологічний аналіз конструктивних елементів 
виконують для ознайомлення з особливостями споруди, характеристиками 

вихідної сировини, з вимогами стандартів і технічних умов, які ставляться до 

матеріалів, технологічного процесу будівництва та готового спорудження. 

Технологічний аналіз конструкцій, які споруджуються,  виконують з 

метою визначення сукупності їхніх властивостей, які вимагають застосування 

певних методів і режимів спорудження при мінімальних витратах і з 

досягненням заданої якості. На підставі технологічного аналізу конструкцій 

попередньо обирають спосіб виготовлення за методом поступового накладення 

обмежень на можливі технологічні прийоми будівництва. Аналізують можливі 

методи спорудження та обирають опалубну систему та спосіб будівництва. 

Конструктивний аналіз конструктивних елементів містить у собі 

розрахунок залізобетонної конструкції за двома групами граничних станів 

(якщо це необхідно). Встановлюють експлуатаційні властивості бетону з 

урахуванням особливостей будівництва. Розглядають можливі варіанти 

армування конструкцій, обирають найбільш ефективний варіант, який далі 

використовується при розрахунках технологічної зони виготовлення та 

установки арматури. 

Вибір оптимального варіанту технології спорудження монолітних споруд 

виконують за результатами зіставлення взаємозамінних способів бетонування 

та видів опалубних систем. На підставі конструктивно-технологічного аналізу 

конструкцій і з урахуванням конкретних умов – особливостей 

використовуваної сировини, наявності обладнання, зниження матеріало- та 

енергоємності виробництва, покращання санітарно-гігієнічних умов праці – 

обирають найбільш раціональний спосіб спорудження. Для обґрунтування 

вибору слід: 

1) навести стислу характеристику способів спорудження та типів 

опалубки, використовуваних для виготовлення подібних конструкцій, вказавши 

їхні переваги та недоліки; 

2) зіставити техніко-економічні показники різних способів. 

 

7.2 Технологічна частина 

7.2.1 Розробка технології зведення споруди 

Технологічну схему розробляють з урахуванням обраного способу 

спорудження та виду опалубної системи, а також вимог раціональної 

організації праці. Технологічна схема являє собою якісне рішення 

технологічного процесу та містить у собі основні відомості про виробничі 

операції, які забезпечують спорудження конструкцій з необхідними 

властивостями, їхній короткий опис і послідовність виконання. 
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Технологічну схему зазвичай креслять в аксонометрії з позначенням 

технологічних зон і переділів спорудження споруди. 

 

7.2.2 Режим роботи будівництва та його окремих підрозділів 

З використанням технологічних норм проектування та законів України 

визначають режим роботи об’єкту будівництва та основних постачальників, 

обґрунтований умовами виробництва. Отримані дані використовують для 

розрахунку облікового складу робітників, потреби в технологічному 

обладнанні, вихідних матеріалах, виробничих площах. Змінність визначають з 

урахуванням функцій кожного підрозділу підприємства і технологічних 

переділів у виробничому процесі. 

 

7.2.3 Вибір сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для 

зведення конструкцій, їх технічні характеристики 

Вихідні матеріали обирають з урахуванням можливих виробничих 

зв'язків, місцевих умов, номенклатури продукції і передбачуваних способів 

спорудження. Обґрунтовують вибір виду матеріалів і постачальників, наводять 

перелік стандартів, яким мають відповідати матеріали із зазначенням основних 

технологічних, фізико-механічних і фізико-хімічних характеристик. 

 

7.2.4 Підбір складу бетону для зведення споруди, номенклатури 

бетонного заводу, розрахунок потреб бетонної суміші, складання 

матеріального балансу 

Для виробництва монолітних конструкцій склад бетонної суміші та її 

технологічні характеристики підбирають з використанням таблиць, графіків, 

складів, наведених у технічній літературі,  а також відповідно до матеріалів, 

зібраних в період проходження виробничих практик. Детальний розрахунок 

складу бетону за існуючими залежностями або за результатами проведення 

НДРС розрахунково-експериментальним методом наводять в пояснювальній 

записці для всіх використовуваних видів і марок бетонів. При використанні 

ПЕОМ для проектування складу бетону наводять роздруківки вихідних даних, 

засобів САПР і програмного забезпечення. 

Якщо проектування складів бетону є спецзавданням або являє собою 

науково-дослідну частину дипломного проекту, то виконують 

експериментальні дослідження за програмою, погодженою з керівником 

проекту. Але у всіх випадках властивості бетонних сумішей мають відповідати 

вимогам конструктивно-технологічного аналізу. 

Вимоги до бетонної суміші для виготовлення конструктивних елементів 

заносять в табл.7.2, виходячи з проектних даних конструкції, умов будівництва 

(зима, літо), способів догляду, величини розпалубної міцності, термінів 

навантаження конструкцій й ін. 
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Таблиця 7.2 – Вимоги до бетонної суміші та її характеристика 
Найменування 

конструктивного 

елементу 

Клас 

(марка) 

бетону 

Легкоукла-

дальність, 

ОК, см 

Водопог

линання

, % 

Морозос-

тійкість 

Крупність 

щебеню, 

мм 

Розопалубочн

а міцність, % 

       

 

У табл. 7.3 зводять характеристики вихідних матеріалів і бетону, які 

використовуються при підборі складу. 

Потім складають матеріальний баланс для матеріалів, використовуваних 

для приготування бетонних сумішей всіх марок, і сумарні витрати бетонної 

суміші на все будівництво, місяць, добу, зміну з урахуванням середньої 

вологості заповнювачів, втрат бетонної суміші та вихідних матеріалів. 

Розрахункову потребу в бетонних сумішах за видами та марками визначають з 

урахуванням коефіцієнтів використання робочого часу та нерівномірності 

споживання. 

 

Таблиця 7.3 – Характеристики вихідних матеріалів і бетону 

Характеристики вихідних матеріалів і бетонної суміші 
Одиниці 

вимірювання 
Значення 

Міцність бетону в віці 28 діб, R28 МПа  

Розпалубочна міцність в віці 28 діб %  

Рухливість см  

Спосіб і тривалість догляду за бетоном   

Температура бетонної суміші 
0
С  

Цементно-водне відношення, (Ц/В) -  

Активність цементу в віці 28 діб, Rц28,  МПа  

Зниження витрат цементу з хімічною добавкою %  

Вид добавки та її дозування (в % від ваги цементу) %  

Модуль крупності піску, Мкр -  

Доля укрупненої добавки -  

Вид крупного заповнювача -  

Максимальна крупність заповнювача мм  

Щільність цементу кг/л  

Щільність зерен піску кг/л  

Щільність зерен щебеню кг/л  

Вологість крупного заповнювача %  

Вологість піску %  

Кількість залученого повітря %  

Результати підбору складів бетонів записують в табл. 7.4. 

 

Таблиця 7.4 – Склад бетонної суміші  

Найменуванн

я конструкцій 

Клас 

(марка) 

бетону 

Легкоукладаль

ність, ОК, см 

Об’єм 

замісу

, л 

Витрати матеріалів, кг 

Ц В Щ П х/д1 х/д2 

          

 

Результати розрахунку матеріального балансу слід звести в табл.7.5 і 7.6. 
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Норми втрат матеріалів можуть бути прийняті наступними (%): бетонна суміш 

– 1.5; розчинна суміш – 1; цемент – 2; пісок – 3; крупний заповнювач – 3; 

добавки – 1; вода – 1. 

 

Таблиця 7.5 – Річні витрати бетонної суміші (розчинної) і сировинних 

матеріалів без урахування втрат 
Характеристика 

бетону 

 вид   

 марка   

Об’єм суміші, м
3
  по номенклатурі   

 з урахуванням втрат   

Витрата матеріалів 

(за видами) на 

річну продукцію 

Цемент вид   

марка   

кількість, т   

Заповнювачі дрібний вид  

марка  

кількість, т  

крупний вид  

марка  

кількість, т  

 Вода, л   

Добавки вид   

кількість, л   

 

Таблиця 7.5 – Витрата матеріалів за видами на будівництво, місяць, добу, 

зміну (з урахуванням втрат) 
Характеристика вид  цемент щебінь пісок вода 

матеріалів марка      

Всього 

без урахування 

втрат 

т     

м
3
     

з урахуванням 

втрат  

т     

м
3
     

На місяць  т     

  м
3
     

На добу  т     

  м
3
     

На зміну  т     

  м
3
     

 

7.2.5 Розрахунок технологічних переділів 

7.2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеху для обслуговування 

будівництва 

В даному підрозділі розглядається кількісне проектування 

бетонозмішувального цеху, в якому наведено якісне проектування, тобто вибір 

типу змішувача, як і всіх видів технологічного обладнання, в залежності від 

виду бетонних сумішей і їхніх технологічних характеристик. При цьому 

використовують типові змішувачі. Якщо передбачається використання 
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приоб'єктних бетонних заводів, то метою розділу є вибір типу та потужності 

змішувачів. У підрозділі мають бути наведені всі експлуатаційні 

характеристики обраних змішувачів. Кількість змішувачів визначають з 

використанням існуючої методики розрахунку. Для кожного змішувачу 

обирають комплект дозаторів і оперативних бункерів, які забезпечують їхню 

безперебійну роботу. Крім того, обирають транспортне обладнання для 

вихідних матеріалів і готової бетонної суміші з урахуванням забезпечення 

вимог охорони навколишнього середовища, особливостей технології і 

ритмічності виробництва та постачання бетонної суміші з урахуванням 

нерівномірності споживання на будівництві. 

 

7.2.5.2 Вибір типу і розрахунок потреби в опалубці, обґрунтування 

технології і темпу зведення конструкцій 

Визначають вид і кількість опалубки (формоутворюючих, підтримуючих 

й інших елементів, необхідних для виконання програми). Залежно від виду 

опалубки, різноманітності та кількості конструкцій, при необхідності слід 

виконати розрахунок величин захваток, з обов'язковим обґрунтуванням місця 

розташування та конфігурації технологічних швів. При виконанні розрахунку 

необхідно враховувати витрати часу на всі операції по збірці й установці 

арматурного каркасу, опалубки з підтримуючими елементами та елементами 

жорсткості. Обирають обладнання, яке забезпечує необхідну якість конструкцій 

при їхньому формуванні, визначають потужність і кількість вібраційного 

інструменту, агрегатів для чищення та змащення опалубки й ін. 

 

7.2.5.3 Вибір типу, визначення потреби в пристроях для забезпечення 

тверднення бетону в конструкціях в різні пори року 

З урахуванням мінерального складу використовуваного в'яжучого, 

геометричних характеристик конструкцій, виду опалубки, коефіцієнту 

відкритої поверхні виробу, способу його виготовлення, допустимої розпалубної 

міцності, а також необхідної продуктивності, тривалості твердіння 

використовують різні способи догляду за бетоном у конструкціях. При 

обґрунтуванні необхідності застосування того або іншого способу догляду 

наводять міркування щодо тривалості витримки виробів в опалубці. Якщо 

використовують обігріваючі способи прискорення твердіння, то визначають 

швидкість підйому температури, величину максимально допустимої 

температури, тривалості охолодження виробів в залежності від пори року. 

Вибір способу догляду має мати варіантний характер з обґрунтуванням 

прийнятого варіанта. У підрозділі мають бути наведені матеріали щодо 

застосовування технологічних прийомів, які забезпечують зниження прояви 

деструктивних процесів при твердінні бетону. Якщо використовуються хімічні 

добавки – регулятори швидкості тужавіння або твердіння, то необхідно 

пояснити механізм їхньої дії. Слід також навести відомості про формування 

структури бетону при проходженні ним усіх стадій виробництва. 
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7.2.5.4 Розрахунок площ приоб'єктних складів 

З урахуванням потреби в матеріалах і напівфабрикатах на технологічних 

постах, їхнього оперативного запасу та норм розміщення, визначають необхідні 

розміри складів на будівельному майданчику. Крім того, враховують потребу в 

площах для виготовлення арматурних каркасів, елементів опалубки. 

 

7.2.5.5 Поопераційний контроль якості бетону в конструкціях 

Наводять перелік об'єктів і засобів поопераційного контролю якості та 

ефективності технологічних процесів. Найбільш ефективні способи 

поопераційного контролю забезпечують негайний зворотний зв'язок і необхідну 

якість виготовлення напівфабрикатів і конструктивних елементів. При 

проведенні контролю міцності бетону у виробах і контролю якості готових 

виробів слід використовувати комплексні методи випробувань, поєднуючи 

руйнівні й неруйнівні методи. У підрозділі мають бути надані відомості про 

функції ВТК при проведенні контролю та забезпеченні якості конструкцій. 

 

7.2.5.6 Складання технологічної карти на зведення основних 

конструкцій 

Даний підрозділ виконують спільно з розробкою питань з організації та 

управління виробництвом. Технологічну карту складають з використанням 

даних, підготовлених в попередніх розділах. 

Технологічна карта містить у собі такі складові: 

1. Опалубний ескіз конструктивного елементу із зазначенням його 

конструктивних особливостей, розмірів, армування. Масштаб ескізу приймають 

в залежності від виду виробу від 1:25 до 1:50. 

2. Характеристика конструктивного елементу: призначення, вид і клас 

розчину, бетону, об’єм, маса, розпалубна і передавальна міцність, вид 

арматури, витрата матеріалу, технологічні властивості бетонної суміші, вид 

оздоблювальних матеріалів й ін. 

3. Характеристики вихідних матеріалів з переліком стандартів, яким 

вони мають відповідати, наявні відхилення від вимог стандартів. 

4. Витрати матеріалів на 1 м
3
 бетонної суміші. 

5. Поопераційний графік виробничого процесу, який містить у собі 

перелік всіх операцій, їхню послідовність, тривалість, норми часу на їхнє 

виконання, кількість, професію та розряд виконавців. 

6. Опис технологічного процесу: наводять докладний опис 

технологічних операцій на всіх переділах, об'єкти та методи контролю якості,  

методи ремонту, правила техніки безпеки, заходи щодо забезпечення 

протипожежної безпеки. 

7. Графік виконання робіт по захваткам. 

8. Склад бригади. 

9. Режими та способи догляду за бетоном, який твердіє. 
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7.2.5.7 Проектування поста виготовлення арматурних каркасів 

У навчальних цілях арматурний пост проектують на випуск каркасів для 

однієї-двох конструкцій з продуктивністю, яка забезпечує все будівництво. 

Відповідно до робочих креслень арматурних виробів роблять вибірку 

арматурних виробів, які мають бути виготовлені, складають перелік необхідних 

технологічних операцій. Потім обирають тип і кількість обладнання, яке 

забезпечує їхнє виробництво з урахуванням необхідної продуктивності. Пости в 

плані розміщують з урахуванням вимог потокової організації праці. 

Розраховують потреби для створення оперативних запасів вихідних матеріалів і 

можливість їхнього зберігання на приоб'єктному складі, визначають склад 

бригад по виконанню всіх необхідних операцій. 

 

7.3 Технологічне механічне обладнання 

Відповідно до завдання наводять принцип роботи технологічного 

агрегату або опалубної системи, їхні основні характеристики, перевірочний 

розрахунок всього агрегату або одного з його вузлів. Має передбачатися 

використання сучасного обладнання, яке відповідає вимогам механізованих 

способів спорудження монолітних залізобетонних споруд і конструкцій. 

Обов'язковим є прийняття оригінального рішення щодо пристрою, 

компонування вузлів або методу розрахунку. Цей же принцип має бути 

покладений в основу виконання розрахункової і графічної частин 

технологічного оснащення – форм, пристосувань, розподільних пристроїв, 

стелажів відповідно до завдання керівника та консультанта. 

 

7.4 Автоматизація технологічних процесів 

В даному розділі пояснювальної записки розглядають основні питання 

автоматизації виробничих процесів, а також контрольно-вимірювальні  системи 

та системи автоматизації, які використовуються для забезпечення виробничого 

процесу спорудження монолітних залізобетонних конструкцій. 

 

7.5 Наукові дослідження 

Наукове дослідження – це обов'язкова частина кожного комплексного 

курсового проекту, воно може бути проведено за одним з розділів проекту. 

Конкретну тему кожного з розділів проекту, в тому числі і наукових 

досліджень, визначає керівник дипломного проекту. Розділ НДРС дипломного 

проекту має структуру, яка відповідає вимогам, що ставляться до науково-

технічного документу, і знаходиться в тій частині пояснювальної записці, яка 

відповідає темі. 

Виконане наукове дослідження, яке представляють у вигляді окремого 

розділу, має таку структуру: 

 короткий аналітичний огляд літератури з теми дослідження; 

 характеристика об'єкта досліджень; 

 вибір і обґрунтування методів дослідження; 

 результати та аналіз експериментальних або теоретичних 
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досліджень; 

 економічна ефективність результатів досліджень; 

 висновки та рекомендації. 

Приступаючи до виконання наукових досліджень, студенти знайомляться 

зі станом питання за літературними джерелами, аналітично обґрунтовують 

необхідність конкретного дослідження. Літературний огляд становить близько 

15% обсягу розділу. 

Логічним завершенням огляду повинно бути формулювання мети і 

завдання дослідження. 

Характеристика об'єкта дослідження становить близько 10% обсягу 

науково-дослідного розділу і несе об'єктивну інформацію про нього. 

Наприклад, якщо дослідження присвячене питанням бетонування, то повинні 

бути охарактеризовані сировинні матеріали для приготування бетону (в'яжучі, 

заповнювачі, добавки) з точки зору хімії, мінералогії, гранулометрії, бетонні 

домішки з точки зору їх реологічних характеристик тощо. Якщо дослідження 

присвячене питанням технології виробництва виробів, повинні бути 

охарактеризовані способи та режими формування виробів або способи натягу 

арматури, або способи і режими теплової обробки в залежності від конкретної 

теми дослідження. Об'єктами дослідження в області організації виробництва 

можуть бути всі виробничі підрозділи підприємства (завод в цілому, цехи, 

дільниці, робочі місця), які повинні бути охарактеризовані з точки зору 

організації виробничих процесів. 

Методи дослідження можуть бути як експериментальними (фізико-

хімічні, фізико-механічні та ін.), так і теоретичні (аналітичні, економічні, 

математичні, реферативні та ін.). Залежно від об'єкта дослідження вибирається 

один або кілька методів з обґрунтуванням такого вибору. Характеристика 

методів дослідження становить близько 10% розділу. 

Результати та аналіз експериментальних і теоретичних досліджень 

складають близько 50% розділу і містять зібрані й експериментально отримані 

дані та результати їх аналізу. Представляють їх у вигляді проектних пропозицій 

щодо вдосконалення технології та організації виробничих процесів, 

експериментальних залежностей, математичних моделей, алгоритмів 

розв'язання задач, а також проектів і моделей агрегатів, пристроїв, 

технологічних ліній і т.д. Для виконання розрахунків і рішення оптимізаційних 

завдань використовують ПЕОМ. 

Загальні висновки і рекомендації складають 5% НДРС і повинні 

відповідати на питання, висунуті при постановці завдання дослідження. Їх 

приводять по пунктам в лаконічній формі. 

 

7.6 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 

У розділі наводять розрахунки з варіантних технологічних проектних 

рішень. Вимоги до оформлення розділу та перелік показників наведені в 

методичних вказівках кафедри-консультанта. 
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7.7 Загальні висновки 

При виконанні комплексного курсового проекту з кожного пункту, 

підрозділу та розділу формулюються узагальнюючі висновки. По завершенню 

виконання розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини проекту 

формулюються загальні висновки та висновок щодо основних положень 

дипломного проекту. 

Загальні висновки мають висвітлити досягнення поставленої мети при 

формулюванні теми проекту й ступінь вирішення поставленого завдання. В 

загальних висновках відбивається корисність, новизна проектних рішень, їхнє 

застосування та необхідність, у т.ч. відомості про їхнє впровадження у 

виробництво. 

 

7.8 Список використаних джерел інформації 

При роботі над темою комплексного курсового проекту студенти 

використовують підручники, навчальні посібники, монографії, наукові 

журнали, збірники статей і доповідей на науково-технічних конференціях, 

методичні розробки викладачів, нормативні документи й ін. 

При використанні тексту, малюнків, даних таблиць, висновків та іншої 

інформації з вище наведених джерел інформації в дипломному проекті (у 

записці, на кресленнях) мають бути посилання на авторів і назви джерел 

відповідно до вимог стандартів щодо оформлення звітів (рукописів) і 

бібліографічного опису джерел інформації.  

У заключному розділі пояснювальної записки наводять назви та авторів 

всіх використаних джерел інформації під порядковим номером, присвоєним 

студентом по мірі обробки й використання джерела. Номери джерел у списку та 

посилання в матеріалах розділів дипломного проекту мають збігатися. 

Список нормативних документів наводиться після інших джерел 

інформації, їм присвоюються порядкові номери та на них під цими номерами 

робляться посилання. При цьому допускається наводити і скорочене 

позначення нормативного документа, наприклад ДСТУ, ДБН й ін. 

 

7.9 Графічна частина проекту  

Графічна частина комплексного курсового проекту містить: 

Лист 1. План, розрізи поздовжній і поперечний розроблюваного об'єкту 

(М 1:100, 1:200, 1:400) з розміщенням і прив'язкою технологічного та 

транспортного устаткування у всіх прольотах. На аркушах поєднують 

технологічну та архітектурно-будівельну частини. Наводять один-два 

конструктивних вузла несучих конструкцій споруджуваного об'єкта. 

Лист 2. Конструктивно-технологічна характеристика базового виробу. 

Викреслюють три проекції залізобетонної конструкції, арматурні елементи, 

закладні деталі, наводять характеристики конструкції, вибірку металу для 

виготовлення арматурних елементів і закладних деталей. 

Лист 3. Технологічна схема виробництва із зазначенням технологічних 

зон. 
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Лист 4. Технологічна карта виконання будівельних робіт. 

Лист 6. Креслення агрегату або вузла технологічного обладнання. 

Лист 7*. Креслення фрагменту опалубки з підігрівом із зазначенням 

температурних зон, графіка зміни температури при інтенсифікації твердіння 

бетону. 

Лист 8. Креслення технологічної оснастки (форми, пристосувань й ін.). 

 

8 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

 

В процесі проектування виникає необхідність у виконанні великої 

кількості розрахунків, рішень ряду оптимізаційних задач і виконання технічних 

креслень, які доцільно виконувати за допомогою електронно-обчислювальної 

техніки. За погодженням з керівником проекту визначається завдання або група 

завдань, які можна реалізувати за допомогою комп'ютерного забезпечення. При 

вирішенні оптимізаційних задач наводиться опис їхньої постановки та рішення 

в такому вигляді: 

 загальна характеристика завдання; 

 математична модель задачі; 

 математичний метод рішення задачі; 

 опис вихідної інформації; 

 результати розрахунків; 

 характеристика програми розрахунку. 

Опис завдання оформляється як окремий параграф того розділу проекту, 

для якого воно виконане. 

Загальна характеристика завдання складається з короткого опису сутності 

завдання, цільового призначення, вказівки періодичності рішення, обмежень за 

термінами та достовірності результатів. 

Математичну модель задачі надають у вигляді формул, які 

використовуються у вирішенні завдання, з описом прийнятих в формулах 

умовних позначень. Для оптимізаційних задач наводять цільову функцію та 

прийняті обмеження. 
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180 ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови. 

181 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови. 

182 ДСТУ Б В.2.7-16-95 Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості. 

183 ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови. 

184 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Загальні технічні умови. 

185 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість. 

186 ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови. 

187 ДСТУ Б В.2.7-26-95 Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння. 

188 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови. 

189 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, 

виробів, конструкцій і робіт. Класифікація. 

190 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

191 ДСТУ Б В.2.7-36:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови. 

192 ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17171-94) Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань. 

193 ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності 

циліндровим зондом. 

194 ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності 

поверхневим перетворювачем. 

195 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Матеріали і вироби будівельні. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості 

будівельних матеріалів і виробів. 

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

197 ДСТУ Б В. 2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 

198 ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги. 

199 ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості. Загальні 

вимоги. 

200 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення 

морозостійкості при багаторазовому заморожуванні і відтаванні. 

201 ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови. 

202 ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови. 

203 ДСТУ Б В.2.7-56:2010 Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови. 

204 ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. 

Класифікація. 

205 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-

1:2003, NEQ). 

206 ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) Будівельні матеріали. Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого 
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перліту. Технічні умови. 

207 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я. 

208 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, 

виробів, конструкцій і робіт. Класифікація. 

209 ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. 

Технічні умови. 

210 ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови. 

211 ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. Технічні умови. 

212 ДСТУ Б В.2.7-83:2014 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань. 

213 ДСТУ Б В.2.7-91-99 В’яжучі мінеральні. Класифікація. 

214  Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні умови. 

215 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) Будівельні матеріали. Листи гіпсокартонні. Технічні умови. 

216 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 4640-93) Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. 

Технічні умови. 

217 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Мати прошивні з мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови. 

218 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. 

Технічні умови. 

219 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

220 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і 

термічного опору при стаціонарному тепловому режимі. 

221 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Будівельні матеріали. Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови. 

222 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Будівельні матеріали. Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. 

Технічні умови. 

223 ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001) Будівельні матеріали. Плитки керамічні для підлог. Технічні умови. 

224 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Будівельні матеріали. Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. 

225 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови. 

226 ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебені перлітові спучені. Технічні умови. 

227 ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови. 

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

229 ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 

2000, NEQ). 

230 ДСТУ Б В.2.7-167:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні 

умови (EN 13162: 2001, NEQ). 

231 ДСТУ Б В.2.7-169:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ). 

232 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і 

водонепроникності. 

233 ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації і 

теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів в розрахункових і стандартних умовах. 

234 ДСТУ Б В.2.7-184:2009 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний. 

235 ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників. 

236 ДСТУ Б В.2.7-192:2009 Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників. 

237 ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників. 

238 ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Будівельні матеріали. Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. 

Номенклатура показників. 

239 ДСТУ Б В.2.7-198:2009 Будівельні матеріали. Матеріали оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. 

Номенклатура показників. 

240 ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Будівельні матеріали. Плити деревоволокнисті. Номенклатура показників. 

241 ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

242 ДСТУ Б В.2.7-209:2009 Будівельні матеріали. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. 

Технічні умови. 

243 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності по контрольних зразках. 

244 ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу. 

245 ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості. 

246 ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призматичної міцності, модуля пружності 

і коефіцієнта Пуассона. 

247 ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги. 

248 ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини. 

249 ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності. 

250 ДСТУ Б В.2.7-235:2010 Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови. 

251 ДСТУ Б В.2.7-249:2011 Бетони жаростійкі. Технічні умови (ГОМТ 8462-85, MOD. 

252 ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, 

MOD). 

253 ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 

254 ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності на стиск (ГОСТ 

24332-88, MOD). 
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255 ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали і вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникненню. 

256 ДСТУ Б В.2.7-255:2011 Цегла кислототривка. Технічні умови (ГОСТ 474-90, MOD). 

257 ДСТУ Б В.2.7-256:2011 Плитки кислототривкі і термокислототривкі керамічні. Технічні умови (ГОСТ 961-89, MOD). 

258 ДСТУ Б В.2.7-263:2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD). 

259 ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-

86, MOD). 

260 ДСТУ Б В.2.7-270:2011 Плитки керамічні литі та килими з них. Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD). 

261 ДСТУ Б В.2.7-274:2011 Добавки для цементів. Класифікація (ГОСТ 24640-91, MOD). 

262 ДСТУ Б В.2.7-258:2011 Цементи глиноземисті та високоглиноземисті. Технічні умови (ГОСТ 969-91, MOD). 

263 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини (ГОСТ 26816-86, MOD). 

264 ДСТУ Б В.2.7-281:2011 Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, MOD). 

265 ДСТУ Б В.2.7-283:2011 Плитки керамічні. Методи випробувань. 

266 ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Матеріали будівельні. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-

76, MOD). 

267 ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Матеріали будівельні. Нейтронний метод вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD). 
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ДОДАТОК А 
 

Зміст пояснювальної записки для профілізації «Технології виробництва 

збірного залізобетону» 
 

 Вступна частина 

1 Техніко-економічне обґрунтування будівництва або реконструкції 

запроектованого підприємства. 

1.2 Вихідні дані для проектування 

1.3 Характеристика випускаємої продукції 

2 Технологічна частина 

2.1 Розробка технологічної схеми виробництва 

2.2 Режим роботи підприємства та його окремих підрозділів 

2.3 Вибір сировини, основних матеріалів та напівфабрикатів для 

виробництва виробів, їх технічна характеристика 

2.4 Підбор состава бетону для виробництва виробів номенклатури заводів, 

розрахунок необхідної бетонної суміші, складання матеріального 

балансу 

2.5 Розрахунок технологічних зон 

2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеха для обслуговування заводу 

(цехів), транспортування бетонної суміші 

2.5.2 Вибір типу та розрахунок необхідного формовочного обладнання, 

обґрунтування режиму роботи підприємства 

2.5.3 Вибір типу, визначення необхідності в устаткування для інтенсифікації 

твердіння бетону у виробах, обґрунтування режиму їх роботи 

2.5.4 Проектування ділянки доводки, оздоблення , ремонту та комплектації 

виробів 

2.5.5 Розрахунок площин внутрішньоцехового транспорту 

2.5.6 Поопераційний контроль якості готової продукції 

2.6 Визначення вантажопідйомності, виду та кількості одиниць 

внутрішньоцехового транспорту 

2.7 Компоновка технологічної лінії 

2.8 Складання технологічної карти на виготовлення базового виробу 

2.9 Проектування арматурного цеха 

2.10 Проектування складів вихідних матеріалів та готової продукції 

3 Технологічне механічне обладнання 

4 Технологічне теплотехнічне обладнання 

5 Автоматизація технологічних процесів 

6 Наукові дослідження 

7 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 
 Загальні висновки 
 Список використаних джерел інформації. 
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ДОДАТОК Б 
 

Зміст пояснювальної записки для профілізації «Технології виробництва 

стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів» 
 

 Вступна частина 

1 Техніко-економічне обґрунтування проекту 

1.2 Вихідні дані для проектування 

1.3 Характеристика випускаємої продукції 

2 Технологічна частина 

2.1 Розробка технологічної схеми 

2.2 Вибір сировинних матеріалів та напівфабрикатів 

2.3 Визначення составу та технологія приготування формовочної суміші 

2.4 Забезпечення виду, форми та розміру базового виробу 

2.5 Формування та закріплення структури та експлуатаційних властивостей 

матеріалів і виробів 

2.6 Надання матеріалам та виробам спеціальних структури тв. властивостей 

2.7 Проектування ділянки доводки, оздоблення , ремонту та комплектації 

виробів, а також надання спеціальних властивостей 

2.8 Розрахунок площин та об’ємів цехових складів та складів готової 

продукції 

2.9 Визначення вантажопідйомності, виду та кількості одиниць 

технологічного транспорту 

2.10 Розробка технологічної схеми в агрегатах та транспортних зв’язках. 

Розміщення технологічного обладнання 

2.11 Складання технологічної карти виготовлення базового матеріалу або 

виробу 

3 Технологічне механічне обладнання 

4 Технологічне теплотехнічне обладнання 

5 Автоматизація технологічних процесів 

6 Наукові дослідження 

7 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 

 Загальні висновки 

 Список використаних джерел інформації 
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ДОДАТОК В 
 

Зміст пояснювальної записки для профілізації «Технології ремонту та 

експлуатації будівельних конструкцій» 
 

 Вступна частина 

1 Техніко-економічне обґрунтування постановки задачі ремонту 

будівельних конструкцій будівель (споруд) 

1.2 Вихідні дані для проектування 

1.3 Особливості технології натурних обстежень 

2 Технологічна частина 

2.1 Технологічна схема ремонту 

2.2 Визначення режиму роботи підрозділів, які виконують ремонт 

2.3 Вибір сировини, напівфабрикатів  та готових матеріалів для виробництва 

ремонто-будівельних робіт 

2.4 Підготовка конструкцій, які підлягають відновленню до проведення 

ремонтних робіт 

2.5 Посилення будівельних конструкцій 

2.6 Відновлення захисного шару (первинного захисту) залізобетонних 

конструкцій 

2.7 Відновлення протикорозійних покриттів (вторинного захисту) 

2.8 Складання технологічної карти виробництва ремонто-будівельних робіт 

2.9 Проектування складів матеріалів для виробництва ремонто-будівельних 

робіт 

3 Технологічне механічне обладнання 

4 Наукові дослідження 

5 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 

6 Заключна частина 

 Список використаних джерел інформації. 
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ДОДАТОК Г 

 

Зміст пояснювальної записки для профілізації «Технології зведення 

монолітних залізобетонних конструкцій» 
 

 Вступна частина 

1 Техніко-економічне обґрунтування будівництва (возведення) будівлі, 

споруди, конструкції 

1.2 Вихідні дані для проектування 

1.3 Характеристика продукції, що випускається 

2 Технологічна частина 

2.1 Розробка технології возведення споруди (будівлі) 

2.2 Режим роботи будівництва та його окремих підрозділів 

2.3 Вибір сировини, основних матеріалів та напівфабрикатів для 

возведення конструкцій, їх технічні характеристики 

2.4 Підбор состава бетону для возведення споруди (будівлі), номенклатури 

бетонного заводу, розрахунок необхідної бетонної суміші, складання 

матеріального балансу 

2.5 Розрахунок технологічних переділів 

2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеха для обслуговування 

будівництва 

2.5.2 Вибір типу та розрахунок необхідності опалубки, обґрунтування 

технології та темпу возведення конструкцій 

2.5.3 Вибір типу, визначення необхідності в устаткування для забезпечення 

твердіння бетону у конструкціях в різні часи року 

2.5.4 Розрахунок площин приоб’єктних складів 

2.5.5 Поопераційний контроль якості бетону в конструкціях 

2.5.6 Складання технологічної карти на возведення основних конструкцій 

2.5.7 Проектування посту виготовлення арматурних каркасів 

3 Технологічне механічне обладнання 

4 Наукові дослідження 

5 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 

6 Загальні висновки 
 Список використаних джерел інформації 
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ДОДАТОК Д 
 

Приклад оформлення титульного аркуша пояснювальної записки 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-6.01 
 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних  

матеріалів та виробів 
 
 

 
 

КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

 

з «Проектування підприємств галузі» 

на тему:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 
Студента (ки) ___ курсу ____ групи 

спеціальність 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» 

професійне спрямування «Технології 

будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів» 

___________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник _доцент, к.т.н. Латорець К.В.__ 
 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

Члени комісії     _______________  _____К.В.Латорець  
                                                                                                                              (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

м. Харків – 20___ рік 
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ДОДАТОК Ж 

Бланк завдання на комплексний курсовий проект 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

Факультет    механіко-технологічний, центр заочного навчанняр 

Кафедра Фізико-хімічної механіки і технології будівельних матеріалів та виробів 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  

Професійне спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

        ЗАТВЕРДЖУЮ: 

             Зав. кафедрою ФХМ та ТБМВ р 

             проф. СоповВ.П.____________ 

                ______________ 
           (підпис) 
             «____»    ____________   20___ р. 

 

ЗАВДАННЯ 
на комплексний курсовий проект 

з дисципліни: «Проектування підприємств галузі» 

студенту групи Т-_____ 

 

____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 

 

1.Тема комплексного курсового проекту (роботи) _________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Термін здачі студентом закінченого ККП ______________________________ 

3. Вихідні дані до проекту  номенклатура продукції, яка виробляється, техніко-

економічне обґрунтування ефективності обраного варіанту, продуктивність 

технологічної лінії, сировинна база, транспортні зв’язки, режим роботи підприємства 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить 

розробити) ТЕО, вихідні дані для проектування, розробка технологічної частини, 

розрахунок теплотехнічного обладнання, механічного обладнання, автоматизація 

виробничих процесів, фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів, техніко-

економічна оцінка проекту 
 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)  
план цеху, розрізи цеху, технологічна карта на виріб, технологічна схема 

виробництва, механічне обладнання, агрегат теплової обробки, автоматизація 

технологічних  процесів 
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6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що 

стосуються їх 

№ 

з/п 
Розділ 

Кіл-ть 

годин 

за навч. 

планом 

Консультант 

Підпис, дата 

Завдання 

видав 

Завдання 

прийняв 

1 Проектування підприємств 

галузі 
108 Доц. Латорець К.В. 

 

 
 

2 Технології будівельних 

конструкцій, виробів і 

матеріалів 

108 

Доц. Гіль Ю.Б. 

Доц. Макаренко О.В. 

Доц. Сінякін А.Г. 

  

3 Контроль виробництва 

будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів 

72 Доц. Макаренко О.В. 

  

4 Технологічне механічне та 

теплотехнічне обладнання 
72 Проф. Балера М.Д. 

  

5 Фізико-хімічна механіка 

будівельних матеріалів 
72 Ас. Кабусь О.В. 

  

6 Автоматизація технологічних 

процесів 
36 Проф. Журавльов Ю.В. 

  

7 Організація та економіка галузі 
72 

Доц. Гольтерова Т.А. 

 

  

 

7. Дата видачі завдання ___________20___ р. 

 

            Керівник ________________ Латорець К.В. 
            (підпис) 

             Завдання прийняв до виконання _________ 
                (підпис) 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

Назва етапів комплексного курсового проекту 
Термін виконання 

етапів проекту 
Примітка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

Студент ________________  

 _____________ 
   (підпис)   (ФІБ) 

 

Керівник ККП   _____________  Латорець К.В. 
   (підпис) 
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ЗМІСТ 
  Стор. 

 Вступ 3 

1 Загальні вказівки 4 

2 Тематика комплексних курсових проектів 5 

3 Склад комплексних курсових проекту 6 

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини 

комплексного курсового проекту для профілізації «Технології виробництва 

збірного залізобетону» 

7 

4.1 Вступна частина 7 

4.1.1 Техніко-економічне обґрунтування будівництва або реконструкції 

підприємства, що проектується 

7 

4.1.2 Вихідні дані для проектування 7 

4.1.3 Характеристика продукції, що випускається 8 

4.2 Технологічна частина 8 

4.2.1 Розробка технологічної схеми виробництва 9 

4.2.2 Режим роботи підприємства і його окремих підрозділів 9 

4.2.3 Вибір сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для виробництва 

виробів, їх технічна характеристика 

9 

4.2.4 Підбір складу бетону для виробництва виробів номенклатури заводу, 

розрахунок потреби бетонної суміші, складання матеріального балансу 

10 

4.2.5 Розрахунок технологічних зон 11 

4.2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеху для обслуговування заводу або 

блоку цехів, транспортування бетонної суміші 

11 

4.2.5.2 Вибір типу і розрахунок потреби формувального обладнання, 

обґрунтування режиму роботи обладнання 

12 

4.2.5.3 Вибір типу, визначення потреби в установках для інтенсифікації тверднення 

бетону у виробах, обґрунтування режиму їх роботи 

12 

4.2.5.4 Проектування ділянки доведення, обробки, ремонту та комплектації виробів 13 

4.2.5.5 Розрахунок площ внутрішньо цехових складів 13 

4.2.5.6 Поопераційний контроль якості готової продукції 13 

4.2.6 Визначення вантажопідйомності, виду і кількості одиниць 

внутрішньоцехового транспорту 

14 

4.2.7 Компонування технологічної лінії 14 

4.2.8 Складання технологічної карти на виготовлення базового виробу 14 

4.2.9 Проектування арматурного цеху 15 

4.2.10 Проектування складів вихідних матеріалів і готової продукції 15 

4.3 Технологічне механічне обладнання 16 

4.4 Технологічне теплотехнічне обладнання 16 

4.5 Автоматизація технологічних процесів 16 

4.6 Наукові дослідження 17 

4.7 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 17 

4.8 Загальні висновки 18 

4.9 Графічна частина проекту 18 

4.10 Список використаних джерел інформації 19 

5 Зміст розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини 

комплексного курсового проекту для профілізації «Технології виробництва 

стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів» 

19 

5.1 Вступна частина 19 

5.1.1 Техніко-економічне обґрунтування проекту 19 

5.1.2 Вихідні дані для проектування 19 
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5.1.3 Характеристика продукції, що випускається 20 

5.2 Технологічна частина 21 

5.2.1 Розробка технологічної схеми 21 

5.2.2 Вибір сировинних матеріалів і напівфабрикатів 22 

5.2.3 Визначення складу та технологія приготування сировинної формувальної 

суміші 

22 

5.2.4 Забезпечення виду, форми і розмірів базового виробу 23 

5.2.5 Формування та закріплення структури й експлуатаційних властивостей 

матеріалів і виробів 

24 

5.2.6 Надання матеріалам і виробам спеціальних структури і властивостей 24 

5.2.7 Проектування ділянки доведення, обробки, ремонту та комплектації 

виробів, а також надання спеціальних властивостей 

25 

5.2.8 Розрахунок площ і обсягів цехових складів і складів готової продукції 25 

5.2.9 Визначення вантажопідйомності, виду та кількості технологічного 

транспорту 

25 

5.2.10 Розробка технологічної схеми в агрегатах і транспортних зв'язках. 

Розміщення технологічного обладнання 

26 

5.2.11 Складання технологічної карти виробництва базового матеріалу або виробу 26 

5.3 Технологічне механічне обладнання 27 

5.4 Технологічне теплотехнічне обладнання 27 

5.5 Автоматизація технологічних процесів 27 

5.6 Наукові дослідження 27 

5.7 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 27 

5.8 Загальні висновки  27 

5.9 Список використаних джерел інформації 28 

5.10 Графічна частина проекту 28 

6 Зміст розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини 

комплексного курсового проекту для профілізації «Технології ремонту і 

експлуатація будівельних конструкцій 

29 

6.1 Вступна частина 29 

6.1.1 Техніко-економічне обґрунтування постановки задачі ремонту будівельних 

конструкцій будівлі (споруди) 

29 

6.1.2 Вихідні дані для проектування 30 

6.1.3 Особливості технології натурних обстежень 30 

6.2 Технологічна частина 32 

6.2.1 Технологічна схема ремонту 32 

6.2.2 Визначення режиму роботи підрозділу, що виконує ремонт 33 

6.2.3 Вибір сировини, напівфабрикатів і готових матеріалів для виробництва 

ремонтно-будівельних робіт 

33 

6.2.4 Підготовка конструкцій, що підлягають відновленню, до проведення 

ремонтних робіт 

33 

6.2.5 Посилення будівельних конструкцій 35 

6.2.6 Відновлення захисного шару (первинного захисту) залізобетонних 

конструкцій 

36 

6.2.7 Відновлення протикорозійних покриттів (вторинної захисту) 37 

6.2.8 Складання технологічної карти виконання ремонтно-будівельних робіт 37 

6.2.9 Проектування складів матеріалів для виробництва ремонтно-будівельних 

робіт 

38 

6.3 Технологічне механічне обладнання 38 

6.4 Технологічне теплотехнічне обладнання 38 

6.5 Наукові дослідження 39 
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6.6 Організація і економічна оцінка технологічних рішень проекту 39 

6.7 Загальні висновки 40 

6.8 Список використаних джерел інформації 40 

6.9 Графічна частина проекту 40 

7 Зміст розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини 

комплексного курсового проекту для профілізації «Технології зведення 

монолітних залізобетонних конструкцій» 

41 

7.1 Вступна частина 41 

7.1.1 Вихідні дані для проектування 41 

7.1.2 Характеристика продукції, що випускається 42 
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