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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

1.1  Мета виконання комплексного курсового проекту 

 

 

Виконання комплексного курсового проекту сприяє поглибленню і 

закріпленню теоретичних знань і практичних навичок, отриманню навичок 

аналітичного мислення з дисциплін «В’яжучі  речовини» та «Заповнювачі для 

бетонів», набутих студентами під час лекційних, практичних і лабораторних 

занять. Під час виконання комплексного курсового проекту студенти детально 

вивчають технологічний процес виробництва заданих видів в’яжучої речовини 

та заповнювачу для бетонів, ознайомлюються з принципами розрахунку 

параметрів виробництва, розраховують матеріальні баланси та фонди робочого 

часу, обирають і розраховують кількість необхідного технологічного 

обладнання, складів і бункерів, набувають навичок щодо користування 

технічною, довідковою і нормативною літературою.  

Під час виконання комплексного курсового проекту студенти мають 

обирати сучасні технологічні схеми виробництва, обґрунтовувати прийняті 

технологічні рішення, передбачати використання ефективного обладнання, 

впроваджувати матеріало- та енергозберігаючі рішення, приділяти увагу 

забезпеченню економічності та екологічності виробництва.  

Особливу увагу при виконанні комплексного курсового проекту слід 

приділяти таким питанням: вибору способу виробництва заданих видів 

в’яжучої речовини та заповнювачу для бетонів, які забезпечують виготовлення 

матеріалів із заданими властивостями; вибору оптимальних технологічних 

параметрів виробництва; технологічному забезпеченню виробництва 

сучасними агрегатами та обладнанням; розробці рекомендацій щодо найбільш 

доцільних галузей застосування продукції, яка виготовляється.  

 

 

1.2 Завдання на проектування 
 

 

Об’єктами комплексного курсового проекту є заводи або ділянки 

промислових комплексів, що виробляють мінеральні в’яжучі речовини та 

заповнювачі для бетонів.  

Завдання на комплексний курсовий проект видається кожному студентові 

індивідуально. Варіант завдання обирається студентом згідно з порядковим 

номером у списку групи. Варіанти завдань наведено в додатку А. 

В завданні на проектування зазначається: тема комплексного курсового 

проекту; номенклатура продукції, яка виготовляється (задані види в’яжучої 

речовини та заповнювачу для бетонів); вид сировини, характеристика умов, які 

впливають на спосіб виробництва та вибір устаткування; вид основного 
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агрегату, спосіб виробництва або технологічна схема виробництва; 

запланований річний випуск продукції, яка виготовляється. 

 

 

1.3  Склад і обсяг комплексного курсового проекту 

 

 

Комплексний курсовий проект з дисциплін «В’яжучі  речовини» та 

«Заповнювачі для бетонів» складається з розрахунково-пояснювальної записки 

обсягом 40-70 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman 12 або 14, 

міжстроковий інтервал 1) і графічної частини обсягом два аркуші формату 

А1(594×841 мм).  

Розрахунково-пояснювальна записка виконується в рукописному або в 

комп’ютерному варіанті згідно з нормативними вимогами.  

Титульний аркуш і бланк завдання розрахунково-пояснювальної записки 

оформляються згідно з додатками Б і В.  

Рекомендований зміст розрахунково-пояснювальної записки наведено в 

додатку Д. 

Викладання основних питань проекту слід робити відповідно до 

методичних вказівок.  Розрахунково-пояснювальна записка має мати у своєму 

складі вступ, перший розділ «Виробництво заданого виду в’яжучої речовини», 

другий розділ «Виробництво заданого виду заповнювачу для бетонів», список 

використаних джерел інформації.  

У вступі описують роль в’яжучих речовин і заповнювачів у бетоні, 

сучасний рівень і перспективи розвитку виробництва в’яжучих речовин і 

заповнювачів для бетонів, актуальність роботи, яка виконується, обґрунтування 

виробництва (роль і значення заданих видів в’яжучої речовини і заповнювачу 

для бетонів в будівельній індустрії, потреби у виробництві заданих видів 

в’яжучої речовини і заповнювачу для бетонів, наявність сировини, палива, 

транспорту тощо). Наприкінці вступу викладають мету проектування 

виробництва заданих видів в’яжучої речовини та заповнювачу для бетонів, 

продуктивність заводу або цеху.  

Розділи «Виробництво заданого виду в’яжучої речовини» та  

«Виробництво заданого виду заповнювачу для бетонів» виконують згідно з 

даними методичними вказівками.  

У списку джерел інформації наводять використані підручники, навчальні 

посібники, довідники, нормативні документи й ін.  

В тексті мають бути посилання на використовувану технічну і 

нормативну літературу. Таблиці і рисунки мають мати номери і найменування 

згідно з нормативними вимогами. 

Графічна частина має містити у собі технологічні схеми виробництва 

заданого виду в’яжучої речовини (аркуш 1) та заданого виду заповнювачу для 

бетону (аркуш 2), виконані в аксонометрії. Експлікації технологічних схем 

наводяться як додатки у складі розрахунково-пояснювальної записки.  
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1.4  Порядок виконання комплексного курсового проекту 

 

 

Після отримання індивідуального завдання студент має ознайомитися з 

методичними вказівками, технічною і нормативною літературою і розпочати 

виконання комплексного курсового проекту. Виконання комплексного 

курсового проекту здійснюється поетапно згідно з календарним планом 

протягом дванадцяти тижнів. Рекомендується такий порядок виконання 

комплексного курсового проекту: 

 ознайомитися з індивідуальним завданням, даними методичними 

вказівками і графіком виконання комплексного курсового проекту; 

 вивчити відповідну навчальну, технічну та нормативну літературу; 

 виконати та оформити розрахунково-пояснювальну записку 

комплексного курсового проекту; 

 виконати та оформити графічну частину комплексного курсового 

проекту; 

 підготувати доповідь і захистити комплексний курсовий проект. 

 

 

1.5  Консультації і захист комплексного курсового проекту 

 

 

Головна мета консультацій - допомогти студенту набути навичок 

самостійної роботи з довідниками, нормативною літературою, монографіями, 

підручниками, статтями в журналах. На консультаціях студенти повинні 

звертатися до викладача зі своїми рішеннями. 

Студент повинен виконувати окремі розділи проекту у відповідні 

терміни, встановлені викладачами. Студент повинен приходити на консультації 

для контролю виконання індивідуального завдання. Студент захищає свій 

проект перед комісією у присутності студентів. 

До захисту студент надає розрахунково-пояснювальну записку та 

графічну частину, підписані консультантами. Під час захисту розрахунково-

пояснювальну записку необхідно надати комісії, а плакати графічної частини 

розвісити на стенді. Матеріали захищених комплексних курсових проектів 

зберігаються на кафедрі, а потім передаються в архів університету. 

Оцінювання виконання і захисту комплексного курсового проекту 

здійснюється за кредитно-трансферною системою організації навчального 

процесу, яка передбачає оцінювання результатів виконання і захисту 

комплексного курсового проекту за шкалами університету, національною та 

ECTS. Виконання і захист комплексного курсового проекту оцінюється до 100 

балів за шкалою вищого навчального закладу та за відповідними рівнями 

оцінювання національної шкали та шкали ECTS (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 – Відповідність між шкалами оцінювання знань студента за 

шкалами університету, національною та ECTS 

 

Оцінка за шкалою 

університету 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Виконання і захист комплексного курсового проекту студентом 

оцінюється за двома змістовими модулями в 50 балів кожен за шкалою 

університету з відповідним оцінюванням кожного модуля за національною 

шкалою (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 – Відповідність між шкалами для оцінювання знань студента 

за  результатами виконання змістових модулів 

 

Національна шкала Шкала ЄКТС 

Університетська шкала 

оцінювання модуля в балах 

50 

Відмінно А 45-50 

Добре 
В 41-44 

С 37-40 

Задовільно 
D 32-36 

Е 30-31 

Незадовільно FX 18-29 

Неприйнятно F 1-17 

 

 

Перший змістовий модуль в межах від 1 до 50 балів оцінюється за 

результатами виконання і захисту першого розділу комплексного курсового 

проекту з дисципліни «В’яжучі  речовини». Розподіл балів, які отримують 

студенти, за виконання і захист розділу комплексного курсового проекту з 

дисципліни «В’яжучі  речовини» наведено в таблиці 1.3 
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Таблиця 1.3 - Розподіл балів, які отримують студенти, за виконання і 

захист розділу комплексного курсового проекту з дисципліни «В’яжучі  

речовини» 
 

Розрахунково-

пояснювальна записка 

розділу «Виробництво 

заданого виду 

в’яжучої речовини»  

Ілюстративна 

частина розділу 

«Виробництво 

заданого виду 

в’яжучої речовини»   

Захист розділу 

«Виробництво 

заданого виду 

в’яжучої речовини»   

Сума 

12…20 6…10 12…20  30…50 

 

 

Другий змістовий модуль в межах від 1 до 50 балів оцінюється за 

результатами виконання і захисту другого розділу комплексного курсового 

проекту з дисципліни «Заповнювачі для бетонів». Розподіл балів, які 

отримують студенти, за виконання і захист розділу комплексного курсового 

проекту з дисципліни «Заповнювачі для бетонів» наведено в таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 - Розподіл балів, які отримують студенти, за виконання і 

захист розділу комплексного курсового проекту з дисципліни «Заповнювачі для 

бетонів» 
 

Розрахунково-

пояснювальна записка 

розділу «Виробництво 

заданого виду 

заповнювачу для 

бетонів»  

Ілюстративна 

частина розділу  

«Виробництво 

заданого виду 

заповнювачу для 

бетонів»   

Захист розділу 

«Виробництво 

заданого виду 

заповнювачу для 

бетонів»   

Сума 

12…20 6…10 12…20  30…50 
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2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СКЛАДАННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ РОЗДІЛУ 

«ВИРОБНИЦТВО ЗАДАНОГО ВИДУ В’ЯЖУЧОЇ РЕЧОВИНИ» 

 

 

2.1  Номенклатура продукції, властивості в’яжучих 

 

В цьому підрозділі уточнюють вид в’яжучого, яке виготовляють, його 

характеристики (хімічний та мінеральний склад, тонкість помелу або питома 

площа поверхні, терміни тужавіння, марка або сорт матеріалу, галузь 

застосування, довговічність). Дають посилання на нормативну літературу. 

 

 

2.2 Характеристика сировини 

 

 

Вказують вид сировини (хімічний, мінеральний склад, присутність 

домішок, крупність, твердість, міцність, щільність породи, вологість). 

Виконують оцінку якості сировинних матеріалів згідно з нормативними 

вимогами (ДСТУ). 

 

 

2.3 Вибір засобів виробництва і розробка технологічної схеми 

 

 

Цей підрозділ розпочинають з аналізу відомих у практиці способів 

виробництва заданого виду в’яжучої речовини. Якщо спосіб виготовлення 

запропонований у завданні, то надають оцінку переваг і недоліків цього 

способу. На форматі А4 (297×210) креслять площинну технологічну схему, 

розпочавши зі складів сировини та закінчуючи складом готової продукції. 

Приклади технологічних схем виробництва в’яжучих речовин наведено в 

додатку Е (рисунки Е.1-Е.10). 

Опису технологічної схеми передує теоретичне обґрунтовування усіх 

технологічних операцій, з яких складається процес виробництва в’яжучої 

речовини. До них належать: подрібнення матеріалу, збагачування, сортування, 

дозування, гомогенізація, корегування, сушка, випал, помел тощо. 

Для всіх технологічних операцій наводять відповідні параметри 

(наприклад, температура, тиск, вологість, тривалість дії тощо). Вказують види 

агрегатів, машин та іншого обладнання.  

Розроблена технологічна схема надалі має бути основою для розрахунків 

кількості сировини та обладнання за технологічними переділами. 

 

 

 



 

9 

 

2.4 Вибір режиму роботи заводу і розрахунок фонду часу роботи 

обладнання та робітників 

 

 

Режим роботи заводу (цеху, відділення) характеризується кількістю 

робочих діб на рік, змін на добу, тривалістю зміни в годинах і встановлюється 

відповідно до трудового законодавства за нормами технологічного 

проектування підприємств в’яжучих речовин.  

Правильний вибір режиму роботи заводу дозволяє забезпечити виконання 

виробничої програми за оптимальними затратами робочого часу і матеріальних 

ресурсів, енергії, що позитивно позначається на собівартості готової продукції. 

Залежно від характеру виробництва на заводі може бути прийнятий двозмінний 

або тризмінний режим роботи. Двозмінний режим може бути прийнятим тільки 

за перервним характером виробничого процесу. При цьому доцільно 

організовувати дві однаково завантажені зміни, а у третю виконувати ремонтні 

роботи та підготовку  обладнання до роботи. 

Тризмінний режим роботи може застосуватися як при перервному, так і 

при безперервному технологічному процесі. Слід пам’ятати, що третя зміна 

найменш  ефективна за продуктивністю і найбільш небезпечна з точки зору 

безпеки праці. Тому при проектуванні нового заводу з перервним 

технологічним циклом виробництва не рекомендується застосовувати 

тризмінний режим роботи.  

Для безперервного технологічного процесу (наприклад, випал клінкеру в 

обертовій печі) має бути встановлений тризмінний режим з чотирьох 

бригадним способом обслуговування: три бригади працюють позмінно, а 

четверта – відпочиває. Робоча зміна триває 8 годин. 

Рекомендуються такі режими роботи заводу: 

 для підготовчих (відділень подрібнення та сортування) і помольних 

відділень – двозмінний з 262 робочими днями на рік; 

 для цеху випалу з обертовими і шахтними печами – тризмінний з 

безперервним тижнем; 

 для цехів варки гіпсу в гіпсоварильних котлах, у демпферах, у 

самозапарниках – за перервним тижнем з двома або з трьома змінами; 

 для складів сировини та готової продукції з застосуванням 

залізничного транспорту – тризмінний з 365 робочими днями на рік, а з 

застосуванням  автотранспорту – дво-  або тризмінний з 262 робочими днями на 

рік. 

Робоча доба - це встановлена законодавством тривалість робочого тижня. 

Робочий час - це  період, коли робітник присутній на виробництві у зв’язку з 

виконанням робочих обов’язків.  

Робочий тиждень складає п’ять днів тривалістю робочого дня 8 годин, але 

при тому, що кожен восьмий тиждень має один вихідний день. 

Фонд робочої доби – це норма робочої доби за відповідний обліковий 

період (рік, місяць, тиждень й ін.). Він залежить від режиму роботи. 
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Розрізняють річний фонд робочого часу робітників та річний фонд 

робочого часу роботи обладнання. 

Існує три види робочого часу: календарний, номінальний і дійсний. 

Календарний фонд робочого часу (Fk) для одиниці обладнання або одного 

робітника визначають добутком календарних діб у році на 24 години на добу за 

формулою (2.1) у звичайному році та формулою (2.2) у високосному році, 

годин: 

 

876024365Дk tДF
 ,                            (2.1) 

                            
 

878424366ДK tДF  ,                           (2.2) 

 

де  Д – кількість діб у заліковому періоді; 

 tд  – кількість годин у добі. 

 

Номінальний (режимний) фонд  робочого часу  (Fн), який залежить від 

кількості робочих діб у році та прийнятого режиму (змінності) роботи 

підприємства, визначають за формулою (2.3), годин: 

 

ззнн nt)ДД(F ,                                  (2.3) 

 

де  Дн – кількість неробочих (вихідних і святкових) діб на рік за перервного 

режиму роботи (Дн =105); 

tз – тривалість робочої зміни, годин (tз=8); 

nз – кількість змін на добу (1, 2 або 3), при визначенні номінального фонду  

робочого часу для робочих nЗ =1. 

 

Розрахунки показують, що при 40-годинному робочому тижні Fн  складає 

2096 годин. 

Дійсний (розрахунковий) фонд робочого часу (Fд) робітника визначають 

із його номінального фонду робочого часу з урахуванням відпустки та інших 

планових невиходів на роботу (відпустка на навчання, хвороба, годування 

немовля й ін.) за формулою (2.4), годин:  

 

Д Н nF F t ,                                                (2.4)         

 

де  tn  – неминучі втрати робочого часу за поважних причин, tn=0,8…0,9. 

 

Тривалість основної відпустки може бути 15, 18, 24 доби. Тривалість 

невиходів  на  роботу  з  різних  причин  можна приймати від 0,2 до 12 діб.  

Балансом робочого часу є кількість діб і годин, які повинен відробити 
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робітник (рік, місяць, тиждень та інші). 

Дійсний (розрахунковий) фонд робочого часу (Fд) обладнання визначають 

з урахуванням втрат часу на його ремонт. Ці врахування виконують за 

допомогою коефіцієнта  використання обладнання: 

 для кульових млинів цехів помелу – 0,83; 

 для цехів з гіпсоварильними котлами – 0,86; 

 для цехів з обертовими печами – 0,88; 

 для цехів з шахтними печами – 0,90; 

 для цехів грубого і середнього подрібнення матеріалів, сортування, 

збагачення – 0,87. 

Результати розрахунку фондів робочого часу (Fн , Fн ,  Fр) заносять до 

таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Фонди робочого часу робітника і обладнання 

 
Найменування 

цеху, 

відділення 

технологічного 

переділу 

Характеристика режиму 

роботи 
Фонд робочого часу, годин 

Кількість 

робочих 

днів у 

році 

Кіль-

кість 

змін на 

добу 

Трива-

лість 

зміни 

Кален-

дарний 

Fн 

Номінальний 

(режимний) 

Fн 

Дійсний  

(розрахунко- 

вий) Fр 

для 

робо-

чих 

для 

облад-

нання 

для 

робо- 

чих 

для 

облад-

нання 

Цех 

подрібнення 
262 2 8 8760 2096 4192 

1950 

(трива-

лість 

відпус-

тки 18 

днів) 

3647 

(при кое-

фіцієнті 

вико-

ристання 

облад- 

нання 

0,87) 

 

 

2.5  Розрахунок споживання сировини 

 

 

В цьому підрозділі необхідно обчислити: 

 кількість сировини та напівпродуктів в сухому стані та з урахуванням  

природної і виробничої вологості); 

 витрати сировини і напівпродуктів на річну програму кожного цеху з 

урахуванням виробничих втрат матеріалів і відходів продукції (матеріальний 

баланс).  

Матеріальний баланс розраховують для кожної технологічної операції, 

тобто операції подрібнення, відсіву дрібняку, збагачення, сушки, випалу тощо. 

Приклади розрахунків матеріальних балансів виробництва в’яжучих речовин 

наведено в додатку Ж (приклади 1-4). 
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Доходна частина матеріального балансу визначає масу сировини, що 

надходить у виробництво, а витратна частина – масу отриманої готової 

продукції і різного роду втрати  у процесі переробки даної сировини. 

Усі виконані розрахунки послідовно викладають у записці, а їхні кінцеві 

результати зводять до таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Кількість витрат матеріалу 

 

№ 

п/п 
Матеріал 

Одиниці 

вимірювання 

Витрати за: 

годину зміну добу рік 

1       

2       

3       

 

 

2.6  Визначення продуктивності кожного технологічного переділу 

(цеху, відділення, складу) 

 

 

Згідно з прийнятим режимом виробництва послідовно обчислюють 

продуктивність кожного технологічного переділу, починаючи зі складу готової 

продукції і закінчуючи складом сировини (у напрямку, протилежному 

технологічному процесу). 

Початкова цифра (N – річна продуктивність заводу) вказана в 

індивідуальному завданні (додаток А). Продуктивність цеху помелу з 

обчисленням витрат матеріалу за одиницю часу (Nдоб, Nзм, Nг) вираховують за 

формулами (2.5-2.7), т або м
3
: 

 

Д

N
Nдоб  ,                                                (2.5)    

 

ЗМ

N
N

Д n
,                                                 (2.6) 

 

r

ЗМ

N
N

Д n t ,                                       (2.7) 

 

де  N – продуктивність цеху помелу з обчисленням втрат матеріалу; 

Д – кількість діб; 

n – кількість змін; 

tзм – тривалість зміни в годинах. 
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Приклади розрахунків продуктивності цехів наведено в додатку Ж 

(приклади 1-4). Отримані дані записують у таблицю 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Продуктивність технологічних переділів 

 

№ 

п/п 

Найменування 

технологічного переділу 

(цеху, відділення) 

Одиниці 

вимірювання, 

т або м
3
 

Витрати за: 

рік добу зміну годину 

1       

2       

3       

 

 

2.7  Розрахунок споживання технологічного обладнання  

 

 

В цьому підрозділі вибирають тип основного технологічного обладнання 

та обчислюють кількість механізмів. Основним технологічним обладнанням є 

помольні агрегати, змішувачі, сушильні барабани, варильні котли, печі випалу 

тощо. Вибраний тип обладнання має забезпечувати: 

а) переробку даного виду та розмірів матеріалу (наприклад, при виборі 

щокової дробарки необхідно зазначити, що розмір кусків матеріалу, який  

надходить у дробарку, має бути не більше за 0,85 частини від розміру вхідного 

отвору дробарки); 

б) потрібні властивості матеріалів, які переробляються (тонкість помелу, 

гранулометричний склад, однорідність суміші, вологість матеріалів тощо); 

в) високу продуктивність і енергозбереження; 

г) вимоги техніки безпеки та охорони навколишнього середовища; 

д) якість готового продукту. 

Технічну характеристику обладнання приймають за довідковою 

літературою. 

У розрахунково-пояснювальній записці наводять тільки основні 

характеристики обладнання (продуктивність, габаритні розміри, 

електроємність). 

Кількість технологічного обладнання (М) обчислюють за формулою (2.8), 

штук: 

 

ЗМГ

Г

КР

N
М ,                                             (2.8) 

 

де  Nг  – потрібна продуктивність за годину (див. таблицю 2.3); 

Рг  – паспортна продуктивність механізму за годину; 

Кзм  – коефіцієнт використання обладнання протягом зміни, 0,85...0,92. 
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Результати виконаного розрахунку кількості технологічного обладнання 

наводять у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Кількість технологічного обладнання 

 

№ 

п/п 
Найменування обладнання Кількість Розрахунок 

1 Щокова дробарка  

ЗМГ

Г

КР

N
М  

2    

3    

 

Обладнання в таблиці 2.4 слід наводити послідовно у порядку його 

розташування на технологічній лінії від подачі сировинних матеріалів до 

складу готової продукції. 

 

 

2.8  Розрахунок загальнозаводських та цехових складів 

 

 

Для виробничої діяльності заводу будують загальнозаводські та цехові 

склади. Вони можуть бути експлуатаційними та резервними, виконувати 

функції основного технологічного значення (зберігання вапна, глини, гіпсового 

каменя, клінкеру тощо) і загального значення (зберігання запасного 

обладнання, допоміжних матеріалів). 

За будовою склади можуть бути відкритими, закритими і частково 

закритими. Для кускового матеріалу – штабельні, естакадно-штабельні, 

естакадно-тунельні. Для сипучих і кускових матеріалів – силосні, бункерні та 

напівбункерні.  

Вибір типу складу залежить від ряду факторів: кліматичних умов, виду 

матеріалу, терміну зберігання, організації перевезень та вантажно-

розвантажувальних робіт. 

Розміри складів мають відповідати розрахунку вантажообігу заводу. 

Вантажно-розвантажувальний фронт має бути обладнаний машинами та 

установками комплексної механізації і автоматизації робіт і складських 

операцій. 

Сировинні матеріали зазвичай доставляють на завод залізничним і 

автомобільним транспортом. 

Норми зберігання матеріалів на складах встановлені залежно від  

споживання матеріалів виробництвом на добу і складають, діб: 

 для здрібненого вапняку, гіпсу, крейди, шлаку – 5; 

 для твердого палива – 10...45, 

 для гідравлічних добавок (опоки, трепелу та інших) – 7...15; 
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 для портландцементу (на цементних заводах) – 10...15; 

 для будівельного гіпсу, вапна, місцевих в’яжучих – 5...7. 

Загальну площу складів сировини (S) розраховують за формулою (2.9), 

м
2
: 

 

діб

Н

n
S N

h ,                                          (2.9) 

 

де  Nдіб – добова потреба в матеріалах, т/добу; 

n – норма зберігання, діб; 

γн  – насипна щільність матеріалу, т/м
3
;  

h – висота укладання штабеля, м. 

 

Значення h залежить від властивостей матеріалу (кут природного укосу). 

Рекомендується приймати h = 3...5 м. Повна площа складу враховує проходи 

між штабелями і майданчиками для робіт вантажно-розвантажувальної техніки, 

які займають 30...40% корисної площі складу. Повну площу складу (Sп) 

розраховують за формулою (2.10), м
2
: 

 

6,0

S
SП   (або 0,7).                                   (2.10) 

 

Клінкерні склади мають забезпечувати зберігання 5-ти добової потреби 

цеху помелу в клінкері.  

Склад готового продукту (цементу, будівельного гіпсу, вапна) являє 

собою сховище, яке  зроблене із залізобетону або металу у формі циліндра. Це – 

силоси, які мають діаметр Ø 8, 10, 12, 15, 18 м із співвідношенням Н/ Ø = 1,5-2. 

Місткість силосу (Vc), яка буде дорівнювати об’єму циліндра, зменшеному на 

коефіцієнт заповнення (К=0,9), розраховують за формулою (2.11), м
3
. 

 

КН
Д

VC
4

2

.                                      (2.11) 

 

Найбільш економічні силоси діаметром 10...12 м, їх місткість          

1200...1500 т. 

Для цементу кожного виду, кожної марки передбачають окремі силоси. 

Для розрахунку необхідної кількості силосів об’єм в’яжучого, який 

випускає завод за добу (таблиця 2.3), множать на кількість діб запасу та ділять 

на насипну щільність в’яжучого.  

Силоси розташовують блоками по два та більше ряди, по 4-5 силосів у 

кожному ряді або будують в одну лінію на колонах вздовж залізничної колії 

або на залізобетонних плитах на ґрунті. 
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2.9  Контроль технологічного процесу і якості продукції, що 

виготовляється 

 

 

У цьому підрозділі наводять головні положення з організації контролю 

якості сировини, якості готового продукту – в’яжучої речовини, якості усіх 

технологічних операцій. Вказують методики контролю та назви контрольних 

приборів. Усі дані наводять у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Контроль технології та властивостей в’яжучої речовини 

 

№ 

п/

п 

Параметри, 

що 

контролю-

ються 

Періодичність 

контролю 

Найменування 

методики контролю 

або назва 

контрольного 

прибору 

Місце відбору або 

місце установки 

датчика контрольного 

прибору 

     
     

     

     

     

 

 

2.10 Охорона праці, навколишнього середовища та техніка безпеки 

 

 

При проектуванні, будівництві, експлуатації нового і реконструкції 

діючого підприємства з виготовлення в’яжучих речовин необхідно керуватися 

«Загальними правилами з техніки безпеки і промислової санітарії для 

підприємств промисловості будівельних матеріалів». Розробку технологічної і 

будівельної частини проекту треба виконувати з урахуванням вимог до 

санітарної техніки і техніки безпеки. Необхідно вказувати усі можливі джерела 

травматизму і виробничих вад. 

Несприятливі умови праці можуть бути обумовлені підвищеною 

концентрацією пилу та вологи у приміщенні, недостатньою тепловою ізоляцією 

апаратів для випалу і сушіння, ненадійною огорожею рухомих частин 

механізмів тощо.  

Для боротьби з пилом технологічне і транспортне обладнання 

розміщують у герметичних кожухах, у яких усі отвори щільно закриті. Місцева 

аспірація на ділянках утворювання пилу і газу покращує роботу загальної 

системи вентиляції. Очищення газів і повітря від пилу необхідно виконувати в 

ефективних пилоосаджувальних спорудах зі ступенем очищення не менше, ніж 

98%.  

На вапнякових заводах особисту увагу слід приділяти запобіганню появи 
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у приміщенні вуглекислого газу та вапнякового пилу. 

Підвищена небезпечність отруєння має місце  на вантажних майданчиках 

шахтних і обертових печей, тому їх завантаження має виконуватися тільки 

механізмами, які не потребують участі  людини.  

Обслуговування дробарок, млинів, печей, силосів, транспортних і 

вантажно-розвантажувальних механізмів необхідно здійснювати відповідно до 

правил безпечної роботи на кожній споруді.  

Усі обертові частини приводів та інших механізмів мають бути надійно 

огороджені, струмопроводи ізольовані.  

Заходи, які проектант передбачає під час розробки технології, вибору та 

розташування обладнання, повинні враховувати умови виробничого 

травматизму, професійні захворювання і забезпечувати  безпечні умови праці 

робітників. 
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3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СКЛАДАННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ РОЗДІЛУ 

«ВИРОБНИЦТВО ЗАДАНОГО ВИДУ ЗАПОВНЮВАЧУ ДЛЯ БЕТОНУ» 

 

 

3.1 Номенклатура й основні властивості продукції, що виробляється 

 

 

Характеристику продукції, що виробляється, за номенклатурою і 

властивостями надають згідно з нормативними вимогами. Описують основні 

властивості, призначення і сфери застосування заданого заповнювача. 

 

 

3.2 Характеристика сировини 

 

 

Користуючись технічною і нормативною літературою наводять перелік 

основних і додаткових сировинних матеріалів, які рекомендовано 

використовувати для виробництва заданого заповнювача, характеризують їхні 

властивості. З урахуванням аналізу сировинної бази і теми курсового проекту 

обирають найбільш ефективні за даними умовами сировинні матеріали. 

Наводять вимоги до основної сировини, описують додаткову сировину, мету її 

введення і вплив на якість продукції. Наводять склад сировинної маси за 

вмістом компонентів.  

 

 

3.3 Обґрунтування і обрання способу виробництва 
 

 

Для обрання й обґрунтування способу виробництва розглядають існуючі 

способи виробництва заданого заповнювача, аналізують переваги й недоліки 

кожного способу. Враховуючи властивості сировини, матеріальні й енергетичні 

витрати на виробництво, вимоги до якості продукції, обирають найбільш 

ефективний за даними умовами спосіб виробництва. 

 

 

3.4 Технологічна схема виробництва, опис технологічних процесів 
 

 

Після обґрунтування й обрання способу виробництва розробляють 

принципову технологічну схему виробництва заданого заповнювача, яка надає 

уяву про послідовність технологічних операцій. Приклади технологічних схем 

виробництва заповнювачів наведено в додатку И (приклади 1-12).  

Детально описують розроблену технологічну схему виробництва 
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заданого заповнювача. При цьому обґрунтовують і описують: процес 

добування або джерела постачання основної і додаткової сировини, спосіб 

транспортування сировини на підприємство, типи сировинних складів, розподіл 

підприємства на основні відділення, транспортні зв’язки між ними, 

послідовність операцій у кожному технологічному відділенні, типи основного 

обладнання, параметри технологічних процесів, зміни властивостей матеріалів 

на кожному технологічному етапі, типи складів готової продукції. Основну 

увагу приділяють призначенню кожної технологічної операції і суті фізико-

механічних і фізико-хімічних процесів, які відбуваються.  

 

 

3.5 Розрахунок матеріального балансу 
 

 

Матеріальний баланс розраховують з метою визначення кількості 

сировини, необхідної для забезпечення заданої продуктивності підприємства, і 

кількості потрібного технологічного обладнання. Матеріальний баланс 

складають відповідно до заданої продуктивності з урахуванням технологічних 

втрат на кожному переділі. Приклади розрахунків матеріальних балансів 

виробництва заповнювачів наведено в додатку И (приклади 1-12). Технологічні 

втрати на всіх стадіях виробництва приймають згідно з нормативними і 

літературними даними або даними діючих підприємств.  

 

3.6 Режим роботи підприємства 
 

Режим роботи підприємства характеризується кількістю робочих діб на 

рік, робочих змін на добу і тривалістю робочої зміни в годинах для кожного 

відділення виробництва. Залежно від характеру виробництва може бути 

прийнято однозмінний, двохзмінний або трьохзмінний перервний (262 доби на 

рік) або безперервний (365 діб на рік)  режим роботи.  

Зазвичай для складів сировини і готової продукції, що застосовують 

залізничний транспорт приймають трьохзмінний безперервний режим роботи, а 

якщо автомобільний, то двохзмінний безперервний або перервний режим 

роботи. Для відділень термічної обробки (випалу й охолодження) приймають 

трьохзмінний безперервний режим роботи. В інших відділеннях бажаним є 

однозмінний або двохзмінний перервні режими роботи, оскільки третя зміна є 

шкідливою для обслуговуючого персоналу. На підприємствах з виробництва 

штучних пористих заповнювачів робота  підготовчих і дробильно-сортувальних 

відділень може бути організована за двохзмінним перервним режимом, якщо 

перед агрегатами термічної обробки і після них встановлені проміжні склади 

відкритого або бункерного типу достатньої місткості. У випадку неможливості 

організувати роботу підготовчих і дробильно-сортувальних відділень за 

перервним режимом приймають двохзмінний  або трьохзмінний безперервні 

режими роботи.  
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Після визначення режиму роботи кожного відділення підприємства 

обчислюють календарний, номінальний і дійсний річні фонди робочого часу. 

Календарний річний фонд робочого часу підприємства (Fк) обчислюють 

за формулою (3.1),  годин:  

 

дк tДF ,                  (3.1) 

 

де Д – кількість діб на рік (Д=365); 

     tд – кількість годин на добу (tд=24). 

Якщо рік не високосний, то Fк =365 24=8760 годин. 

Номінальний річний фонд робочого часу кожного відділення (Fн) 
обчислюють за формулою (3.2), годин: 

 

ззнн nt)ДД(F ,    (3.2) 

 

де Дн – кількість неробочих (вихідних і святкових) діб на рік за перервного 

режиму роботи (Дн =105); 

      tз –  тривалість робочої зміни, год. (tз=8); 

      nз –  кількість змін на добу (1, 2 або 3).   

 

Зазвичай для складських відділень і відділень термічної обробки Fн= Fк. 

Для інших відділень, що працюють за перервним  режимом  Fн=2080 годин              

(1 зміна) або Fн=4160 годин (2 зміни), за безперервним режимом Fн=2920 годин            

(1 зміна), Fн=5840 годин (2 зміни) або Fн=8760 годин (3 зміни). 

Дійсний річний фонд робочого часу обладнання у кожному відділенні 

(Fд) обчислюють за формулою (3.3), годин: 

 

внд kFF ,     (3.3) 

 

де kв – нормативний коефіцієнт використання обладнання, який передбачає 

витрати часу на ремонт і планові перерви (для агрегатів перервної дії 

kв=0,8...0,9, для агрегатів безперервної дії kв визначають окремо). 

 

Отримані результати записують в таблицю 3.1.  
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Таблиця 3.1 – Режим роботи підприємства 

 

Відділення Характеристика режиму 

роботи 

Номіналь-

ний річ- 

ний фонд 

робочого 

часу,  

Fн, год. 

Норматив-

ний коефі-

цієнт вико-

ристання 

обладнання, 

kв 

Дійсний

річний 

фонд  

робочого 

часу, 

Fд, год. 

Трива- 

лість 

зміни, 

tз, год. 

Кіль-

кість  

змін на  

добу, nз 

Кількість 

робочих  

діб на рік, 

Д-Дн 

       

       

       

 

Рекомендовані режими роботи підприємств з виробництва заповнювачів 

наведено в додатку К. 

 

 

3.7 Обрання і розрахунок кількості технологічного обладнання 

 

Обрання і розрахунок кількості основного технологічного обладнання 

виконують на основі розрахунку матеріального балансу, обраного режиму 

роботи підприємства, фізичних властивостей матеріалів. 

Для кожного відділення підприємства обирають основне технологічне 

обладнання, вказуючи його найменування і марку. З технічної літератури для 

кожного агрегату знаходять годинну продуктивність (а), м
3
/год. або т/год. Для 

визначення годинної продуктивності агрегатів термічної обробки з 

урахуванням марки заповнювача за насипною густиною використовують дані, 

наведені в додатку Л. Якщо марка заданого заповнювача відрізняється від 

зазначеної, то годинну продуктивність агрегату термічної обробки 

перераховують  множенням  на  об’ємний  коефіцієнт виходу продукції 

(додаток М).  

Річну продуктивність агрегату (Nа) обчислюють за формулою (3.4), м
3
/рік 

або т/рік: 

 

да FаN ,      (3.4) 

 

де а   – годинна продуктивність агрегату, м
3
/год або т/год; 

     Fд – дійсний річний фонд робочого часу агрегату, год.      

 

На основі матеріального балансу знаходять потрібну річну 

продуктивність (Nп),  м
3
/рік або т/рік. 

Потрібну кількість обладнання (n) обчислюють за формулою (3.5),  шт.: 
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а

п

N

N
n ,      (3.5) 

 

де  Nп – потрібна річна продуктивність, м
3
/рік або т/рік. 

      Nа –  річна продуктивність агрегату, м
3
/рік або т/рік. 

 

Значення n округляють до цілого завжди в більший бік. 

Правильність обрання кількості обладнання контролюють за величиною 

коефіцієнта використання ( ), який обчислюють за формулою (3.6): 

 

nN

N

а

п .      (3.6) 

 

В ідеалі величина  має наближатися до одиниці. 

У деяких випадках використання обладнання з низьким значенням 

коефіцієнта  є виправданим (за відсутності обладнання необхідної 

продуктивності, за необхідності потокового виробництва тощо). 

Результати обрання і розрахунку кількості основного технологічного 

обладнання записують у таблицю 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Обрання основного технологічного обладнання 

 

Відді-

лення 

Найме- 

нування  

і марка 

агрегату 

Годинна 

продук-

тивність 

агрегату  

(з технічної 

літератури),  

а,  

м
3
/год.  

або т/год. 

Дійсний 

річний  

фонд 

робо-

чого 

часу,  

Fд, 

год. 

Річна 

продук-

тивність 

агрегату, 

Nа=а Fд, 
м

3
/рік  

або  

т/рік 

 

Потріб- 

на річна 

продук-

тивність  

(з мат. 

балансу), 

Nп, 

м
3
/рік  

або т/рік 

Обладнання 

Кіль- 

кість, 

n, 

шт. 

Кое- 

фіці- 

єнт 

вико- 

рис-

тання, 

 

        

       

        

       

 

Після заповнення таблиці 3.2 наводять стислу технічну характеристику 

обраного обладнання. Під час обрання агрегатів для сушіння і випалу стисло 

описують основні типи сушарок і печей, які використовують для виробництва 

заданих заповнювачів. Далі обґрунтовують обрання даного типу сушарок і 

печей, наводять їхню стислу технічну характеристику. 
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3.8 Розрахунок складів і бункерів 

 

Складське відділення підприємств з виробництва заповнювачів зазвичай 

містить в собі склади сировини, напівфабрикатів, готової продукції і спеціальні 

склади. Складську зону проектують на основі планового завдання, норм запасу 

матеріалів на складі, характеристики транспортних засобів. Тип складів і вид 

вантажно-розвантажувального обладнання обирають з урахуванням місцевих 

умов, характеру матеріалу, який складується, виду зовнішнього транспорту.  

Для складування сировинних матеріалів зазвичай використовують 

конусні і штабельні склади різних типів. Кількість матеріалів на складі 

сировини визначається потужністю і режимом роботи підприємства, умовами 

постачання матеріалів, видами транспорту і режимом його роботи, відстанню 

транспортування.  

Кількість матеріалів на складі сировини (Qск) розраховують за формулою 

(3.7), м
3
: 

 

Т

kqN
Q запn

ск ,     (3.7) 

 

де Nn – кількість матеріалу на складі для забезпечення заданої річної 

продуктивності підприємства (з матеріального балансу), м
3
/рік;  

     qзап – норми запасу матеріалів на складі, діб (qзап=5...10); 

     T – тривалість планового періоду роботи підприємства на рік, діб; 

      k – поправочний коефіцієнт (k=1,3...1,5 для залізничного й річного 

транспорту; k=1,1...1,2  для автомобільного транспорту). 

 

Площу складу штабельного типу (Sск) для складування сировинних 

матеріалів визначають за формулою (3.8), м
2
: 

 

cк

ск
ск

q

Q
S ,      (3.8) 

 

де qск – норма складування матеріалу на корисній площі складу, м
3
/м

2
 

(qск=2...6);  

        – коефіцієнт використання площі складу ( =0,5…0,8). 

 

Для складування щільних заповнювачів також використовують конусні і 

штабельні склади різних типів. Кількість матеріалів на складі готової продукції 

(Qск) під час складування щільних заповнювачів визначають за формулою (3.7), 

м
3
. Площу складу штабельного типу (Sск) для складування щільних 

заповнювачів визначають за формулою (3.8), м
2
. 

Для складування штучних пористих заповнювачів використовують 
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бункерні й силосні склади. Місткість складів бункерного і силосного типів 

(Vск), які використовуються для складування штучних пористих заповнювачів, 

визначають за формулою (3.9), м
3
: 

 

з

зап1
ск

kT

qN
V ,      (3.9) 

 

де qзап – норми запасу матеріалів на складі, діб (qзап=3...5); 

      kз –  коефіцієнт заповнення бункерів або силосів (kз=0,8). 

 

 

 

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

 

 

Комплексний курсовий проект, крім розрахунково-пояснювальної 

записки містить в собі графічну частину, яка складається з двох аркушів 

формату А1 і виконується вручну олівцем або в комп’ютерному варіанті згідно 

з вимогами нормативних документів. 

Графічна частина розділу «Виробництво заданого виду в’яжучої 

речовини» зображується на аркуші А1 (594×841мм) і являє собою технологічну 

схему (додаток Д) в аксонометрії (косокутній ізометрії або прямокутній 

ізометрії), починаючи зі складів сировини та закінчуючи складом готової 

сировини. Операції з переробки матеріалів (подрібнення, сортування, сушка, 

помел, випал) зображують кресленням відповідного обладнання (в 

аксонометрії). Наприклад, щокова дробарка, грохот, молоткова дробарка, 

сушильний барабан тощо. 

Графічна частина розділу «Виробництво заданого виду в’яжучої 

речовини» має відображувати транспортно-технологічну схему виробництва 

заданого виду заповнювача, виконану в аксонометрії на аркуші А1 

(594×841мм). На аркуші розміщується все технологічне обладнання: від 

кар’єрів, запасників і складів сировини до складу готової продукції і 

транспортно-відвантажувальних шляхів із зазначенням напрямків і шляхів 

переміщення матеріалів, напівфабрикатів і виробів. Експлікація до графічної 

частини наводиться як додаток у складі пояснювальної записки. 

Під час захисту комплексного курсового проекту графічна частина має 

доповнювати розрахунково-пояснювальну записку й бути ілюстративним 

матеріалом, який забезпечує вичерпну інформацію про виробництво заданих 

видів в’яжучої речовини та заповнювачу для бетону.  
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А1 - ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ  

 

 
N 

п/п 

Тема 

комплексного 

курсового 

проекту 

Продукція, 

яка 

виготовляєтьс

я 

Сировина Вид основного агрегату, 

спосіб виробництва або 

технологічна схема 

виробництва 

Продуктивність  

N,  

т/рік або м
3
/рік 

1 2 3 4 5 6 

1 Виробництво 

будівельного 

гіпсу та 

щебеню з 

гірських порід 

типу І-1 

будівельний  

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, W=5% 

гіпсоварильний казан 

(додаток Е, рис.Е.1) 

250 000 т/рік 

щебінь з 

гірських порід 

типу І-1 

граніт технологічна схема 

виробництва щебеню з 

гірських порід типу І-1 

(додаток И, рис.И.1) 

1 400 000. м
3
/рік 

2 Виробництво 

будівельного 

гіпсу та 

щебеню з 

гірських порід 

типу І-2 

будівельний  

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, W=3% 

обертова піч 

(додаток Е, рис.Е.2)  

240 000 т/рік 

щебінь з 

гірських порід 

типу І-2 

пісковик технологічна схема 

виробництва щебеню з 

гірських порід типу І-2 

(додаток И, рис.И.2) 

1 600 000 м
3
/рік 

3 Виробництво 

технічного 

гіпсу та литого 

шлакового 

щебеню 

 

технічний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, W=4% 

демпфер 

(додаток Е, рис.Е.3) 

230 000 т/рік 

литий 

шлаковий 

щебінь 

шлаковий розплав технологічна схема 

виробництва щебеню з 

доменних шлаків 

(додаток И, рис.И.3) 

300 000 м
3
/рік 

 

4 Виробництво 

молотого 

негашеного 

вапна та  

керамзитового 

гравію  

 

молоте нега-

шене вапно 

вапняк,  

вологість, W=2,3% 

шахтна піч 

(додаток Е, рис.Е.5) 

195 000 т/рік 

керамзитовий 

гравій М500 

глинисті сланці технологічна схема 

виробництва  

керамзитового гравію 

сухим способом 

(додаток И, рис.И.4) 

95 тис.м
3
/рік 

5 Виробництво 

портланд-

цементу та 

керамзитового 

гравію 

 

портланд-

цемент 

клінкер – 94%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 6%, вологість W=15%. 

склад сировинної суміші  

(у % від сухої речовини):  

крейда – 75%,  

вологість W=26,5%;  

глина – 23%,  

вологість W=17,5%;  

огарки – 2%,  

вологість шламу W=40,9%. 

мокрий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.8) 

1 250 000 т/рік 

керамзитовий 

гравій М400 

глина, тверді та рідкі 

добавки  

технологічна схема 

виробництва  

керамзитового гравію 

пластичним способом 

(додаток И, рис.И.4) 

190 000 м
3
/рік 
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Продовження таблиці А1 
 

1 2 3 4 5 6 

6 Виробництво 

портланд-

цементу та 

глинозольного 

гравію  

портланд-

цемент 

клінкер – 85%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 5%, вологість W=5,5%, 

трепел – 10%, 

вологість W=11% 

склад сировинної суміші  

(у % від сухої речовини):  

вапняк – 78%,  

вологість W=2%;  

глина – 19%,  

вологість W=19%;  

огарки – 3,5% 

сухий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.9) 

1 050 000 т/рік 

глинозольний 

гравій М400  

 

глина, зола технологічна схема 

виробництва  

глинозольного гравію 

(додаток И, рис.И.5)  

285 000 м
3
/рік 

7 Виробництво 

шлакопорт-

ландцементу  

та шлакової 

пемзи 

 

шлако-

портланд-

цемент 

клінкер – 66,5%, 

природн. гіпсовий камінь 

– 3,5%, вологість W=25%,  

доменний шлак кислий – 

30%, вологість W=12%. 

Склад сировинної суміші  

(в % від сухої речовини):  

вапняк – 73%,  

вологість W=7%;  

глина – 25,5%,  

вологість W=18,6%;  

колошниковий пил – 1,5%. 

Механічні збитки:  

кускового матеріалу – 1%,  

порошкового матеріалу –

2,5%. 

сухий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.9) 

1 680 000 т/рік 

шлакова 

пемза М700  

шлаковий розплав технологічна схема 

виробництва шлако-

пемзового щебеню і піску 

басейновим способом 

(додаток И, рис.И.9)  

600 000 м
3
/рік 

8 Виробництво 

сульфато-

стійкого 

цементу та 

перлітового 

щебеню і піску 

сульфато-

стійкий  

цемент 

клінкер – 95%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 5%, вологість W=5%. 

склад сировинної суміші  

(у % від сухої речовини):  

вапняк – 73%,  

вологість W=6%;  

глина – 25%,  

вологість W=25,5%;  

огарки – 2%,  

вологість шламу W=42% 

мокрий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.8) 

850 000 т/рік 

перлітовий 

щебінь і пісок 

М300   

 

перлітова порода технологічна схема 

виробництва перлітового  

щебеню і піску 

(додаток И, рис.И.11) 

90 000 м
3
/рік 
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Продовження таблиці А1 
 

1 2 3 4 5 6 

9 Виробництво 

кольорового 

портланд- 

цементу та 

перлітового 

піску  

 

кольоровий 

портланд-

цемент 

клінкер – 75%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 5%, вологість W=5%, 

пігмент (солі кобальту) – 

20%, 

склад сировинної суміші  

(у % від сухої речовини):  

крейда – 72%,  

вологість W=16%;  

каолін – 28%,  

вологість W=18% 

сухий спосіб  

(додаток Е, рис.Е.9) 

550 000 т/рік 

перлітовий 

пісок М100 

перлітова порода технологічна схема вироб-

ництва перлітового піску 

(додаток И, рис.И.12) 

190 000 м
3
/рік 

10 Виробництво 

портланд-

цементу та 

термолітового 

щебеню і піску 

портланд-

цемент 

клінкер – 84%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 6%, вологість W=7%, 

трепел – 10%, 

вологість W=12% 

склад сировинної суміші 

(у % від сухої речовини):  

вапняк – 77%,  

вологість W=5%;  

глина – 18%,  

вологість W=18%;  

огарки – 5% 

сухий спосіб  

(додаток Е, рис.Е.9) 

1 400 000 т/рік 

термолітовий 

щебінь і пісок 

М800  

 

опока технологічна схема 

виробництва 

термолітового  

щебеню і піску  

(додаток И, рис.И.10) 

180 000 м
3
/рік 

11 Виробництво 

будівельного 

гіпсу та 

щебеню з 

гірських порід 

типу І-1 

будівельний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, W=5,5% 

гіпсоварильний казан 

(додаток Е, рис.Е.1) 

200 000 т/рік 

щебінь з 

гірських порід 

типу І-1 

базальт технологічна схема 

виробництва щебеню з 

гірських порід типу І-1 

(додаток И, рис.И.1) 

1 800 000. м
3
/рік 

12 Виробництво 

будівельного 

гіпсу та  

щебеню з 

гірських порід 

типу ІІ 

будівельний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, W=3,5% 

обертова піч  

(додаток Е, рис.Е.2) 

210 000 т/рік 

щебінь з 

гірських порід 

типу ІІ 

вапняк технологічна схема 

виробництва щебеню з 

гірських порід типу ІІ 

(додаток И, рис.И.2) 

2 000 000. м
3
/рік 

13 Виробництво 

високоміцного 

гіпсу та 

щебеню з 

відвальних 

шлаків 

високоміцний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, 

W=4,5% 

демпфер 

(додаток Е, рис.Е.3) 

350 000 т/рік 

щебінь з 

відвальних 

шлаків 

відвал шлаку технологічна схема 

виробництва щебеню з 

доменних шлаків 

(додаток И, рис.И.3) 

600 000 м
3
/рік 
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Продовження таблиці А1 
 

1 2 3 4 5 6 

14 Виробництво 

молотого 

негашеного 

вапна та 

керамзитового 

гравію 

 

молоте 

негашене 

вапно 

вапняк,  

вологість, W=3,3% 

шахтна піч 

(додаток Е, рис.Е.5) 

253 000 т/рік 

керамзитовий 

гравій М500  

 

глина, рідкі та тверді 

добавки 

технологічна схема 

виробництва  

керамзитового гравію 

пластичним способом 

(додаток И, рис.И.4) 

165 000 м
3
/рік 

15 Виробництво 

портланд-

цементу та 

керамзитового 

гравію 

 

портланд-

цемент 

клінкер – 93%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 7%, вологість W=14%. 

склад сировинної суміші 

(у % від сухої речовини):  

крейда – 70%,  

вологість W=27%;  

глина – 26%,  

вологість W=17%;  

огарки – 4%,  

вологість шламу W=41% 

мокрий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.8) 

1 450 000 т/рік 

керамзитовий 

гравій М500  

глина, рідкі та тверді 

добавки 

технологічна схема 

виробництва  

керамзитового гравію 

шлікерним способом 

(додаток И, рис.И.4) 

280 000 м
3
/рік 

16 Виробництво 

будівельного 

гіпсу та  

глинозольного 

гравію 

будівельний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, 

W=2,5% 

гіпсоварильний казан 

(додаток Е, рис.Е.1) 

150 000 т/рік 

глинозольний 

гравій М500  

 

глина, зола технологічна схема 

виробництва  

глинозольного гравію 

(додаток И, рис.И.5) 

160 000 м
3
/рік 

17 Виробництво 

будівельного 

гіпсу та 

шлакової  

пемзи  

будівельний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, W=3% 

обертова піч 

(додаток Е, рис.Е.2) 

140 000 т/рік 

шлакова 

пемзи М600  

 

шлаковий розплав технологічна схема 

виробництва шлако- 

пемзового щебеню і піску 

гідроекранним способом 

(додаток И, рис.И.9) 

270 000 м
3
/рік 

18 Виробництво 

технічного 

гіпсу та 

перлітового 

щебеню і піску 

технічний  

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, W=5% 

демпфер 

(додаток Е, рис.Е.3) 

130 000 т/рік 

перлітовий 

щебінь і пісок 

М300 

перлітова порода технологічна схема 

виробництва перлітового  

щебеню і піску 

(додаток И, рис.И.11) 

45 000 м
3
/рік 

19 Виробництво 

молотого 

негашеного 

вапна та 

перлітового 

піску 

молоте 

негашене 

вапно 

вапняк,  

вологість, W=1,6% 

шахтна піч 

(додаток Е, рис.Е.5) 

295 800 т/рік 

перлітовий 

пісок М100 

перлітова порода технологічна схема 

виробництва  

перлітового піску 

(додаток И, рис.И.12) 

90 000 м
3
/рік 
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Продовження таблиці А1 
 

1 2 3 4 5 6 

20 Виробництво 

портланд-

цементу та 

термолітового 

щебеню і піску 

портланд-

цемент 

клінкер – 93%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 7%, вологість W=16%. 

склад сировинної суміші 

(у % від сухої речовини):  

крейда – 74%,  

вологість W=26,5%;  

глина – 23%,  

вологість W=17,5%;  

огарки – 3%,  

вологість шламу W=40% 

мокрий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.8) 

1 550 000 т/рік 

термолітовий 

щебінь і пісок 

М700  

 

опока технологічна схема 

виробництва термолі-

тового щебеню і піску  

(додаток И, рис.И.10) 

90 000 м
3
/рік 

21 Виробництво 

портланд-

цементу та 

щебеню з 

гірських порід 

типу І-1 

портланд-

цемент 

клінкер – 86%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 5,5%,  

вологість W=5%, 

трепел – 8,5%, 

вологість W=12% 

склад сировинної суміші 

(у % від сухої речовини):  

вапняк – 77%,  

вологість W=1,9%;  

глина – 21%,  

вологість W=19,4%;  

огарки – 2% 

сухий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.9) 

1 000 000 т/рік 

щебінь з 

гірських порід 

типу І-1  

 

діорит технологічна схема 

виробництва щебеню з 

гірських порід типу І-1 

(додаток И, рис.И.1) 

1 000 000 м
3
/рік 

22 Виробництво 

шлако-

портланд-

цементу та 

щебеню з 

гірських порід 

типу І-2 

шлако-

портланд-

цемент 

клінкер – 63,5%, 

природн. гіпсовий камінь 

– 4,5%, вологість W=24%,  

доменний шлак кислий – 

32%, вологість W=13%. 

Склад сировинної суміші 

(в % від сухої речовини):  

вапняк – 72%, вологість 

W=7%;  

глина – 24,5%,  

вологість W=18%;  

колошниковий пил – 3,5%. 

Механічні збитки:  

кускового матеріалу – 1,5%,  

порошкового матеріалу–

2%. 

сухий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.9) 

980 000 т/рік 

щебінь з 

гірських порід 

типу І-2 

гнейс технологічна схема 

виробництва щебеню з 

гірських порід типу І-2 

(додаток И, рис.И.2) 

1 200 000 м
3
/рік 
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Продовження таблиці А1 
 

1 2 3 4 5 6 

23 Виробництво 

сульфато-

стійкого 

цементу та 

керамзитового 

гравію 

сульфато-

стійкий  

портланд-

цемент 

клінкер – 92%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 8%,  

вологість W=7%. 

склад сировинної суміші 

(у % від сухої речовини):  

вапняк – 71%,  

вологість W=5,5%;  

глина – 24%,  

вологість W=23%;  

огарки – 5%,  

вологість шламу W=43% 

мокрий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.8) 

800 000 т/рік 

керамзитовий 

гравій М600  

глинисті сланці технологічна схема 

виробництва  

керамзитового гравію 

сухим способом 

(додаток И, рис.И.4) 

330 000 м
3
/рік 

24 Виробництво 

кольорового 

портланд-

цементу та 

керамзитового 

гравію 

кольоровий 

портланд-

цемент 

клінкер – 76%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 6%, вологість W=6%, 

пігмент (солі кобальту) – 

18%, 

склад сировинної суміші 

(у % від сухої речовини):  

крейда – 73%,  

вологість W=17%;  

каолін – 27%,  

вологість W=19% 

сухий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.9) 

500 000 т/рік 

керамзитовий 

гравій М400  

глина, рідкі та тверді 

добавки 

технологічна схема 

виробництва  

керамзитового гравію 

шлікерним способом 

(додаток И, рис.И.4) 

380 000 м
3
/рік 

25 Виробництво 

портланд-

цементу та 

глинозольного 

гравію 

портланд-

цемент 

клінкер – 82%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 5%, вологість W=4,5%, 

трепел – 13%, 

вологість W=11% 

склад сировинної суміші 

(у % від сухої речовини):  

вапняк – 75%,  

вологість W=2%;  

глина – 22%,  

вологість W=20%;  

огарки – 3% 

сухий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.9) 

1 200 000 т/рік 

глинозольний 

гравій М500 

глина, зола технологічна схема 

виробництва  

глинозольного гравію 

(додаток И, рис.И.5) 

80 000 м
3
/рік 
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Продовження таблиці А1 
 

1 2 3 4 5 6 

26 Виробництво 

будівельного 

гіпсу та 

керамзитового 

піску 

будівельний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, 

W=3,5% 

гіпсоварильний казан 

(додаток Е, рис.Е.1) 

230 000 т/рік 

керамзитовий 

пісок М700  

 

глина технологічна схема 

виробництва  

керамзитового піску 

напівсухим способом 

(додаток И, рис.И.6) 

75 000 м
3
/рік 

27 Виробництво 

будівельного 

гіпсу та 

керамзитового 

піску 

будівельний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, 

W=4,5% 

обертова піч 

(додаток Е, рис.Е.2) 

200 000 т/рік 

керамзитовий 

пісок М600 

глина технологічна схема 

виробництва  

керамзитового піску 

пластичним способом 

(додаток И, рис.И.6) 

90 000 м
3
/рік 

28 Виробництво 

високоміцного 

гіпсу та 

шлакової 

пемзи 

високоміцний 

гіпс 

природний гіпсовий 

камінь, вологість, W=6% 

демпфер 

(додаток Е, рис.Е.3) 

355 000 т/рік 

шлакова 

пемза М800 

шлаковий розплав технологічна схема 

виробництва  

шлакопемзового щебеню і 

піску бризкально-

траншейним способом 

(додаток И, рис.И.9) 

1 000 000 м
3
/рік 

29 Виробництво 

молотого 

негашеного 

вапна та 

перлітового 

щебеню і піску 

молоте 

негашене 

вапно 

вапняк, 

вологість, W=3,5% 

шахтна піч 

(додаток Е, рис.Е.5) 

255 000 т/рік 

перлітовий 

щебінь і пісок 

М300.   

 

перлітова порода технологічна схема 

виробництва  

перлітового  

щебеню і піску 

(додаток И, рис.И.11) 

70 000 м
3
/рік 

30 Виробництво 

портланд-

цементу та 

перлітового 

піску 

портланд-

цемент 

клінкер – 91%,  

природн. гіпсовий камінь 

– 9%,  

вологість W=15%, 

склад сировинної суміші 

(у % від сухої речовини):  

крейда – 73%,  

вологість W=26%;  

глина – 23%,  

вологість W=18%;  

огарки – 4%,  

вологість шламу W=42% 

мокрий спосіб 

(додаток Е, рис.Е.8) 

1 850 000 т/рік 

перлітовий 

пісок М100.   

 

перлітова порода технологічна схема 

виробництва  

перлітового піску 

(додаток И, рис.И.12) 

180 000 м
3
/рік 
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ДОДАТОК Б 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША  

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ  

 

 

Кафедра фізико-хімічної механіки і технології будівельних матеріалів і виробів  
(повна назва кафедри) 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ  

 

з дисциплін  «В’яжучі речовини» та «Заповнювачі для бетонів» 
(назва дисципліни) 

 

на тему:  ___________________________________________ 

                ___________________________________________ 

                ___________________________________________ 

                                

 

 
Студента  _______ курсу _________ групи 

спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» професійного 

спрямування «Технології будівельних 

конструкцій,   виробів   і   матеріалів»____ 

____________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівники: 

____доцент,_ к.т.н._ Латорець К.В.______ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

____доцент,_ к.т.н._ Першина Л.О.______ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ___________________     

Кількість балів: ____ Оцінка:  ECTS _____  

                                                                 

 

 

м. Харків  -  20__ рік 
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ДОДАТОК В 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ БЛАНКУ ЗАВДАННЯ  

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 

ЗАВДАННЯ  

НА КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ  

з дисциплін  

«В’яжучі речовини» та «Заповнювачі для бетонів» 

студенту 

 

                  ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові)

 

  
 

Тема проекту: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Вихідні дані для проектування:______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Консультанти розділів проекту: 

Розділ 

Прізвище, 

ініціали та 

посада 

консультанта 

Оцінювання знань студента Підпис Дата 

Оцінка за 

шкалою 

універ-

ситету 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

1. Виробництво 

заданого виду в’яжучої 

речовини 

Латорець К.В.      

2. Виробництво 

заданого виду 

заповнювачу для бетонів 

Першина Л.О.      
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ДОДАТОК Д 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ  

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

ЗМІСТ 

  Стор. 

 Вступ ..................................................................................................  

1 Виробництво заданого виду в’яжучої речовини………………….  

1.1 Номенклатура продукції, властивості в’яжучих………………….  

1.2 Характеристика сировини………………………………………….  

1.3 Вибір засобів виробництва і розробка технологічної схеми…….  

1.4 Вибір режиму роботи заводу і розрахунок фонду часу роботи 

обладнання та робітників………………………………………… 
 

1.5 Розрахунок споживання сировини……………………………….  

1.6 Визначення продуктивності кожного технологічного переділу 

(цеху, відділення, складу)………………………………………….. 
 

1.7 Розрахунок споживання технологічного обладнання……………  

1.8 Розрахунок загальнозаводських та цехових складів……………..  

1.9 Контроль технологічного процесу і якості продукції, що 

виготовляється…………………………………………………….. 
 

1.10 Охорона праці, навколишнього середовища та техніка безпеки  

2 Виробництво заданого виду заповнювачу для бетонів…………..  

2.1 Номенклатура й основні властивості продукції, яка 

виробляється………………………………………………………... 
 

2.2 Характеристика сировини………………………………………….  

2.3 Обґрунтування і обрання способу виробництва………………….  

2.4 Технологічна схема виробництва, опис технологічних процесів..  

2.5 Розрахунок матеріального балансу………………………………..  

2.6 Режим роботи підприємства……………………………………….  

2.7 Обрання і розрахунок кількості технологічного обладнання……  

2.8 Розрахунок складів і бункерів……………………………………..  

 Список джерел інформації ...............................................................  
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ДОДАТОК Е 

 

ПРИКЛАДИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВИРОБНИЦТВА 

В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН 

 

 

 

 
 

1 – склад природного гіпсу (СаSO4·2Н2О); 2 – транспортер; 3 – бункер 

природного гіпсу; 4 – щокова дробарка; 5 – шахтний млин; 6 – циклон;  

7 – батарея циклонів; 8 – вентилятори; 9 – рукавний фільтр; 10 – шнеки;  

11 – бункер меленого гіпсу; 12 – гіпсоварильний казан; 13 – камера томління 

гіпсу; 14 – елеватор; 15 – силоси для будівельного гіпсу (β–СаSO4·0,5Н2О);  

16 – вагон. 

 

Рисунок Е.1 – Виробництво будівельного гіпсу у гіпсоварильному казані 
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1 – склад природного гіпсу (СаSO4·2Н2О); 2 – щокова дробарка; 3 – молоткова 

дробарка; 4 – елеватор; 5 – транспортери; 6 – бункер вугілля; 7 – бункер 

подрібненого природного гіпсу; 8 – тарілчастий живильник; 9 – піч, яка 

обертається; 10 – скребковий транспортер; 11 – бункер випаленого гіпсу;  

12 – тарілчастий живильник; 13 – трубний млин; 14 – аспіраційна камера;  

15 – циклон; 16 – батарея циклонів; 17 – електрофільтр; 18 – вентилятор;  

19 – шнек; 20 – силосний склад будівельного гіпсу (β–СаSO4·0,5Н2О). 

 

Рисунок Е.2 – Виробництво будівельного гіпсу у печі, яка обертається 
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1 – склад гіпсового каменя (СаSO4·2Н2О); 2 – транспортер; 3 – бункер гіпсу;  

4 – щокова дробарка; 5 – грохот; 6 – бункер відходів; 7 – бункер гіпсового 

щебеню Ø 25 мм; 8 – елеватор; 9 – демпфер; 10 – кульовий млин;  

11 – аспіраційна камера; 12 – батарея циклонів; 13 – рукавний фільтр або 

електрофільтр; 14 – вентилятори; 15 – силоси для технічного (високоміцного) 

гіпсу (α–СаSO4·0,5Н2О). 

 

Рисунок Е.3 – Виробництво технічного (високоміцного) гіпсу  

(α–СаSO4·0,5Н2О) 

 



 

38 

 

  

 
 

1 – склад гіпсового каменя (СаSO4·2Н2О); 2 – транспортери; 3 – щокова 

дробарка; 4 – грохоти; 5 – бункер відходів; 6 – бункер Ø 50–80 мм; 7 – бункер 

Ø 80–120 мм; 8 – скіповий підйомник; 9 – шахтна піч;  10 – бункер ангідриту; 

11 – молоткова дробарка;  12 – елеватор; 13 – бункер подрібненого ангідриту; 

14 – бункер вапна;  15 – бункер шлаку;   16 – дозатори;    17 – кульовий млин; 

18 – аспіраційна шахта; 19 – батарея циклонів; 20 – рукавний фільтр;  

21 – силоси для ангідритового цементу. 

 

Рисунок Е.4 – Виробництво ангідритового цементу 
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1 – склад вапняку (СаСО3); 2 – транспортер; 3 – щокова дробарка; 4 – елеватор; 

5 – бункер подрібненого вапняку; 6 – барабан для сортування; 7 – скіповий 

підйомник; 8 – бункер фракції менш 40 мм; 9 – бункер фракції 40–80 мм;  

10 – бункер фракції 80–120 мм; 11 – шахтна піч для випалу вапняку;  

12 – вентилятор; 13 – молоткова дробарка; 14 – бункер грудкового негашеного 

вапна або склад вапна; 15 – кульовий млин; 16 – склад молотого вапна (СаO). 

 

Рисунок Е.5 – Виробництво молотого негашеного вапна (СаO) 
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1 – склад піску; 2 – склад гіпсу; 3 – склад вапна (критий); 4 – стрічковий 

конвеєр; 5 – дробарка; 6 – елеватор; 7 – витратний бункер вапна; 8 – витратний 

бункер гіпсу; 9 – витратний бункер піску; 10 – дозатори; 11 – стрічковий 

конвеєр; 12 – бункер суміші; 13 – змішувач С–371; 14 – кульовий млин СМ–14; 

15 – шнековий живильник; 16 – бункер в’яжучого. 

 

Рисунок Е.6 – Виробництво вапняно-піщаного в’яжучого 
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1 – склад пуцоланової добавки; 2 – грейферний кран; 3 – транспортер;  

4 – щокова дробарка; 5 – витратний бункер; 6 – сушильний барабан;  

7 – елеватор; 8 – склад будівельного гіпсу; 9 – склад портландцементу;  

10 – витратний бункер пуцолани; 11 – витратний бункер будівельного гіпсу;  

12 – бункер суміші портландцементу; 13 – дозатори; 14 – кульовий млин;  

15 – шнек; 16 – силоси готового в’яжучого ГЦПВ; 17 – установки, які 

осаджують пил. 

 

Рисунок Е.7 – Виробництво гіпсоцементнопуцоланового в’яжучого (ГЦПВ) 
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1 – кар’єр вапняку; 2 – кар’єр глини; 3 – кар’єр гіпсу; 4 – дробарки; 5 – бункер 

вапняку, крейди; 6 – глинобовтанка; 7 – сировинний кульовий млин;  

8 – шламбасейн; 9 – димосос; 10 – електрофільтр; 11 – шламовий живильник; 

12 – повернення пилу; 13 – піч, яка обертається; 14 – пальник;  

15 – холодильник; 16 – склад клінкеру; 17 – бункер гіпсу; 18 – бункер клінкеру; 

19 – кульовий млин; 20 – елеватор; 21 – сепаратор; 22 – установка, яка  

осаджує пил; 23 – склад портландцементу. 

 

Рисунок Е.8 – Виробництво портландцементу ("мокрий" спосіб) 
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1 – кар’єр вапняку, крейди; 2 – кар’єр глини; 3 – кар’єр гіпсу; 4 – дробарки;  

5 – сушильний барабан; 6 – бункер глини; 7 – бункер вапняку; 8 – дозатори;  

9 – кульовий млин; 10 – вертикальні шламбасейни; 11 – витратний бункер;  

12 – шнек; 13 – циклонні теплообмінники; 14 – декарбонізатор; 15 – піч, яка 

обертається; 16 – пальник; 17 – холодильник; 18 – склад клінкеру; 19 – бункер 

гіпсу; 20 – бункер клінкеру;  21 – кульовий млин; 22 – елеватор з сепараторами; 

23 – установка, яка осаджує пил; 24 – склад портландцементу. 

 

Рисунок Е.9 – Виробництво портландцементу ("сухий" спосіб) 
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1 – склад клінкеру; 2 – склад природного гіпсу; 3 – установка для сухої 

грануляції доменних шлаків; 4 – транспортери; 5 – щокові дробарки; 

6 – молоткова дробарка; 7 – шлаковозний ківш; 8 – барабан з лопатями;  

9, 10, 11, 12 – витратні бункери відповідно шлаку, клінкеру, гіпсу, ПАР; 

13 – склад ПАР; 14 – дозатори; 15 - сепаратори; 16 – кульовий млин; 

17 – аспіраційна камера; 18 – установка, яка осаджує пил; 19 – шнеки; 

20 – силосний склад цементу. 

 

Рисунок Е.10 – виробництво шлакопортландцементу  

з поверхнево-активними речовинами (ПАР) 
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ДОДАТОК Ж 

 

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ МАТЕРІАЛЬНИХ БАЛАНСІВ  

ВИРОБНИЦТВА В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН 

 

Приклад 1 

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва будівельного гіпсу 

 

1 Виробнича потужність заводу:  

N= 200 тис. т/рік будівельного гіпсу (β – СaSO4 · 0,5H2O). 

2 Основний агрегат – гіпсоварильний казан місткістю 15 м
3
 з циклом 

варіння 3 години. 

3 Механічні та інші втрати: 

х1 – будівельного гіпсу – 2,5%; 

х3  - гіпсового каменя – 1,0%; 

х2 – втрати при варінні – 15,76% (від  природного гіпсу); 

х4 – вологість каменя – 5,%. 

Реакція утворювання будівельного гіпсу у казані: 

27

5,1

145

5,0

172..

2 22424 HOHCaSO

мM

OHCaSO
 

172 – 100%    %76,15
172

10027
X  

4 Кількість будівельного гіпсу з урахуванням втрат:  

N1 = N · x1,  

де  x1 – механічні збитки порошкоподібного будівельного гіпсу, x1 = 2,5%. 

N1 = 200000 · 1,025 = 205000 т/рік. 

5 Кількість гіпсового каменя з урахуванням втрат при варінні: 

N2 = N1 · x2 ,  

де  x2 -  збитки при варінні, x2  = 15,76%. 

N2 = 205000 ·1,1576= 237308 т/рік. 

6 Кількість гіпсового каменя з урахуванням втрат під час його 

подрібнення: 

N3= N2 · x3 ,  

де  x3 -  збитки при дрібненні, x3  = 1%. 

N3 = 237308· 1,01= 239681,08 т/рік. 

7 Кількість гіпсового каменя з урахуванням його природної вологості: 

N4 = N3 · x4 ,  

де  x4  -  втрати при варінні, x4  = 5%. 

N4 = 23968108 ·1,05= 251665,13 т/рік. 

8 Якщо режим роботи дробильно-сортувального відділення двозмінний 

приймаємо його для розрахунку: годинзмінидіб 82262  

55,960
262

13,251665

262

4N
 т/добу 
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Змінна потреба: 275,480
2

55,960
 т/зміну 

Годинна потреба: годинат /03,60
8

275,480
 

9 Одним казаном (місткістю 15м
3
) при 3-х годинному циклі можна 

зварити: 

8
3

24

години

години  циклів за добу,  120815 3

цикловм  м
3
/добу ( 0,10  т/м

3
). 

Кількість казанів буде: 

205000 : 262 = 782,44 т/добу або 782,44 м
3
/добу, 

782,44 : 120 = 6,5 ≈ 7 казанів. 

З урахуванням цих обставин підбирається інше потрібне обладнання. 
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Приклад 2 

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва будівельного вапна 

 

1 Виробнича потужність заводу: 

N =500 тис. т/рік. 

Основний агрегат – шахтна піч. 

2 Механічні та інші втрати: 

х1 – будівельного вапна (порошок) – 3%; 

х3 – вапняку (каменя) – 1%; 

х4 – вологість вапняку – 5%; 

х2 – втрати при випалі – 44%. 

3 Реакція утворення будівельного вапна у шахтній печі: 

CaCO3 ↔CaO + CO2 ↑ 

4 Кількість будівельного вапна з урахуванням втрат при помелі та 

транспортуванні (х1= 3%): 

N1 = N · x1;  N1 = 500000 · 1,03 = 515000 т/рік. 

5 Кількість вапняку з урахуванням втрат при випалі у шахтній печі 

(х2=44%): 

N2 = N1 · x2;  N2 = 515000 · 1,44 = 741600 т/рік. 

6 Кількість вапняку з урахуванням втрат при його подрібненні (х3=1%): 

N3 = N2 · x3;  N3 = 741600 · 1,01 = 815760 т/рік. 

7 Кількість вапняку з урахуванням його вологості (х4= 5%): 

N4 = N3 · x4;  N4 = 815760 · 1,05 = 856548 т/рік. 

8 Режим роботи підготовчого відділення (подрібнення, сортування) при 

двозмінній роботі приймаємо: 

262 діб  х 2змін  х 8годин 

На добу потрібно: 

добутис
N

/3,3269
262

856548

262

4  

На зміну потрібно: 

змт /65,1634
2

,3269
 

На годину потрібно: 

33,204
8

65,1634
 т/годину 

9 Потреба у шахтних печах наступна: 

Продуктивність однієї 200 т/добу.  

 

95,1410
365

515000
 т/добу,      7

200

95,1410
 шахтних печей. 

Доцільно підвищити продуктивність печей і зменшити їх кількість. 
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Приклад 3 

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва  

портландцементу (сухий спосіб) 

 

1 Виробнича потужність заводу: 

N = 400 тис. т/рік. 

2 Склад сировинної суміші для отримання клінкеру: 

 крейда (вапняк) – 70% (вологість крейди – 12,9%; механічні втрати – 

0,5%); 

 глина – 30% (вологість глини – 23,1%; механічні втрати – 0,5%). 

3 Склад портландцементу: 

 клінкер – 82,5% (механічні втрати – 0,5%); 

 гіпс (двоводний) – 5,5% (вологість – 5%; механічні втрати – 0,5%); 

 активна мінеральна добавка (шлак, опока, трепел) – 12% (вологість – 

15%; механічні втрати – 0,5%). 

4 Втрати при випалі: 

крейди – 42%; 

глини – 12,6%. 

5 Втрати при помелі, транспортуванні: 

цементу - 1,5%. 

 

Послідовність розрахунку 

 

1 Визначити кількість портландцементу на складі з урахуванням втрат 

(х1 = 1,5%): 

Nпц = N · х1;  Nпц  = 400000 · 1,015 = 406000 т/рік. 

2 Визначити кількість клінкеру (х2 = 82,5%): 

Nкл = Nпц · х2;  Nкл   = 406000 · 0,825 = 334950 т/рік.  

3 Визначити кількість клінкеру з урахуванням його втрат (х3 = 0,5%): 

N´кл = Nкл · х2;  N´кл   = 334950 · 1,005 = 336624,75 т/рік. 

4 Визначити кількість гіпсу (х4 =5,5%): 

Nг = Nпц · х4;  Nг   = 406000 · 0,055 = 22330 т/рік. 

5 Визначити кількість гіпсу з урахуванням його втрат (х6 = 0,5%) та 

вологості (х5 = 5%): 

N´г = Nг · х5 · х6 ;  N´г   = 22330 · 1,05 · 1,005 = 23563,73 т/рік. 

6 Визначити кількість добавок  (х7 = 12%): 

Nд = Nпц · х7;  Nд  = 406000 · 0,12 = 48720 т/рік.  

7 Визначити кількість добавок з урахуванням їх втрат (х9 = 0,5%) та 

вологості (х8 = 15%): 

N´д = Nд · х8 · х9;  N´д   = 48720 · 1,15· 1,005 = 56308 т/рік. 

8 Визначити кількість крейди (х10 = 70%): 

Nкр = N´кл · х10;  Nкр  = 336624,75 · 0,7 = 235637,325 т/рік. 

 



 

49 

 

9 Визначити кількість крейди з урахуванням її втрат (х11=42%; 

х12=0,5%;  х13=12,9%): 

N´кр = Nкр · х11  · х12  · х13  =235637,325 ·  1, 42· 1,005 ·1,129=381732,47 т/рік. 

10 Визначити кількість глини у сировинній суміші (х14= 30%): 

Nгл = N´кл · х14;  Nгл  = 336624,75 · 0,3 = 100987,425 т/рік. 

11 Визначити кількість глини з урахуванням її втрат (х15=12,6%; 

х16=0,5%;  х17 =23,1%): 

N´гл = Nгл · х15  · х16  · х17  =100987,425 · 1, 126 ·1,005 ·1,231=1403722,52 т/рік. 

Приймаємо режим роботи випалювального цеху: 

340діб х 3змін х 8годин 

інші цехи: 

262діб  х 2змін х 8годин 

12 Визначити добову кількість матеріалів: 

N добу = N рік  / 262  або   N
* 

добу  = N рік  / 340 

13 Визначити змінну кількість матеріалів: 

N зміну = N добу  / 2  або   N
* 

зміну  = N*добу  / 3 

14 Визначити годинну кількість матеріалів: 

N годину = N зміну  / 8  або   N
* 

годину  = N*змін  / 8 

Результати витрат матеріалів з урахуванням втрат заносимо до таблиці 

Д.1. 

 

Таблиця Д.1 – Витрати матеріалів 

 

№№ 

пп 
Матеріали 

Витрати, т за 

рік добу зміну годину 

1 портландцемент 406000    

2 клінкер 336624,75    

3 гіпс 23563,73    

4 добавки 56308    

5 крейда 381732,47    

6 глина 140372,52    
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Приклад 4  

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва 

портландцементу (мокрий спосіб) 

 

1 Виробнича потужність заводу: 

N = 150000 т/рік. 

2 Склад сировинної суміші для отримання клінкеру: 

 вапняк – 70% (вологість вапняку – 9%; механічні втрати при 

подрібненні – 1,5%); 

 глина – 30% (вологість – 15%; механічні втрати при подрібненні – 

7%). 

3 Склад портландцементу: 

 клінкер – 95%; 

 гіпс двоводний – 5% (вологість – 3%; механічні втрати при 

подрібненні – 1%). 

4 Втрати цементу при помелі – 2,5%. 

Технологічна схема (рис.Д.8) допоможе зробити розрахунок 

матеріального балансу.  

Добова кількість портландцементу: 

N=150000 т (23). 

У помольному відділенні (19) має бути помелено цементу (клінкер і гіпс) 

більше, ніж N на величину втрат, які дорівнюють 2,5%. Тоді:  

N1 = N · 1,025. 

Потік портландцементу, який мелеться у кульовому млині (19)  

складається з потоку  клінкеру (18) – 95% і потоку гіпсу (17) – 5%. Тоді N1 

приймаємо за 100%, а клінкеру і гіпсу буде:  

 клінкеру:  Кл = N1 · 95/100; 

 гіпсу: Г = N1 · 5/100. 

Щоб визначити кількість природного гіпсу  на сировинному складі, 

потрібно врахувати втрати гіпсу при подрібненні та його вологість: 

Г´= Г · 1,01 · 1,03. 

Необхідну кількість клінкеру (18) можна отримати випалом сировинних 

матеріалів (вапняку (1) – 70% і глини (2) – 30% ) з визначенням втрат при 

випалі (вапняку – 44%, глини – 12%), а також механічних втрат при 

подрібненні та транспортуванні кожного матеріалу та їхньої вологості. 

Таким чином, приймаємо клінкер за 100%. Тоді кількість вапняку у 

клінкері буде:  

В = Кл · 70 / 100. 

З визначенням усіх втрат кількість вапняку буде складатиме:  

В´ = В·1,44·1,015·1,09.  

Це та кількість вапняку, яка має бути доставлена на сировинний  склад. 

Аналогічно визначаємо кількість глини: 
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Гл = Кл·30/ 100; 

Гл´ = Гл·1,12·1,07·1,15. 

Результати витрат матеріалів з урахуванням втрат заносимо до таблиці 

Д.2. 

 

Таблиця Д.2 – Витрати матеріалів 

 

№№ 

пп 
Матеріали 

Витрати, т за 

рік добу зміну годину 

1 портландцемент     

2 вапно     

3 глина     

4 клінкер     

5 гіпс     

 

Σ=В´+ГЛ´+Г 

Витратна частина матеріального балансу визначає масу готового 

продукту та різного роду втрати у процесі переробки сировини. 

 

Σ=Кл+Г 

Втрати вапняку:  В´ – В. 

Втрати глини:   Гл´ – Гл. 

Втрати гіпсу:  Г´ – Г. 
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ДОДАТОК И 

 

ПРИКЛАДИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ І РОЗРАХУНКІВ 

МАТЕРІАЛЬНИХ БАЛАНСІВ ВИРОБНИЦТВА  

ЗАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ БЕТОНІВ 

 

Приклад 1 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва щебеню з гірських порід типу І-1 

 

                                                         кар’єр 

  

                                                      транспорт  

  

                                      склад вихідної гірської породи 

  

I стадія подрібнення (щокова дробарка) 

  

II стадія подрібнення (конусна дробарка) 

  

                                                   проміжний бункер 

  

              вода          г р о х о ч е н н я  ф р а к ц і й  0-70 мм 

 
 

        грохочення фр.0-20 мм                                           III стадія подрібнення 

        промивання  фр. 0-5мм                                              (конусна дробарка) 

                       
   

  класифіка-   щебінь      щебінь       щебінь       щебінь 

  ція і зне-     5-10 мм    10-20 мм   20-40 мм    40-70 мм 

  воднення   

  фр.0,16 мм                                                               

                            
 

     зневоднення фр.0,16-5 мм 

             

від-   пісок збагачений 

ходи      0,16-5 мм  

 

 

Рисунок И.1 – Технологічна схема виробництва щебеню з гірських порід типу І-1 

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва щебеню  
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з гірських порід типу І-1 

 

1 Кількість щебеню на складі готової продукції: 

 

N1 = N / (1- 0,01 х1), 

де N - задана продуктивність, м
3
/рік; 

х1 - втрати на складі, 1%. 

           

Кількість щебеню фр. 20-40 і 40-70 мм на складі готової продукції: 

N1-1 = n1 N1, 

де n1 - частка фр. 20-40 і 40-70 мм у щебені, 0,5. 

 

          Кількість щебеню фр. 5-10 і 10-20 мм на складі готової продукції: 

N1-2 = n2 N1, 

де n2 - частка фр. 5-10 і 10-20 мм у щебені, 0,5. 

 

2 Потрібна річна продуктивність грохоту для грохочення фр. 0-20 мм: 

N2 = N1-2 / (1- 0,01 x2), 

де х2 – втрати в процесі грохочення і промивання щебеню, 15%. 

 

3 Потрібна річна продуктивність дробарки на III стадії подрібнення: 

N3 = n3 (N1-1 + N2)  / [1- 0,01 x3], 

де n3 - частка щебеню, який надходить до дробарки ІІІ стадії, 0,75; 

x3 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

 

4 Потрібна річна продуктивність грохоту для грохочення фр. 0-70 мм:  

N4 = n4 (N1-1 + N2) + N3  / [1- 0,01 x4], 

де n4 - частка щебеню, який не надходить до дробарки ІІІ стадії, 0,25; 

x4 - втрати в процесі грохочення, 1%. 

 

5 Потрібна річна продуктивність дробарки на II стадії подрібнення: 

N5 = N4 / (1- 0,01 x5), 

де x5 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

 

6 Потрібна річна продуктивність дробарки на I стадії подрібнення: 

N6 = N5 / (1- 0,01 x6), 

де x6 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

 

7 Кількість матеріалу на складі вихідної гірської породи: 

N7 = N6 / (1- 0,01 x7), 
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де x7 - втрати на складі, 1%. 

 

8 Кількість гірської породи, яка видобувається в кар’єрі: 

N8 = N7 / (1- 0,01 x8), 

де x8 - втрати в процесі видобування і транспортування, 2%. 
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Приклад 2 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва щебеню з гірських порід типу І-2, ІІ 

 

                                                         кар’єр 

  

                                                     транспорт 

  

                                   склад вихідної гірської породи 

  

                   I попереднє грохочення              відходи 

  

I стадія подрібнення (щокова дробарка) 

  

проміжний склад 

  

ІІ попереднє грохочення  

  

II стадія подрібнення  

(конусна – для типу I-2 або  

роторна – для типу ІІ дробарка) 

  

проміжний бункер 

  

                вода         г р о х о ч е н н я  ф р а к ц і й  0-70 мм 

 
 

        грохочення фр.0-20 мм                                       III стадія подрібнення 

        промивання  фр. 0-5мм                                       (конусна  або роторна 

                               дробарка) 
   

  класифіка-   щебінь      щебінь       щебінь      щебінь 

  ція і зне-     5-10 мм    10-20 мм   20-40 мм   40-70 мм 

  воднення   

  фр.0,16 мм                                                               

                            
 

    зневоднення фр.0,16-5 мм 

           

 від-   пісок збагачений 

ходи      0,16-5 мм  

 

Рисунок И.2 - Технологічна схема виробництва щебеню  

з гірських порід типу І-2, ІІ 
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Розрахунок матеріального балансу виробництва  

щебеню з гірських порід типу І-2, ІІ  

 

1 Кількість щебеню на складі готової продукції: 

N1 = N / (1-0,01 x1), 

де N - задана продуктивність, м
3
/рік; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

 

          Кількість щебеню фр. 20-40 і 40-70 мм на складі готової продукції: 

N1-1 = n1 N1, 

де n1 - частка фр. 20-40 і 40-70 мм у щебені, 0,5. 

 

          Кількість щебеню фр. 5-10 і 10-20 мм на складі готової продукції: 

N1-2 = n2 N1, 

де n2 - частка фр. 5-10 і 10-20 мм у щебені, 0,5. 

 

2 Потрібна річна продуктивність грохоту для грохочення фр. 0-20 мм: 

N2 = N1-2 / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі грохочення і промивання щебеню, 20%. 

 

3 Потрібна річна продуктивність дробарки на III стадії подрібнення: 

N3 = n3 (N1-1 + N2)  / 1- 0,01 x3 , 

де n3 - частка щебеню, який надходить до дробарки ІІІ стадії, 0,7; 

x3 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

 

4 Потрібна річна продуктивність грохоту для грохочення фр. 0-70 мм:  

N4 = n4 (N1-1 + N2) + N3  / 1- 0,01 x4 , 

де n4 - частка щебеню, який не надходить до дробарки ІІІ стадії, 0,3; 

x4 - втрати в процесі грохочення, 1%. 

 

5 Потрібна річна продуктивність дробарки на II стадії подрібнення: 

N5 = (n5 N4) / (1- 0,01 x5), 

де n5 - частка щебеню, який надходить до дробарки ІІ стадії, 0,9; 

x5 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

 

6 Потрібна річна продуктивність грохоту на II стадії попереднього  

грохочення: 

N6 = (n6 N4 + N5) / (1- 0,01 x6), 

де n6 - частка щебеню, який не надходить до дробарки ІІ стадії, 0,1; 

x6 - втрати в процесі грохочення, 1%. 
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7 Потрібна річна продуктивність дробарки на I стадії подрібнення: 

N7 = N6  (1- 0,01 x7), 

де x7 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

 

8 Потрібна річна продуктивність грохоту на I стадії попереднього  

грохочення: 

N8 = N7 / (1- 0,01 x8), 

де x8 - втрати в процесі грохочення, 10%. 

 

9 Кількість матеріалу на складі вихідної гірської породи: 

N9 = N8 / (1- 0,01 x9), 

де х9 - втрати на складі, 1%. 

 

10 Кількість гірської породи, яка видобувається в кар’єрі: 

N10 = N9 / (1- 0,01 x10), 

де х10 - втрати в процесі видобування і транспортування, 2%. 
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Приклад 3 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва щебеню з доменних шлаків 

 

     Литий шлаковий щебінь                         Щебінь з відвальних шлаків 
 

           шлаковозний ківш                                           відвал шлаку 

 

 траншея для шлакового розплаву 

 

 

                                  І стадія електромагнітної сепарації            металолом 

  

                                             I стадія грохочення 

  

                            І стадія подрібнення 

 

                                      ІІ  стадія електромагнітної сепарації            металолом 

 

                    вода               ІІ стадія грохочення 

         
         

ІІІ   с т а д і я   г р о х о ч е н н я                 ІІ стадія подрібнення  

                                                                                                                                                                                

пісок     щебінь   щебінь      щебінь     щебінь 

0-5 мм  5-10 мм  10-20 мм  20-40мм   40-70 мм  

 

Рисунок И.3 - Технологічна схема виробництва щебеню з доменних шлаків 

 

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва щебеню з доменних шлаків  

 

1 Кількість щебеню на складі готової продукції: 

N1 = N / (1- 0,01 x1), 

де N - задана продуктивність, м
3
/рік; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

           

Кількість щебеню фр. 40-70 мм на складі готової продукції: 

N1-1 = n1 N1, 

де n1 - частка фр. 40-70 мм у щебені, 0,25. 

           

Кількість щебеню фр. 5-10, 10-20, 20-40 мм на складі готової продукції: 
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N1-2 = n2 N1, 

де n2 - частка фр. 5-10, 10-20, 20-40 мм у щебені, 0,75. 
 

2 Потрібна річна продуктивність грохоту на ІІІ стадії грохочення: 

N2 = N1-2 / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі грохочення і промивання щебеню (пісок 0-5 мм), 20%. 
 

3 Потрібна річна продуктивність дробарки на II стадії подрібнення: 

N3 = n3 (N1-1 + N2)  / 1- 0,01 x3 , 

де n3 - частка щебеню, який надходить до дробарки ІІ стадії, 0,7; 

x3 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 
 

4 Потрібна річна продуктивність грохоту на ІІ стадії грохочення:  

N4 = n4 (N1-1 + N2) + N3  / 1- 0,01 x4 , 

де n4 - частка щебеню, який не надходить до дробарки ІІ стадії, 0,3; 

x4 - втрати в процесі грохочення, 1%. 

 

5 Потрібна річна продуктивність електромагнітного сепаратору  

на ІІ стадії:  

N5 = N4 / (1- 0,01 x5), 

де x5 - втрати в процесі електромагнітної сепарації, 2%. 
 

6 Потрібна річна продуктивність дробарки на I стадії подрібнення: 

N6 = (n5 N5) / (1- 0,01 x6), 

де n5 - частка щебеню, який надходить до дробарки І стадії, 0,9; 

x6 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 
 

7 Потрібна річна продуктивність грохоту на І стадії грохочення: 

N7 = (n6 N5 + N6) / (1- 0,01 x7), 

де n6 - частка щебеню, який не надходить до дробарки І стадії, 0,1; 

x7 - втрати в процесі грохочення, 1%. 
 

8 Потрібна річна продуктивність електромагнітного сепаратору  

на І стадії:  

N8 = N7 / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати в процесі електромагнітної сепарації, 2%. 
 

9 Кількість шлаку у відвалі або у траншеї для шлакового розплаву: 

N9 = N8 / (1- 0,01 x9), 

де х9 - втрати при розробці шлакового масиву і транспортуванні шлаку, 1%. 
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Приклад 4 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва керамзитового гравію  

 

Сухий спосіб                  Пластичний спосіб                 Шлікерний  спосіб 
 

       кар’єр                                кар’єр                                       кар’єр 

  

    транспорт                          транспорт                                 транспорт 

  

склад глинистих                   склад глини                              склад глини 

       сланців                                                        

                                      ящиковий живильник               ящиковий живильник 

    ящиковий                      з розпушенням                          з розпушенням 

    живильник                    

                                        стрічковий конвеєр                  стрічковий конвеєр 

стрічковий конвеєр             

                                   вальці, які видаляють каміння                         вода 

щокова дробарка           

                                    двовальний змішувач          рідкі        глинобовтанка 

валково-зубчаста        з парозволоженням          й тверді 

     дробарка                                                           добавки        насос 

                                      вальці тонкого помелу 

     грохоти                                                                              шламбасейн 

                                           дірчасті вальці                                                                                                                                  

 бункери запасу                                                                           насос 

           сушильний барабан 

  тарілчастий                                               

   живильник                   стрічковий конвеєр  

  

                                          бункери запасу 

  

                                      тарілчастий живильник 

 

                                 випалювальна обертова піч              вогнетривка добавка       

                                                                                           для  обпудрювання   

                                            холодильник 

  

                                        гравієсортувалка 

  

                             силосний склад готової продукції 

 

Рисунок И.4 – Технологічна схема виробництва керамзитового гравію  
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Розрахунок матеріального балансу виробництва керамзитового гравію 

 

1 Кількість керамзитового гравію на складі готової продукції: 

N1 за масою =  (Nза об’ємом н кг ) / (1- 0,01 х1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н кг - задана насипна густина керамзитового гравію, т/м
3
; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н кг. 
 

2 Потрібна річна продуктивність гравієсортувалки: 

N2 за масою = N1 за масою / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі сортування, 2%. 

N2 за об’ємом = N2 за масою / н кг. 
 

3 Потрібна річна продуктивність холодильнику: 

N3 за масою = N2 за масою / (1- 0,01 x3), 

де х3 - втрати в процесі охолодження, 1%. 

N3 за об’ємом = N3 за масою / н кг. 
 

Сухий спосіб 

 

4 Потрібна річна продуктивність двохбарабанної випалювальної  

обертової   печі (за виходом керамзитового гравію): 

N41 за масою     = N3 за масою; 

N41 за об’ємом = N3 за об’ємом. 
Кількість матеріалу, який надходить у піч: 

N42 за масою = N41 за масою / (1-0,01 x41) (1-0,01 x42) (1-0,01 x43) , 

де х41 - механічні втрати в процесі випалу, 5%; 

х42 - втрати в процесі прожарювання, 7%; 

х43 - втрати в процесі випаровування води, 7%. 

N42 за об’ємом = N42 за масою / н гс, 

де н гс - насипна густина глинистих сланців з вологістю 7%, 1,5 т/м
3
. 

 

5 Потрібна річна продуктивність грохотів: 

N5 за масою = N42 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати в процесі грохочення (дрібняк), 15%. 
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N5 за об’ємом = N5 за масою / н гс. 

 
6 Потрібна річна продуктивність валково-зубчастої дробарки: 

N6 за масою = N5 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н гс. 
 

7 Потрібна річна продуктивність щокової дробарки: 

N7 за масою = N6 за масою / (1- 0,01 x7), 

де х7 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н гс. 
 

8 Кількість глинистих сланців на складі сировини: 

N8 за масою = N7 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати на складі, 1%. 

N8 за об’ємом = N8 за масою / н гс. 
 

9 Кількість глинистих сланців, які видобуваються в кар’єрі: 

N9 за масою = N8 за масою / (1- 0,01 x9), 

де х9 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н гс. 
 

Витратний коефіцієнт сухих глинистих сланців на 1 м
3
 керамзитового 

гравію: 

q =  N9 за масою (1- 0,01 W)  / н сгс N за об’ємом , 

де W - вологість глинистих сланців, 7%; 

н сгс - насипна густина сухих глинистих сланців, 1,4 т/м
3
. 

 

10 Витрати вогнетривкої добавки для обпудрювання: 

N10 за масою = (0,01 а N42 за масою) / (1- 0,01 x10), 

де а - витрати вогнетривкої добавки для обпудрювання, 2%; 

х10 - втрати вогнетривкої добавки в процесі обпудрювання, 1%. 
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Пластичний спосіб 

 

1 Потрібна річна продуктивність однобарабанної випалювальної    

обертової печі (за виходом керамзитового гравію): 

N41 за масою = N3 за масою; 

N41 за об’ємом = N3 за об’ємом. 
 

 Кількість матеріалу, який надходить у піч: 

N42 за масою = N41 за масою / (1-0,01 x41) (1-0,01 x42) (1-0,01 x43) , 

де х41 - механічні втрати в процесі випалу, 5%; 

х42 - втрати в процесі прожарювання, 7%; 

х43 - втрати в процесі випаровування води, 6%. 

N42 за об’ємом = N42 за масою / н пг. 

де н пг - насипна густина підсушених до вологості 6% гранул, 1,38 т/м
3
. 

 

2 Потрібна річна продуктивність сушильного барабану: 

N5 за масою = N42 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - механічні втрати в процесі сушіння, 1%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / н пг. 
 

3 Потрібна річна продуктивність дірчастих вальців: 

N6 за масою = N5 за масою (1-0,01 W1)] / [(1-0,01 W2) (1-0,01 x6)], 

де W1, W2 - вологість підсушених і сирцевих гранул, 6%  і  20% відповідно; 

х6  - втрати в процесі формування гранул, 0,5%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н сг, 

де н сг - насипна густина сирцевих гранул з вологістю 20%, 1,62 т/м
3
. 

 

4 Потрібна річна продуктивність вальців тонкого помелу: 

N7 за масою = N6 за масою / (1- 0,01 x7), 

де х7 - втрати в процесі помелу, 0,5%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н ш, 

де н ш - насипна густина шихти з вологістю 20%, 1,62 т/м
3
. 

 

5 Потрібна річна продуктивність двовального змішувача: 

N8 за масою = N7 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати в процесі змішування, 0,5%. 

N8 за об’ємом = N8 за масою / н ш. 
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6 Потрібна річна продуктивність вальців, які видаляють каміння: 

N9 за масою= 0,01 а1 N8 за масою (1-0,01 W3)]/[(1-0,01 W4) (1-0,01 x9)], 

де а1 - вміст глини в сухій суміші, 95%; 

W3, W4 - вологість шихти і глини, 20% і 15% відповідно; 

х9 - втрати при подрібненні і видаленні каміння, 2%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н г, 

де н г - насипна густина глини з вологістю 15%, 1,53 т/м
3
. 

 

7 Кількість глини на складі сировини: 

N10 за масою = N9 за масою / (1- 0,01 x10), 

де х10 - втрати на складі, 1%. 

N10 за об’ємом = N10 за масою / н г. 

 

8 Кількість глини, яка видобувається у кар’єрі: 

N11 за масою = N10 за масою / (1- 0,01 x11), 

де х11 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 

N11 за об’ємом = N11 за масою / н г. 
 

Витратний коефіцієнт сухої глини на 1 м
3
 керамзитового гравію: 

q = N11 за масою (1- 0,01 W4)  / [ н сг N за об’ємом], 

де н сг - насипна густина сухої глини, 1,3 т/м
3
. 

 

9 Витрати твердих добавок: 

N12 за масою = 0,01 а2 N8 за масою  (1- 0,01 W3)  / [1- 0,01 x12], 

де a2  - вміст твердих добавок у сухій суміші, 4%; 

х12 - втрати твердих добавок, 1%. 

 

10 Витрати рідких добавок: 

N13 за масою = 0,01 а3 N8 за масою  (1- 0,01 W3)  / [1- 0,01 x13], 

де а3  - вміст рідких добавок у сухій суміші, 1%; 

х13 - втрати рідких добавок, 1%. 

 

11 Витрати вогнетривкої добавки для обпудрювання: 

N14 за масою = (0,01 а4 N42 за масою) / (1- 0,01 x14), 

де а4  - витрати вогнетривкої добавки для обпудрювання, 2%; 

х14 - втрати вогнетривкої добавки для обпудрювання, 1%. 
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Шлікерний спосіб 

 

4 Потрібна річна продуктивність однобарабанної подовженої  

випалювальної   обертової   печі (за виходом керамзитового гравію): 

N41 за масою    = N3 за масою; 

N41 за об’ємом = N3 за об’ємом. 
 

 Кількість матеріалу, який надходить у піч: 

N42 за масою = N41 за масою / (1-0,01 x41) (1-0,01 x42) (1-0,01 x43) , 

де х41 - механічні втрати в процесі випалу, 5%; 

х42 - втрати в процесі прожарювання, 7%; 

х43 - втрати в процесі випаровування води, 45%. 

N42 за об’ємом = N42 за масою / ш, 

де ш - густина шлікеру з вологістю 45%,  1,5 т/м
3
. 

 

5 Потрібна річна продуктивність шламбасейну: 

N5 за масою = N42 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати у шламбасейні, 1%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / ш. 
 

6 Потрібна річна продуктивність глинобовтанки: 

N6 за масою = N5 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - втрати у глинобовтанці, 5%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / ш. 
 

7 Кількість глини на складі сировини: 

N7за масою= 0,01 а1 N6 за масою (1-0,01 W1)]/ (1-0,01 W2) (1-0,01 x7) , 

де а1 - вміст глини в сухій суміші, 95%; 

W1 - вологість шлікеру, 45%; 

W2 - вологість глини, 25%; 

х7  - втрати на складі, 1%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н г. 

де н г - насипна густина глини з вологістю 25%, 1,73 т/м
3
. 

 

8 Кількість глини, яка видобувається у кар’єрі: 

N8 за масою = N7 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 
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N8 за об’ємом = N8 за масою / н г. 
 

Витратний коефіцієнт сухої глини на 1 м
3
 керамзитового гравію: 

q = N8 за масою (1- 0,01 W2)  / н сг N за об’ємом , 

де н сг - насипна густина сухої глини, 1,3 т/м
3
. 

 

9 Витрати твердих добавок: 

N9 за масою = 0,01 а2 N6 за масою  (1- 0,01 W1)  / [1- 0,01 x9], 

де a2 - вміст твердих добавок у сухій суміші, 4%; 

х9 - втрати твердих добавок, 1%. 

 

10 Витрати рідких добавок: 

N10 за масою = 0,01 а3 N6 за масою  (1- 0,01 W1)  / [1- 0,01 x10], 

де а3 - вміст рідких добавок у сухій суміші, 1%; 

х10 - втрати рідких добавок, 1%. 

 

11 Витрати вогнетривкої добавки для обпудрювання: 

N11 за масою = (0,01 а4 N42 за масою) / (1- 0,01 x11), 

де а4 - витрати вогнетривкої добавки для обпудрювання, 2%; 

х11 - втрати вогнетривкої добавки для обпудрювання, 1%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

Приклад 5 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва глинозольного гравію  

 

                                  кар’єр                                     ТЕС    

  

                                  транспорт                           транспорт 

                    

                               склад глини                          склад золи 

  

                       глинозтиральна машина                 бункер 

  

                        ящиковий живильник             ваговий дозатор 

  

                 вальці, які видаляють каміння 

  

                  вальці тонкого помелу глини 

 

                           ваговий дозатор 

  

стрічковий конвеєр 

  

  глинозмішувач з парозволоженням       

                                                                                                             

вальці тонкого помелу шихти 

  

вальці дірчасті або стрічковий прес 

  

сушильний барабан 

  

бункери запасу 

  

тарілчастий живильник 

  

                                         випалювальна обертова піч           вогнетривка добавка   

                                                                                               для обпудрювання 

холодильник 

  

гравієсортувалка 

  

бункерний склад готової продукції 

 

Рисунок И.5 - Технологічна схема виробництва глинозольного гравію  
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Розрахунок матеріального балансу виробництва глинозольного гравію 

 

1 Кількість глинозольного гравію на складі готової продукції: 

N1 за масою = (Nза об’ємом н гг ) / (1- 0,01 x1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н гг - задана насипна густина глинозольного гравію, т/м
3
; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н гг. 

 

2 Потрібна річна продуктивність гравієсортувалки: 

N2 за масою = N1 за масою / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі сортування, 2%. 

N2 за об’ємом = N2 за масою / н гг. 
 

3 Потрібна річна продуктивність холодильнику: 

N3 за масою = N2 за масою / (1- 0,01 x3), 

де х3 - втрати в процесі охолодження, 1%. 

N3 за об’ємом = N3 за масою / н гг. 
 

4 Потрібна річна продуктивність випалювальної обертової печі (за  

виходом глинозольного гравію): 

N41 за масою = N3 за масою; 

N41 за об’ємом = N3 за об’ємом. 
 

 Кількість матеріалу, який надходить у піч: 

N42 за масою = N41 за масою / (1-0,01 x41) (1-0,01 x42) (1-0,01 x43) , 

де х41 - механічні втрати в процесі випалу, 5%; 

х42 - втрати в процесі прожарювання, 10%; 

х43 - втрати в процесі випаровування води, 6%. 

N42 за об’ємом = N42 за масою / н пг, 

де н пг - насипна густина підсушених до вологості 6% гранул, 1,32 т/м
3
. 

 

5 Потрібна річна продуктивність сушильного барабана: 

N5 за масою = N42 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - механічні втрати в процесі сушіння, 1%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / н пг. 
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6 Потрібна річна продуктивність дірчастих вальців: 

N6 за масою = N5 за масою (1-0,01 W1)  / [(1-0,01 W2) (1-0,01 x6)], 

де W1, W2 - вологість підсушених і сирцевих гранул, 6% і 20% відповідно; 

х6  - втрати в процесі формування гранул, 0,5%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н сг, 

де н сг - насипна густина сирцевих гранул з вологістю 20%, 1,55 т/м
3
. 

 

7 Потрібна річна продуктивність вальців тонкого помелу шихти: 

N7 за масою = N6 за масою / (1- 0,01 x7), 

де х7 - втрати в процесі помелу, 0,5%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н ш, 

де н ш - насипна густина шихти з вологістю 20%, 1,55 т/м
3
. 

 

8 Потрібна річна продуктивність глинозмішувача: 

N8 за масою = N7 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати в процесі змішування, 0,5%. 

N8 за об’ємом = N8 за масою / н ш. 
 

9 Потрібна річна продуктивність вальців тонкого помелу глини: 

N9 за масою= 0,01 а1 N8 за масою (1-0,01 W3)]/ [(1-0,01 W4) (1-0,01 x9) , 

де а1   - вміст глини в сухій суміші, 80%; 

W3, W4 - вологість шихти і глини, 20% і 15% відповідно; 

х9    - втрати в процесі помелу, 0,5%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н г, 

де н г - насипна густина глини з вологістю 15%, 1,53 т/м
3
. 

 

10 Потрібна річна продуктивність вальців, які видаляють каміння: 

N10 за масою = N9 за масою / (1- 0,01 x10), 

де х10 - втрати в процесі подрібнення і видалення каміння, 2%. 

N10 за об’ємом = N10 за масою / н г. 
 

11 Потрібна річна продуктивність глинозтиральної машини: 

N11 за масою = N10 за масою / (1- 0,01 x11), 

де х11 - втрати в процесі розтирання глини, 0,5%. 

N11 за об’ємом = N11 за масою / н г. 
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12 Кількість глини на складі сировини: 

N12 за масою = N11 за масою / (1- 0,01 x12), 

де х12 - втрати на складі, 1%. 

N12 за об’ємом = N12 за масою / н г. 

 

13 Кількість глини, яка видобувається у кар’єрі: 

N13 за масою = N12 за масою / (1- 0,01 x13), 

де х13 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 

N13 за об’ємом = N13 за масою / н г. 
 

Витратний коефіцієнт сухої глини на 1 м
3
 глинозольного гравію: 

q1 =  N13 за масою (1- 0,01 W4)  / [ н сг N за об’ємом , 

де н сг - насипна густина сухої глини, 1,3 т/м
3
. 

 

14 Кількість золи на складі сировини: 

N14 за масою = 0,01 а2 N8 за масою  (1- 0,01 W3)  / [1- 0,01 x14], 

де a2  - вміст золи в сухій суміші, 20%; 

х14 - втрати на складі, 1%. 

N14 за об’ємом = N14 за масою / н з, 

де н з - насипна густина золи, 1 т/м
3
. 

 

15 Кількість золи, яка надходить з ТЕС: 

N15 за масою = N14 за масою / (1- 0,01 x15), 

де х15 - втрати в процесі транспортування золи, 1%. 

N15 за об’ємом = N15 за масою / н з. 
 

Витратний коефіцієнт золи на 1 м
3
 глинозольного гравію: 

q2 = N15 за об’ємом / N за об’ємом. 

 

16 Витрати вогнетривкої добавки для обпудрювання: 

N16 за масою = (0,01 а3 N42 за масою) / (1- 0,01 x16), 

де a3  - витрати вогнетривкої добавки в процесі обпудрювання, 2%; 

х16 - втрати вогнетривкої добавки в процесі обпудрювання, 1%. 
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Приклад 6 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва керамзитового піску  

 

Напівсухий спосіб               Пластичний спосіб 

 

                                       кар’єр                                   кар’єр 

  

                                   транспорт                               транспорт 

                    

                               глинозапасник                     глинозапасник 

 

                                розпушувач                            розпушувач 

  

                            ящиковий подавач                ящиковий подавач 

  

                       вальці грубого помелу           вальці грубого помелу      

  

                         сушильний барабан     вода             змішувач          рідкі добавки 

                         з ланцюговою завісою 

                                                                        формувальний агрегат 

                         молоткова дробарка 

                                                                           сушильний барабан 
                                         

                                       сита                            молоткова дробарка 

 

                                                                                        сита 

 

 

                                зона підігрівання печі з киплячим шаром 

 

                                      зона випалу печі з киплячим шаром 

                                 зона підігрівання печі з киплячим шаром 

 

  

                        футерований циклон       холодильник з киплячим шаром         

 

  
 

                               пневмотранспорт на склад готової продукції 

 

 

Рисунок И.6 - Технологічна схема виробництва керамзитового піску  
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Розрахунок матеріального балансу виробництва керамзитового піску 

 

1 Кількість керамзитового піску на складі готової продукції: 

N1 за масою = (Nза об’ємом н кп ) / (1- 0,01 x1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н кп - задана насипна густина керамзитового піску, т/м
3
; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н кп. 

 

2 Потрібна річна продуктивність холодильнику з киплячим шаром: 

N2 за масою = N1 за масою / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі охолодження, 1%. 

N2 за об’ємом = N2 за масою / н кп. 
 

3 Потрібна річна продуктивність печі з киплячим шаром (за виходом  

керамзитового піску): 

N31 за масою = N2 за масою; 

N31 за об’ємом = N2 за об’ємом. 
 

Кількість матеріалу, який надходить у піч: 

N32 за масою = N31 за масою / (1-0,01 x31) (1-0,01 x32) (1-0,01 x33) , 

де х31 - механічні втрати в процесі випалу, 5%; 

х32 - втрати в процесі прожарювання, 7%; 

х33 - втрати в процесі випаровування води, 5%. 

N32 за об’ємом = N32 за масою / н пг. 

де н пг - насипна густина підсушених до вологості 5% гранул, 1,37 т/м
3
. 

 

4 Потрібна річна продуктивність сит: 

N4 за масою = N32 за масою / (1- 0,01 x4), 

де х4 - втрати в процесі просіювання, 3%. 

N4 за об’ємом = N4 за масою / н пг. 

 

5 Потрібна річна продуктивність дробарки: 

N5 за масою = N4 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / н пг. 
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6 Потрібна річна продуктивність сушильного барабана: 

N6 за масою = N5 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - механічні втрати в процесі сушіння, 2%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н пг. 
 

Напівсухий спосіб 

 

7 Потрібна річна продуктивність вальців грубого помелу: 

N7 за масою = N6 за масою (1-0,01 W1)  / [(1-0,01 W2) (1-0,01 x7)], 

де W1, W2 - вологість підсушених гранул і глини, 5% і 15% відповідно; 

х7  - втрати в процесі подрібнення, 2%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н г, 

де н г - насипна густина глини з вологістю 15%, 1,53 т/м
3
. 

 

8 Кількість глини в глинозапаснику: 

N8 за масою = N7 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати на складі, 1%. 

N8 за об’ємом = N8 за масою / н г. 
 

9 Кількість глини, яка видобувається у кар’єрі: 

N9 за масою = N8 за масою / (1- 0,01 x9), 

де х9 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н г. 
 

Витратний коефіцієнт сухої глини на 1 м
3
 керамзитового піску: 

q = N9 за масою (1- 0,01 W2)] / [ н сг N за об’ємом], 

де н сг - насипна густина сухої глини, 1,3 т/м
3
. 

 

Пластичний спосіб 

 

7 Потрібна річна продуктивність формувального агрегату: 

N7 за масою = N6 за масою (1-0,01 W1)] / [(1-0,01 W2) (1-0,01 x7)], 

де W1, W2 - вологість підсушених і сирцевих гранул, 5% і 20% відповідно; 

х7  - втрати в процесі формування гранул, 0,5%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н сг, 

де н сг - насипна густина сирцевих гранул з вологістю 20%, 1,62 т/м
3
. 
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8 Потрібна річна продуктивність змішувача: 

N8 за масою = N7 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати в процесі змішування, 0,5%. 

N8 за об’ємом = N8 за масою / н ш, 

де н ш - насипна густина шихти з вологістю 20%, 1,62 т/м
3
. 

 

9 Потрібна річна продуктивність вальців грубого помелу: 

N9 за масою= 0,01 а1 N8 за масою (1-0,01 W3)]/ [(1-0,01 W4) (1-0,01 x9) , 

де а1 - вміст глини в сухій суміші, 99%; 

W3, W4 - вологість шихти і глини, 20% і 15% відповідно; 

х9 - втрати в процесі подрібнення, 2%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н г, 

де н г - насипна густина глини з вологістю 15%, 1,53 т/м
3
. 

 

10 Кількість глини в глинозапаснику: 

N10 за масою = N9 за масою / (1- 0,01 x10), 

де х10 - втрати на складі, 1%. 

N10 за об’ємом = N10 за масою / н г. 

 

11 Кількість глини, яка видобувається у кар’єрі: 

N11 за масою = N10 за масою / (1- 0,01 x11), 

де х11 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 

N11 за об’ємом = N11 за масою / н г. 
 

Витратний коефіцієнт сухої глини на 1 м
3
 керамзитового піску: 

q = N11 за масою (1- 0,01 W4)  / [ н сг N за об’ємом , 

де н сг - насипна густина сухої глини, 1,3 т/м
3
. 

 

12 Витрати рідких добавок: 

N12 за масою = 0,01 а2 N8 за масою  (1- 0,01 W3)  / [1- 0,01 x12], 

де a2 - вміст рідких добавок у сухій суміші, 1%; 

х12 - втрати рідких добавок, 1%. 

 

 

 



 

75 

 

Приклад 7 
 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва аглопоритового щебеню і піску 
 

    Із глинистої сировини                            Із відходів вуглезбагачення            
       

склад глинистої   склад паливної            склад відходів          склад глини 

    сировини              добавки                  вуглезбагачення 

                                                                                                      ящиковий 

   ящиковий            тарілчастий              валкова дробарка       живильник 

   живильник           живильник                                      

                                                                          грохот          сушильний барабан 

вальці, які вида-     молоткова                                                               

 ляють каміння         дробарка               валкова дробарка   валкова дробарка 

                                       

                                 бункер                  витратний бункер   витратний бункер          

                                      

                      тарілчастий живильник     ваговий дозатор      ваговий дозатор       

                                                         

  вода         змішувач                                                      змішувач             вода 

                                              барабанний гранулятор 

 

стрічковий конвеєр 

 

лоток, роликовий укладач 

 

стрічкова випалювальна агломераційна машина 

 

                                                    холодильник 

 

стрічковий конвеєр 

 

валково-зубчаста дробарка 

 

інерційний грохот 

 

валкова дробарка 

 

інерційний грохот 

 

бункерний склад готової продукції 

 

Рисунок И.7 - Технологічна схема виробництва аглопоритового щебеню і піску 



 

76 

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва  

аглопоритового щебеню і піску 

 

1 Кількість аглопоритового щебеню і піску  на складі готової продукції: 

N1 за масою = (Nза об’ємом н ащ) / (1- 0,01 x1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н ащ - задана насипна густина аглопоритового щебеню і піску, т/м
3
; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н ащ. 
 

2 Потрібна річна продуктивність інерційного грохоту на II стадії  

розсіву: 

N2 за масою = N1 за масою / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі грохочення, 1%. 

N2 за об’ємом = N2 за масою / н ащ. 
 

3 Потрібна річна продуктивність валкової дробарки: 

N3 за масою = N2 за масою / (1- 0,01 x3), 

де х3 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N3 за об’ємом = N3 за масою / н ащ. 
 

4 Потрібна річна продуктивність інерційного грохоту на І стадії розсіву: 

N4 за масою = N3 за масою / (1- 0,01 x4), 

де х4 - втрати в процесі грохочення, 1%. 

N4 за об’ємом = N4 за масою / н ащ. 
 

5 Потрібна річна продуктивність валково-зубчастої дробарки: 

N5 за масою = N4 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / н ащ. 
 

6 Потрібна річна продуктивність холодильника: 

N6 за масою = N5 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - втрати в процесі охолодження, 1%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н ащ. 
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7 Потрібна річна продуктивність стрічкової випалювальної  

агломераційної машини (за виходом аглопориту з коржезломлювача): 

N71 за масою = N6 за масою; 

N71 за об’ємом = N6 за об’ємом. 
 

Кількість матеріалу, який надходить в агломераційну машину: 

N72 за масою = N71 за масою / (1-0,01 x71) (1-0,01 x72) (1-0,01 x73) , 

де х71 - механічні втрати в процесі випалу, 10%; 

х72 - втрати в процесі прожарювання: 10% – для шихти з глинистої 

сировини або 12% – для шихти з відходів вуглезбагачення; 

х73 - втрати в процесі випаровування води: 15% – для шихти з глинистої 

сировини або 10% – для шихти з відходів вуглезбагачення. 

N72 за об’ємом = N72 за масою / н гш, 

де н гш - насипна густина гранульованої шихти, 1,25 т/м
3
. 

 

8 Потрібна річна продуктивність барабанного гранулятора: 

N8 за масою = N72 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати в процесі грануляції, 0,5%. 

N8 за об’ємом = N8 за масою / н гш. 

 

Виробництво аглопоритового щебеню і піску  

з глинистої сировини і паливної добавки 

 

9 Потрібна річна продуктивність змішувача: 

N9 за масою = N8 за масою / (1- 0,01 x9), 

де х9 - втрати в процесі змішування, 0,5%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н ш. 

де н ш - насипна густина шихти з вологістю15%, 1,25 т/м
3
. 

 

10 Потрібна річна продуктивність вальців, які видаляють каміння: 

N10 за масою= 0,01 а1 N9за масою (1-0,01 W1)]/ [(1-0,01 W2) (1-0,01 x10)], 

де а1 - вміст суглинку в сухій суміші, 90%; 

W1 - вологість шихти, 15%; 

W2 - вологість суглинку, 12%; 

х10  - втрати при подрібненні і видаленні каміння, 2%. 

N10 за об’ємом = N10 за масою / н с, 

де н с - насипна густина суглинку з вологістю 12%, 1,53 т/м
3
. 
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11 Кількість суглинку на складі: 

N11 за масою = N10 за масою / (1- 0,01 x11), 

де х11 - втрати на складі, 1%. 

N11 за об’ємом = N11 за масою / н с. 
 

Витратний коефіцієнт сухого суглинку на 1 м
3
 аглопоритового щебеню і 

піску: 

q1 = N11 за масою (1- 0,01 W2)] / [ н сс N за об’ємом , 

де н сс - насипна густина сухого суглинку, 1,35 т/м
3
. 

 

12 Потрібна річна продуктивність молоткової дробарки: 

N12за масою= 0,01 а2 N9за масою (1-0,01 W1)]/ [(1-0,01 W3) (1-0,01 x12)], 

де а2 - вміст вугілля в сухій суміші, 10%; 

W1 - вологість шихти, 15%; 

W3 - вологість вугілля, 5%; 

х12 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N12 за об’ємом = N12 за масою / н в, 

де н в - насипна густина вугілля з вологістю 5%, 0,84 т/м
3
. 

 

13 Кількість вугілля на складі: 

N13 за масою = N12 за масою / (1- 0,01 x13), 

де х13 - втрати на складі, 1%. 

N13 за об’ємом = N13 за масою / н в. 
 

Витратний коефіцієнт сухого вугілля на 1 м
3
 аглопоритового щебеню і 

піску: 

q2 = N13 за масою (1- 0,01 W3)] / [ н св N за об’ємом , 

де н св - насипна густина сухого вугілля, 0,8 т/м
3
. 

 

Виробництво аглопоритового щебеню і піску  

з відходів вуглезбагачення 

 

9 Потрібна річна продуктивність змішувача: 

N9 за масою = N8 за масою / (1- 0,01 x9)  

де х9 - втрати в процесі змішування, 0,5%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н ш, 

де н ш - насипна густина шихти з вологістю 10%, 1,25 т/м
3
. 
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10 Потрібна річна продуктивність валкової дробарки тонкого помелу: 

N10за масою = 0,01 а1 N9за масою (1-0,01 W1)]/ [(1-0,01 W2) (1-0,01 x10)], 

де а1 - вміст відходів вуглезбагачення в сухій суміші, 90%; 

W1 - вологість шихти, 10%; 

W2 - вологість відходів вуглезбагачення, 7%; 

х10 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N10 за об’ємом = N10 за масою / н вв, 

де н вв - насипна густина відходів вуглезбагачення з W2=7%, 1,4 т/м
3
. 

 

11 Потрібна річна продуктивність грохоту: 

N11 за масою = N10 за масою / (1- 0,01 x11), 

де х11 - втрати в процесі грохочення, 1%. 

N11 за об’ємом = N11 за масою / н вв. 
 

12 Потрібна річна продуктивність валкової дробарки грубого помелу: 

N12 за масою = N11 за масою / (1- 0,01 x12), 

де х12 - втрати при подрібненні, 0,5%. 

N12 за об’ємом = N12 за масою / н вв. 
 

13 Кількість відходів вуглезбагачення на складі: 

N13 за масою = N12 за масою / (1- 0,01 x13), 

де х13 - втрати на складі, 1%. 

N13 за об’ємом = N13 за масою / н вв. 
 

Витратний коефіцієнт сухих відходів вуглезбагачення на 1 м
3
 

аглопоритового щебеню і піску:  

q1 = N13 за масою (1-0,01 W2)] / [ н свв N за об’ємом , 

де н свв - насипна густина сухих відходів вуглезбагачення, 1,3 т/м
3
. 

 

14 Потрібна річна продуктивність валкової дробарки: 

N14за масою= 0,01 а2 N9за масою (1-0,01 W1)]/ [(1-0,01 W3) (1-0,01 x14) , 

де а2  - вміст глини в сухій суміші, 10%; 

W1 - вологість шихти, 10%; 

W3 - вологість підсушеної глини, 5%; 

х14 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N14 за об’ємом = N14 за масою / н пг, 

де н пг - насипна густина підсушеної глини з вологістю 5%, 1,37 т/м
3
. 
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15 Потрібна річна продуктивність сушильного барабана: 

N15 за масою = N14 за масою / (1- 0,01 x15), 

де х15 - втрати в процесі сушіння, 1%. 

N15 за об’ємом = N15 за масою / н пг. 
 

16 Кількість глини на складі: 

N16 за масою = N15 за масою (1-0,01 W3)] / [(1-0,01 W4) (1-0,01 x16)], 

де W3 - вологість підсушеної глини, 5%; 

W4 - вологість глини, 15%; 

х16 - втрати на складі, 1%. 

N16 за об’ємом = N16 за масою / н г, 

де н г - насипна густина глини з вологістю 15%, 1,53 т/м
3
. 

 

Витратний коефіцієнт сухої глини на 1 м
3
 аглопоритового щебеню і піску: 

q2 = N16 за масою (1- 0,01 W4)] / [ н сг N за об’ємом], 

де н сг – насипна густина сухої глини, 1,3 т/м
3
. 
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Приклад 8 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва аглопоритового гравію із золи ТЕС 

 

                   склад золи ТЕС                                       склад глини 

                   силосного типу                                             

                                                               ящиковий живильник з розпушувачем 

             пневмотранспорт золи                               

                                                                           вальці грубого помелу 

             витратний бункер золи                          

                                                                           вальці тонкого помелу 

             автоматичний дозатор                           

                                                                насос        глинобовтанка 

                                                                                        
                   

            двовальний змішувач       вода 

 

тарілчастий гранулятор 

 

стрічковий конвеєр 

 

                                                         лоток 

 

роликовий укладач 

 

стрічкова випалювальна агломераційна машина 

 

роторна дробарка 

 

пластинчастий конвеєр (охолодження) 

 

інерційний грохот 

 

двовалкова зубчаста дробарка 

 

приймальний бункер 

 

інерційний грохот 

 

бункерний склад готової продукції 

 

Рисунок И.8 – Технологічна схема виробництва  

аглопоритового гравію із золи ТЕС 
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Розрахунок матеріального балансу виробництва  

аглопоритового гравію із золи ТЕС 
 

1 Кількість аглопоритового гравію  на складі готової продукції: 

N1 за масою = (Nза об’ємом н аг) / (1- 0,01 x1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н аг - задана насипна густина аглопоритового гравію, т/м
3
; 

x1- втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н аг. 
 

2 Потрібна річна продуктивність інерційного грохоту на другій стадії  

грохочення: 

N2 за масою = N1 за масою / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі грохочення, 1%. 

N2 за об’ємом = N2 за масою / н аг. 
 

3 Потрібна річна продуктивність двовалкової зубчастої дробарки: 

N3 за масою = N2 за масою / (1- 0,01 x3), 

де х3 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N3 за об’ємом = N3 за масою / н аг. 
 

4 Потрібна річна продуктивність інерційного грохоту на першій стадії  

грохочення: 

N4 за масою = N3 за масою / (1- 0,01 x4), 

де х4 - втрати при грохоченні, 1%. 

N4 за об’ємом = N4 за масою / н аг. 
 

5 Потрібна річна продуктивність пластинчастого конвеєру на стадії  

охолодження: 

N5 за масою = N4 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати в процесі охолодження, 1%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / н аг. 
 

6 Потрібна річна продуктивність роторної дробарки: 

N6 за масою = N5 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - втрати при подрібненні, 0,5%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н аг. 
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7 Потрібна річна продуктивність стрічкової випалювальної  

агломераційної машини (за виходом аглопоритового гравію): 

N71 за масою = N6 за масою; 

N71 за об’ємом = N6 за об’ємом. 
 

Кількість матеріалу, який надходить в агломераційну машину: 

N72 за масою = N71 за масою / (1-0,01 x71) (1-0,01 x72) (1-0,01 x73) , 

де х71 - механічні втрати в процесі випалу, 5%; 

х72 - втрати в процесі прожарювання, 12%; 

х73 - втрати в процесі випаровування води, 20%. 

N72 за об’ємом = N72 за масою / н гш, 

де н гш - насипна густина гранульованої шихти, 1,15 т/м
3
. 

 

8 Потрібна річна продуктивність тарілчастого гранулятора: 

N8 за масою = N72 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати в процесі грануляції, 0,5%. 

N8 за об’ємом = N8 за масою / н гш. 

 

9 Потрібна річна продуктивність двовального змішувача: 

N9 за масою = N8 за масою / (1- 0,01 x9), 

де х9 - втрати в процесі змішування, 0,5%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н ш, 

де н ш - насипна густина шихти з вологістю 20%, 1,15 т/м
3
. 

 

10 Кількість золи ТЕС на складі: 

N10 за масою = 0,01 а1 N9 за масою (1- 0,01 W1)  / [1- 0,01 x10], 

де а1 - вміст золи  ТЕС у сухій суміші, 90%; 

W1 - вологість шихти, 20%; 

х10 - втрати в процесі складування і транспортування золи, 1%. 

N10 за об’ємом = N10 за масою / н з, 

де н з - насипна густина золи, 1,0 т/м
3
. 

 

Витратний коефіцієнт золи ТЕС на 1 м
3
 аглопоритового гравію: 

q1 = N10 за об’ємом / N за об’ємом. 
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11 Потрібна річна продуктивність глинобовтанки: 

N11за масою= 0,01 а2 N9за масою (1-0,01 W1)]/ [(1-0,01 W2) (1-0,01 x11) , 

де а2 - вміст глини в сухій суміші, 10%; 

W1 - вологість шихти, 20%; 

W2 - вологість шлікеру, 45%; 

х11 - втрати в глинобовтанці, 1%. 

N11 за об’ємом = N11 за масою /  ш, 

де  ш - густина шлікера з вологістю 45%, 1,5 т/м
3
. 

 

12 Потрібна річна продуктивність вальців тонкого помелу: 

N12 за масою = N11 за масою (1-0,01 W2)] / [(1-0,01 W3) (1-0,01 x12) , 

де W2 - вологість шлікера, 45%; 

W3 - вологість глини, 15%; 

х12  - втрати в процесі тонкого помелу, 0,5%. 

N12 за об’ємом = N12 за масою /  н г, 

де  н г - насипна густина глини з вологістю 15%, 1,53 т/м
3
. 

 

13 Потрібна річна продуктивність вальців грубого помелу: 

N13 за масою = N12 за масою / (1- 0,01 x13), 

де х13 - втрати в процесі грубого помелу, 2%. 

N13 за об’ємом = N13 за масою /  н г. 
 

14 Кількість глини на складі: 

N14 за масою = N13 за масою / (1- 0,01 x14), 

де х14 - втрати на складі, 1%. 

N14 за об’ємом = N14 за масою /  н г. 
 

Витратний коефіцієнт сухої глини на 1 м
3
 аглопоритового гравію: 

q2 = N14 за масою (1- 0,01 W3)] / [ н сг N за об’ємом , 

де н сг - насипна густина сухої глини, 1,3 т/м
3
. 
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Приклад 9 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва шлакопемзового щебеню і піску  
 

шлаковозний ківш 

 

агрегат для поризації шлакового розплаву 

 

проміжний склад 

 

приймальний пристрій  

дробильно-сортувального 

відділення 

 

щокова дробарка 

 

двовалкова зубчаста дробарка 

 

                                                        грохот 

 

склад готової продукції 

 

Рисунок И.9 – Технологічна схема виробництва шлакопемзового  

щебеню і піску 

 

Розрахунок матеріального балансу  

виробництва шлакопемзового щебеню і піску  

 

1 Кількість шлакопемзового щебеню і піску на складі готової продукції: 

N1 за масою = (Nза об’ємом н шпщ ) / (1- 0,01 x1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н шпщ - задана насипна густина шлакопемзового щебеню і піску, т/м
3
; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н шпщ. 
 

2 Потрібна річна продуктивність  грохоту: 

N2 за масою = N1 за масою / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі грохочення, 2%. 

N2 за об’ємом = N2 за масою / н шпщ. 
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3 Потрібна річна продуктивність двовалкової зубчастої дробарки: 

N3 за масою = N2 за масою / (1- 0,01 x3), 

де х3 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N3 за об’ємом = N3 за масою / н шпщ. 
 

4 Потрібна річна продуктивність щокової дробарки: 

N4 за масою = N3 за масою / (1- 0,01 x4), 

де х4 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N4 за об’ємом = N4 за масою / н шпщ. 
 

5 Кількість матеріалу на проміжному складі: 

N5 за масою = N4 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати на складі, 1%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / н шпб, 

де н шпб - насипна густина шлакопемзових брил, н шпб 1,3 н шпщ, т/м
3
. 

 

6 Потрібна річна продуктивність агрегату для поризації шлакового  

розплаву (за виходом шлакопемзових брил): 

N61 за масою = N5 за масою; 

N61 за об’ємом = N5 за об’ємом. 
 

Кількість шлакового розплаву, який надходить в агрегат для поризації: 

N62  за масою = N61 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - втрати при поризації шлакового розплаву, 3%. 

N62 за об’ємом = N62 за масою /  шр, 

де  шр - густина шлакового розплаву, 2,85 т/м
3
. 

 

7 Кількість шлакового розплаву в шлаковозних ковшах: 

N7  за масою = N62 за масою / (1- 0,01 x7), 

де х7 - втрати в процесі неповного зливання шлаку з ковшів, 25%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою /  шр. 
 

Витратний коефіцієнт шлакового розплаву на 1 м
3
 шлакопемзового 

щебеню і піску: 

q = N7  за об’ємом / N за об’ємом. 
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Приклад 10 

 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва термолітового щебеню і піску  

 

                                                         кар’єр 
 

транспорт 
 

склад сировини 
 

грейферний кран 
 

приймальний бункер 
 

пластинчастий живильник 
 

щокова дробарка 
 

стрічковий  транспортер 
 

валкова дробарка 
 

грохот 
 

стрічкові конвеєри 
 

склад фракціонованої сировини 
 

транспортери 
 

витратний бункер 
 

тарілчастий живильник 
 

випалювальна обертова піч 
 

холодильний барабан 
 

ківшовий елеватор 
 

                                                        грохот 
 

силоси готової продукції 

 

Рисунок И.10 - Технологічна схема виробництва термолітового щебеню і піску  
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Розрахунок матеріального балансу виробництва  

термолітового щебеню і піску 

 

1 Кількість термолітового щебеню і піску на складі готової продукції: 

N1 за масою = (Nза об’ємом н тщ) / (1- 0,01 x1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н тщ - задана насипна густина термолітового щебеню і піску, т/м
3
; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н тщ. 
 

2 Потрібна річна продуктивність грохоту: 

N2 за масою = N1 за масою / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі грохочення, 2%. 

N2 за об’ємом = N2 за масою / н тщ. 
 

3 Потрібна річна продуктивність холодильного барабана: 

N3 за масою = N2 за масою / (1- 0,01 x3), 

де х3 - втрати в процесі охолодження, 1%. 

N3 за об’ємом = N3 за масою / н тщ. 
 

4 Потрібна річна продуктивність випалювальної обертової печі  

(за виходом термолітового щебеню і піску): 

N41 за масою = N3 за масою; 

N41 за об’ємом = N3 за об’ємом. 
 

Кількість матеріалу, який надходить у піч: 

N42 за масою = N41 за масою / (1-0,01 x41) (1-0,01 x42) (1-0,01 x43) , 

де х41 - механічні втрати в процесі випалу, 4%; 

х42 - втрати в процесі прожарювання, 1%; 

х43 - втрати в процесі випаровування води, 5%. 

N42 за об’ємом = N42 за масою / н о, 

де н о - насипна густина опоки з вологістю 5%, 0,84 т/м
3
. 

 

5 Потрібна річна продуктивність грохоту: 

N5 за масою = N42 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати в процесі грохочення (дрібняк), 10%. 
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N5 за об’ємом = N5 за масою / н о. 
 

6 Потрібна річна продуктивність валкової дробарки: 

N6 за масою = N5 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н о. 
 

7 Потрібна річна продуктивність щокової дробарки: 

N7 за масою = N6 за масою / (1- 0,01 x7), 

де х7 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н о. 
 

8 Кількість опоки на складі сировини: 

N8 за масою = N7 за масою / (1- 0,01 x8), 

де х8 - втрати на складі, 1%. 

N8 за об’ємом = N8 за масою / н о. 
 

9 Кількість опоки, яка видобувається в кар’єрі: 

N9 за масою = N8 за масою / (1- 0,01 x9), 

де х9 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 

N9 за об’ємом = N9 за масою / н о. 
 

Витратний коефіцієнт сухої опоки на 1 м
3
 термолітового щебеню і піску: 

q = N9 за масою (1- 0,01 W)] / [ н со N за об’ємом], 

де W - вологість опоки, 5%; 

н со - насипна густина сухої опоки, 0,8 т/м
3
. 
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Приклад 11 
 

Технологічна схема і розрахунок матеріального балансу  

виробництва перлітового щебеню і піску 
 

                                                         кар’єр 
 

                                                      транспорт 
 

                                                   склад сировини 
 

щокова дробарка 
 

                                                           сита 
 

склад фракціонованої сировини 
 

                                                      живильник 
 

піч термопідготовки 
 

випалювальна обертова піч 
 

пневмотранспорт 
 

                                     сита         система пилоосаджування 

 

                                    силосний склад готової продукції 

 

Рисунок И.11 - Технологічна схема виробництва перлітового щебеню і піску 
 

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва перлітового щебеню і піску 

 

1 Кількість перлітового щебеню і піску на складі готової продукції: 

N1 за масою = (Nза об’ємом н пщ) / (1- 0,01 x1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н пщ - задана насипна густина перлітового щебеню і піску, т/м
3
; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н пщ. 
 

2 Потрібна річна продуктивність сит для розсівання готової продукції: 

N2 за масою = N1 за масою / (1- 0,01 x2), 

де х2 - втрати в процесі просіювання, 3%. 
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N2 за об’ємом = N2 за масою / н пщ. 
3 Потрібна річна продуктивність випалювальної  обертової  печі та печі  

термопідготовки (за виходом перлітового щебеню і піску): 

N31 за масою = N2 за масою; N31 за об’ємом = N2 за об’ємом. 
  

Кількість матеріалу, який надходить у піч термопідготовки: 

N32 за масою = N31 за масою / (1-0,01 x31) (1-0,01 x32) (1-0,01 x33) , 

де х31 - механічні втрати в процесі випалу, 5%; 

х32 - втрати в процесі прожарювання, 5%; 

х33 - втрати в процесі випаровування води, 3%. 

N32 за об’ємом = N32 за масою / н пс. 

де н пс - насипна густина перлітової сировини з  W=3%, 1,34 т/м
3
. 

 

4 Потрібна річна продуктивність сит для фракціонування сировини: 

N4 за масою = N32 за масою / (1- 0,01 x4), 

де х4 - втрати в процесі просіювання, 3%. 

N4 за об’ємом = N4 за масою / н пс. 
 

5 Потрібна річна продуктивність щокової дробарки: 

N5 за масою = N4 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / н пс. 
 

6 Кількість перлітової породи на складі сировини: 

N6 за масою = N5 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - втрати на складі, 1%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н пс. 
 

7 Кількість перлітової породи, яка видобувається в кар’єрі: 

N7 за масою = N6 за масою / (1- 0,01 x7), 

де х7 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н пс. 
 

 Витратний коефіцієнт сухої перлітової сировини на 1 м
3
 перлітового 

щебеню і піску складає: q = N7 за масою (1-0,01 W)] / [ н спс N за об’ємом , 

де W - вологість перлітової сировини, 3%; 

н спс - насипна густина сухої перлітової сировини, 1,3 т/м
3
. 



 

92 

 

Приклад 12 
 

Технологічна схема та розрахунок матеріального балансу  

виробництва перлітового піску 
 

                                                         кар’єр 
 

                                                      транспорт 
 

                                                    склад сировини 
 

                                                 щокова  дробарка 
 

                                                валкова  дробарка 
 

                                                           сита 
 

склад фракціонованої сировини 

 

                                                         живильник 
 

піч термопідготовки 

 

випалювальна вертикальна (шахтна) піч 
 

пневмотранспорт 
 

багатостадійне  пилоосаджування 
 

силосний склад готової продукції 

 

Рисунок И.12 - Технологічна схема виробництва перлітового піску 

 

 

Розрахунок матеріального балансу виробництва перлітового піску 
 

1 Кількість перлітового піску на складі готової продукції: 

N1 за масою = (Nза об’ємом н пп ) / (1- 0,01 x1), 

де Nза об’ємом - задана продуктивність, м
3
/рік; 

н пп - задана насипна густина перлітового піску, т/м
3
; 

x1 - втрати на складі, 1%. 

N1 за об’ємом = N1 за масою / н пп. 
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2 Потрібна річна продуктивність випалювальної  вертикальної  

(шахтної)  печі й печі термопідготовки (за виходом перлітового піску): 

N21 за масою = N1 за масою;  

N21 за об’ємом = N1 за об’ємом. 

Кількість матеріалу, який надходить у піч термопідготовки: 

N22 за масою = N21 за масою / (1-0,01 x21) (1-0,01 x22) (1-0,01 x23) , 

де х21 - механічні втрати в процесі випалу, 8%; 

х22 - втрати в процесі прожарювання, 6%; 

х23 - втрати в процесі випаровування води, 3%. 

N22 за об’ємом = N22 за масою / н пс, 

де н пс - насипна густина перлітової сировини з  W=3%, 1,34 т/м
3
. 

 

3 Потрібна річна продуктивність сит для фракціонування сировини: 

N3 за масою = N22 за масою / (1- 0,01 x3), 

де х3 - втрати в процесі просіювання, 3%. 

N3 за об’ємом = N3 за масою / н пс. 
 

4 Потрібна річна продуктивність валкової дробарки: 

N4 за масою = N3 за масою / (1- 0,01 x4), 

де х4 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N4 за об’ємом = N4 за масою / н пс. 
 

5 Потрібна річна продуктивність щокової дробарки: 

N5 за масою = N4 за масою / (1- 0,01 x5), 

де х5 - втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

N5 за об’ємом = N5 за масою / н пс. 
 

6 Кількість перлітової породи на складі сировини: 

N6 за масою = N5 за масою / (1- 0,01 x6), 

де х6 - втрати на складі, 1%. 

N6 за об’ємом = N6 за масою / н пс. 
 

7 Кількість перлітової породи, яка видобувається в кар’єрі: 

N7 за масою = N6 за масою / (1- 0,01 x7), 

де х7 - втрати в процесі добування і транспортування, 2%. 

N7 за об’ємом = N7 за масою / н пс. 
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Витратний коефіцієнт сухої перлітової сировини на 1 м
3
 перлітового 

піску: 

q = N7 за масою (1-0,01 W)] / [ н спс N за об’ємом], 
де W - вологість перлітової сировини, 3%; 

н спс - насипна густина сухої перлітової сировини, 1,3 т/м
3
. 
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ДОДАТОК К 

 

Таблиця К.1 – РЕЖИМИ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА 

ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

Відділення 

Характеристика 

режиму роботи 

Номіналь-

ний річ- 

ний фонд 

робочого 

часу,  

Fн, год. 

Норма- 

тивний 

коефіці- 

єнт вико-

ристання 

облад-

нання, kв 

Дійсний 

річний 

фонд  

робо- 

чого  

часу, 

Fд, год. 

Трива- 

лість 

зміни,

tз, 

год. 

Кіль-

кість  

змін  

на  

добу, 

nз 

Кіль- 

кість 

робо- 

чих діб  

на рік, 

Д-Дн 

1 2 3 4 5 6 7 

Щебеневий завод  (щебінь з природного каменю)  

або  цех (щебінь з доменного шлаку) 

Склад сировини 8 3 365 8760 0,85 7446 

Дробильно-сортувальне 

відділення 

8 

 

2 260 4160 0,85 3536 

Склад готової продукції 8 3 365 8760 0,85 7446 

Піщаний завод з гідромеханізованим способом добування сировини 

Відділення добування і 

транспортування пульпи 

8 2 160 2560 0,85 2176 

Відділення класифікації і 

зневоднення 

8 2 160 2560 0,85 2176 

Склад готової продукції 8 3 365 8760 0,85 7446 

Заводи з виробництва керамзитового гравію,  

термолітового щебеню і піску (сухий спосіб) 

Склад сировини 8 3 365 8760 0,85 7446 

Дробильно-сортувальне 

відділення 

8 2 260 4160 0,85 3536 

Відділення випалу й 

охолодження 

8 3 365 8760 0,86 

0,92 

7534 

8059 

Сортувальне відділення і 

склад готової продукції 

8 3 365 8760 0,85 7446 

Заводи з виробництва керамзитового гравію,  

глинозольного гравію (пластичний  спосіб) 

Склад сировини 8 3 365 8760 0,85 7446 

Підготовче відділення 8 2 260 4160 0,85 3536 

Відділення випалу й 

охолодження 

8 3 365 8760 0,92 8059 

Сортувальне відділення і 

склад готової продукції 

8 3 365 8760 0,85 7446 
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Продовження таблиці К.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Завод з виробництва керамзитового гравію (шлікерний спосіб) 

Склад сировини 8 3 365 8760 0,85 7446 

Підготовче відділення 8 3 365 8760 0,90 7884 

Відділення випалу й 

охолодження 

8 3 365 8760 0,92 8059 

Сортувальне відділення і 

склад готової продукції 

8 3 365 8760 0,85 7446 

Завод з виробництва керамзитового піску 

Склад сировини 8 3 365 8760 0,85 7446 

Підготовче відділення 8 2 260 4160 0,85 3536 

Відділення випалу й 

охолодження 

8 3 365 8760 0,85 7446 

Склад готової продукції 8 3 365 8760 0,85 7446 

Заводи з виробництва аглопоритового щебеню і піску,  

аглопоритового гравію 

Склад сировини 8 3 365 8760 0,85 7446 

Підготовче відділення 8 2 365 5840 0,85 4964 

відділення випалу й 

охолодження 

8 3 365 8760 0,82 7183 

Дробильно-сортувальне 

відділення 

8 2 260 4160 0,85 3536 

Склад готової продукції 8 3 365 8760 0,85 7446 

Цех з виробництва шлакопемзового щебеню і піску 

Прийом шлаку з 

доменного цеху 

8 3 365 8760 0,90 7884 

Відділення поризації та 

охолодження  

8 3 365 8760 0,90 7884 

Дробильно-сортувальне 

відділення 

8 2 260 4160 0,85 3563 

Склад готової продукції 8 3 365 8760 0,85 7446 

Заводи з виробництва перлітового щебеню і піску, перлітового піску 

Склад сировини 8 3 365 8760 0,85 7446 

Дробильно-сортувальне 

відділення 

8 2 260 4160 0,85 3536 

Відділення випалу й 

охолодження 

8 3 365 8760 0,80 7008 

Сортувальне відділення і 

склад готової продукції 

8 3 365 8760 0,85 7446 
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ДОДАТОК Л 
 

Таблиця Л.1 – ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИПАЛЮВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШТУЧНИХ ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

Характеристика 

заповнювачів   

Найменування випалювальних 

агрегатів 

Продук-

тивність 

агрегату, а,  

м
3
/год. 

Гравій керамзитовий М500, 

гравій глинозольний М500  

 

Піч обертова 2,5 40 10,8 

Агрегат СМС-197 12,4 

Агрегат випалювальний двох-

барабанний 2,5 20 + 3,5 24 

13,3 

Агрегат випалювальний двох-

барабанний 3 24 + 4,5 24 

25,0 

Пісок керамзитовий М600 Піч киплячого шару СМС-139 6,7 

Щебінь і пісок  

аглопоритові М700 

Агломераційна машина СМС-117 

(1,5 40 м) з барабанним холодиль-

ником, U=5 (U- вертикальна швид-

кість спікання, мм/хв)  

14 

Агломераційна машина 2,5 60 м з 

чашковим холодильником, U=7  

56 

Гравій аглопоритовий М800 Агломераційна машина СМС-117 

без холодильника,  U=11  

21 

Пісок перлітовий спучений 

М100 

Піч вертикальна СМТ-177 з піччю 

термопідготовки СМТ-178 

15 

Щебінь перлітовий 

спучений М300 

Піч обертова СМТ-179 з піччю 

термопідготовки СМТ-178 

3,5 
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ДОДАТОК М 
 

Таблиця М.1 – ОБ’ЄМНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД  ЇЇ  МАРКИ 

 

Виробництво керамзитового гравію і його різновидів 

Марка заповнювача  300 350 400 450 500 550 600 700 800 

Об’ємний коефіцієнт 

виходу продукції, kо 1,25 1,21 1,15 1,10 1,00 0,95 0,86 0,69 0,63 

Виробництво керамзитового піску 

Марка заповнювача  400 450 500 550 600 700 800 900 1000 

Об’ємний коефіцієнт 

виходу продукції, kо - - 1,20 - 1,00 0,85 0,75 0,65 0,60 
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Терміни та визначення. 

93 ДСТУ Б В.2.7-90: 2011 Вапно будівельне. Технічні умови. 
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безклінкерні. Загальні технічні умови. 

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

MOD).  

96 ДСТУ Б В.2.7-66-98 Будівельні матеріали. Цемент. Номенклатура 

показників якості. 

97 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цемент. Загальні технічні умови (укр). 

98 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови. Зміна №1. 

99 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цемент. Загальні технічні умови. Зміна №2. 

100 ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна №3. 

101 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови. Поправки. 

102 ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цемент загальнобудівельного призначення. 

Технічні умови. Зміна №1. 

103 ДСТУ Б В.2.7-274: 2011 Добавки для цементів. Класифікація (ГОСТ 

24640-91, MOD). 

104 ДСТУ Б В.2.7-100-2000 Добавки активні мінеральні для цементів. 

Методи випробувань. 

105 ДСТУ Б В.2.7-128: 2006 Будівельні матеріали. Добавки активні 

мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови. 

106 ДСТУ Б В.2.7-268: 2011  Портландцемент кольоровий. Технічні умови 

(ГОСТ 15825-80, MOD). 

107 ДСТУ Б В.2.7-258: 2011 Цементи глиноземисті та 

високоглиноземисті. Технічні умови (ГОСТ 969-91, MOD). 

108 ДСТУ Б В.2.7-266: 2011 Цемент гіпсоглиноземистий, що 

розширюється. Технічні умови (ГОСТ 11052-74, MOD). 

109 ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94)  Цемент сульфатостійкий. 

Технічні умови. 

110 ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Цементи сульфатостійкі. 

Технічні умови. Зміна №1. 

111 ДСТУ Б В.2.7-181: 2009 Будівельні матеріали. Цементи лужні. 

Технічні умови. 

112 ДСТУ Б В.2.7-257: 2011  Портландцементи білі. Технічні умови 

(ГОСТ 965-89, MOD). 

113 ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96)  Портландцементи тампонажні. 
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Технічні умови. 

114 ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цемент. Відбір і підготовка проб. 

115 ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і підготовка проб. Зміна №1. 

116 ДСТУ Б В.2.7-289: 2011 Цементи. Метод визначення тепловиділення 

(EN 196-9: 2010 MOD). 

117 ДСТУ Б В.2.7-188: 2009. Цементи. Методи визначення тонкості 

помелу. 

118 ДСТУ Б В.2.7-202: 2009 Цементи та матеріали цементного 

виробництва. Методи хімічного аналізу. 

119 ДСТУ Б В.2.7-187: 2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи 

визначення міцності при згині і стиску. 

120 ДСТУ Б В.2.7-186: 2009 Цементи. Метод визначення водовідділення. 

121 ДСТУ Б В.2.7-185: 2009 Цементи. Методи визначення нормальної 

густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму. 

122 ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96). Цементи тампонажні. Методи 

випробувань. 

123 ДСТУ Б В.2.7-87-99  (ГОСТ 26798.2-96)  Цементи  тампонажні типів 

1-G та 1-H. Методи випробувань. 

124 ДСТУ Б EN 197-1: 2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та 

критерії відповідності для звичайних цементів. 

125 ДСТУ Б В.2.7-300 діє до: 2014 Цемент. Частина 2. Оцінка 

відповідності (EN 197-2: 2000, MOD). 

126 ДСТУ Б EN 14216: 2012. Цемент. Склад, технічні умови та критерії 

відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням (EN 14216: 

2004, IDT). 

127 ДСТУ Б EN 15743: 2012 Цемент сульфатно-шлаковий. Склад, технічні 

умови та критерії відповідності (EN 15743: 2010 IDT). 

128 ДСТУ ЕN 196-1: 2007 Методи випробування цементу. Частина 1. 

Визначення міцності (ЕN 196-1: 2005, ІDT). 

129 ДСТУ Б EN 196-2: 2008 Методи випробування цементу. Частина 2. 

Хімічний аналіз цементу (EN 196-2: 2005, IDT). 

130 ДСТУ ЕN 196-3: 2007 Методи випробування цементу. Частина 3. 

Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (ЕN 196-3: 2005, 

ІDT). 

131 ДСТУ Б СEN / TR 196-4: 2009 Методи випробування цементів. 

Частина 4. Кількісне визначення складових (СEN / TR 196-4: 2007, IDT). 

132 ДСТУ Б EN 196-5: 2010 Методи випробувань цементу. Частина 5. 

Визначення пуцоланових властивостей пуцоланового цементу. 

133 ДСТУ ЕN 196-6: 2007 Методи випробування цементу. Частина 6. 

Визначення тонкості помелу (ЕN 196-6: 1989, ІDT). 

134 ДСТУ Б EN 196-7: 2010 Методи випробувань цементу. Частина 7. 

Методи відбору та підготовки проб цементу. 

135 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 
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робіт. Класифікація. 

136 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

137 ДСТУ Б А.1.1-56-94 Гірські породи для виробництва нерудних 

будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 

138 ДСТУ Б В.2.7-206: 2009 Сировина для виробництва піску, гравію та 

щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови. 

139 ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних 

матеріалів. Терміни та визначення. 

140 ДСТУ Б В.2.7-232: 2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних 

робіт. Методи випробувань. 

141 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних 

матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

142 ДСТУ Б В.2.7-131: 2007 Пісок кварцовий. Технічні умови. 

143 ДСТУ Б В.2.7-27-95 Пісок із вапняків-черепашників для будівельних 

робіт. Технічні умови. 

144 ДСТУ Б В.2.7-210: 2010 Пісок із відсівів подрібнення вивержених 

гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови. 

145 ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцово-залізистий і тонкодисперсна 

фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів 

України. Технічні умови. 

146 ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних порід з відсівів 

подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів 

України. Технічні умови. 

147 ДСТУ Б В.2.7-211: 2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові 

теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

148 ДСТУ Б В.2.7-205: 2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових 

електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

149 ДСТУ Б В.2.7-203: 2009 Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні 

для будівельних робіт. Технічні умови. 

150 ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних 

гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. 

Методи фізико-механічних випробувань. 

151 ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь і гравій щільні природні для будівельних 

матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

152 ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних 

гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів 

гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови. 

153 ДСТУ Б В.2.7-102-2000 Будівельні матеріали. Щебінь і пісок 

декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і 

шахт України. Технічні умови. 

154 ДСТУ Б В.2.7-138: 2007 Щебінь, гравій та пісок декоративні із 

природного каменю. Технічні умови (ГОСТ 22856-89, MOD). 
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155 ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94). Щебінь і пісок із шлаків чорної 

та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови. 

156 ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з 

доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні 

умови. 

157 ДСТУ Б В.2.7-207: 2009 Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, 

гравійні та піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови. 

158 ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва пористих 

заповнювачів. Класифікація. 

159 ДСТУ Б А.1.1-31-94  Сировина глиниста для виробництва штучних 

пористих заповнювачів. Терміни та визначення. 

160 ДСТУ Б А.1.1-42-94 Сировина природна неглиниста для виробництва 

штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення. 

161 ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва 

керамзитового гравію та піску. Технічні умови. 

162 ДСТУ Б В.2.7-26-95 Глина. Метод визначення чутливості глин до 

сушіння. 

163 ДСТУ Б В.2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих 

заповнювачів. Класифікація. 

164 ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. 

165 ДСТУ Б В.2.7-264: 2011 Заповнювачі пористі неорганічні для 

будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD). 

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

умови. 

167 ДСТУ Б В.2.7-280: 2011 Вермикуліт спучений. Технічні умови (ГОСТ 

12865-67, MOD). 

168 ДСТУ Б А.1.1-30-94 Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. 

Терміни та визначення. 

169 ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) Будівельні матеріали. Щебінь і 

пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови.  

170 ДСТУ Б В.2.7-157: 2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебінь 

перлітові спучені. Технічні умови. 
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