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ВСТУП 

 

Вирішення питання про забезпечення України будівельними матеріалами, 

виробами та конструкціями, а також розробка сучасних методів і засобів, які 

забезпечують збільшення терміну служби будівель і споруд, є нагальною 

необхідністю. 

Виконання основних завдань будівельної галузі потребує значного 

підвищення ефективності капітальних вкладень; скорочення термінів 

будівництва підприємств, споруд, житлових і громадських будівель; 

збільшення ступеня заводської готовності будівельних конструкцій і деталей; 

забезпечення масового застосування ефективних матеріалів; розширення 

використання побічних продуктів промисловості для отримання місцевих 

будівельних матеріалів з одночасним вирішенням екологічних проблем. 

Задоволення таких потреб обумовлюється розповсюдженим використанням 

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розроблених із застосуванням 

останніх досягнень науки і техніки на Україні та за кордоном. 

У нинішній час виробнича база будівельної індустрії перебуває в стані, 

який вимагає негайного втручання з метою її відновлення або реконструкції для 

випуску продукції. В таких умовах значною мірою підвищуються вимоги до 

фахівців-технологів, розширюються та ускладнюються завдання, які мають 

вирішуватися фахівцями-технологами в процесі технічного вдосконалення 

технологій будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, інтенсифікації 

технологічних процесів, підвищення рівня організації виробництва, 

максимального впровадження комплексної механізації і автоматизації 

виробництва. Все це вимагає від фахівця-технолога глибокої обізнаності в 

новітніх досягненнях науки і техніки, а також умінь творчо застосовувати їх на 

практиці. Тому під час виконання випускної роботи бакалавра студент має 

продемонструвати вміння використовувати всі накопичені за період навчання в 

університеті знання, а також навички щодо самостійного вирішення інженерно-

технологічних завдань. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

У методичних вказівках викладено основні відомості про завдання, 

вимоги, зміст, обсяг, методику та організацію випускної роботи бакалавра для 

студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Керівництво та 

організацію підготовки випускної роботи бакалавра з даної спеціальності та 

спеціалізації професійного спрямування в Харківському національному 

університеті будівництва та архітектури виконує кафедра фізико-хімічної 

механіки та технології будівельних матеріалів і виробів. 

Випускна робота є завершальним етапом навчального процесу з 

підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр». Завданням випускної 

роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних 

знань студентів, а також розвиток навичок щодо прийняття самостійних 

інженерних рішень в конкретних ситуаціях. У процесі виконання роботи 

найбільш повно проявляється взаємозв'язок різних дисциплін, які студенти 

вивчали протягом усього періоду навчання в університеті. Остаточне проектне 

рішення може бути оптимальним лише за комплексного підходу. 

Тема випускної роботи студента визначається на підставі його письмової 

заяви з урахуванням його наукових інтересів, можливостей використання 

матеріалів, зібраних ним у процесі проходження практики, і за поданням 

випускаючої кафедри оформляється згідно з наказом ректора по університету. 

Відповідно до обраної теми призначається керівник випускної роботи від 

професорсько-викладацького складу кафедри, а також від наукових 

співробітників або висококваліфікованих фахівців виробничих або проектних 

організацій. 

Випускна робота виконується відповідно до графіка, який є обов'язковим 

для виконання всіма студентами. Терміни виконання окремих етапів і їхні 

обсяги можуть бути відкориговані керівником з урахуванням теми роботи. 

Керівник консультує студентів відповідно до встановленого розкладу. Кафедра 
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проводить періодичний контроль своєчасності та самостійності виконання 

окремих етапів випускної роботи. 

Кожен студент складає індивідуальний графік виконання випускної 

роботи (табл. 1.1), який перевіряє та затверджує керівник. Також кожен студент 

складає індивідуальний графік консультування (табл. 1.2) для занесення дат 

відвідування консультацій, питань, які обговорюються на консультаціях, і 

зауважень керівника. 

 

Таблиця 1.1 – Індивідуальний графік виконання випускної роботи 

 

Найменування розділу 

випускної роботи 
Обсяг розділу, % 

Відмітки керівника 

про хід виконання роботи, 

дата, підпис 

1   

2   

3   

…   

Всього 100%  

 

Таблиця 1.2 – Форма, яку має індивідуальний графік консультування 

 

Дата консультації 
Питання, які розглядаються 

на консультації 
Зауваження керівника 
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Індивідуальний графік виконання випускної роботи та індивідуальний 

графік консультування є документами, за якими перевіряльник від кафедри 

може оцінювати рівні ритмічності й самостійності роботи студента. 

У разі неявок студентів на планові консультації або відставання від 

графіка виконання випускної роботи питання про допуск до продовження 

виконання роботи розглядаються на засіданні кафедри. В разі значних 

порушень графіка виконання випускної роботи студент може бути 

відсторонений від її виконання. 

Як автор випускної роботи студент несе повну відповідальність за зміст 

та оформлення пояснювальної записки та графічної частини проекту. 

Випускна робота в закінченому вигляді, підписана студентом і 

керівником, а також відгук керівника про якість роботи студента, надаються на 

кафедру для здійснення рецензування. На підставі розгляду всіх зазначених 

матеріалів завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту 

випускної роботи. Якщо студент не є допущеним до захисту, то питання з цього 

приводу обговорюється на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол 

засідання кафедри підписує декан факультету, після чого рішення про 

недопущення до захисту передається для затвердження ректором університету. 

Захист випускних робіт здійснюється відповідно до «Положення про ДЕК 

вищих навчальних закладів» на відкритому засіданні ДЕК. Тривалість захисту 

однієї випускної роботи, зазвичай, не має перевищувати 20 хвилин. Для 

доповіді студенту відводиться не більше 10 хвилин. Після захисту випускної 

роботи пояснювальна записка та графічна частина здаються на кафедру. 

Захист випускної роботи на відкритому засіданні ДЕК надає можливість 

перевірити та оцінити загально-технічний рівень знань випускника, його вміння 

самостійно та правильно вирішувати комплексні технологічні завдання, які 

зустрічаються в практичній інженерній діяльності. Для визначення оцінки 

випускної роботи беруться до уваги рівень теоретичної, наукової і практичної 

підготовок студента, дотримання ним графіка виконання роботи, ступінь 

прояву особистої ініціативи та глибину опрацювання основних розділів під час 
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проектування. 

На підставі розгляду матеріалів випускної роботи бакалавра та її захисту 

ДЕК вирішує питання про присвоєння студенту відповідної кваліфікації. 

Студент, який отримав під час захисту незадовільну оцінку, відраховується з 

університету з можливістю його відновлення на початку наступного 

навчального року. В такому випадку ДЕК надає можливість доопрацювання та 

повторного захисту представленої випускної роботи або розробки нової теми. 

Студенту, який успішно захистив випускну роботу, рішенням ДЕК 

присвоюється відповідна кваліфікація і в урочистій обстановці вручається 

диплом. 

 

2 ТЕМАТИКА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 

Підставою для виконання випускної роботи є завдання, видане керівником, 

у якому чітко формулюються назва теми та вихідні дані. Темами випускної 

роботи можуть бути завдання з проектування технологічних ліній або цехів на 

заводі з виробництва збірних залізобетонних виробів і конструкцій для 

промислового, цивільного, житлового, сільськогосподарського та інженерного 

будівництва. 

При цьому можливі наступні варіанти: 

– проектування технологічної лінії або цеху шляхом прив'язки типового 

проекту до заданих вихідних умов проектування; 

– реконструкція технологічної лінії або цеху діючого підприємства. 

Теми випускної роботи можуть обиратись на основі замовлень 

підприємств, проектних організацій або використання матеріалів, зібраних 

студентами під час проходження виробничо-технологічної практики. 

Проектування повинне мати варіантний характер. Обираючи варіант 

технологічного рішення під час проектування процесу виробництва слід 

критично розглядати переваги та недоліки кожного з варіантів. 
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3 СКЛАД ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 

Випускна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки 

обсягом до 100 сторінок формату А4 (210×297 мм) і графічної частини, що 

складається з чотирьох аркушів формату А1 (594×841 мм) та двох аркушів 

формату А3 (297×420 мм), які виконуються відповідно до вимог Єдиної 

системи конструкторської документації (ЄСКД) і Системи проектної 

документації в будівництві (СПДБ). Пояснювальна записка містить титульний 

лист, завдання на проектування (надається кафедрою), зміст, основну частину, 

аркуш літератури та додатки. 

Щодо виконання окремих розділів бакалаврської роботи (розрахунково-

пояснювальної записки та графічної частини) студент забезпечується 

керівництвом і консультаціями на інших кафедрах університету. 

 

4 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 

4.1 Загальна частина 

4.1.1 Вступ 

 

У вступі наводяться основні положення Постанов Кабінету Міністрів про 

розвиток галузі, короткий огляд стану виробництва конкретного виду продукції 

в Україні та за кордоном, визначаються її значення для країни, роль 

вітчизняних і закордонних учених у розвитку технології виробництва даної 

продукції. 
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4.1.2 Призначення й потужність технологічної лінії або цеху, вихідні 

дані для проектування 

 

У даному підрозділі наводяться дані про спеціалізацію цеху та його 

продуктивність. Складається докладна характеристика районів будівництва або 

місцезнаходження цеху, що споруджується або реконструюється: потенційний 

споживач продукції; наявність сировинної бази; доступність і транспортні 

зв'язки з постачальниками сировини, напівфабрикатів і споживачами готової 

продукції; наявність паливно-енергетичних ресурсів; метеорологічні умови в 

районі розміщення заводів; потреба даного економічного району в продукції 

цеху в перспективі; забезпеченість району робочою силою та інженерно-

технічними працівниками. 

 

4.1.3 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проектування 

 

На основі аналізу вихідних даних для проектування, перспективних 

планів району будівництва наводиться техніко-економічне обґрунтування 

необхідності будівництва або реконструкції цеху, технологічної лінії. 

 

4.1.4 Номенклатура продукції, що випускається, основні 

характеристики виробів і вимоги до них 

 

У даному підрозділі наводяться дані, що характеризують основні 

параметри продукції, яка випускається цехом. Під час проектування 

вузькоспеціалізованих технологічних ліній або цехів визначення номенклатури 

зводиться до техніко-економічного обґрунтування певних видів виробів та 

розрахунків річного обсягу їх випуску. Якщо продукція цеху відповідає 

пооб’єктній спеціалізації, складаються подетальна номенклатура на один 

комплект і річна програма випуску. За сумарними обсягами визначаються 

якість виробів і витрата напівфабрикатів на виконання річної програми цеху. 
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Уточнені остаточні дані отримуються після завершення розрахунків щодо 

випуску базового виробу в цеху, прольоті, на технологічній лінії, що 

проектуються або реконструюються. 

Усі дані відповідно до номенклатури виробів, їх основні характеристики, 

кількість витрачених матеріалів на виготовлення виробу наводяться в  

таблиці 4.1. 

Для кожного виду виробів обирається основа технологічного ряду 

(базовий виріб) і складається його повна характеристика: призначення, 

конструктивне рішення, маса, вид і марка бетону, спосіб армування, 

конструктивні особливості, ступінь заводської готовності. Відповідно до 

нормативних документів наводяться основні вимоги до виробів: допуски щодо 

основних розмірів, форми, розміщення арматури і закладних деталей, значення 

розпалублювальної, передаточної та відпускної міцностей бетону, його 

вологості, допуски щодо якості обробки. 

 

Таблиця 4.1 – Номенклатура та програма випуску виробів 

 

Виріб 

Витрати матеріалів 

на виготовлення  

одного виробу 
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4.1.5 Формулювання мети випускної роботи 

 

У даному підрозділі разом з аналізом матеріалів загальної частини 

наводиться конкретизоване й чітке формулювання мети та завдань випускної 

роботи, а також її розділів, погоджених із керівником. 

 

4.2 Технологічна частина 

4.2.1 Конструктивно-технологічний аналіз базового виробу та 

обґрунтування способу його виробництва 

 

У даному підрозділі визначається сукупність властивостей і ознак базового 

виробу, які дозволяють застосовувати певні методи та режими для його 

виготовлення за мінімальних витрат і досягати високої якості виробу. Для 

обрання способу виготовлення використовується диференційно-типовий метод 

з поступовим накладенням обмежень щодо всіх можливих варіантів з 

урахуванням технологічних особливостей конструкції, яка відповідно до 

існуючого методу класифікації може бути віднесена до відповідного типу, 

класу, підкласу, групи, підгрупи. Необхідним є наведення короткого огляду 

існуючих методів виробництва даного виду виробів. На основі конструктивно-

технологічного аналізу виробу, а також з урахуванням конкретних умов – 

потреби в сировині, витрати матеріалів, підвищення продуктивності та 

необхідності покращання якості й заводської готовності виробу, удосконалення 

санітарно-гігієнічних умов праці – виявляється найбільш раціональний спосіб 

організації виробництва. 

 

4.2.2 Розробка технологічної схеми виробництва 

 

Технологічна схема розробляється з урахуванням обраного способу 

виробництва та вимог потокової організації праці: пропорційності, 
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паралельності, прямоточності, безперервності та ритмічності. На даній стадії 

проектування технологічна схема являє собою якісне рішення технологічного 

процесу (кількісне рішення можна отримати після виконання відповідних 

технологічних розрахунків) і містить основні відомості про виробничі операції, 

які забезпечують випуск виробів з необхідними властивостями, їхній стислий 

опис і послідовність виконання. 

Тип технологічного устаткування обирається з урахуванням даних, 

узагальнюючих досвід передових підприємств. В обґрунтуванні наводиться 

матеріал щодо варіантного оцінювання використання різного обладнання на 

окремих технологічних переділах і щодо обрання одного з можливих варіантів, 

який забезпечує потоковість, механізацію та автоматизацію трудомістких 

процесів, можливість полегшення поопераційного контролю, охорону 

навколишнього середовища, зниження виробничих втрат, підвищення 

продуктивності праці та зниження вартості продукції. При цьому необхідно 

віддавати перевагу використанню ефективних вихідних матеріалів і 

напівфабрикатів, хімічних добавок-регуляторів властивостей бетонної суміші 

та бетону, сучасних методів формування виробу, інтенсифікації тверднення 

бетону тощо. 

Технологічна схема зазвичай виконується в аксонометрії з позначенням 

технологічних зон. 

 

4.2.3 Режим роботи технологічної лінії або цеху 

 

У даному підрозділі за використання норм технологічного проектування 

визначається режим роботи технологічної лінії, що проектується, 

обґрунтований умовами виробництва. Отримані дані застосовуються для 

розрахунку облікового складу працюючих, потреби в технологічному 

обладнанні, вихідних матеріалах, напівфабрикатах і виробничих площах. 
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Кількість змін визначається з урахуванням способу виробництва й 

продуктивності технологічної лінії або цеху. 

 

4.2.4 Обрання сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для 

виготовлення виробів, їх технологічна характеристика 

 

Вихідні матеріали обираються з урахуванням можливих виробничих 

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

виготовляються, і передбачуваного способу їх виробництва. Наводиться 

обґрунтування вибору виду матеріалів, відомості про постачальників, 

посилання на державні та міждержавні стандарти, вимогам яких вони мають 

відповідати, а також перелік таких вимог із зазначенням основних 

технологічних, фізико-механічних і фізико-хімічних характеристик. Бажаним є 

наведення декількох варіантів вихідних матеріалів і напівфабрикатів з 

критичним оцінюванням кожного з варіантів і обґрунтуванням прийнятого 

рішення. 

 

4.2.5 Підбір складу бетону для виробництва виробів, які входять до 

номенклатури технологічної лінії або цеху, розрахунок потреби в бетонній 

суміші, складання матеріального балансу 

 

Для виготовлення виробів, які входять до номенклатури заводу, склад 

бетону обчислюється за використання таблиць і графіків, наведених у технічній 

літературі, або за використання матеріалів, зібраних в період проходження 

виробничих практик. Детальний розрахунок складу бетону за існуючими 

залежностями або за результатами проведення НДРС розрахунково-

експериментальним методом наводиться в пояснювальній записці виключно 

для виготовлення базового виробу на технологічної лінії, яка проектується або 

реконструюється.  
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Результати підбору складу бетонної суміші записуються в таблицю  

(табл. 4.2). 

Далі визначаються матеріальний баланс для матеріалів, що 

використовуються для приготування бетонних сумішей всіх марок, і сумарні 

витрати бетонної суміші на рік, добу, зміну, годину з урахуванням середньої 

вологості заповнювачів, втрат бетонної суміші та вихідних матеріалів. 

Результати розрахунку матеріального балансу слід звести у вигляді таблиць 

(табл.4.3 і табл.4.4). 

Прийняті норми втрат матеріалів можуть становити, %: 

– для бетонної суміші – 1,5; 

– для розчинної суміші – 1; 

– для цементу – 2; 

– для піску – 3; 

– для крупного заповнювачу – 3; 

– для добавок – 1; 

– для води – 1. 

 

Таблиця 4.2 – Результати підбору складу бетонної суміші 
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Таблиця 4.3 – Річні витрати бетонної суміші (розчинної суміші) та 

сировинних матеріалів без урахування втрат 

 

Витрати матеріалів на річну програму Характе-
ристика 
бетону 

(розчину) Цемент Заповнювач Добавки 

дрібний крупний 

В
ид
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Таблиця 4.4 – Витрати матеріалів на рік, добу, зміну, годину  

(з урахуванням втрат) 

 

Витрата матеріалу Характеристика 

матеріалу на рік на добу на зміну на годину 

з урахуванням 

Вид Марка 

без 

урахування 

втрат 
т м3 

т м3 т м3 т м3 

           

…           

 

4.2.6 Складання замовлення бетонозмішувальному цеху на 

приготування бетонної суміші для технологічної лінії або цеху 

 

У даному підрозділі, який доповнює підрозділ 4.2.2, виконується 

проектування бетонозмішувального цеху. Обґрунтовується обрання типів 

змішувачів, як і всіх основних видів технологічного обладнання, залежно від 

видів бетонних сумішей та їх технологічних характеристик. При цьому 
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використовуються типові змішувачі. Якщо робота пов'язана з реконструкцією 

діючого підприємства, то метою проектування є перевірка і (за необхідності) 

коригування виду та кількості діючих на заводі змішувачів. У даному підрозділі 

має бути наведено всі експлуатаційні характеристики обраних змішувачів. 

Кількість змішувачів визначається за використання існуючої методики 

розрахунку. Для кожного змішувача обирається комплект дозаторів і 

оперативних бункерів, які забезпечують їхню безперебійну роботу. Крім того, 

підбирається транспортуюче обладнання для вихідних матеріалів і готової 

бетонної суміші з урахуванням забезпечення вимог охорони навколишнього 

середовища, особливостей технології і ритмічності виробництва виробів у 

формувальних цехах, а також з урахуванням нерівномірності споживання 

бетонної суміші. 

 

4.2.7 Проектування зони формування базового виробу 

 

У даному підрозділі визначається кількість формувальних установок, які 

забезпечують виконання програми виробництва базового виробу. Спочатку 

обчислюється значення такту τ або ритму R технологічної лінії для 

забезпечення заданої продуктивності N. Потім визначається можливе значення 

τф або Rф з урахуванням технічних характеристик прийнятої формувальної 

установки [65]. За співвідношенням τ/τф або R/Rф можна визначити кількість 

формувальних установок або технологічних ліній. Залежно від спеціалізації 

технологічної лінії, різноманітності та кількості виробів технологічного ряду, 

які виготовляються даною лінією, у разі необхідності слід виконати 

розкладання по піддонах, формувальних відсіках тощо з розрахунком 

коефіцієнта використання формувальної площі піддонів, касет, формуючої 

стрічки і т.д. Під час обчислення значення τф або Rф необхідно враховувати 

витрати часу на здійснення всієї кількості операцій з урахуванням коефіцієнта 

використання устаткування за часом (К=0,8…0,85). Крім того, обирається 
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обладнання, яке здатне забезпечувати необхідну якість готового виробу в 

процесі його формування та продуктивність формувальної установки 

(віброплощадка, агрегати для укладання форм і бетонної суміші, кантувач, 

машини для підіймання і опускання вантажу, машини для чищення та 

змащування форм і т.д.). При цьому потрібно обґрунтувати прийняті режими 

роботи устаткування, необхідність використовуваних пристосувань і матеріалів 

з урахуванням технологічних властивостей бетонної суміші, необхідної якості 

готового виробу та продуктивності технологічної лінії. 

Під час визначення кількості форм і формувальної оснастки слід 

враховувати вимоги норм технологічного проектування відповідно до значення 

коефіцієнта оборотності в залежності від способу виробництва і потреби в 

додатковому запасі форм за необхідності їхнього переоснащення та ремонту в 

залежності від спеціалізації технологічної лінії і якості виробів відповідно до 

технологічного ряду. 

 

4.2.8 Обрання типу, визначення потреби в установках для 

інтенсифікації твердіння бетону у виробах, обґрунтування режиму їхньої 

роботи 

 

З урахуванням мінерального складу використовуваного в'яжучого, 

геометричних характеристик виробу, виду форм, коефіцієнта відкритої 

поверхні виробу, способу його виготовлення, допустимої розпалублювальної 

міцності, а також необхідної продуктивності та тривалості тверднення 

обираються спосіб та режим інтенсифікації тверднення бетону у виробі. Під час 

обґрунтування необхідності застосування теплової обробки бетону наводяться 

міркування щодо тривалості попереднього витримування виробів, швидкості 

підвищення температури, значення температури та тривалості ізотермічного 

прогріву, тривалості та способу охолодження виробів, тривалості перебування 

виробів у цеху в залежності від пори року. Обрання теплового агрегату повинно 

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

агрегату обчислюється необхідна кількість теплових агрегатів з урахуванням 

їхніх геометричних розмірів і коефіцієнта завантаження. У підрозділі повинні  

бути наведені матеріали щодо застосовуваних технологічних прийомів, які 

забезпечують зниження прояви деструктивних процесів під час інтенсифікації 

тверднення бетону. Якщо використовуються хімічні добавки (регулятори 

тривалості теплової обробки), то необхідно пояснити механізм їхньої дії. Слід 

також навести інформацію щодо формування структури матеріалу виробу під 

час проходження ним усіх стадій термообробки. 

 

4.2.9 Проектування ділянки доведення, оздоблення, ремонту та 

комплектації виробів 

 

У даному підрозділі наводяться перелік і послідовність виконання 

потрібних операцій для забезпечення необхідної заводської готовності виробів. 

Якщо складність, кількість операцій і їхня тривалість вимагають створення 

спеціальної лінії, то їхнє раціональне поєднання на технологічних постах 

виконується відповідно до вимог потокової організації праці з намаганням 

досягнення тривалості перебування виробу на одному посту, тобто ритму або 

такту оздоблювальної технологічної лінії протягом часу, який дорівнює або є 

кратним значенню ритму або такту основної формувальної технологічної лінії. 

Зі співвідношення значень тактів або ритмів оздоблювальної та формувальної 

ліній визначається необхідна кількість оздоблювальних ліній. Слід віддавати 

перевагу конвеєрним лініям обробки. Для забезпечення максимальної 

заводської готовності виробів забезпечується їхня комплектація та ремонт на 

окремих спеціальних майданчиках або поєднуються дані операції з обробкою 

виробів. 
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4.2.10 Розрахунок площ внутрішньоцехових складів 

 

З урахуванням потреби в матеріалах і напівфабрикатах на технологічних 

постах, їхнього оперативного запасу та норм укладання [65] визначаються 

необхідні площі внутрішньоцехових складів. Крім цього, враховується потреба 

в площах для витримки виробів після розпалублювання в зимову пору року, для 

складування форм і оснастки, для поточного ремонту та переоснащення форм. 

 

4.2.11 Поопераційний контроль якості готової продукції 

 

У даному підрозділі наводиться перелік об'єктів і засобів поопераційного 

контролю якості та ефективності технологічного процесу, найбільш ефективні 

способи якого забезпечують негайний зворотний зв'язок і необхідну якість 

виготовлення напівфабрикатів і виробів. За здійснення контролю міцності 

бетону у виробах і контролю якості готових виробів слід використовувати 

комплексні методи випробувань, поєднуючи руйнівні та неруйнівні методи. На 

особливу увагу заслуговує метод суцільного контролю експлуатаційних 

властивостей залізобетонних конструкцій з визначенням відповідності вимогам 

за моделювання настання другого граничного стану. Слід передбачати 

майданчики та необхідне обладнання для проведення випробувань готових 

виробів. У підрозділі повинні бути наведені відомості про роль відділу 

технічного контролю (ВТК) під час проведення контролю та бракування 

виробів. 

 

4.2.12 Визначення вантажопідіймальності, виду та кількості одиниць 

внутрішньоцехового транспорту 

 

Для забезпечення технологічного процесу виготовлення базового виробу 

в залежності від маси вантажів, які переміщуються, виконується підбір 
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вантажопідіймального й транспортного обладнання. При цьому можна 

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

та приводні конвеєрно-транспортуючі пристрої. Для визначення кількості 

кранів і можливості здійснення спільної роботи устаткування на технологічній 

лінії накреслюється циклограма, яка потім використовується для складання 

технологічної карти на базовий виріб, який виготовляється. Тривалість і 

послідовність виконання окремих операцій враховуються під час побудови 

кожної з точок циклограми. Циклограму потрібно зображувати  під планом 

цеху в координатах «час-відстань». Всі точки циклограми повинні мати умовні 

позначення, які зможуть полегшати її розрахунок і опис у пояснювальній 

записці. 

 

4.2.13 Компонування технологічної лінії 

 

Даний підрозділ виконується спільно з архітектурно-будівельною 

частиною роботи. З урахуванням результатів, отриманих під час розрахунку 

технологічних зон, за використання норм технологічного проектування та 

довідкової літератури обираються необхідні проліт і довжину цеху; 

визначаються розміри та місця проходів, проїздів; виконується прив'язка 

обладнання до осей колон; розмічаються майданчики для внутрішньоцехових 

складів, ремонту та переоснащення форм і т.д. Устаткування з прив'язкою до 

осей колон має бути показано на поздовжньому розрізі плану проектованої або 

реконструйованої технологічної лінії і на поперечному розрізі прольоту. 

Прийняті архітектурно-будівельні рішення описуються в архітектурно-

будівельному розділі пояснювальної записки. 
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4.2.14 Складання технологічної карти на виготовлення базового 

виробу 

 

Даний підрозділ розробляється спільно з розробленням питань з 

організації і управління виробництвом. Оскільки технологічна карта є 

основним документом, який містить необхідні відомості для виготовлення 

виробу, її складанню необхідно приділити особливу увагу. Технологічна карта 

розробляється за використання даних, підготовлених у попередніх розділах. 

До складу технологічної карти входять: 

1) опалубний ескіз виробів із зазначенням його конструктивних 

особливостей, розмірів, армування. Масштаб ескізу приймається в залежності 

від виду виробу – від 1:25 до 1:50; 

2) характеристика виробу, у якій говориться про призначення, вид і 

клас розчину, бетону; об’єм; масу; відпускну і передавальну міцності; вид 

арматури; режим натягу і відпускання арматури; витрати матеріалів; 

технологічні властивості бетонної суміші; вид оздоблювальних матеріалів і т.д.; 

3) витрати матеріалів на 1 м3 бетонної і розчинної суміші, їхні 

характеристики; 

4) поопераційний графік виробничого процесу, в якому зазначається 

перелік усієї кількості операцій; їхня послідовність і тривалість; норма часу на 

їхнє виконання; 

5) опис технологічного процесу з переліком технологічних постів, на 

яких об'єднуються поєднувані технологічні операції. Сумарна тривалість 

їхнього виконання дорівнює або є кратною такту або ритму технологічної лінії. 

В даному описі наводяться докладний опис технологічних операцій, які 

здійснюються на постах та на оздоблювальному конвеєрі; об'єкти і способи 

поопераційного контролю, контролю якості та методи ремонту готової 

продукції; правила техніки безпеки; заходи щодо забезпечення протипожежної 

безпеки; 
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6) циклограма спільної роботи технологічного та підіймально-

транспортного устаткування; 

7) склад бригади, яка обслуговує технологічну лінію; 

8) режим теплової обробки виробу. 

 

4.3 Технологічне обладнання 

 

У даному розділі пояснювальної записки розглядають основні засоби 

механізації, які існують для забезпечення технологічного процесу. Відповідно 

до завдання наводяться принципи роботи технологічного агрегату, його основні 

характеристики, перевірочний розрахунок усього агрегату або одного з його 

вузлів. Передбачається використання принципово нового обладнання, яке 

відповідає сучасним вимогам механізованого способу виробництва збірних 

бетонних і залізобетонних конструкцій. Бажаним є наведення оригінального 

рішення щодо пристрою, компонування вузлів або методу розрахунку. Такий 

саме принцип має бути закладений в основу виконання розрахункової і 

графічної частин, що стосуються технологічного оснащення (форм, 

пристосувань, розподільних пристроїв, стелажів) відповідно до завдання 

керівника та консультанта. 

З урахуванням результатів, отриманих в підрозділі 4.2.8, викладається 

принцип дії теплової установки для обробки базового виробу. Виконується 

теплотехнічний розрахунок установки зі складанням теплового балансу. У 

графічній частині наводиться зображення теплової установки з усіма 

допоміжними та комплектуючими пристроями із зазначенням режиму роботи 

та температурних зон. Конструкція установки або окремі елементи за 

можливістю мають бути виконані з використанням індивідуальних 

оригінальних рішень. 
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4.4 Наукові дослідження  

 

Розділ «Науково-дослідна робота студента» (НДРС) є обов'язковим у 

випускній роботі бакалавра. Конкретну тему НДРС встановлює керівник 

випускної роботи. Розділ НДРС має структуру, яка відповідає вимогам, що 

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

пояснювальної записки, яка відповідає темі. Матеріал наукового дослідження 

складається із структурних елементів, які мають таку назву: 

1) короткий аналітичний огляд літератури на тему дослідження; 

2) характеристика об'єкта дослідження; 

3) обрання й обґрунтування методів дослідження; 

4) результати та аналіз експериментальних або теоретичних 

досліджень; 

5) економічна ефективність результатів досліджень; 

6) висновки та рекомендації. 

Графічна частина розділу НДРС розміщується на одному аркуші формату 

А1 у вигляді таблиць, схем, математичних моделей, графіків, діаграм і т.д. 

 

4.5 Охорона праці 

 

Охорона праці в галузі забезпечується за прийняття будь-яких 

організаційно-технологічних рішень; обрання  обладнання, засобів управління 

та автоматизації. В даному розділі наводяться комплекс заходів щодо охорони 

праці з обранням і обґрунтуванням засобів та методів захисту працюючих від 

шкідливих впливів, а також опис безпечних прийомів виконання технологічних 

операцій. При цьому враховуються запиленість і наявність шкідливих домішок 

у повітрі, дія шуму, вібрації, випромінювань. Оцінюються шкідливі впливи та 

обрання заходів щодо захисту від них. Крім того, враховується 

метеорологічний вплив на роботу цехів, технологічних ліній, оцінюється рівень 
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природної освітленості, встановлюється необхідність і виконується розрахунок 

штучного освітлення. Основними заходами щодо техніки безпеки є 

забезпечення електробезпеки, дотримання правил використання підіймально-

транспортного устаткування (заземлення корпусів електромашин; огорожа 

пристроїв, за рахунок яких підводиться напруга; правильне стропування та 

транспортування вантажів і т.п.). Виконується оцінювання пожежної небезпеки 

в будівлях і спорудах: визначається клас вогнестійкості конструкцій, 

призначаються протипожежні розриви, обираються засоби для пожежогасіння 

та блискавкозахисту. 

Під час обрання заходів щодо охорони навколишнього середовища 

враховуються особливості виконання робіт, географічні та кліматичні умови в 

районі будівництва. Об'єкти розташовуються з урахуванням «рози вітрів». 

Перевага віддається безвідходним технологічним процесам та використанню 

води в замкненому циклі. Забезпечується раціональне використання води для 

промислових і побутових потреб, виконується розрахунок ефективності 

захисних заходів (зменшення забруднення повітря та очищення викидів, 

застосування відходів для потреб виробництва, раціональне використання землі 

та мінеральних ресурсів і т.д.). 

 

4.6 Архітектурно-будівельна частина 

 

У даному розділі наводиться характеристика будівлі, в якій 

передбачається випуск базового виробу. При цьому описуються улаштування 

основ, фундаментів, конструктивне рішення основного виробничого корпусу 

(розміри та кількість прольотів, висота та довжина цеху, конструктивне 

рішення стін, вікон, колон, перекриттів і покриття, покрівлі і т.д.). Наводяться 

дані про види матеріалів і виробів для несучих конструкцій каркасу будівлі, 

стін, вікон, покрівлі, забезпечення вентиляції, теплоізоляції, гідроізоляції, 
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водопостачання, улаштування підлог, зовнішнього і внутрішнього оздоблень і 

т.д. 

Обґрунтовуються або описуються наявність і улаштування 

температурних швів, протипожежних стін-перегородок, зв'язків жорсткості, 

аераційних та освітлювальних ліхтарів, пожежних сходів та маршів і т.д. 

Описуються улаштування проходів і обслуговуючих майданчиків, 

внутрішньоцехового підіймально-транспортного обладнання. 

У графічній частині наводяться план технологічної лінії і розрізи 

прольоту (поздовжній і поперечний) на аркуші формату А1. 

 

4.7 Економічне оцінювання технологічних рішень 

 

У даному розділі наводяться розрахунки, які визначають техніко-

економічну доцільність прийнятих організаційно-технологічних рішень: 

1) кошторисно-фінансовий розрахунок вартості будівництва або 

реконструкції підприємства; 

2) калькуляція собівартості продукції; 

3) розрахунок рентабельності технологічної лінії. 

Техніко-економічні показники, які характеризують роботу технологічної 

лінії, наводяться в таблиці 4.6. 
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Таблиця 4.6 – Техніко-економічні показники проекту 

 

Величина 
№ 

з/п 
Показник 

Од.  

вимір. 
за 

проектом 

за типовим 

проектом 

1 

- 

- 

- 

Річна потужність технологічної лінії: 

випуск продукції в натуральному вираженні; 

вартість реалізованої продукції в оптових цінах; 

ринкова ціна на одиницю продукції (м3). 

 

тис. м3 

грн. 

грн. 

  

2 Капітальні вкладення, в т.ч. відповідно до 

об'єктів основного виробничого призначення. 

грн.   

3 Питомі капітальні вкладення. грн.   

4 Окупність капітальних вкладень. років   

5 Собівартість одиниці продукції. грн./м3   

6 Прибуток від реалізації річного обсягу продукції грн.   

7 

- 

- 

Рентабельність: 

продукції; 

підприємства. 

 

% 

% 

  

8 

- 

- 

- 

Обліковий склад працюючих: 

основних виробничих робітників; 

допоміжних робітників; 

ІТП та службовців. 

 

осіб 

осіб 

осіб  

  

9 

- 

- 

Продуктивність праці (на одного працюючого): 

у натуральному вираженні; 

у вартісному вираженні. 

 

м3/особу 

грн./особу 

  

10 Річний фонд заробітної плати виробничих 

робітників 

грн.   

11 Середньорічна зарплата одного робітника. грн.   

12 Фондовіддача. грн.   
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4.8 Загальні висновки 

 

У даному розділі наводяться дані про раціональність прийнятих 

організаційно-технологічних рішень та про їхню економічну ефективність, а 

також міркування про можливості подальшого розвитку виробництв; про  

способи збільшення продуктивності; про покращення якості продукції, яка 

випускається; про покращення умов і ефективності праці. 

 

4.9 Список використаних джерел інформації 

 

Наприкінці розрахунково-пояснювальної записки наводиться список 

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

посилання. 

 

4.10 Графічна частина випускної роботи 

 

Графічна частина випускної роботи містить: 

• чотири аркуші формату А1: 

1) план, поздовжній і поперечний розрізи технологічної лінії  

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

обладнання в прольоті, один-два конструктивних вузла несучих конструкцій 

виробничої будівлі; 

2) технологічна карта виробництва базового виробу; 

3) технологічна схема виробництва із зазначенням технологічних зон; 

4) графічна частина НДРС; 

• два аркуші формату А3: 

1 креслення агрегату або вузла технологічного обладнання; 
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2 креслення теплового агрегату із зазначенням температурних зон, 

графіка зміни температури під час інтенсифікації твердіння бетону. 

 

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

 

У процесі проектування виникає необхідність у виконанні значної 

кількості розрахунків, розв’язання ряду оптимізаційних задач і виконання 

технічних креслень, які доцільно виконувати за допомогою електронно-

обчислювальної техніки. За погодженням з керівником над виконанням роботи 

визначається завдання або група завдань, які можна реалізувати за допомогою 

комп'ютерного забезпечення. Для розв’язання оптимізаційних задач наводиться 

опис їх умов та послідовності їх розв’язання в такому вигляді: 

1) загальна характеристика завдання; 

2) математична модель задачі; 

3) математичний метод розв’язання задачі; 

4) опис вихідної інформації; 

5) результати розрахунків; 

6) характеристика програми розрахунку. 

Опис завдання оформляється як окремий параграф того розділу роботи, 

для якого його виконано. 

Загальна характеристика завдання складається з короткого опису сутності 

завдання, цільового призначення, зазначення періодичності розв’язання, 

обмежень за термінами та достовірністю результатів. 

Математична модель завдання наводиться у вигляді формул, які 

використовуються під час розв’язання задач, з описом прийнятих у формулах 

умовних позначень. Для розв’язання оптимізаційних задач наводяться цільова 

функція та прийняті обмеження. 
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визначення. 

88 ДСТУ Б А.1.1-64-95 Будівельні матеріали, бетони та вироби. 

Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення. 

89 ДСТУ Б А.1.1-68-95 Конкурентоспроможність і товаропросування 

будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення. 

90 ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. 

91 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних 

матеріалів. Терміни та визначення. 

92 ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Основнi вимоги до проектної i 

робочої документацiї. 

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

умови. 

94 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Гравій, щебінь і пісок штучні 

пористі. Загальні технічні умови. 
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95 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи 

випробувань на горючість. 

96 ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. 

Загальні технічні умови. 

97 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

98 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних 

матеріалів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

99 ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17171-94) Матеріали і вироби 

теплоізоляційні. Методи випробувань. 

100 ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби будівельні. 

Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

101 ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби будівельні. 

Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

102 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Матеріали і вироби будівельні. Методи 

визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і 

виробів. 

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

104 ДСТУ Б В. 2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи 

загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 

105 ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення 

морозостійкості. Загальні вимоги. 

106 ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Бетони. Базовий (перший) 

метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги. 

107 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. 

Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 

заморожуванні і відтаванні. 

108 ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) Будівельні матеріали. Щебінь і 

пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови. 
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109 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод 

випробування на розповсюдження полум'я. 

110 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

111 ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови. 

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

113 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби 

будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 

стаціонарному тепловому режимі. 

114 ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебені 

перлітові спучені. Технічні умови. 

115 ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. 

Технічні умови. 

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

умови. 

117 ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції 

будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 2000, NEQ). 

118 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої 

густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності. 

119 ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення 

терміну ефективної експлуатації і теплопровідності будівельних ізоляційних 

матеріалів в розрахункових і стандартних умовах. 

120 ДСТУ Б В.2.7-192:2009 Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі 

для бетону пористі. Номенклатура показників. 

121 ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Матеріали і вироби теплоізоляційні. 

Номенклатура показників. 

122 ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових 

електростанцій для бетонів. Технічні умови. 
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123 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення міцності по контрольних зразках. 

124 ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила 

підбору складу. 

125 ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення деформацій усадки та повзучості. 

126 ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення призматичної міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. 

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

загальні технічні вимоги. 

128 ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний 

метод визначення середньої густини. 

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

130 ДСТУ Б В.2.7-249:2011 Бетони жаростійкі. Технічні умови  

(ГОСТ 8462-85, MOD). 

131 ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний 

метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD). 

132 ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення 

питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 

133 ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали і вироби будівельні. Методи 

визначення опору паропроникненню. 

134 ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для 

будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD). 

135 ДСТУ Б В.2.7-270:2011 Плитки керамічні литі та килими з них. 

Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD). 

136 ДСТУ Б В.2.7-274:2011 Добавки для цементів. Класифікація  

(ГОСТ 24640-91, MOD). 

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

високоглиноземисті. Технічні умови (ГОСТ 969-91, MOD). 
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138 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила 

контролю середньої густини (ГОСТ 26816-86, MOD). 

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

MOD). 

140 ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Матеріали будівельні. Метод 

мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD). 

141 ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Матеріали будівельні. Нейтронний метод 

вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD). 
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ДОДАТОК А 

 
Таблиця А.1 – Зміст розрахунково-пояснювальної записки 

 
1 Загальна частина 
1.1 Вступ 
1.2 Призначення й потужність технологічної лінії або цеху, вихідні дані 

для проектування 
1.3 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проектування 
1.4 Номенклатура продукції, що випускається, основні характеристики 

виробів і вимоги до них 
1.5 Формулювання мети випускної роботи 
2 Технологічна частина 
2.1 Конструктивно-технологічний аналіз базового виробу та 

обґрунтування способу його виробництва 
2.2 Розробка технологічної схеми виробництва 
2.3 Режим роботи технологічної лінії або цеху 
2.4 Обрання сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для 

виготовлення виробів, їх технологічна характеристика 
2.5 Підбір складу бетону для виробництва виробів з номенклатури 

технологічної лінії або цеху, розрахунок потреби в бетонній суміші, 
складання матеріального балансу 

2.6 Складання замовлення бетонозмішувальному цеху на приготування 
бетонної суміші для технологічної лінії або цеху 

2.7 Проектування зони формування базового виробу 
2.8 Обрання типу, визначення потреби в установках для інтенсифікації 

твердіння бетону у виробах, обґрунтування режиму їхньої роботи 
2.9 Проектування ділянки доведення, оздоблення, ремонту та 

комплектації виробів 
2.10 Розрахунок площ внутрішньоцехових складів 
2.11 Поопераційний контроль якості готової продукції 
2.12 Визначення вантажопідіймальності, виду та кількості одиниць 

внутрішньоцехового транспорту 
2.13 Компонування технологічної лінії 
2.14 Складання технологічної карти на виготовлення базового виробу 
3 Технологічне обладнання 
4 Наукові дослідження 
5 Охорона праці  
6 Архітектурно-будівельна частина 
7 Економічне оцінювання технологічних рішень 
8 Загальні висновки  
 Список використаних джерел інформації 
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ДОДАТОК Б 
Бланк завдання для виконання випускної кваліфікаційної роботи  

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

Факультет    механіко-технологічний, центр заочного навчання __________________ 

Кафедра   Фізико-хімічної  механіки  та  технології будівельних матеріалів та виробів   

Освітній ступінь  бакалавр__________________________________________________ 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»_________________________ 

Спеціалізація  «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»____________ 
 

          ЗАТВЕРДЖУЮ: 

        Зав. кафедрою ФХМ та ТБМВ 
         ____________проф. В.П. Сопов 
р         „____”   ____________20____ р. 
 

 

З А В Д А Н Н Я  
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТОМ 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 
 

1Тема роботи   Проектування технологічної лінії з виробництва_____________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Керівник роботи ____________________________________________________, 

                                  ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»  ________ 20__ року №____  
 

2 Строк подання студентом роботи____________________________________ 
 

3 Вихідні дані для виконання роботи характеристика базового виробу, 
продуктивність технологічної лінії, сировинна база, режим роботи 
технологічної лінії_________________________________________________ 
 

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 
належить розробити) ТЕО, вихідні дані для проектування, конструктивно-
технологічний аналіз виробу, розробка технологічної частини, науково-
дослідна робота, архітектурно-будівельні рішення, теплотехнічне і механічне 
обладнання, економічна оцінка проекту, охорона праці_____________________ 
 

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 
креслень) план та розрізи прольоту з технологічною лінією, технологічна 
карта, технологічна схема виробництва, НДРС, механічне обладнання, 
теплотехнічне обладнання, техніко-економічні показники __________________ 
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6 Консультанти, призначені для надання допомоги студентам під час 
виконання певних розділів роботи 

Підпис, дата 
Розділ 

Прізвище, ініціали 
та посада 

консультанта 
завдання 

видав 
завдання 
прийняв 

Вступна частина    

Технологічна частина    

Науково-дослідна робота    

Архітектурно-будівельна 

частина 
   

Технологічне обладнання    

Економіка    

Охорона праці    

 
7 Дата видачі завдання ____________________ 

 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
Назва етапів випускної роботи 

Строк виконання 

етапів роботи 
Примітка 

1 Вступна частина (ТЕО, вихідні дані для 

проектування, характеристика продукції) 

  

2 Розробка й обґрунтування технологічної 

схеми виробництва, технологічні 

розрахунки 

  

3 НДРС   

4 Архітектурно-будівельна частина   

5 Механічне та теплотехнічне обладнання   

6 Економічне оцінювання технологічних 

рішень 

  

7 Охорона праці   

8 Загальні висновки   

 
Студент                  ______________  ___________________________ 

                                                                                       ( підпис )            (прізвище та ініціали) 
 

Керівник роботи  _____________  __________________________ 
                                                                                       ( підпис )            (прізвище та ініціали) 
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