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Вступ 

 

Технологія виробництва бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій 

з кожним роком вдосконалюється, створюються нові бетони, поліпшуються 

фізико-механічні властивості традиційних важких і легких бетонів, 

розроблюються нові види ефективних залізобетонних виробів і конструкцій, 

поліпшується технологія виробництва збірного залізобетону шляхом 

впровадження сучасних технологічних процесів, високовиробничого 

автоматизованого обладнання, сучасних систем контролю та управління якістю 

готових бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. 

Швидкими темпами розвиваються й інші галузі промисловості, які 

поставляють складові вихідні матеріали для промисловості збірного 

залізобетону. Так, в промисловості не рудних матеріалів, яка поставляє заводам 

збірного залізобетону щебінь, гравій і пісок, працюють потужні механізовані 

підприємства, на яких залучений автоматичний контроль і управління усіма 

технологічними процесами. Металургійними заводами освоєний випуск 

широкого асортименту сталей для армування залізобетонних виробів і 

конструкцій.  
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Практична робота №1 

 

СКЛАДИ ЦЕМЕНТУ 

 

Склади цементу призначені для зберігання цементу, а також приймання 

його з транспортних засобів та видачі в витратні бункери бетонозмішувальних 

цехів заводів збірного залізобетону. 

Склади цементу класифікуються: по прив'язці до транспортних шляхів, 

по місткості, типу силосів, способу управління та подачі цементу. 

По прив’язці до транспортних шляхів вони поділяються на притрасові та 

прирейкові. На притрасові склади цемент завозиться лише з допомогою 

автоцементовозів, на прирейкові – автоцементовозами і залізничним 

транспортом. По місткості силосні склади цементу бувають на 240, 360, 480, 

720, 1100, 1700, 2500 і 4000 т. За типом силоси діляться на металеві та 

залізобетонні, за способом управління – на механізовані й автоматизовані. 

Цемент в витратні бункери бетонозмішувальних цехів може подаватися 

пневматичним і механічним способами. В даний час всі сучасні склади цементу 

на заводах залізобетонних виробів повністю автоматизовані. 

Для здійснення розвантажувальних робіт і подачі цементу в силоси 

складу та зі складу в витратні бункери бетонозмішувальних цехів застосовують 

пневматичні розвантажувачі всмоктувальної і всмоктувально-нагнітаючої дії, 

пневмопідйомники, пневматичні гвинтові підйомники, а також пневматичні 

гвинтові, камерні та струменеві насоси. Подачу цементу по вертикалі 

здійснюють звичайно пневматичними гвинтовими підйомниками. 

Продуктивність їх 20...100 т/год. Цемент може подаватися ними на висоту до 

35 м. Діаметр цементопроводу підйомника 100...150 мм. Подачу цементу по 

горизонталі виконують пневматичними гвинтовими, камерними або 

струминними насосами. Продуктивність їх 10...125 т/год. Дальність подачі 

цементу, включаючи встановлення на висоту до 30 м, становить 150...400 м. 

Діаметр цементопроводу 100...250 мм. 

Притрасові склади приймають цемент для зберігання тільки з 

автоцементовозів. Вивантажують його пневматичним способом. Силоси 

притрасових складів обладнають в днище аераційними вільнорухомими 

пристроями і пневморозвантажувачем донного вивантаження. Цемент з силосів 

подається в витратні бункера бетонозмішувального цеху по трубопроводу 

пневматичним гвинтовим підйомником або пневматичним гвинтовим насосом. 

Прирейкові склади приймають цемент з усіх видів залізничних вагонів, а також 

з автоцементовозів. Розвантаження залізничних вагонів на складі Зазвичай 

проводиться пневморозвантажувачами або під дією гравітаційних сил, 

автоцементовозів, що привозять цемент на склад, – пневматичним способом. 

Силоси прирейкових складів обладнають покажчиками рівнів цементу і 

аераційними вільнорухомими пристроями з донним пневморозвантажувачем. У 

витратні бункера бетонозмішувального цеху цемент зі складу транспортується 

пневмогвинтовим насосом. 
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Склади цементу проектують відповідно до технологічних норм (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Деякі показники технологічних норм проектування складів цементу 

 

Найменування Норма 
Запас цементу на складі під час вступу, розрахункова робоча доба: 

залізничним транспортом 

автотранспортом 

 

7…10 

5…7 

Число ємностей для зберігання цементу на підприємствах 

продуктивністю: 

до 100 тис. м
3
 на рік 

понад 100 тис. м
3
 на рік 

 

 

не менше 4 

не менше 6 

Коефіцієнт заповнення ємностей не менше 

0,9 

Середня щільність цементу, т/м
3
: 

мінімальна розрахункова в розпушеному стані (для розрахунку складів) 

максимальна в злежалому стані (для розрахунку місткості на міцність) 

 

1 

1,75 

 

Споруджують їх, як правило, з однотипних осередків циліндричної 

форми діаметром від 5 до 10 м. Висота силосів в кілька разів більше їх діаметра 

або ширини, місткість - від 100 до 1500 т кожного. Кількість силосів на складі 

приймається відповідно до необхідного запасу цементу; силоси розміщують на 

території заводу в один, два або кілька рядів. 

Запас цементу (Ц), необхідний для виконання виробничої програми 

заводу залізобетонних виробів, розраховують за формулою 

Ц=ПР·Ц’·ЗЦ·К/(0,9·Р),      (1.1) 

где ПР·– річна потужність заводу, м
3
; 

Ц’ – середні витрати цементу на 1 м
3
 виробів; 

ЗЦ·– запас цементу, діб; 

К – коефіцієнт, що враховує втрати цементу при розвантаженні і 

транспортних операціях, рівний 1,01; 

0,9 – коефіцієнт заповнення силосу; 

Р – розрахунковий річний фонд часу роботи обладнання, діб. 

За запасом цементу, який розраховується за формулою (1.1), визначають 

місткість складу. 

Річний фонд часу роботи основного технологічного обладнання 

приймають по нормам технологічного проектування підприємств збірного 

залізобетону. За нормами номінальна кількість діб в році становить 262, 

кількість робочих змін на добу – 2; тривалість планових зупинок обладнання 

складів на ремонт – 7 ... 13 діб. Розрахункова кількість робочих діб на рік для 

складів розраховують відніманням з номінальної кількості робочих діб на рік 

тривалість планових зупинок обладнання на ремонт. 

Приклад 1.1. Визначити запас цементу на складі, необхідний для 

виконання виробничої програми заводу ЗБВ продуктивністю 100 тис. м
3
 



 

6 

 

виробів на рік. Цемент надходить на склад залізничним транспортом. Завод 

виготовляє залізобетонні конструкції з бетону М200, 300 і 400 з витратою 

цементу відповідно 230, 350 і 480 кг/м
3
. Залізобетонні конструкції з бетону 

марки М200 становлять 50% програми заводу, з бетону М300 і 400 – по 25% 

програми. Річний фонд часу роботи заводу 255 діб. 

Рішення. Середня норма витрати цементу 

00,25·350+0,25·480+0,50·230=323 кг. За табл. 1.1 визначаємо, що запас цементу 

при надходженні його на склад залізничним транспортом становить 10 діб. 

Кількість цементу на складі, що зберігається одночасно 

Ц = ПР·Ц’·ЗЦ·К/(0,9·Р) = 100000·0,323·10·1,01/(0,9·255) = 1464 т. 

Для зберігання цементу приймаємо 4 силосні банки з одночасною 

місткістю цементу в силосах 1700 т. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1.2. Визначити запас цементу на складі для виконання виробничої 

програми заводу ЗБВ продуктивністю 160 тис. м
3
 виробів на рік. Цемент на 

склад надходить залізничним транспортом. На заводі виготовляють 

залізобетонні конструкції промислового призначення з бетону М300, 400 і 500. 

Середня витрата цементу для виробів 420 кг/м
3
. Річний фонд часу роботи 

заводу 262 діб. 

1.3. Обчислити одночасну місткість складу цементу і визначити 

необхідну кількість силосних банок, якщо відомо, що продуктивність заводу 

ЗБВ 70 тис.м
3
 виробів на рік. Норма запасу цементу на складі на 5 діб. Середня 

витрата цементу при виготовленні виробів складає 360 кг/м
3
. Місткість 

силосних банок 150 т кожна. Річний фонд часу роботи заводу 260 діб. 

1.4. Розрахувати одночасний запас цементу на складі заводу ЗБВ 

продуктивністю 200 тис.м
3
 виробів на рік і визначити необхідну кількість 

силосних банок. Місткість силосних банок 450 т кожна. За умовами 

надходження запас цементу на складі повинен бути на 10 діб. Середня витрата 

цементу для виробництва виробів 280 кг/м
3
. Річний фонд часу роботи заводу 

262 діб. При вирішенні задачі використовувати дані табл. 1.1. 

1.5. Визначити одночасну місткість складу цементу і необхідну кількість 

силосних банок, якщо відомо, що продуктивність заводу ЗБВ 120 тис.м
3
 виробів 

на рік. Запас цементу на складі за умовами поставок повинен бути на 8 діб. 

Середня витрата цементу при виготовленні виробів 320 кг/м
3
. Річний фонд часу 

роботи 258 діб. Місткість силосної банки 250 т. 

 

Практична робота №2 

 

СКЛАДИ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

 

Склади заповнювачів заводів залізобетонних виробів класифікують: за 

способом вивантаження матеріалів, способом зберігання, видом транспортних 

засобів для доставки і типу ємностей. 
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За способом вивантаженням матеріалів склади наповнювачів поділяють 

на склади з вивантаженням матеріалів з транспортних засобів під дією 

гравітаційних сил і склади з примусовим розвантаженням матеріалів за 

допомогою спеціальних розвантажувальних машин. За способом зберігання 

заповнювачів, склади ділять на відкриті, закриті та напівзакриті. Залежно від 

виду транспортних засобів, які використовуються для доставки заповнювачів 

на склад, вони бувають прирейкові, безрейкові та берегові. За типом ємностей 

для зберігання заповнювачів, склади поділяють на штабельні, бункерні, 

полубункерні та силосні, бувають також різні комбінації цих складів. 

Заводи залізобетонних виробів зазвичай мають прирейкові 

автоматизовані склади місткістю від 3 до 50 тис.м
3
 заповнювача, який 

надходить на склад у відкритих залізничних платформах або напіввагонах. 

Вивантаження наповнювачів з транспорту на складі здійснюється 

гравітаційним способом або за допомогою пересувної розвантажувальної 

машини типу ТР-2 і стаціонарної установки Т-182А. Для розвантаження: 

заповнювачів розвантажувальна машина ТР-2 обладнана багатоковшовим 

елеватором, а установка Т-182А – скребковим штовхачем. Продуктивність цих 

машин 300 т/год. Заповнювачі з річкового транспорту вивантажують 

плавучими грейферними кранами, скреперними установками або 

гідроперевантажувачами. Великі труднощі в зимовий час виникають під час 

вивантаження змерзлих заповнювачів. Для відновлення сипучості заповнювач 

перед вивантаженням їх розпушують за допомогою бурофрезерної або 

вібраційних машин. 

Вивантажені заповнювачі надходять в приймальний бункер, звідки через 

тічки по похилому стрічкового конвеєру, розміщеному в похилій естакаді, 

заповнювач подають на розподільчий конвеєр, розміщений в горизонтальній 

естакаді складу. З конвеєра горизонтальної естакади скидаючим візком 

заповнювач скидають вниз у відповідний відсік полубункера або штабеля 

складу. Розділові стінки між відсіками складу дозволяють забезпечити 

зберігання заповнювачів за видами і фракціями. Видача наповнювачів зі складів 

проводиться через тічки підштабельних галереї, в якій розташований 

горизонтальний конвеєр, який здійснює транспорт наповнювачів уздовж 

складу. Потім заповнювач перевантажується на похилий конвеєр, по якому 

направляється в витратні бункера бетонозмішувального цеху. 

На складах заповнювачів передбачений високий рівень комплексної 

механізації і автоматизації робіт. Впроваджено дистанційне керування 

запуском і зупинкою машин безперервної дії, здійснюється автоматичний 

контроль за вузлами навантаження і вивантаження заповнювачів, 

продуктивністю і станом стрічки конвеєра. Крім того, передбачено дистанційне 

керування затворами, віброживильника й іншими пристроями для подачі 

заповнювачів на підштабельні конвеєри, автоматичне розвантаження 

заповнювача в заданому відсіку складу. 

До складування і зберігання заповнювачів на складах висуваються певні 

вимоги. Запас заповнювачів на складах і вживане обладнання повинні 
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забезпечити безперебійну річну роботу заводу ЗБВ. На складах має бути 

забезпечено роздільне зберігання заповнювачів за видами, фракціями та 

сортами. Тип складу, його місткість і система управління повинні забезпечити 

мінімальні експлуатаційні витрати складських операцій. Крім того, при 

проектуванні складів заповнювачів треба враховувати технологічні норми 

(табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Деякі показники норм технологічного проектування складів 

заповнювачів 

 
Найменування Норма 

Запас заповнювачів при надходженні, розрахункова робоча доба:  

        залізничним транспортом 7…10 

        автотранспортом 5…7 

Максимальна висота штабеля при вільному падінні заповнювачів, м 12 

Те ж при складуванні дрібних заповнювачів, м 15 

Максимальний кут нахилу, град, стрічкових конвеєрів з гладкою 

стрічкою для подачі: 

 

        щебеню і піску 18 

        гравію і керамзитового гравію 13…15 

Кут природного схилу заповнювачів при відсипці в штабель, град. 40 

Найменше число відсіків для:  

        піску 2 

        крупного заповнювача 4 

 

Вибір типу складу необхідно проводити з урахуванням району 

будівництва заводу ЗБВ і кліматичних умов, так як в одному випадку 

економічно виправданим буде відкритий штабельний склад, в іншому за 

умовами погоди необхідний закритий. Місткість складів розраховують 

відповідно до продуктивності підприємства і необхідним запасом 

заповнювачів, який забезпечує безперебійну роботу заводу. Корисна площа (м
2
) 

складу, необхідна для одночасного зберігання наповнювачів, 

F = Q/q,  (2.1) 

де Q –  виробничий запас заповнювачів, м
3
 (або т); q – середня питома 

місткість складу, м
3
/м

2
 (або т/м

2
). 

Тоді загальна площа (м
2
) складу 

F' = F·KП,  (2.2) 

де KП – коефіцієнт, що враховує збільшення площі складу за рахунок 

пристрою проходів та проїздів (KП = 1,5).  

Виробничий запас заповнювачів (м
3
), що одночасно зберігаються на 

складі. 

Q = ПР ·З·п·К/Р,  (2.3) 

де ПР – річна продуктивність заводу, м
3
; З – середня витрата заповнювача 

для бетону, м
3
/м

3
; п – запас заповнювачів на кількість робочих днів 

(приймається по табл. 2.1), на добу; К – коефіцієнт можливих втрат (для піску, 
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щебеню та гравію К=1,02); Р – розрахунковий річний фонд часу роботи 

обладнання, діб. 

Орієнтовні витрати заповнювачів для приготування 1 м
3
 бетонної суміші 

можна прийняти за табл. 2.2. 

При виборі форми штабеля для відкритого складу прагнуть забезпечити 

зручність завантаження матеріалу в штабель і видачі його з штабеля і 

максимально завантажити займану штабелем площа. Обсяг штабеля 

заповнювач (м
3
), відсипаного стаціонарним стрічковим конвеєром у вигляді 

кругового конуса (рис. 2.1, а), 

V=π·H
3
/(3tg

2
φ),  (2.4) 

де Н - висота штабеля, м; φ - кут природного укосу матеріалу, рівний 40°. 

При відсипанні заповнювач в штабель відвальним конвеєром самохідної 

розвантажувально-штабелювальної машини отримують прямолінійний штабель 

з гребенем постійної висоти (рис. 2.1, б). Такий штабель складається з 

горизонтально розташованої призми і замикаючих напівконусів. 

 

 
 

Рис. 2.1. Схеми до розрахунку обсягу штабелів заповнювачів: 

а – конусного; б – призматичного прямолінійного 

 

Таблиця 2.2 – Орієнтовні витрати заповнювачів на 1 м
3
 бетонної суміші 

 
Вид бетону та розчину Витрати заповнювачів, м

3
  

на 1 м
3
 бетону 

щебінь (гравій) пісок 

Бетони важкі 0,9 0,45 

Бетони легкі:   

         конструктивні 0,9 0,5 

         теплоізоляційні 1,05 0,2 

         конструктивно-теплоізоляційні 1,0 0,4 

Розчини - 1,05 

 

Об’єм штабелю, м
3
 

F = Н
2
L/tg φ + πН

3
/(12tg

2
 φ),   (2.5) 

де Н – висота штабеля, м; L – довжина призматичної частини штабеля, м; 
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 φ – кут природного схилу матеріалу, який дорівнює 40°. 

Іноді заповнювачі відсипають у вигляді М-образного штабеля 

обеліскового, хребтового і призматичного криволінійного. Обсяг такого типу 

штабелів можна розрахувати за відповідними формулами підручника [3]. 

Склади заповнювачів бункерного, напівбункерного, штабельно-

напівбункерного й інших типів для заводів залізобетонних виробів слід 

приймати типовими. Склади цього типу бувають різної місткості: на 3; 4; 5,5; 6; 

8; 9; 10; 12,5 і т.д. До 50 тис. м
3
 заповнювачів. Шифр проекту, місткість, річний 

вантажообіг й інші технічні характеристики автоматизованих складів 

заповнювачів вказані в довіднику [2]. 

Приклад 2.1. Визначити запас заповнювачів на складі, необхідний для 

виконання виробничої програми заводу ЗБВ з випуску залізобетонних 

конструкцій промислового призначення продуктивністю 160 тис. м
3
 виробів на 

рік. Заповнювачі на склад надходять залізничним транспортом. Розрахунковий 

річний фонд часу 260 діб. 

Рішення. За табл. 2.2 визначаємо, що запас заповнювачів при 

надходженні його на склад залізничним транспортом повинен бути на 10 діб. За 

табл. 2.2 встановлюємо орієнтовні витрати заповнювачів для приготування 1 м
3
 

важкого бетону, м
3
: щебеню – 0,9, піску – 0,45. 

Виробничий запас щебеню складає 

Qщ = ПРЩпК/Р = 160000·0,9·10·1,02/260 =5649 м
3
,  

де Щ – витрати щебеню для бетону, м
3
/м

3
; 1,02 – коефіцієнт, який 

враховує можливі витрати щебеню. 

Виробничий запас піску складає 

QП = ПРПпК/Р = 160000 · 0,45 · 10 · 1,02/260 = 2825 м
3
,  

де П – витрати піску для бетону, м
3
/м

3
; 1,02 – коефіцієнт, який враховує 

можливі витрати піску. 

Повний запас заповнювачів на складі 

Q = Qщ + QП = 5649 + 2825 = 8474 м
3
. 

Приклад 2.2. Визначити корисну площу відкритого штабельного складу 

заповнювачів у вигляді кругового конуса для заводу ЗБВ продуктивністю 

40 тис. м
3
 виробів на рік з важкого бетону. Заповнювачі завозяться на склад 

автотранспортом. Розрахунковий річний фонд часу роботи заводу 262 сут. 

Рішення. За табл. 2.1 визначаємо, що запас заповнювачів при 

надходженні їх на склад автотранспортом повинен бути 7 діб. Орієнтовні 

витрати заповнювачів для приготування 1 м
3
 бетону (по табл. 2.1), м

3
: – піску – 

0,45, щебеню – 0,9. 

Виробничий запас щебеню складає 

QЩ = ПР·Щ·п·К/Р = 40000·0,9·7·1,02/262 = 981 м
3
. 

Виробничий запас піску складає 

QП = ПР·Щ·п·К/Р = 40000·0,45·7·1,02/262 = 491 м
3
.  

Приймаємо висоту штабеля щебеню 9 м, піску 7 м. Кут природного схилу 

заповнювачів при відсипці в штабель 40
0
. Ці дані відповідають технологічним 

нормам проектування складів (див. табл. 2.2). 
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Об’єм штабелю щебеню V=π·H
3
/(3·tg

2
φ) = 3,14·9

3
/(3·0,839

3
) = 1084 м

2
. 

Знаючи висоту кругового конуса, визначаємо діаметр його основи D = 2·Н/tgφ 

= 2·9/0,839 = 21,5 м. 

Тоді площа основи штабелю щебеню складає 

FЩ = π·d
2
/4 = 3,14·21,5

2
/4 = 363 м

2
. 

Об’єм штабелю піску V=π·H
3
/(3·tg

2
φ) = 3,14·7

3
/(3·0,839

3
) = 510 м

2
, 

діаметр основи штабелю – D = 2·Н/tgφ = 2·7/0,839 = 16,7 м. 

Площа основи штабелю піску складає 

FП = π·d
2
/4 = 3,14·16,7

2
/4 = 219 м

2
. 

Повна корисна площа складу складає: 

F = FЩ + FП = 363 + 219 = 582 м
2
. 

 

Приклад 2.3. Розрахувати загальну площу складу наповнювачів у вигляді 

прямолінійного штабеля з гребенем постійної висоти, що відсипається 

самохідною розвантажувально-штабелювальною машиною, якщо відомо, що 

виробничий запас щебеню, який одночасно зберігається на складі, повинен 

бути 3920 м
3
, а піску – 1960 м

3
. 

 

Рішення. Відповідно до технологічних норм проектування складів (табл. 

2.1) приймаємо висоту штабеля щебеню 7 м, піску 5 м, а кут природного схилу 

заповнювачів при відсипці в штабель 40
0
. Приймаємо також довжину L 

призматичної частини штабелів щебеню і піску 65 м. 

Об’єм штабелю щебеню V = Н
2
·L/tgφ + π Н

3
/(12·tg

2
φ) = 7

2
·65/0,839 + 

3,14·7
3
/(12·0,839

2
) = 3924м

3
, ширина В = 2·Н/tgφ = 2·7/0,839 = 16,7 м.  

Площа основи штабелю щебеню складає 

F = В·L + π·В
2
/4 = 16,7·65 + 3,14·16,7

2
/4 = 1304 м

2
. 

Об’єм штабелю піску V = H
2
L/tgφ + π Н

3
/(12·tg

2
φ) = 5

2
·65/0,839 + 

3,14·5
3
/(12·0,839

2
) = 1983м

3
, ширина В = 2·Н/tgφ = 2·5/0,839 = 11,9 м.  

Площа основи штабелю піску складає 

FП = В·L + π·В
2
/4 = 11,9·65 + 3,14·11,9

2
/4 = 885 м

2
. 

Повна корисна площа складу складає 

F = FЩ + FП = 1304 + 885 = 2189 м
2
. 

Загальна площа складу 

F´ = F·KП = 2189·1,5 = 3284 м
2
. 

Коефіцієнт KП = 1,5 враховує площу проїздів і проходів на складі. 

 

Приклад 2.4. Розрахувати місткість, довжину і визначити кількість 

відсіків напівбункерного естакадного-траншейного складу заповнювачів для 

заводу ЗБВ продуктивністю 200 тис. м
3
 виробів промислового призначення в 

рік. Заповнювачі надходять на склад залізничним транспортом. Площа 

поперечного перерізу напівбункеру складу 100 м
2
. Розрахунковий річний фонд 

роботи заводу 258 діб. При вирішенні задачі використовувати дані  

табл. 2.1 і 2.2. 

Рішення. За табл. 2.1 визначаємо, що запас заповнювачів повинен бути 
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на 10 діб. Витрата заповнювачів для 1 м
3
 бетону по табл. 9.3, м

3
; щебеню – 0,9, 

піску – 0,45. 

Виробничий запас щебеню 

QЩ = ПР·Щ·п·К/Р = 200000·0,9·10·1,02/258 = 7116 м
3
,  

Виробничий запас піску 

QП = ПР·Щ·п·К/Р = 200000·0,45·10·1,02/258 = 3558 м
3
.  

Повний виробничий запас заповнювачів на складі 

Q = QЩ + QП = 7116 + 3558 = 10674 м
3
. 

Довжина складу 

L = Q/(F·K) = 10674/(100·0,6) = 180 м, 

де К = 0,6 – коефіцієнт використання обсягу складу. 

Відповідно до табл. 2.1 приймаємо, що склад повинен мати 6 відсіків, з 

них 4 – для щебеню і 2 – для піску. 

 

Завдання для самостійної роботи 

2.5. Визначити запас заповнювачів на складі, необхідний для виконання 

виробничої програми заводу ЗБВ з випуску залізобетонних труб 

продуктивністю 60 тис. м
3
 виробів на рік. Заповнювачі для бетону завозяться на 

склад залізничним транспортом. Розрахунковий річний фонд часу роботи 

заводу 262 діб. Витрата матеріалів для бетону прийняти за табл. 2.2. 

2.6. Розрахувати запас заповнювачів на складі заводу ЗБВ з випуску 

зовнішніх керамзитобетонних панелей продуктивністю 100 тис. м
3
 на рік. 

Заповнювачі завозяться на склад автотранспортом. Розрахунковий річний фонд 

часу 260 діб, витрата матеріалів для бетону – по табл. 2.2. 

2.7. Визначити запас піску на складі заводу товарного розчину 

продуктивністю 40 тис. м
3
 розчину в рік. Запас піску на складі прийняти на 7 

діб роботи заводу. Розрахунковий річний фонд часу 265 діб. 

2.8. Виробничий запас керамзитового гравію і піску на складі відповідно 

становить І=8040 м
3
 і П=1580 м

3
. Гравій і пісок зберігаються в типових силосах 

силосно-кільцевого складу. Середня питома місткість силосів q=27 м
3
/м

2
. 

Визначити загальну площу складу заповнювачів. 

2.9. Розрахувати загальну площу складу заповнювачів, якщо виробничий 

запас щебеню на складі 1200 м
3
, піску 600 м

3
. Питома середня місткість 

штабеля щебеню q=5 м
3
/м

2
 і штабеля піску q=4 м

3
/м

2
. 

2.10. Визначити максимальну висоту штабеля відкритого складу піску і 

максимальний кут нахилу стрічкового конвеєра з гладкою стрічкою для подачі 

піску в видатковий бункер бетонозмішувального цеху. При вирішенні задачі 

використовувати дані табл. 2.1. 

2.11. Розрахувати корисну площу складу заповнювачів, якщо заповнювачі 

відсипаються стаціонарним стрічковим конвеєром в штабель у вигляді 

кругового конуса (див. рис. 2.1, а). Висота штабеля щебеню 12 м, піску 15 м. 

2.12. Визначити обсяг штабеля дрібний заповнювач у вигляді кругового 

конуса, якщо відомо, що висота штабеля піску 13 м. 

2.13. Розрахувати корисну площу складу заповнювачів, відсипаних в 
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штабель з гребенем постійної висоти (див. рис. 2.1, б) відвальним конвеєром, 

якщо висота штабеля 12 м, а довжина призматичної частини штабеля 40 м. 

2.14. Обчислити обсяг штабеля щебеню з гребенем постійної висоти, 

якщо висота штабеля щебеню 12 м, а довжина призматичної частини штабеля 

30 м. 

2.15. Визначити довжину напівбункерного естакадно-траншейного складу 

заповнювачів з виробничим запасом наповнювачів 8 тис. м
3
, якщо відомо, що 

площа поперечного перерізу напівбункеру складу 80 м
2
. Коефіцієнт 

використання об'єму складу прийняти рівним 0,7. 

2.16. Обчислити місткість закритого штабельно-напівбункерного складу 

заповнювачів, якщо відомо, що площа поперечного перерізу напівбункеру 

складу 90 м
2
, а його довжина 108 м. Коефіцієнт використання об'єму складу 

прийняти рівним 0,65. 

 

Практична робота №3 

 

БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНІ ЦЕХИ 

 

Бетонозмішувальні цехи призначені для виробництва бетонної суміші з 

постійними якісними показниками за складом суміші та марці бетону. Їх 

оснащують наступним обладнанням: бетонозмішувачами, дозаторами, 

витратними бункерами, станціями управління, установками для приготування 

хімічних добавок, а також транспортними пристроями для подачі сировинних 

матеріалів і видачі готової бетонної суміші. Бетонні цехи класифікують: за 

принципом дії, компонуванні обладнання, схемою розташування 

бетонозмішувачів і способу управління виробничими процесами. 

За способом дії змішувальні цехи поділяють на циклічної та безперервної 

дії, щодо компонування, обладнання – на партерні і висотні. Схема 

розташування бетонозмішувальних машин в цеху може бути лінійною в один і 

два ряди і гніздовий. За способом управління виробничими процесами 

бетонозмішувальні цехи поділяють на механізовані, автоматизовані та цехи- 

або заводи-автомати. 

Подачу матеріалів в цехи і розподіл їх за видатковими бункерах 

здійснюють в надбункерному поверху за допомогою стрічкових транспортерів, 

вертикальних ковшових елеваторів, поворотних воронок для заповнювачів і 

коротких шнеків для цементу. Запас матеріалів у витратних бункерах 

приймають зазвичай для заповнювачів на 1...2 години роботи бетонозмішувача. 

Кількість бетонозмішувачів призначають таким чином, щоб кожен з них міг 

випускати два види суміші (наприклад, рухомої або жорсткої для важкого або 

легкого бетону і т.д.). Кількість змішувачів в цеху повинна бути невеликою, але 

не менше двох, щоб в разі поломки забезпечити необхідний випуск бетонної 

суміші. Готову бетонну суміш з змішувачів вивантажують в роздавальні 

бункери, місткість яких зазвичай приймають рівною 2...3 замісів 

бетонозмішувача. 
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При проектуванні бетонозмішувальних цехів слід дотримуватися 

технологічних норм (табл. 3.1). 

Продуктивність уніфікованих бетонозмішувальних цехів становить 

40...320 тис. м
3
 бетонної суміші в рік. При партерній схемі розташування 

обладнання бетонозмішувальні цехи можуть займати площу в плані до 1890 м
2
. 

Цехи з висотною схемою розташування обладнання займають площу в плані 

значно менше – 72...490 м
2
. Технічні характеристики уніфікованих 

бетонозмішувальних цехів і обладнання наведені в довіднику. 

Змішувальні машини бетонозмішувальних цехів поділяють на машини 

періодичного (циклічного) і безперервної дії. За способом перемішування 

матеріалів їх підрозділяють на гравітаційні бетонозмішувачі, в яких 

перемішування відбувається при вільному падінні матеріалів, і з примусовим 

перемішуванням. За конструкцією робочих органів їх можна розділити на 

барабанні, тарілчасті і лоткові. Барабанні бетонозмішувачі зазвичай бувають 

гравітаційної дії, тарілчасті і лоткові – примусової дії відповідно з вертикально 

і горизонтально розташованими змішувальними валами. 

 

Таблиця 3.1 Деякі показники норм технологічного проектування 

бетонозмішувальних цехів 

 

Показники Норма 

1 2 

Розрахункове число замісів за 1 год (щільні заповнювачі, автоматичне 

дозування складових):  

– для бетонних (жорстких і рухливих) сумішей, що готуються в 

змішувачах примусової дії 30 

– для бетонних сумішей, що готуються в змішувачах гравітаційної дії: 

при обсязі готового замісу 500 л і менше:  

      рухливістю 3...8 см 25 

      рухливістю більше 8 см 30 

при обсязі готового замісу більше 500 л  

      рухливістю 3...8 см 20 

      рухливістю більше 8 см 25 

      для розчинних сумішей 25 

Розрахункове число замісів за 1 год для приготування на пористих 

заповнювачах легких бетонних сумішей в бетонозмішувачах 

примусової дії з автоматизованим дозуванням складових і при 

середній щільності бетону, кг/м
3
:  

>1700 20 

1400...1700 17 

1000...1400 15 

1000 и менее 13 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 

Коефіцієнт виходу сумішей (у щільному тілі):  

бетонних важких та легких (для конструкційного бетону) 0,67 

легких (для теплоізоляційного бетону) 0,75 

розчинних 0,8 

Запас матеріалів у витратних бункерах, ч:  

заповнювачів 1…2 

цементу 2…3 

робочого розчину добавки 3…4 

Кут нахилу стрічкових конвеєрів для подачі бетонних сумішей (з 

гладкою стрічкою), град:  

рухомих До 10 

жорстких До 15 

Максимально допустима висота вільного падіння бетонних сумішей 

при їх видачі в транспортні ємності, м:  

на щільних заповнювачах До 2 

на пористих заповнювачах До 1,5 

 

Продуктивність бетонозмішувачів періодичної дії залежить від 

фактичного обсягу однієї порції замісу в літрах, числа замісів за 1 год і 

коефіцієнту виходу бетонної або розчинної суміші. Продуктивність (м
3
/ч) 

бетонозмішувачів періодичної дії 

1000

nV
П б 



,      (3.1) 

де Vб  – місткість барабана змішувального по завантаженню, л; β - коефіцієнт 

виходу бетонної або розчинної суміші; п – число замісів за 1 год. 

Обсяг готового замісу (л) бетонної або розчинної суміші 

                  бсб VV  . ,      (3.2) 

Число замісів за 1 год 

                                           
цt

n
3600

 ,               (3.3) 

де tц – час циклу (час, що витрачається на завантаження, перемішування і 

вивантаження однієї порції суміші), с. 

Тривалість завантаження складових в бетонозмішувач скіповим ковшем 

становить зазвичай 15...20 с, зі збірної воронки – 10...15 с. Розвантаження 

бетонозмішувачів з барабану, що нахиляється, триває 10...30 с, з барабану, що 

не нахиляється, – 30...50 с. Найменша тривалість змішування бетонної суміші 

на щільних заповнювачах зазвичай становить 50...120 с, суміші на пористих 

заповнювачах – 105...240 с. Найменша тривалість змішування бетонної суміші 

на різних заповнювачах наведена в табл. 3.2, 3.3 і 3.4. 
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Таблиця 3.2 Найменша тривалість (с) змішування бетонної суміші на 

щільних заповнювачах 

 

Об’єм готового 

замісу бетонної 

суміші, л 

Змішувачі 

гравітаційні при рухливості суміші, см примусової 

дії 3…8 більше 8 

500 і менше 75 60 50 

більше 500 120 90 50 

 

Таблиця 3.3 Найменша тривалість (с) змішування бетонної суміші на 

пористих заповнювачах в змішувачах примусової дії 

 

Об’єм готового 

замісу бетонної 

суміші, л 

Середня щільність бетону,  

більше 

1700 

1400…1700 1000…1400 1000 і 

менше 

500 і менше 105 120 150 180 

500…1000 120 150 180 210 

більше 1000 150 180 210 240 

 

Таблиця 3.4 Орієнтовний час змішування піщано-бетонної суміші 

 

Об’єм замісу, л 
Час змішування суміші, с, при 

рухливості суміші 2…8 см жорсткості 20…60 с 

до 400 90 120 

400…800 120 150 

800…1200 150 180 

 

Число замісів за 1 год повинно бути не більше розрахункового числа 

замісів, рекомендованого нормами технологічного проектування 

бетонозмішувальних цехів (табл. 3.1). 

Продуктивність бетонозмішувачів періодичної дії в зміну визначають 

відповідно до годинної продуктивності, числом робочих годин в зміну і 

коефіцієнтом використання машини в часі рівним 0,8. 

Річна продуктивність цеху з бетонозмішувачами періодичної дії 

1000

'

. KnmVP
П сб

р


 ,     (3.4) 

де Р – річний фонд часу, ч; V6.c  – обсяг готового замісу бетонної суміші, л;  

m – кількість бетонозмішувачів; 

KnVР

П
m

сб

Г






'

.

1000
;   (3.5) 

де n – число замісів за 1 год; К – коефіцієнт використання змішувачів в часі, що 

дорівнює 0,8. 
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Продуктивність (м
3
/ч) змішувачів безперервної дії з плоскими лопатями 

можна орієнтовно визначити за формулою 

 
ВЗ KKnSinzb

dD
П 


 


4
3600

22

,   (3.6) 

де D, d – відповідно діаметри кругів, описуваних кінцем і початком лопаті, м;   

b – довжина дуги кінця лопаті, м; z – число лопатей, що припадають на один 

крок гвинта (для прямоточного двовального змішувача подвоюється);  – кут 

між площиною лопаті і площиною нормальною до осі вала змішувача 

(=10...45°), град; п – число обертів валу змішувача, об/с; К3 – коефіцієнт 

заповнення корпусу змішувача (К3=0,55...0,6); КВ – коефіцієнт повернення маси 

(КВ=0,85...0,9). 

 

Приклад 3.1. Визначити число замісів за 1 год і годинну продуктивність 

гравітаційного бетонозмішувача з ємністю барабана 2400 л, якщо відомо, що 

час перемішування рухомий бетонної суміші становить 90 с. 

Рішення. Приймаємо тривалість завантаження складових матеріалів в 

бетонозмішувач скіповим ковшем 20 с і тривалість розвантаження з барабана, 

який нахиляється, 20 с. Тоді час циклу 130209020321  ttttЦ  с, де t1, 

t2, t3 – відповідно час (с) завантаження, перемішування і розвантаження суміші. 

Число замісів в 1 ч n=3600/130=27,7. 

Приймаємо 27 замісів за 1 год, що менше 30 – розрахункового числа 

замісів, рекомендованого нормами технологічного проектування (табл. 3.1). 

Годинна продуктивність бетонозмішувача 

4,43
1000

2767,02400

1000








nV
П б 

 м
3
/ч, 

де коефіцієнт виходу суміші β=0,67 прийнятий за табл. 3.1. 

 

Приклад 3.2. Розрахувати річну продуктивність бетонозмішувального 

вузла з двома змішувачами примусової дії для виробництва суміші на легких 

заповнювачах для теплоізоляційного бетону із середньою щільністю 650 кг/м
3
. 

Місткість по завантаженню кожного змішувача 1200 л. Розрахунковий річний 

фонд часу роботи вузла 3930 год. 

 

Рішення. За табл. 3.1 приймаємо 13 замісів за 1 год і коефіцієнт виходу 

суміші β=0,75. Тоді обсяг готового замісу бетонної суміші складе 

90075,01200''  бб VV л. 

Річна продуктивність бетонозмішувального вузла 

73570
1000

8,01329003930

1000

'

. 






KnmVP

П сб
р  м

3
, 

де К – коефіцієнт використання змішувачів в часі, що дорівнює 0,8 

Приклад 3.3. Визначити кількість бетонозмішувачів періодичної дії, 

необхідних для виконання річної програми заводу ЗБВ продуктивністю 140 
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тис.м
3
 виробів на рік з важкої бетонної суміші з рухливістю ОК=4 см. Місткість 

барабану бетонозмішувача прийняти 2400 л. Розрахунковий річний фонд часу 

3800 год. 

 

Рішення. За табл. 3.1 приймаємо 20 замісів за 1 год для гравітаційного 

змішувача з об'ємом барабана 2400 л і рухливістю суміші ОК=4 см і коефіцієнт 

виходу суміші β=0,65. 

Обсяг готового замісу суміші 1560240065,0.  бсб VV  л. 

Кількість бетонозмішувачів 43,1
8,02015603800

14000010001000
'

.












KnVР

П
m

сб

р
. 

Приклад 3.4. Визначити годинну і змінну продуктивність 

розчинозмішувачів місткістю 750 л. При вирішенні задачі використовувати 

норми технологічного проектування бетонозмішувальних цехів (табл.3.1). 

 

Рішення. За даними табл. 3.1 приймаємо число замісів за 1 год розчинної 

суміші n=25 і коефіцієнт виходу розчинної суміші β=0,8. 

Годинна продуктивність розчинозмішувача 

15
1000

258,0750

1000








nV
П б 

м
3
/ч. 

Змінна продуктивність розчинозмішувача 

958,0815'  КtПП зм  м
3
/змін, 

де tзм – тривалість зміни; К – коефіцієнт використання змішувача за часом 

протягом зміни (К=0,8). 

 

Завдання для самостійної роботи 

3.5. Визначити годинну продуктивність гравітаційного бетонозмішувача з 

місткістю барабану 3000 л при приготуванні важкої бетонної суміші 

рухливістю більше 8 см. 

3.6. Розрахувати, годинну продуктивність бетонозмішувача примусової 

дії місткістю по завантаженню 1200 л при приготуванні суміші на пористих 

заповнювачах для конструкційного бетону при середній його щільності 

1500 кг/м
3
. 

3.7. Визначити змінну продуктивність гравітаційного бетонозмішувача з 

місткістю барабану 750 л при приготуванні важкої бетонної суміші рухливістю 

5 см. Кількість замісів за 1 год і коефіцієнт виходу суміші прийняти за табл. 3.1, 

тривалість зміни – 8 год. 

3.8. Обчислити змінну продуктивність розчинозмішувача місткістю 375 л, 

якщо відомо, що тривалість зміни 8 год. Розрахункове число замісів за 1 год і 

коефіцієнт виходу розчинної суміші прийняти за табл. 3.1. 

3.9. Розрахунковий річний фонд часу роботи бетонозмішувального цеху 

3940 год. Цех оснащений чотирма бетонозмішувачами примусової дії місткістю 

по завантаженню 1500 л кожен. Визначити річну продуктивність 

бетонозмішувального цеху при приготуванні суміші на пористих заповнювачах 
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для конструкційно-теплоізоляційного бетону із середньою щільністю 1250кг/м
3
. 

3.10. Визначити річну продуктивність бетонозмішувального цеху, якщо 

відомо, що цех оснащений двома гравітаційними змішувачами місткістю по 

завантаженню 2400 л кожен для виробництва важкої бетонної суміші з 

рухливістю 10 см. Розрахунковий річний фонд часу роботи 

бетонозмішувального цеху 3920 год. 

3.11. Розрахувати кількість бетонозмішувачів періодичної дії, необхідних 

для виконання річної виробничої програми заводу ЗБВ продуктивністю 120 

тис.м
3
 виробів на рік з важкої жорсткої бетонної суміші. Місткість по 

завантаженню одного бетонозмішувача примусової дії 1200 л. Розрахунковий 

річний фонд часу роботи цеху 3910 год. 

3.12. Обчислити кількість бетонозмішувачів періодичної дії, необхідних 

для виконання річної виробничої програми заводу ЗБВ продуктивністю 

200 тис.м
3
 конструкційних виробів в рік з легкого бетону із середньою 

щільністю 1700 кг/м
3
. Місткість по завантаженню одного бетонозмішувача 

примусової дії прийняти 1500 л. Розрахунковий річний фонд часу роботи цеху 

3905 год. 

3.13. Визначити кількість розчинозмішувачів для розчинного вузла 

продуктивністю 70 тис.м
3
 розчинної суміші в рік. Місткість одного 

розчинозмішувача періодичної дії 750 л. Розрахунковий річний фонд часу 

роботи розчинного вузла 3640 год. 

 

Практична робота №4 

 

ПОТОЧНО-АГРЕГАТНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА  

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

 

Поточно-агрегатний спосіб виробництва залізобетонних виробів є 

найбільш поширеним. Загальний технологічний процес розчленовується за 

операціями, які виконуються на спеціалізованих постах. 

Зібрану змащену форму з укладеною в неї арматурою встановлюють на 

віброплощадку, бетоноукладачем заповнюють бетонну суміш і включають 

віброплощадку. Відформований виріб з формою краном переносять в 

пропарювальну камеру, а потім, після огляду ВТК, на візку вивозять на склад. 

Додатково передбачені пости обробки виробів, укладання арматури, 

розпалубки форм, їх очищення й змащення. Поточно-агрегатна схема дозволяє 

використовувати різне технологічне обладнання, різні за розмірами форми, 

виготовляти широку номенклатуру виробів. Ця схема найбільш придатна для 

виробництва виробів довжиною до 12 м, шириною до 3 м, висотою до 1 м, 

вагою до 10…12 т, вимагає менших капіталовкладень і меншого часу для 

монтажу технологічних ліній. 

Схема поточно-агрегатної лінії показана на рис. 4.1. Лінія має ділянки: 

розпалубки та підготовки форм; формування з віброплощадкою та 

бетоноукладачем; витримки виробів; теплової обробки з ямними камерами. 
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Рис. 4.1 – Схема компонування поточно-агрегатної лінії: 

1 – блоковий вібромайданчик; 2 – бетоноукладач; 3 – галерея подачі бетонної 

суміші; 4 – передавальна візок; 5 – ділянка проміжного складування виробів;  

6 – ділянка розпалубки та підготовки форм; 7 – ямні камери 

 

На ділянці розпалубки і підготовки форму очищають, змазують, 

укладають арматуру і необхідні закладні деталі. Підготовлена форма 

переноситься мостовим краном на вібромайданчик, де за допомогою 

самохідного бетоноукладача заповнюється бетонною сумішшю. Ущільнення 

бетонної суміші виконується включенням вібромайданчика. Форму з виробом 

встановлюють мостовим краном на ділянку попереднього витримування, потім 

завантажують в ямну камеру, де за заданим режимом проводиться теплова 

обробка. Після теплової обробки форма з виробом мостовим краном подається 

на пост розпалубки і підготовки форм. Готовий виріб транспортується на пости 

обробки і далі на склад. Річна продуктивність поточно-агрегатної технологічної 

лінії визначається номенклатурою продукції, що випускається, режимом 

формування виробів і тривалістю роботи формувального поста. 

Річна продуктивність лінії (м
3
) визначається за формулою 

Пр = Врh60V/Tц.ф,     (4.1) 

де Bph – річний фонд часу роботи обладнання, год; Тц.ф – цикл формування, хв; 

V – об'єм виробів, м
3
.  

Кількість камер (шт.) при тризмінній роботі 

Пк = Фр/(ВрКобт),     (4.2) 

де Фр –  розрахункова кількість формувань на даній лінії за рік: Вр – річний 

фонд часу роботи обладнання на рік, діб; Коб – кількість оборотів камер на 

добу; т – кількість форм в одній камері; 

Коб = 23/Тц.т.о.,      (4.3) 

де Тц.т.о – тривалість циклу теплової обробки, ч, 

                            Тц.т.о. = tз + tраз + tт.о + tв               (4.4) 

де tз – тривалість завантаження камери, год; tраз – тривалість 

розвантаження камери, год; tт.о – тривалість процесу теплової обробки, год; tв – 

тривалість попереднього витримування виробів в камері, год. 

Кількість оборотів камер на добу при двозмінній роботі: 

Коб 2= Коб · 0,85 = (23/Тц.т.о.)·0,85    (4.5) 
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Для наближеного визначення кількості камер при роботі 

формувального цеху в дві зміни можна без побудови циклограми 

використовувати формулу 

                                          nк = 60hTоб.к/(24Tц.фm),          (4.6) 

де h – кількість робочих годин на добу, що дорівнює 16 год при двозмінній 

роботі цеху та 23 год – при тризмінній; Тоб.к – середня тривалість обороту камер, 

год; m – кількість форм в одній камері. 

Коефіцієнт завантаження камер 

Кзав = nVn/Vк      (4.7) 

де nVn – сумарний обсяг виробів в камері, м
3
; Vк – корисний об’єм камери, м

3
. 

Річне знімання продукції з 1 м
3
 корисного об'єму камер, м

3
/м

3
, 

Ср = КобКзавВр,      (4.8) 

де Коб – кількість оборотів камер на добу; Кзав – коефіцієнт завантаження камер; 

Вр –  розрахунковий річний фонд часу роботи, діб. 

Кількість форм для однієї поточно-агрегатної лінії, оснащеної ямними 

камерами, складе 

                                             пф= 1,052,5hТоб.ср/Тц.ф,          (4.9) 

де 1,05 – коефіцієнт запасу форм на ремонт; h – кількість робочих годин у добі; 

Тоб.ср –  середній час одного обороту форми, год; Тц.ф – цикл формування, хв. 

Тоб.ср = Тк + (t + tф)/60     (4.10) 

де Тк – середня тривалість обороту камери, ч; (t+tф)/60 – час, необхідний для 

виконання всіх операцій – від розпалубки попереднього виробу до знімання з 

поста формування наступного виробу, год. 

 

Приклад 4.1. Виготовлення стінових блоків з пористого газобетону 

організовано на поточно-агрегатній лінії. Вироби виготовляються за 

вібраційною технологією з поєднанням процесу спучування і вібрації. Об’єм 

виробу 1,15 м
3
. Цикл формування виробу 20 хв. Річна продуктивність 30000 м

3
. 

Режим роботи – у дві зміни при 5-денному робочому тижні. Визначити 

продуктивність формувального поста, число формувальних постів. Розрахунки 

виконати без урахування браку. 

 

Рішення. 1. Визначаємо річну продуктивність (м
3
) формувального поста 

за формулою (4.1): 

Пр = 25516601,15/20 = 14076 м
3
. 

2. Число формувальних постів для забезпечення річної продуктивності 

n=30000/14076 = 2,13 шт. Приймаємо три віброплощадки. 

 

Приклад 4.2. Виробництво плит покриттів організовано на поточно-

агрегатній лінії. Об’єм плити 0,96 м
3
, бетон М300 виготовляється на 

портландцементі М400. Режим роботи лінії в дві зміни при 5-денному 

робочому тижні. Цикл теплової обробки в ямних камерах 10 год при 

температурі 80...90°С. Розрахунковий цикл формування 20 хв. Постів 
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формування – 2. Визначити розрахункову річну продуктивність лінії, кількість 

камер твердіння, потребу в формах на одну лінію. Розрахунки виконати без 

урахування браку. 

 

Рішення. 1. Річна продуктивність технологічної лінії (м
3
) визначається за 

формулою (4.1): 

Пр = 25516600,96/20 = 11750 м
3
. 

2. Визначаємо кількість камер твердіння.  

При циклі формування 20 хв і п’яти виробах в камері час її завантаження 

з двох постів дорівнює 50 хв. При 10-годинній тепловій обробці середня 

тривалість обороту камери Тоб.к=15,5 год. Визначаємо потрібну кількість камер 

на одну лінію: 

пк = 60hТоб.к/(24Тц.фm)=601615,5/(24205)=6шт., 

або 6 камер в прольоті. 

3. Визначаємо потребу в формах на одну лінію. Середній час обороту 

(год) форми 

Toб.ср = Тк + (t +tф)/60, 

де Тк – середня тривалість обороту камери, ч; (t+tф)/60 – час, необхідний 

для виконання всіх операцій – від розпалубки попереднього виробу до знімання 

з поста формування наступного чергового виробу. 

Toб.ср = 15,5 + 20/60 + 0,75 = 16,6, 

де час, необхідний для операцій розпалубки та підготовки форми, 

прийнято рівним 0,75 год. 

Кількість форм визначаємо за формулою 

nф = 1,052,5hTоб.ср/Тц.ф = 1,052,51616,6/20 = 35. 

 

Приклад 4.3. Підрахувати необхідну кількість формуючих агрегатів при 

річному випуску плит перекриттів 120000 шт.; тривалість циклу формування 

12хв. Розрахунковий річний фонд часу при 5-денному робочому тижні 255 діб. 

Одночасно формується один виріб. 

 

Рішення. Необхідну кількість формуючих агрегатів визначаємо 

наступним чином: 

n = ПрТц.ф/(Вр6016), 

де Пр – річний випуск виробів, шт.; Тц.ф – розрахунковий цикл 

формування, хв; Вр – розрахунковий річний фонд часу роботи обладнання, діб 

(Вр=255 діб). 

п = 12000012/(2556016) = 6 агрегатів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

4.4. Виготовлення добірних виробів організовано на агрегатно-

потоковій лінії. Середньозважений об’єм виробу 1,2 м
3
. Цикл формування 

виробу 18 хв. Річна продуктивність добірних виробів 40000 м
3
. Підприємство 
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працює в дві зміни при 5-денному робочому тижні. Визначити 

продуктивність формувального посту і число формувальних постів. 

Розрахунки виконати без урахування браку. 

4.5. Виготовлення плит покриттів організовано на агрегатно-потоковій 

лінії. Середньозважений об’єм плити 1,1 м
3
. Цикл формування виробу 15 хв. 

Підприємство працює в дві зміни при 5-денному робочому тижні. Тривалість 

теплової обробки в ямних камерах 12 годин. Середня тривалість обороту 

камери 18 год. Визначити розрахункову річну продуктивність лінії, кількість 

камер твердіння, потребу в формах на одну лінію. Для розрахунку в камері 

прийнято 5 форм. 

4.6. Попередньо-напружені плити покриттів виготовляють на поточно-

агрегатній лінії. Середньозважений об’єм плити 0,92 м
3
. Режим роботи лінії – 

в дві зміни при 5-денному робочому тижні. Тривалість теплової обробки в 

ямних камерах 10 год при температурі 80...90°С. Розрахунковий цикл 

формування виробу 20 хв. Тривалість одного обороту камери 15 год. 

Кількість форм в одній камері 5. Визначити розрахункову річну продуктив-

ність лінії, кількість камер твердіння, потребу в формах на одну лінію. 

 

Практична робота №5 

 

КОНВЕЄРНА СХЕМА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

 

Конвеєрна схема є високоефективною, дозволяє організувати процес з 

максимальною механізацією всіх операцій. 

При цій схемі форму з виробом в процесі виготовлення з примусовим 

ритмом переміщують по всім технологічним постам ліній спеціальними 

транспортними пристроями. Конвеєрні лінії можуть бути періодичної і 

безперервної дії. На лініях періодичної дії переміщення форм з виробами 

відбувається з певними інтервалами, а на вібропрокатних станах безперервно. 

Число форм-візків визначається продуктивністю лінії, режимом теплової 

обробки. Час ритму конвеєра визначається тривалістю роботи найбільш 

завантаженого поста (крім теплової обробки). 

На конвеєрних лініях застосовуються теплові агрегати безперервної і 

періодичної дії. До агрегатів безперервної дії відносяться горизонтальні 

щілинні і вертикальні камери баштового типу. Найбільшого поширення набули 

конвеєри періодичної дії з формами, що пересуваються по рейках. Число постів 

на конвеєрах від 6 до 15, ритм роботи від 10 до 22 хв, швидкості переміщення 

від 0,9 до 1,3 м/с. 

На рис. 5.1 приведена конвеєрна лінія, обладнана вертикальними 

пропарювальними камерами баштового типу, з виготовлення зовнішніх 

стінових панелей на ДСК. Лінія являє собою горизонтально-замкнутий конвеєр, 

обладнаний вертикальними пропарювальними камерами баштового типу. Дві 

гілки конвеєра з’єднані самохідними передавальними візками. На лінії 13 

постів, ритм роботи конвеєрної лінії 20 хв, загальне число форм на лінії 36. 
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На пост №1 конвеєра передавальним візком подається порожня форма з 

відкритими бортами для змащення металевих поверхонь, на посту №2 на 

піддон укладають укрупнені килими керамічної плитки, на посту №3 

проводиться напівавтоматичне закривання бортів і замків форми. На постах 

№4, 5 встановлюють арматурні каркаси, закладні деталі, віконні та дверні 

вкладиші, на посту №6 бетоноукладач заповнює форму бетонною сумішшю. На 

посту №7 бетоноукладач завантажується бетонною сумішшю. На постах №8, 9 

проводиться затирання верхньої межі панелі і укосів, на посту №10 у 

вертикальній камері – теплова обробка із загальним циклом 9 год і 

температурою у верхній зоні 80°С. На посту №11 встановлюють віконні та 

дверні блоки, на посту №12 розкривають борта форм. На посту №13 форму 

кантують у вертикальне положення, знімають мостовим краном і навішують на 

траверсу оздоблювального конвеєра. 

На рис. 5.2 показана формувальна конвеєрна лінія ЗБК. З щілинної 

камери пропарювання форма-візок з виробом підйомником подається на пост 

№1, де механізмом розпалубки відсуваються борта. На постах №1, 2, 3 

встановлюють віконні та дверні блоки; на посту №4 за допомогою кантувача 

форму з панеллю повертають у вертикальне положення, виріб знімають і 

переміщають на лінію обробки; на посту №6 виконують очищення і змазування 

форми, за допомогою механізмів замикають замки; на постах №7, 8, 9 

виконують роботи з укладання фасадного шару панелі; на посту №10 

укладають арматуру; на посту №11 за допомогою бетоноукладача і 

віброплощадки виконують формування фасадного шару панелі; на посту №12 

укладають шар утеплювача і верхню арматурну сітку; на постах №13, 14, 

обладнаних вібронасадком, лижами, вібровалом, укладають верхній бетонний 

шар. На посту №15 проводять остаточну обробку верхньої грані панелі. Далі 

форма з виробом потрапляє на знижувач і в щілинну камеру пропарювання. 

Ритм роботи лінії на ділянці підготовки 14 хв, на формуючих ділянках 28 хв. 

Час теплової обробки 10,5 ч. 

Річна продуктивність (м
3
) конвеєрних ліній періодичної дії визначається 

номенклатурою продукції, що випускається, режимом формування виробів, 

тривалістю роботи формувального поста протягом доби і обчислюється за 

формулою: 

   
..

60
фц

рр
T

VhВП


 ,         (5.1) 

де Bp – річний фонд часу роботи обладнання ч; h – кількість робочих годин на 

добу; V – об’єм одного виробу, м
3
; α – коефіцієнт, що враховує зменшення 

розрахункового часу на переналагодження конвеєра при переході з одного виду 

виробу на інший; Тц.ф. – середньорічний ритм конвеєра, хв. 

Ступінь завантаження постів конвеєра: 

..

..

фц

це

зав
Tm

Т
К





,          (5.2) 

де ΣΤе.ц. –  сумарна тривалість елементних циклів без ТО, год; т –  кількість 
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постів конвеєрної лінії без ТО, шт.; Тц.ф. – ритм конвеєра, хв. 

Кількість форм для обслуговування конвеєрної лінії (шт.): 

)(05,1 .. qNmN фкф  ,     (5.3) 

де 1,05 – коефіцієнт запасу на ремонт форм; m – кількість постів конвеєрної 

лінії; Nк.ф. – кількість форм, які перебувають в тепловому агрегаті (шт.); 

q – кількість форм на передавальних пристроях поза теплової обробки. 

..

..

.. 5,2
фц

фк

фк
T

T
hN  ,      (5.4) 

де h – кількість робочих годин на добу; Тк.ф. – середня тривалість перебування 

форми в тепловому агрегаті, год; Тц.ф. – цикл формування, год. 

 

Приклад 5.1. Виробництво стінових панелей організовано на похило-

замкнутому конвеєрі; його ритм 20 хв. Режим конвеєра визначається за 

найбільш завантаженим постом. В даному випадку найбільш завантажений 

пост – пост формування. Кількість постів на одній гілці конвеєра 11. Середній 

обсяг одного виробу 2,81 м
3
. Середня тривалість перебування форми в камері 

15 год. Визначити річну продуктивність конвеєра, ступінь завантаження постів 

конвеєра, потрібну кількість форм, оборотність конвеєра. Розрахунки виконати 

без урахування браку. 

 

Рішення. 1. Річну продуктивність конвеєра (м
3
) визначаємо за формулою 

(5.1): 

3

. .

1
60 249 16 60 2,81 33585

20
Р р

ц ф

П В h V м
T


          . 

Для забезпечення безперервності та ритмічності роботи конвеєра з 

прийнятим режимом роботи необхідно, щоб витрати часу на виконання 

окремих елементних циклів на постах були рівні між собою або кратні режиму 

конвеєра. Оскільки одночасно завантажити всі пости конвеєра операціями, 

однаковими за тривалістю виконання, майже неможливо, частина постів 

залишається в якійсь мірі недовикористаними. 

Тоді ступінь завантаження постів конвеєра: 

85,0
2011

166

..

..









фц

це

зав
Tm

Т
К  

2. Кількість форм, що знаходяться в тепловому агрегаті: 

.15
4024

15
16605,2

24
60

..

..

..

..

.. шт
T

T
h

Т

Т
hN

фц

фк

фц

фк

фк 


 , 

де h – кількість робочих годин на добу; Тк.ф. – середня тривалість 

перебування форми в тепловому агрегаті, ч; Тц.ф. – ритм конвеєра, хв. 

Так як на похило-замкнутому конвеєрі встановлено дві камери теплової 

обробки, то кількість форм, які перебувають в камерах, дорівнює 30. Кількість 

форм на конвеєрній лінії визначаємо за формулою: 
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.4213011.. штqNmN фкф   

3. Оборотність конвеєра: 

14,1
4220

16
6060

..








ффц

об
NT

h
К , 

де h – кількість робочих годин на добу; Тц.ф. – ритм конвеєра, хв; Nф – кількість 

форм на лінії. 

 

Приклад 5.2. Виробництво стінових панелей організовано на конвеєрній 

лінії, що складається з 8 формувальних постів з тепловою обробкою в 4-

ярусних щілинних камерах, розташованих поза корпусом. Цикл формування 

виробів 20 хв. Об’єм одного виробу 2,96 м
3
. Загальний цикл теплової обробки 

12 год. Підприємство працює в дві зміни при 5-денному робочому тижні. 

Кількість форм-вагонеток в одному ярусі камери 11. 

Визначити річну продуктивність конвеєра, потрібну кількість форм-

вагонеток. Розрахунки виконати без урахування браку. 

Рішення. 1. Річну продуктивність (м
3
) конвеєра визначаємо за формулою 

(5.1): 

3

..

35378
20

1
96,2601624960 м

T
VhВП

фц

рр 


. 

2. Визначаємо кількість щілинних камер, необхідних для даної 

продуктивності конвеєра: 

437,3
2011

12
6060

..

.. 






фц

от

Тn

Т
К  камери, 

де Тт.о. – цикл теплової обробки. 

Загальна кількість форм-вагонеток на лінії: 

.56)11148(05,1)4(05,1 1 штqnmNф   

де n1 – число форм в одному ярусі, n1=11; q – кількість форм на 

передавальних пристроях. 

 

Приклад 5.3. Виробництво стінових панелей організовано на похило-

замкнутому конвеєрі. Ритм конвеєра – 20 хв. Обсяг одного виробу 2,81 м
3
. 

Підприємство працює в дві зміни при 5-денному робочому тижні. Визначити 

річну продуктивність конвеєра, потрібну кількість форм в тепловому агрегаті. 

Розрахунки виконати без урахування браку. 

 

Рішення. 1. Річну продуктивність лінії (м
3
) визначаємо за формулою (5.1): 

3

..

33583
20

1
81,2601624960 м

T
VhВП

фц

рр 


. 

2. Визначаємо потрібну кількість форм в тепловому агрегаті: 

шт
Т

Т
hN

фц

фк

фк 30
2024

15
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Приклад 5.4. Виробництво добірних виробів організовано на 

напівконвеєрній лінії, що складається з 6 постів з тепловою обробкою в 9 

підлогових камерах (ямного типу). У кожну камеру встановлюється по 5 форм. 

Режим теплової обробки 12,5 ч. Ритм напівконвеєрної лінії 15 хв. Середній 

обсяг одного виробу – 1,35 м
3
. Визначити річну продуктивність лінії. 

Розрахунки виконати без урахування браку. 

 

Рішення. 1. Річну продуктивність лінії (м
3
) визначаємо за формулою (5.1): 

3

..

21514
15

1
35,1601624960 м

T
VhВП

фц

рр 


. 

 

Завдання для самостійної роботи 

5.5. Виробництво цокольних блоків і обв’язувальних балок організовано 

на конвеєрних лініях з термообробкою в щілинних камерах. Кількість форм-

вагонеток в камері 10. Конвеєр складається з 8 постів. Ритм конвеєра 30 хв. 

Середньозважений об’єм виробу, що формується 2,3 м
3
. Цикл теплової обробки 

17 год. Визначити продуктивність конвеєрних ліній, число щілинних камер, 

загальну кількість форм-вагонеток на лінії. 

5.6. Виробництво сходових маршів і майданчиків організовано на 

напівконвеєрній лінії з тепловою обробкою в ямних камерах. Ритм 

напівконвеєрної лінії 20 хв. Середній об’єм одного виробу 1,32 м
3
. Визначити 

річну продуктивність лінії. 

5.7. Виробництво плит перекриттів організовано на конвеєрній лінії. 

Кількість форм-вагонеток 10. Конвеєр складається з 8 постів. Ритм конвеєра 

22 хв. Середньозважений об’єм одного виробу 2,8 м
3
. Підприємство працює в 

дві зміни при 5-денному робочому тижні. Тривалість теплової обробки 9 год. 

Визначити річну продуктивність конвеєра, потрібну кількість форм на лінії, 

число щілинних камер. 

5.8. Виробництво стінових панелей організовано на похило-замкнутому 

конвеєрі. Середньорічний ритм конвеєра 15 хв. Середній об’єм одного виробу 

2,85 м
3
. Кількість постів на одній гілці конвеєра 10. Кількість форм-вагонеток в 

камері 11. Тривалість теплової обробки 12 год. Підприємство працює в дві 

зміни при 5-денному робочому тижні. Визначити річну продуктивність 

конвеєра, потрібну кількість форм на лінії, кількість щілинних камер. 

5.9. Виробництво стінових панелей організовано на конвеєрній лінії, що 

складається з 10 формувальних постів з тепловою обробкою в 4-ярусних 

щілинних камерах. Кількість форм-вагонеток в камері 12. Цикл формування 

виробів 25 хв. Середньозважений об’єм одного виробу 2,92 м
3
. Загальний цикл 

теплової обробки 13 год. Підприємство працює в дві зміни при 5-денному 

робочому тижні. Визначити річну продуктивність конвеєра, кількість щілинних 

камер, кількість форм-вагонеток на лінії. 
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Практична робота №6 

 

СТЕНДОВА СХЕМА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

 

При стендовій схемі вироби виготовляються в стаціонарних 

непереміщуваних формах, теплова обробка проводиться безпосередньо в формі. 

Всі технологічні процеси (установка арматурних каркасів, формування, 

твердіння бетону, розпалубка, чистка форм і т.д.) виконуються на одному місці. 

Цей вид технології вимагає значних виробничих площ, але менших термінів і 

засобів на первинну організацію виробництва залізобетонних виробів. 

Стендову схему застосовують на відкритих полігонах і в закритих цехах при 

виготовленні важких довгомірних конструкцій, особливо попередньо 

напружених (підкранові балки, ферми і т. д.). 

Широке поширення отримали плоскі стенди, які представляють собою 

бетонну рівну площадку, розділену на окремі формувальні лінії. За способом 

організації роботи стенди бувають довгі і короткі, а довгі в свою чергу 

розділяють на протяжні і пакетні. 

Протяжні стенди (рис. 6.1) використовують для виготовлення 

довгомірних виробів з великим поперечним перерізом і великою висотою 

виробів, армованих стрижневою арматурою. Пакетні стенди (рис. 6.2) 

використовують для виробів з невеликим поперечним перерізом. Короткий 

стенд (рис. 6.3) складається з окремих стаціонарних формувальних постів у 

вигляді силових форм, в яких виготовляють попередньо напружені 

залізобетонні ферми, балки й ін. Стенди можуть бути одноярусними (вироби 

формують по висоті в один ряд) і багатоярусними (пакетними), коли вироби 

формують в кілька рядів по висоті. Перевагою короткого пакетного стенду в 

порівнянні з довгими є більш повне використання виробничої площі цеху. 

Для довгих і коротких стендових ліній основним розрахунковим 

параметром є тривалість всього технологічного циклу виготовлення виробів на 

стенді, тобто тривалість одного обороту стенду. Другим розрахунковим 

параметром є загальна кількість виробів, що формуються на стенді одночасно. 

Річна продуктивність (м
3
) довгого або короткого стенду 

СТ

рр
T

V
nhВП  ,     (6.1) 

де ВРh – річний фонд часу роботи обладнання, год; п – число виробів, 

одночасно формованих на стенді; V – об’єм кожного виробу, м
3
; ТСТ – 

тривалість одного обороту стенду, год. 

Тривалість обороту (год) стендової лінії 

УФаНПCT ТТТТTT  ,         (6.2) 

де ТП – тривалість розпалубки, відпустки натягу, розрізання арматури, знімання 

виробу зі стенду, чищення і змащення оснащення і його установки на стенді, 

год; ТН – тривалість розкладки арматури, її розподілу та натягу до 50% 

контрольованої напруги, год; Та – тривалість установки ненапруженої  
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Рис. 6.1. Протяжний стенд для виготовлення попередньо напружених 

струнобетонних балок: 

1 – бухтоутримувач з дротом; 2 – установка для натягу арматури; 

3 – натягувальний пристрій; 4 – візок для передачі арматури;  

5 – бетоноукладач; 6 – траверсний візок 

 

 
 

Рис. 6.2. Пакетний стенд типу 6248: 

1 – котушка бухтоутримувача; 2 – направляючий ролик; 3 – гальмівний 

пристрій; 4 – гідравлічний прес; 5 – конвеєр протягування; 6 – візок для 

транспортування пакетів; 7 – упорні конструкції стенду; 8 – натяжні пристрої 

(захвати); 9 – розподільна діафрагма; 10 – насосна станція; 11 – натяжна 

машина; 12 – напружена арматура; 13 – форми з виробами 
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арматури, заставних деталей, підготовки оснастки до бетонування і натягу 

арматури до контрольованої напруги, год; Тф – тривалість формування і 

ущільнення бетонної суміші, год; ТУ – тривалість витримки і теплової  

обробки, год. 

Коефіцієнт оборотності стенду на добу 
СТ

об
Т

К
24

 . 

 
 

Рис. 6.3. Стендова силова форма для виготовлення залізобетонних балок 

довжиною 18 м: 

а – розріз по основі стенду; б – план; в – поперечний розріз; 

1 – залізобетонний стенд; 2 – торцеві упори; 3 – піддон з коробами для 

утворення отворів в полиці балок; 4 – торцеві борти форми; 5 – гвинти для 

пересування і розкріплень бортоснащення; 6 – бортова опалубка; 

7 – вкладиші для утворення прорізів; 8 – розділовий знімний вкладиш між 

двома балками; 9 – стенд для електропідігріву арматурних стержнів; 

10 – шарнірні знімні рамки (вайми) 

 

Приклад 6.1. Визначити річну продуктивність стенду, кількість стендів 

для забезпечення продуктивності 2000 м
3
. Середньозважений об’єм виробу 2,54 

м
3
; на стенді формується одночасно один виріб. Параметри для розрахунку 

тривалості обороту стенду наведені в табл. 6.1. 

Рішення. Річна продуктивність (м
3
) стенду визначається за формулою 

CT

рр
T

V
nhВП  ; 

ТВОкрупобновуфску

побновуфскунпауфзчвзннзвзврCT

tttttttt

tttttttttttttT





......

.............

 

де tp.в – час на зняття кришок і розпалубку виробів, год; tз.в – час на знімання 

вкладишів, год; tз.н – час на зняття натягу і обрізку арматури, год; tзн.в– час на 

знімання виробів і транспортування, год; tч.з.ф – час па чистку і змазку форм, 



 

31 

 

год; tу.а – час на укладання батогів, год; tп.н – час на попередній натяг, год; ty.к – 

час на укладання каркасів і заставних деталей, год; tс.ф – час на складання форм, 

год; ty.в – час на установку вкладишів, год; tо.н – час на остаточний натяг, год; tб 

– час на бетонування, год; tо.п – час на обробку поверхні, год; ty.кр – час на 

установку кришок, год; tТВО – час на тепловологісну обробку, год. 
 

Таблиця 6.1 – Параметри для розрахунку тривалості обороту стенду 
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0,15+0,42 0,12 0,13+0,24 0,26 0,52 0,15 0,05 0,56 0,5 0,12 0,05 1,27 0,58 0,15 15 

 

ТСТ = (0,15 + 0,42) + 0,12 + (0,13 + 0,24) + 0,26 + 0,52 + 0,15 + 0,05 + 0,56 + 0,5 + 

+ 0,12 + 0,05+1,27 + 0,58 +0,15 + (2 + 1 + 4 + 7 + 1) = 20,27 год; 

Пр  = 255·16·1·2,54/20,27 = 511,26 м
3
. 

Для забезпечення продуктивності 2000 м
3
 в прольоті встановлюється 

2000/511,26 = 3,91 = 4 стенду. 

 

Приклад 6.2. Визначити річну продуктивність стенду для виготовлення 

безраскосної ферми, кількість стендів для забезпечення продуктивності 2500 м
3
. 

Середньозважений об’єм виробу 2,62 м
3
; на стенді формується один 

виріб. Параметри для розрахунку тривалості обороту стенду наведені в  

табл. 6.2. 
 

Таблиця 6.2 – Параметри для розрахунку тривалості обороту стенду 
 

Розпалублення, 

відпустка 

натягнення, різання 

арматури, знімання 

виробу, чистка, 

змазування ТП, год 

Розкладка 

арматури, її 

розподіл і натяг 

до 50% ТН, год 

Установка 

напруженої арматури 

і заставних деталей, 

натяг арматури ТА, 

год 

Укладання і 

ущільнення 

бетонної 

суміші ТСР, 

год 

Теплова 

обробка 

ТУ, год 

2,5 1,3 0,05 1,35 14 

Рішення. Тривалість обороту стенду визначаємо за формулою (6.2), річну 

продуктивність (м
3
) стенду – за формулою (6.1): 

Тст = 2,5 + 1,3 + 0,05 + 1,35 + 14 = 20 год; 

Пр = 255 · 16 · 1 · 2,62/20 =534,5 м
3
. 

Для забезпечення продуктивності 2500 м
3
 в прольоті встановлюється 

2500/534,5 = 4,6 ≈ 5 стендів. 
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Задачі для самостійної роботи 

 

6.3. Визначити річну продуктивність стенду для виготовлення колон, 

кількість стендів для забезпечення випуску виробів 3000 м
3
/рік. 

Середньозважений об’єм виробу 2,6 м
3
, на стенді формується один виріб. 

Тривалість обороту стенду 20,2 ч. 

6.4. Визначити річну продуктивність стенду для виготовлення ферм, 

кількість стендів для забезпечення продуктивності 3200 м
3
/рік. 

Середньозважений об’єм виробу 2,57 м
3
. На стенді формується один виріб. 

Параметри для розрахунку тривалості обороту стенду наведені в табл.6.3. 

 

Таблиця 6.3 – Параметри для розрахунку тривалості обороту стенду 

 
Розпалублення, 

відпустка 

натягнення, різання 

арматури, знімання 

виробу, чистка, 

змазування ТП, год 

Розкладка 

арматури, її 

розподіл і натяг 

до 50% ТН, год 

Установка 

напруженої 

арматури і заставних 

деталей, натяг 

арматури ТА, год 

Укладання і 

ущільнення 

бетонної 

суміші ТСР, 

год 

Теплова 

обробка ТУ, 

год 

2,6 1,28 0,07 1,37 15 

 

6.5. Визначити річну продуктивність стенду для виготовлення 

залізобетонних балок, кількість стендів для забезпечення продуктивності 

2500 м
3
/рік. Середньозважений об’єм виробу 2,3 м

3
. На стенді формується один 

виріб. Тривалість обороту стенду 18 год. 

 

Практична робота №7 

 

КАСЕТНА СХЕМА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

 

Різновидом стендової схеми виготовлення залізобетонних виробів є 

касетна. При касетній схемі формування і твердіння виробів здійснюється в 

нерухомій вертикальній формі – касеті (рис.7.1). 

Касета виглядає як ряд відсіків, утворених сталевими або 

залізобетонними вертикальними стінками. У кожному відсіку формується один 

виріб. Кількість виробів, одночасно формованих в касеті, відповідає числу 

відсіків. Виготовлення виробів у вертикальному положенні підвищує 

продуктивність, скорочує виробничі площі. Бетонну суміш подають до касетної 

установки або насосом по бетонопроводу, або по транспортній стрічці. 

Ущільнення суміші виконують глибинними або навісними вібраторами. 

Тепловологісна обробка проводиться за допомогою спеціальних парових 

сорочок для обігріву виробів. 

Формування залізобетонних виробів в касетних установках набуло 

широкого поширення з розвитком повнозбірного житлового будівництва. 

Касетні установки відрізняються великою компактністю, простотою, 
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надійністю в роботі, малим фізичним зносом при експлуатації. Знімання 

виробів з 1 м
2
 виробничої площі при касетній технології на 23% вище, ніж при 

поточно-агрегатній технології, і на 10 ... 25% більше, ніж на горизонтальних 

конвеєрних лініях. Вироби мають гладкі поверхні, чіткі рівні ребра, повну 

відповідність геометричних розмірів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1 – Загальний вигляд типової касетної установки (а) і кінематична схема 

роботи важільного механізму (б): 

1 – зовнішній щит; 2 – внутрішній жорсткий щит; 3 – гнучкий розподільний 

щит (лист); 4 – вібратор; 5 – збирач конденсату; 6, 10 – станина машини збірки і 

розпалубки; 7 – засувка; 8 – паропровід; 9 – замки штангового типу; 11 – 

гідроциліндр механізму складання та розпалубки; 12 – гак запірного пристрою; 

13 – синхронізуючий вал 

 

Однак касетна технологія має і недоліки: відсутнє належне ущільнення 

бетонної суміші в формувальних відсіках, що веде до застосування рухливих 

бетонних сумішей (ОК = 12...16 см) з великим водовмістом. Це призводить до 

підвищеної витрати цементу, розшарування бетонної суміші, до неоднорідності 

міцності бетону по висоті виробу; великий водовміст, недостатня вібрація 

призводять до численних пор і раковин на поверхні виробів, що вимагає 

шпаклювання на спеціальних оздоблювальних комплексах; стендова схема 

касетної технології призводить до простоїв формувального обладнання в 

процесі теплової обробки виробів, до великої питомої металоємності форм. 

Виготовлення виробів в касетних установках організовано за стендовою 

технологією. За нормами технологічного проектування для касет з 10 відсіків 

максимальна тривалість операцій становить: розпалубка – протягом 60 хв; 

чистка та змащування робочих поверхонь формувальних відсіків, установка 

арматури і закладних деталей – 120 хв; формування з поступовим заповненням 

всіх формувальних відсіків – 60 хв; теплова обробка – 8...12 год. 
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Для касетних установок основним розрахунковим параметром служить 

тривалість всього технологічного циклу виготовлення виробів в касетній 

установці, тобто тривалість одного обороту касетної установки; другим 

розрахунковим параметром є загальна кількість виробів у всіх відсіках касетної 

форми. 

Річна продуктивність (м
3
) касетної установки 

Зрр KVmDВП  ,          (7.1) 

де Вр – розрахунковий річний фонд часу роботи обладнання, діб; D – кількість 

оборотів касетної установки за добу; т – кількість відсіків в касетній установці; 

V – об’єм виробів, що формуються одночасно у відсіку касетної форми, м
3
; К3 – 

коефіцієнт заповнення робочих відсіків касети. 

Тривалість одного обороту касети ТО.К. складається з наступних операцій: 

0.. tТТТТ УФПКО  ,          (7.2) 

де ТП – тривалість розпалубки і знімання виробів, чищення і змащення щитів, 

установки арматури і заставних деталей, складання касети, год; ТФ – тривалість 

формування і ущільнення бетонної суміші, год; ТУ – тривалість витримки і 

теплової обробки виробів, год; to – час на невраховані операції, год. 

Добове знімання продукції з однієї касети 

DnVC  1 ,           (7.3) 

де V1 – об'єм виробу, м
3
; п – число виробів, що формуються одночасно; D – 

кількість оборотів касетної установки за добу. 

 

Приклад 7.1. Розрахувати робочу (D) і календарну (D1) оборотність 

касетної установки, якщо з 24 робочих днів 2 дня мав місце простій. Кількість 

формувань за місяць 31. 

Рішення. 1. Визначаємо робочу оборотність: 41,1
22

31


Р

Ф

Ф

П
D , 

де Пф – кількість формувань; Фр – розрахунковий фонд часу з урахуванням 

простоїв. 

2. Визначаємо календарну оборотність: 29,1
24

31
'1 
Р

Ф

Ф

П
D , 

де Ф’р – кількість робочих днів на місяць. 

 

Приклад 7.2. Розрахувати необхідну кількість касетних установок з 

річною продуктивністю 100 тис. шт. внутрішніх стінових панелей, 

виготовлених по одній в кожному касетному відсіку. Оборотність касет 

1,5 об/добу. У кожній касетній машині по 10 відсіків. Річний фонд часу роботи 

основного технологічного обладнання – 255 діб (табл. 7.1). Розрахунки 

виконати без урахування браку, беручи до уваги технологію виготовлення 

якісних виробів. 
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Таблиця 7.1 – Тривалість планових зупинок і розрахункова кількість 

робочих діб роботи технологічного обладнання 

 
Технологічні лінії і основне 

технологічне обладнання 

Тривалість планових 

зупинок на ремонт, діб 

Розрахункова кількість 

робочих діб на рік 

Поточно-агрегатна, стендові і касетні 

установки 
7 255 

Конвеєрні лінії 13 249 

Цехи і установки товарного бетону і 

розчину 
7 255 

 

Рішення. 1. Визначаємо кількість касетних відсіків (шт.):  

261
2555,1

100000








роб

р

Вn

П
n  шт, 

де Пр – кількість панелей в рік; поб – оборотність касет; Вр – 

розрахунковий річний фонд часу роботи основного технологічного обладнання. 

Кількість касетних установок – 261/10 = 26,1. Приймаємо 26 касетних 

машин. 

 

Приклад 7.3. Касетна лінія складається з 8 установок. У табл. 7.2 

наведені дані про кількість формувань і простів за місяць. Визначити робочу і 

календарну оборотність кожної касетної установки і всієї лінії. 

 

Рішення. 1. Визначаємо робочу і календарну оборотність: 

Р

Ф

Ф

П
D  , 

де Пф – кількість формувань; Фр – розрахунковий фонд часу. 

Результати розрахунків занесені в табл. 7.3. 

 

Таблиця 7.2 - Дані про кількість формувань і простоїв 

 
№ касетних 

установок 

кількість днів 
кількість формувань 

роботи простоїв 

1 24 – 30 

2 22 2 31 

3 24 – 35 

4 20 4 30 

5 23 1 28 

6 21 3 23 

7 23 1 33 

8 23 1 34 

Итого 180 12 244 
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Таблиця 7.3 – Результати розрахунків робочої та календарної оборотності 

касетних установок 

 

№ касетних установок 
оборотність 

робоча календарна 

1 1,25 1,25 

2 1,41 1,29 

3 1,45 1,45 

4 1,50 1,25 

5 1,21 1,16 

6 1,09 0,96 

7 1,43 1,37 

8 1,47 1,41 

середня 1,35 1,27 

 

Приклад 7.4. Виробництво внутрішніх стінових панелей та перегородок 

організовано в касетних установках, які дозволяють формувати вироби з 

розмірами до 6,84×3,6×0,4 м; установка має 8 відсіків. Планова річна 

продуктивність 50 тис. м
3
. Оборотність касетної установки 1 оборот на добу. 

Об’єм одного виробу 1,6 м
3
. Визначити річну продуктивність касетної 

установки і кількість таких установок. Розрахунки виконати без урахування 

браку. 

 

Рішення. 1. Визначаємо річну продуктивність (м
3
) касетної установки за 

формулою (7.1): 

29386,29379,06,180,1255  Зрр KVmDВП  м
3
. 

2. Визначаємо кількість касет, необхідних для забезпечення планової 

річної продуктивності по даному виду виробів: 17
2938

50000
n  шт. 

 

Задачі для самостійної роботи 

7.5. Розрахувати робочу (D) і календарну (D1) оборотність касетної 

установки за місяць, якщо з 24 робочих днів 3 дня мав місце простій. Кількість 

формувань за місяць 34. 

7.6. Розрахувати необхідну кількість касетних установок з річною 

продуктивністю 50 тис. плит перекриття, виготовлених по одній у кожному 

касетному відсіку. Оборотність касет 1,4 об/добу. У кожній касетної машині по 

10 відсіків. Річний фонд часу роботи основного технологічного обладнання 

255 діб (див. табл. 7.1). Розрахунки виконати без урахування браку, приймаючи 

виготовлення якісних виробів. 

7.7. Виробництво внутрішніх стінових панелей організовано в касетних 

установках. Середньозважений об’єм виробу 1,7 м
3
. Річний випуск виробів 

120 тис. м
3
. Касетна установка має 10 відсіків. Підприємство працює при 5-

денному робочому тижні та 6 робочих днів у кожний восьмий тиждень. 
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Оборотність касетної установки 1,35. Визначити річну продуктивність касетної 

установки, кількість касетних установок для виконання планового річного 

випуску виробів. 

 

Практична робота №8 

 

РОЗРАХУНОК ВНУТРІШНЬОЦЕХОВИХ СКЛАДІВ  

 

Необхідні площі внутрішньоцехових складів розраховують с урахуванням 

потреби в матеріалах та напівфабрикатах на технологічних постах, їх 

оперативного запасу, норм складування та порядку укладання у відповідності 

до вимог ДБН А.3.1-8-96 [12]. 

На технологічній лінії передбачаються склади арматури та закладних 

деталей, склад витримування виробів після теплової обробки, площадка для 

складування форм і оснащення, а також площадка для поточного ремонту та 

переоснащення форм. 

Під час складування, зберігання i транспортування виробів належить 

дотримуватись таких основних вимог: 

- вироби повинні спиратися на інвентарні підкладки (завтовшки не менше 

ніж 100 мм) та прокладки прямокутного перерізу, які розташовуються на 

твердій i рівній основі у місцях, що зазначені у робочих кресленнях. Товщина 

прокладок повинна бути не менше ніж 30 мм i не менше ніж на 20 мм 

перевищувати висоту стропувальних петель та інших виступаючих частин 

виробу; при багатоярусному навантажуванні та складуванні однотипних 

виробів підкладки та прокладки повинні розташовуватися на одній вертикалі по 

лінії стропувальних петель чи отворів або в інших місцях, що зазначені у 

робочих кресленнях; 

- вироби повинні надійно закріплюватися для запобігання перевертанню, 

поздовжньому та поперечному зміщенню, взаємних ударів один об одного або 

об конструкції транспортних засобів; кріплення повинні забезпечувати 

можливість навантажування та вивантажування кожного виробу з 

транспортних засобів без порушення стійкості інших; 

- офактурені та окремі лицьові поверхні виробів необхідно захищати від 

ушкодження та забруднення; 

- випуски арматури та деталі, що виступають, повинні бути захищені від 

ушкодження, маркування повинне бути доступним для огляду. 

Вироби слід підіймати плавно, без ривків, розгойдування i обертання, як 

правило, з застосуванням спеціальних траверс (самобалансуючих та ін.). 

Готові вироби повинні зберігатися горизонтально в штабелях або 

вертикально в стелажах. Тривалість витримування розпалублених виробів після 

закінчення теплової обробки у цеху в холодний період року перед 

вивантажуванням у відкритий склад повинна бути не менше 6 год, перепад 

температур між поверхнею виробу і навколишнім середовищем не повинен 

перевищувати 40°С. 
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Площа складу для зберігання виробів розраховується за формулою, м
2
: 

   Sскл.б. = Vвир/Vб.н.          (8.1) 

де Vб.н. – обсяг (у бетоні) виробів, м
3
, що приходиться на 1 м

2
 площі в 

період їх остигання і витримування у цеху згідно з ДБН А.3.1-8-96 [12, п.7.1.5]; 

Vвир – обсяг (у бетоні) виробів, що зберігається на складі, м
3
; 

    Vвир = nвирVвир           (8.2) 

де nвир – кількість виробів, що зберігається на складі, шт; 

Vвир – обсяг бетону в одному виробі, м
3
. 

Кількість виробів, розташованих на складі, розраховується за формулою: 

      nвир= 60 · Tзб/                       (8.3) 

де Tзб – тривалість зберігання виробів на складі, год; 

 – такт технологічної лінії, хв. 

Склад готових арматурних виробів розміщують поблизу постів 

підготування форм формувальних ліній. Запас арматурних виробів приймають 

на 4 години його роботи. 

Площа складу для зберігання арматурних виробів розраховується за 

формулою, м
2
: 

   Sскл.а. = mа.в./mу.a.                    (8.4) 

де mу.a. – усереднена маса арматурних виробів, що розміщується на 1м
2
 

площі при зберіганні у цеху (з урахуванням проходів) згідно з ДБН А.3.1-8-96 

[12, п. 5.8], кг; 

mа.в – запас готових арматурних виробів, кг: 

     mа.в = nвир mа.в         (8.5) 

де nвир – кількість комплектів арматурних виробів, що зберігається на 

складі, шт., яка розраховується за формулою (8.3); 

mа.в – маса арматурного виробу, кг. 

Площа для складування форм і оснастки розраховується за умовою, що на 

кожні 100 т форм, які перебувають в експлуатації, приймають 20 м
2
, а для 

підприємств ВПД - 30 м
2
. 

Площа для поточного ремонту і переоснащення форм розраховується за 

умовою, що на кожні 100 т форм, які перебувають в експлуатації, приймають 30 

м
2
, а для підприємств ВПД - 100 м

2
. 

Площа для складування форм і оснастки розраховується за формулою: 

Sск.ф. = ∑mф · Sнорм.ск./100          (8.6) 

де Sнорм.ск. – площа для складування форм і оснастки на кожні 100 т форм, 

що знаходяться в експлуатації, згідно з ДБН А.3.1-8-96; 

∑mф – загальна маса форм, які зберігаються на складі, т: 

∑mф = nф  mф            (8.7) 

 де nф – кількість форм на складі або кількість форм для обслуговування 

технологічної лінії, шт.; 

mф – маса однієї форми, т. 

Площа для поточного ремонту і переоснащення форм розраховується за 

формулою: 
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Sрем.ф. = ∑mф · Sнорм.рем/100         (8.8) 

де Sнорм.рем – площа для поточного ремонту і переоснащення форм на 

кожні 100 т форм, що знаходяться в експлуатації, згідно з ДБН А.3.1-8-96. 

Зберігання матеріалів і виробів в цеху повинно забезпечити 

внутрішньоцехові склади з мінімальними втратами. Ємність цих складів не 

повинна бути вище оптимального запасу, необхідного для безперервної роботи 

технологічної лінії або цеху, навіть за умовою тимчасового припинення 

необхідних матеріалів. Кількість матеріалів, що зберігаються на складі, 

визначається продуктивністю технологічної лінії та режимом роботи. 

 

 Приклад 8.1. Розрахувати внутрішньоцехові склади технологічної лінії з 

виробництва сходових маршів, які виготовляються агрегатно-потоковим 

способом. Річна продуктивність технологічної лінії Пр=20000 м
3
/рік, дійсний 

фонд робочого часу Tр=253 доби, режим роботи цехи – двозмінний, об’єм 

бетону Vвир=0,8 м
3
, маса арматурних елементів на один марш mа.в=27,82 кг. 

Сходові марші виготовляються в двомісних формах вагою 2,5 т. Кількість 

форм, що обслуговують технологічну лінію nф=57 шт. Тривалість зберігання 

готових виробів в цеху Tзб=12 годин, тривалість зберігання арматурних виробів 

на технологічній лінії Tзб=4 години.  

Рішення. Розраховуємо величину такту технологічної лінії 

 = Tр · Vвир/Пр = 253 ∙ 2 ∙ 8 ∙ 60 ∙ 0,8/20000 = 9,72 хв. 

1. Розраховуємо кількість виробів, розташованих на складі: 

nвир= 60 · Tзб/  = 60 ∙ 12/9,72 = 74 шт. 

2. Розраховуємо обсяг (у бетоні) виробів, що зберігаються на складі 

Vвир = nвир  Vвир = 74  0,8 = 59,2 м
3
 

3. Розраховуємо площу складу для зберігання виробів 

Sскл.б. = Vвир/Vб.н. = 59,2/0,6 = 98,67 м
2
 

4. Розраховуємо кількість арматурних виробів, розташованих на складі: 

nвир= 60 ∙ Tзб/  = 60 ∙ 4/9,72 = 24,7 шт. 

6. Розраховуємо запас готових арматурних виробів, кг: 

mа.в = nвир  mа.в = 24,7  27,82 = 687,15 кг 

7. Розраховуємо площу складу для зберігання арматурних виробів: 

Sскл.а. = mа.в./mу.a. = 687,15/10 = 68,72 м
2
 

8. Розраховуємо загальну маса форм, які зберігаються на складі, т: 

∑mф = nф  mф = 57  2,5 = 142,5 т 

9. Розраховуємо площу для складування форм 

Sск.ф. = ∑mф · Sнорм.ск./100  = 142,5 ∙ 20/100 = 28,5 м
2
 

10. Розраховуємо площу для ремонту і переоснащення форм: 

Sрем.ф. = ∑mф · Sнорм.рем/100 = 142,5 ∙ 30/100 = 42,75 м
2
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Задачі для самостійної роботи 

 

8.2. Розрахувати внутрішньоцехові склади технологічної лінії з 

виробництва сходових маршів, які виготовляються агрегатно-потоковим 

способом. Річна продуктивність технологічної лінії Пр=30000 м
3
/рік, дійсний 

фонд робочого часу Tр=253 доби, режим роботи цехи – двозмінний, об’єм 

бетону Vвир=0,8 м
3
, маса арматурних елементів на один марш mа.в=27,82 кг. 

Сходові марші виготовляються в двомісних формах вагою 2,5 т. Кількість 

форм, що обслуговують технологічну лінію nф=57 шт. Тривалість зберігання 

готових виробів в цеху Tзб=12 годин, тривалість зберігання арматурних виробів 

на технологічній лінії Tзб=4 години.  

8.3. Розрахувати внутрішньоцехові склади технологічної лінії з 

виробництва плит лоджій, які виготовляються напівконвеєрним способом. 

Річна продуктивність технологічної лінії Пр=30000 м
3
/рік, дійсний фонд 

робочого часу Tр=253 доби, режим роботи цехи – двозмінний, об’єм бетону 

Vвир=0,59 м
3
, маса арматурних елементів на одну лоджію mа.в=33,4 кг. Плити 

лоджій виготовляються в двомісних формах вагою 2,5 т. Кількість форм, що 

обслуговують технологічну лінію nф=57 шт. Тривалість зберігання готових 

виробів в цеху Tзб=12 годин, тривалість зберігання арматурних виробів на 

технологічній лінії Tзб=4 години. 

8.4. Розрахувати внутрішньоцехові склади технологічної лінії з 

виробництва плит перекриття, які виготовляються конвеєрним способом. Річна 

продуктивність технологічної лінії Пр=60000 м
3
/рік, дійсний фонд робочого 

часу Tр=247 діб, режим роботи цехи – тризмінний, об’єм бетону Vвир=0,89 м
3
, 

маса арматурних елементів на одну лоджію mа.в=61,5 кг. Плити лоджій 

виготовляються в одномісних формах вагою 3 т. Кількість форм, що 

обслуговують технологічну лінію nф=51 шт. Тривалість зберігання готових 

виробів в цеху Tзб=12 годин, тривалість зберігання арматурних виробів на 

технологічній лінії Tзб=4 години.  
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