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ВСТУП 

В даний час у сучасному будівництві широко використовуються вироби та 

конструкції різного призначення, які відрізняються за видом сировини, 

технології виробництва в збірному та монолітному зведенню будівель і споруд. 

В видані розглядаються загальні питання проектування підприємств по 

виробництву будівельних матеріалів і виробів, які включають відомості про 

склад, техніко-економічне обґрунтування будівництва та реконструкції 

підприємств.  

Висвітлюється загальні принципи проектування підприємств збірного 

залізобетону, викладені особливості проектування технологічного процесу як 

основного, так і допоміжні виробництва, приводяться проектні розробки 

підприємств при випуску різних видів продукції. 

Представлені методи проектування виробництва будівельних виробів і 

конструкцій, із пористого бетону, силікатних бетонів, полімер бетонів. 

Приділено увагу проектуванню виробництва дрібно штучних виробів – 

стінових каменів, фігурних елементів мощення, плит для промислових 

будівель, а також виробництву сухих будівельних сумішей, в’яжучих речовин. 

Приведені методики проектування підприємств по випуску будівельної 

кераміки різного призначення, теплоізоляційних, покрівельних матеріалів, а 

також оздоблювальних матеріалів. 
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Змістовий модуль 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

БУДІВНИЦТВА АБО РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАДАЧІ КУРСУ 

План 

1 Загальні положення. 

2 Основні положення проектування підприємств по виробництву 

будівельних матеріалів і виробів. 

 

Тема 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

БУДІВНИЦТВА АБО РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ 

План 

1 Склад проектних організацій. 

2 Нормативна та правова база. 

 

Тема 3. ПОПЕРЕДНІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ 

План 

1 Екологія та охорона навколишнього середовища. 

2 Вибір майданчику для будівництва. 

3 Завдання на проектування. 

4 Склад робочого проекту на будівництво підприємства. 

 загальні принципи проектування генеральних планів і транспорту 

підприємств по виробництву будівельних матеріалів і виробів; 

 розрахунок техніко-економічних показників проекту підприємства 

яке проектується. 

 

 



 

5 

 

Змістовий модуль 2. РОЗРАХУНКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗОН ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 4. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ГАЛУЗІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 

План 

1 Особливості проектування заводів ЗБВ різного призначення: 

 заводи й технологічні лінії по виробництву пористих бетонів; 

 заводи й технологічні лінії по виробництву силікатного бетону; 

 заводи й технологічні лінії по виробництву залізобетонних труб і 

трубчатих виробів; 

 заводи по виробництву залізобетонних шпал; 

 заводи по виробництву залізобетонних виробів різного призначення; 

 підприємства по виробництву дрібноштучних виробів. 

2 Підприємства по виробництву будівельної кераміки різного призначення: 

 види керамічних виробів; 

 сировинні матеріали та добавки; 

 загальна технологія керамічних виробів; 

 добича, транспортування та складування глинистої сировини; 

 підготовка формувальних мас; 

 формування виробів; 

 сушка та випал; 

 декорування виробів. 

 принципи вибору та розрахунок обладнання; 

 компонувальні рішення заводів по виробництву керамічних виробів; 

 розробка генеральних планів; 

 заводи керамічної цегли; 
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 компоненти формованих сумішей; 

 вихідні данні для проектування цегляного заводу; 

 розрахунок кількості сировинних матеріалів; 

 технологічні рішення; 

 компонувальні рішення цегляного виробництва; 

 технологічне обладнання для цегельних заводів; 

 різновиди цегельних заводів. 

 заводи керамічної черепиці; 

 виробництво керамічних труб. 

3 Підприємства по виробництву будівельних матеріалів 

 заводи по виробництву в’яжучіх речовин; 

 заводи по виробництву сухих будівельних сумішей. 

 

Тема 5. ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

План 

1 У завданні на проектування слід указувати: 

 потужність підприємства; 

 номенклатуру продукції, перелік нормативно-технічної документації, 

стандартів, технічних умов на продукцію; 

 характеристику сировини та вихідних матеріалів, напівфабрикатів, 

способів їх доставки; 

 технологічний регламент на нову технологію або (та) обладнання; 

 рівень спеціалізації та умови кооперації, перелік основних та 

допоміжних виробництв; 

 вид і параметри теплоносія для теплової обробки виробів; 

 умови складування та обсяги запасів сировини, матеріалів та 

напівфабрикатів; 

 варіантність проектних рішень; 



 

7 

 

 стадійність проектування; 

 особливі умови щодо параметрів технологічних режимів; 

 умови щодо застосування імпортного обладнання та вихідної 

сировини; 

 умови щодо застосування нестандартизованого обладнання; 

 режим роботи підприємства. 

 

Тема 6. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ВАРІАНТНИЙ ПІДХІД, КРИТЕРІЇ 

ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ 

План 

1 Вибір та обґрунтування виробництва виробів і матеріалів. 

2 Вибір оптимальних технологічних процесів: 

 приготування бетонних сумішей; 

 розрахунок і проектування бетонозмішувальних цехів; 

 виготовлення арматурних виробів; 

 розрахунок і проектування арматурних цехів; 

 виготовлення залізобетонних виробів; 

 розрахунок і вибір технологічного обладнання; 

 розрахунок кількості технологічних ліній; 

 розрахунок економічних показників технологічних ліній; 

 норми проектування. 

 прискорення тверднення залізобетонних виробів; 

 розрахунок теплового обладнання та агрегатів. 

 розрахунок потреби пару, електроенергії та стислого повітря; 

 приклади компоновок основного виробництва на заводах ЗБВ. 
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Змістовий модуль 3. ЗАГАЛЬНІ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ 

РІШЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ТРАНСПОРТУ 

 

Тема 7. РОЗРАХУНКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ЗОН ПІДПРИЄМСТВА 

План 

1 Складське господарство 

 склади цементу; 

 склади заповнювачів; 

 склади арматурної сталі; 

 склади хімічних добавок; 

 склади готової продукції. 

2 Розрахунок і проектування бетонозмішувального цеху 

 

Тема 8. ЗАГАЛЬНІ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ 

ПРОЕКТУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ТРАНСПОРТУ 

План 

1 Загальні відомості про архітектурно-будівельні креслення. 

 генеральний план підприємства; 

 транспорт. 

2 Завдання на проектування промислових будівель. 

 

Тема 9. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЗАПРОЕКТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА АБО ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЇ 
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