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ВСТУП 

 

Розвиток цивільного і промислового будівництва на сучасному етапі 

пов’язаний з широким застосуванням ізоляційних матеріалів і виробів, які 

забезпечують тепло-, звуко- і гідроізоляцію будівель, споруд, приміщень, 

промислових агрегатів тощо. 

Теплоізоляційні матеріали – це різноманітність будівельних матеріалів, 

які характеризуються високопористою структурою і низькою 

теплопровідністю. Функціональне призначення теплоізоляційних матеріалів 

полягає в забезпеченні теплової ізоляції будівель, споруд, окремих приміщень, 

технологічної апаратури, теплового і холодильного обладнання, трубопроводів. 

Застосування теплоізоляційних матеріалів дозволяє знизити 

матеріалоємність будівництва, вартість будівельних конструкцій і споруд, 

скоротити витрати палива на обігрівання будівель у холодний період року та 

забезпечити їхній захист від природного атмосферного або виробничого 

технологічного перегріву. 

У розвитку виробництва теплоізоляційних матеріалів і виробів мають 

переважати тенденції зниження показників густини матеріалів і виробів, 

формування ефективної пористої або волокнисто-пустотної структури, 

підвищення технологічності випуску виробів повної заводської готовності з 

мінімальними матеріальними й енергетичними витратами. 

До найбільш поширених теплоізоляційних матеріалів і виробів належать 

мінеральна вата і вироби на її основі, зернові природні або штучні 

високопористі матеріали, легкі бетони пористої структури, керамічні матеріали 

і вироби теплоізоляційного призначення.  
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Практична робота №1 

 

ОБРАННЯ ВАРІАНТА ЗАВДАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ВИХІДНИХ 

КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ 

ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ  

 

Мета – ознайомитися з характеристикою, сировинною базою і 

технологією мінеральної вати; навчитися обирати вихідні дані для виконання 

подальших технологічних розрахунків виробництва мінеральної вати; зробити 

висновки про отримані результати.  

 

1.1 Загальні положення 

 

Мінеральна вата – це пухко-волокнистий матеріал, який складається з 

тонких (1...12 мкм) волокон склоподібної структури. Технічні вимоги щодо 

мінеральної вати наведено в ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Основними 

показниками якості мінеральної вати є діаметр і довжина волокон, марка за 

середньою густиною, вміст корольків, вологість, водопоглинання, 

теплопровідність, температуростійкість тощо. 

Сировинні матеріали для мінераловатного виробництва є достатньо 

різноманітними. Для виготовлення мінеральної вати застосовуються 

металургійні шлаки, промислові відходи, попутні продукти силікатних 

виробництв, гірські породи. Сировина для виробництва мінеральної вати 

повинна відповідати таким вимогам: мати певний хімічний склад, що 

забезпечує стійкість волокна проти дії експлуатаційних чинників (вологи, 

температури), невисоку температуру отримання розплаву, досяжну в 

плавильних агрегатах, які застосовуються для цього, а також утворювати 

силікатні розплави з необхідними для волокноутворення реологічними 

показниками, бути поширеною і не вимагати складної попередньої підготовки. 

Вищенаведеним вимогам відповідає суміш (шихта), яка складається з 

двох і більше компонентів. Лише деякі види природної сировини можуть бути 

використані для отримання мінеральної вати без підшихтовування, тобто 

змінення хімічного і мінерального складів. 

Доменні шлаки є одним із основних видів сировини для виробництва 

мінеральної вати. Вони є високотемпературними розплавами або продуктами 

їхнього охолодження у вигляді каменю, в якому кристалізуються силікати й 

алюмосилікати. Залежно від співвідношення оксидів, що входять до їх складу: 



 

 5 

SiO2, Al2O3, CaO і MgO, загальна кількість яких складає 92...98 % від маси, 

шлаки поділяються на: 

1) основні, що мають модуль основності 
322 OAlSiO

MgOCaO
М о




 >1; 

2) кислі, що мають модуль основності Мо<1; 

3) нейтральні, що мають модуль основності Мо=1. 

До складу доменних шлаків входить шість основних оксидів, вміст яких у 

відсотках від маси є таким: SiO2 – 5…40; Al2O3 – 10…15; CaO – 35…45; MgO – 

5…10; Fe2O3+FeO – 0,5…2,0. 

Для отримання мінеральної вати використовуються також вагранкові 

шлаки, які можна застосовувати не лише в якості компонента шихти для 

підкислювання доменних шлаків, а й у якості основної сировини. Вміст оксидів 

у таких шлаках (у відсотках від маси) є таким: SiO2 – 40…49; Al2O3 – 17…19; 

CaO – 19…32; MgO – 3…4; Fe2O3 – 3…5. 

За своїм хімічним складом основними є мартенівські шлаки. Загальний 

вміст у них SiO2 і Al2O3 не перевищує 40%. Крім того, до їх складу, зазвичай, 

входить майже 20% оксидів заліза і марганцю. Вони можуть використовуватись 

у якості добавки до доменних шлаків або гірських порід з метою зниження 

в’язкості розплаву. 

Металургійні шлаки використовуються як в охолодженому стані 

(відвальні шлаки), так і в вогнянорідкому. Використання металургійних шлаків 

у вогнянорідкому стані дозволяє істотно знизити витрати палива на 

виробництво мінеральної вати, але суттєві труднощі корегування складу 

вогняно-рідких шлаків стримують розвиток даного типу їхньої переробки. 

Зола теплових електростанцій є видом сировини, що характеризується 

несталістю хімічного складу, залежного від виду спалюваного вугілля, проте 

проведені дослідження довели існування можливості її переробки на 

мінеральну вату способом отримання силікатного розплаву в електропечах. 

Відходи керамічного і силікатного виробництв служать для регулювання 

хімічного складу шихти, основним компонентом якої являються металургійні 

шлаки. 

Гірські породи можуть застосовуватися або в якості однокомпонентної 

сировини, або в якості компоненту шихти. Для виробництва мінеральної вати 

придатні вивержені породи габро-базальтової групи та подібні до них за 

хімічним складом метаморфічні гірські, а також карбонатні породи. Вміст 

оксидів у складі вивержених гірських порід, які використовуються для 

виробництва мінеральної вати (у відсотках від маси), є таким: SiO2 – 45…65; 

Al2O3 – 10…20; CaO – 5…15; R2O – 1…3; Fe2O3+FeO – 10…15. 

Технологія виготовлення мінеральної вати передбачає такі процеси: 

підготовку сировини, плавлення сировини й отримання силікатного розплаву, 

переробку розплаву на волокно, виготовлення виробів на основі мінеральної 
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вати. Для отримання силікатного розплаву застосовуються такі теплові агрегати 

і печі, як шахтні (вагранкові), ванні, шахтно-ванні, електродугові, 

шлакоприймальні й ін. Переробка силікатного розплаву на мінеральне волокно 

виконується способами дуття, відцентрування та комбінування. Загальну 

технологічну схему виробництва мінеральної вати зображено на рисунку 1.1. 
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сировини 

Підготовка і дозування 

основної сировини 

Склад 

коригуючих добавок 

Підготовка і дозування 
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шихти 

Плавлення шихти й 

отримання силікатного 
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Переробка силікатного 

розплаву на мінеральне 

волокно 

Склад  

мінеральної вати 

Виготовлення виробів на 

основі мінеральної вати 
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1…2 1…2 

1…2 (15…25) 1…2 (15…25) 

0,2…0,4 

0,5…0,8 

0,1…0,3 0,1…0,3 

‹ 0,1 

Рисунок 1.1 – Загальна технологічна схема виробництва мінеральної вати й  

усереднені підсумкові виробничі та технологічні втрати у відсотках від маси 

1…3 
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Вихідними даними для розрахунку складу шихти у виробництві 

мінеральної вати є хімічні склади сировинних матеріалів і заданий 

(розрахунковий) модуль кислотності мінеральної вати, який обумовлюється 

призначенням мінеральної вати для певного виробу, умовами її експлуатації у 

виробі або конструкції і способом переробки силікатного розплаву на 

мінеральне волокно. 

Вихідні дані для розрахунку складу шихти мінеральної вати кожен 

студент отримує згідно з індивідуальним завданням. Варіант індивідуального 

завдання для кожного студента визначається за двома цифрами. Перша цифра в 

номері варіанта завдання відповідає останній цифрі номера залікової книжки 

студента. Відповідно до неї за таблицею 1.1 визначається розрахунковий 

модуль кислотності мінеральної вати, найменування основного (першого) 

компонента шихти – шлаку, показники його хімічного складу, а також модулі 

його основності та кислотності. Друга цифра в номері варіанта завдання 

відповідає останній цифрі номера студента в журналі академічної групи 

(відомості деканату). Відповідно до неї за таблицею 1.2 визначається 

найменування додаткового компонента – коригуючої добавки, показники її 

хімічного складу, а також модулі її основності й кислотності. 

Наприклад, номер залікової книжки студента є таким: 2015-031 (остання 

цифра в ньому – 1), а в журналі академічної групи (відомості деканату) студент 

записаний під номером 12 (остання цифра в ньому – 2). Згідно з таблицею 1.1 за 

рядком з цифрою 1 отримується завдання для розрахунку складу шихти з 

модулем кислотності 1,40 на основі доменного шлаку металургійного заводу 

міста Дніпра. За таблицею 1.2 у рядку з цифрою 2 визначається коригуючий 

компонент – бій керамічної цегли. За таблицею 1.3 визначаються показники 

істинної густини (γі, г/см
3
), середньої густини (γс, г/см

3
), насипної густини (γн, 

т/м
3
) та вологості (W, %) компонентів шихти – доменного шлаку та бою 

керамічної цегли. За таблицею 1.4 відповідно до найменування шлаку 

визначаються тип плавильного агрегату (вагранкова піч) і спосіб переробки 

силікатного розплаву на волокно (відцентровий). 
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Таблиця 1.1 – Хімічний склад основного (першого) компонента шихти для виробництва мінеральної вати 

 

Номер 

варіанта за 

заліковою 

книжкою 

Розрахунко- 

вий модуль 

кислотності 

мінеральної 

вати, Мк 

Найменування шлаку 

Вміст основних оксидів, у 

відсотках від маси 
Модуль 

основності 

шлаку, 

Мо 

Модуль 

кислотності 

шлаку, 

Мк SiO2 Al2O3 CaO MgO 

1 1,40 
Доменний шлак, м. Дніпро 

Дніпровський металургійний завод 
41,20 3,80 48,20 2,60 1,13 0,88 

2 1,45 
Мартенівський шлак, м. Запоріжжя 

Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» 
23,30 3,90 44,00 12,00 2,06 0,49 

3 1,50 
Доменний шлак, м. Маріуполь,  

Металургійний комбінат «Азовсталь» 
33,50 7,30 26,30 8,40 0,85 1,18 

4 1,55 
Мартенівський шлак, м. Дніпро 

Дніпровський металургійний завод 
18,70 11,30 37,10 15,60 1,75 0,57 

5 1,60 
Доменний шлак, м. Кривий Ріг 

«АрселорМiттал Кривий Ріг» 
38,20 15,10 43,30 8,10 0,96 1,04 

6 1,40 
Ферохромовий шлак, м. Нікополь 

Нікопольський завод феросплавів 
27,40 7,20 51,30 9,30 1,75 0,57 

7 1,45 
Доменний шлак, м. Запоріжжя 

Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» 
29,60 15,90 34,90 9,20 0,96 1,04 

8 1,50 
Ферохромовий шлак, м. Дніпро 

Дніпровський металургійний завод 
25,90 7,00 52,10 9,20 1,86 0,54 

9 1,55 
Доменний шлак, м. Кам’янське 

Дніпровський металургійний 

комбінат 
38,30 16,60 33,20 6,90 0,73 1,34 

0 1,60 
Доменний шлак, м. Маріуполь 

Маріупольський металургійний 

комбінат імені Ілліча 
37,30 15,80 33,90 8,60 0,80 1,25 

1…2 1…2 

1…2 (15…25) 1…2 (15…25) 

0,2…0,4 

0,5…0,8 

0,1…0,3 0,1…0,3 

‹ 0,1 
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Таблиця 1.2 – Хімічний склад додаткового коригуючого компонента шихти для виробництва мінеральної вати 

 

Номер 

варіанта за 

відомістю 

деканату 

Найменування 

коригуючої добавки 

Вміст основних оксидів, у відсотках від маси 
Модуль 

основності 

добавки, 

Мо 

Модуль 

кислотності 

добавки, 

Мк SiO2 Al2O3 CaO MgO 

1 Глинистий сланець 53,80 18,80 2,30 4,80 0,10 10,23 

2 Бій керамічної цегли 71,70 16,20 2,20 1,90 0,05 21,44 

3 Сланець хлоритовий 50,10 14,80 9,20 6,40 0,24 4,16 

4 Бій керамічної цегли 65,60 14,60 6,20 2,30 0,11 9,44 

5 Бій силікатної цегли 84,90 1,40 5,50 0,60 0,07 14,15 

6 Граніт 70,30 13,10 2,20 1,00 0,04 26,06 

7 Цегляна глина 76,40 8,40 2,10 1,10 0,04 25,70 

8 Базальт 51,20 13,70 9,20 6,10 0,24 4,24 

9 Габро 46,80 17,00 10,10 6,30 0,26 3,89 

0 Діабаз 47,20 14,10 10,60 6,10 0,27 3,67 
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Таблиця 1.3 – Характеристика компонентів шихти для виробництва мінеральної вати 

 

№ з/п Найменування компоненту 

Значення показників у межах 

Вологість, W, у 

відсотках від маси 

Істинна густина, 

γі, г/см
3 

Середня густина, 

γс, г/см
3 

Насипна густина, 

γн, т/м
3 

1 Доменний шлак 2...16 2,80...2,85 2,00...2,40 1,05...1,25 

2 Мартенівський шлак 1...12 2,85...2,90 2,20...2,65 1,10...1,35 

3 Ферохромовий шлак 2...12 2,85...2,90 2,20...2,70 1,15...1,45 

4 Глинистий сланець 2...6 2,60...2,65 2,50...2,65 1,25...1,35 

5 Сланець хлоритовий 1...5 2,60...2,65 2,55...2,65 1,30...1,40 

6 Бій керамічної цегли 2...10 2,50...2,55 1,85...2,25 0,95...1,15 

7 Бій силікатної цегли 2...6 2,65...2,70 2,35...2,65 1,20...1,40 

8 Граніт 1...2 2,80...2,85 2,75...2,85 1,40...1,90 

9 Цегляна глина 0...4 2,55...2,60 2,25...2,45 1,15...1,25 

10 Базальт 1...2 2,90...2,95 2,85...2,90 1,45...1,50 

11 Габро 1...2 2,80...2,85 2,65...2,75 1,35...1,40 

12 Діабаз 1...2 2,85...2,85 2,60...2,75 1,30...1,45 
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Таблиця 1.4 – Тип плавильного агрегату і спосіб переробки силікатного розплаву на волокно 

 

Найменування шлаку Тип плавильного агрегату 
Спосіб переробки силікатного 

розплаву на волокно  

Доменний шлак, м. Дніпро Вагранкова піч Відцентровий 

Мартенівський шлак, м. Запоріжжя Ванна піч Дуттьовий 

Доменний шлак, м. Маріуполь, «Азовсталь» Електродугова піч Комбінований 

Мартенівський шлак, м. Дніпро Циклонна піч Відцентровий 

Доменний шлак, м. Кривий Ріг Вагранкова піч Дуттьовий 

Ферохромовий шлак, м. Нікополь Ванна піч Комбінований 

Доменний шлак, м. Запоріжжя Електродугова піч Відцентровий 

Ферохромовий шлак, м. Дніпро Циклонна піч Дуттьовий 

Доменний шлак, м. Кам'янське Вагранкова піч Комбінований 

Доменний шлак, м. Маріуполь, ім. Ілліча Ванна піч Відцентровий 
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1.2 Порядок виконання практичної роботи 

 

1 Ознайомитися з теоретичними положеннями про мінеральну вату. 

2 Обрати варіант завдання та визначити характеристики вихідних 

компонентів для підбору складу шихти у виробництві мінеральної вати. 

3 Зробити висновки про отримані результати. 

4 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 

 

1.3 Приклад оформлення вихідних даних для виконання 

технологічних розрахунків щодо виробництва мінеральної вати 

 

Необхідно визначити витрати сировинних матеріалів для отримання 1 т 

мінеральної вати із сухих матеріалів шихти без втрат та виробничий склад з 

натуральною вологістю і визначеними виробничими та технологічними 

втратами інгредієнтів. Для виконання розрахунків наводяться вихідні дані: для 

варіанта 1 – у таблиці 1.1, для варіанта 2 – в таблиці 1.2. 

Відомо, що: 

– модуль кислотності розплаву складає Мk=1,4 (табл. 1.1); 

– основна сировина – доменний шлак (м. Дніпро), яку студент обирає з 

таблиці 1.1, характеризується показниками, наведеними в таблиці 1.3: істинна 

густина – 2,82 г/см
3
; середня густина – 2,20 г/см

3
; насипна густина – 1,25 т/м

3
; 

вологість – 2 %; 

– додаткова сировина – бій керамічної цегли, яку студент обирає з 

таблиці 1.2, характеризується показниками, наведеними в таблиці 1.3: істинна 

густина – 2,52 г/см
3
; середня густина – 2,05 г/см

3
; насипна густина – 1,05 т/м

3
; 

вологість – 8 %; 

– плавлення розплаву відбувається в вагранковій печі (табл.1.4); 

– переробка розплаву на волокно здійснюється за відцентровим способом 

на багатовалковій центрифузі (табл.1.4); 

– мінеральна вата використовується для виготовлення прошивних матів 

марки «100», їхня середня густина складає від 80 до 105 кг/м
3 

відповідно до 

ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-2011). 

Розрахункові дані сировини за хімічним складом основного і додаткового 

компонентів зведено до таблиці 1.5. 
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Таблиця 1.5 – Хімічний склад вихідних сировинних компонентів шихти 

для виробництва мінеральної вати заданої якості та прошивних матів, які 

виготовляються з неї 

 

Сировинні компоненти 

Вміст оксидів, у відсотках 

від маси Мо Мk 

SiO2 Al2O3 CaO MgO 

Доменний шлак (n) 41,20 3,80 48,20 2,60 1,13 0,88 

Бій керамічної цегли (m) 71,70 16,20 2,20 1,90 0,05 21,44 

 

Висновок. Таким чином, за заданим варіантом завдання обрано вихідні 

дані для технологічних розрахунків у виробництві мінеральної вати: 

розрахунковий модуль кислотності мінеральної вати, основний (доменний 

шлак) і додатковий (бій керамічної цегли) компоненти шихти, показники 

їхнього хімічного складу, модулів основності та кислотності, істинної, 

середньої і насипної густин, вологості. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 Що собою являє мінеральна вата? 

2 Які показники визначають якість мінеральної вати? 

3 Яким вимогам повинна відповідати сировина для виробництва 

мінеральної вати? 

4 Яка сировина використовується для виробництва мінеральної вати? 

5 Чому шихта для виробництва мінеральної вати складається з двох і 

більше компонентів? 

6 Що собою являють доменні шлаки? 

7 Що собою являють вагранкові шлаки? 

8 Що собою являють мартенівські шлаки? 

9 Що собою являють золи ТЕС? 

10 Що собою являють відходи керамічного і силікатного виробництв? 

11 Що собою являють гірські породи габро-базальтової групи? 

12 Із яких основних процесів складається виробництво мінеральної вати? 

13 Які дані є вихідними для розрахунку складу шихти у виробництві 

мінеральної вати? 

14 За якими двома цифрами і яким чином обирається варіант 

індивідуального завдання? 
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15 Як визначається розрахунковий модуль кислотності мінеральної вати, 

найменування основного (першого) компонента шихти – шлаку, показники 

його хімічного складу, модулі основності та кислотності? 

16 Як визначається найменування додаткового компонента – коригуючої 

добавки, показники її хімічного складу, модулі основності та кислотності? 

17 Як визначаються показники істинної, середньої, насипної густини та 

вологості компонентів шихти? 

 

Практична робота №2 

 

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ ШИХТИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА  

МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО НАБЛИЖЕННЯ 

 

Мета – ознайомитися з методикою розрахунку складу шихти для 

виробництва мінеральної вати методом послідовного наближення; розрахувати 

склад шихти для виробництва мінеральної вати методом послідовного 

наближення; зробити висновки про отримані результати. 

 

2.1 Загальні положення 

 

Склад шихти для виробництва мінеральної вати з заданими 

властивостями розраховується методом послідовного наближення, виходячи з 

наявності двох компонентів: основного і коригуючого. Суть методу полягає в 

тому, що, задаючись вмістом будь-якого одного оксиду в отримуваній 

мінеральній ваті з розрахунковим модулем кислотності і знаючи його вміст у 

складі сировинних матеріалів, у порядку певної послідовності знаходять 

кількість окремих частин шихти. Такою складовою, зазвичай, є один із оксидів, 

який здебільшого визначає величину модуля кислотності мінеральної вати, 

найчастіше – це SiO2. 

Із двох видів сировинних матеріалів, які входять до складу шихти, один 

вважається основним, а другий – додатковим коригуючим, кількість якого в 

шихті виражається через Х. Далі задаються оптимальним вмістом SiO2 в 

розплаві (а), як правило, в першому варіанті розрахунку він складає 50%. 

Знаючи відсотковий вміст SiO2 в основному (b) і додатковому (с) сировинних 

матеріалах, складають рівняння: 

 

)( bcXba  . 
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Із даного рівняння визначається вміст у шихті коригуючого компонента в 

частках одиниці: 

bc

ba
X




 . 

 

Обчисливши кількість додаткової сировини Х (в частках одиниці), 

визначається кількість основної сировини (1–Х). Далі розраховується вміст 

окремих хімічних оксидів у складі шихти (у відсотках) за співвідношенням 

основного (1–Х) і коригуючого (Х) компонентів. Наприклад, вміст SiO2 в 

основному (шлаковому) інгредієнті складатиме n, а в коригуючому (бої 

керамічної цегли) – m. Тоді вміст SiO2 у складі шихти можна визначити за 

рівнянням XmXnSiO  )1(2 (у відсотках від маси). 

За такою методикою визначається вміст інших оксидів, які визначають 

модуль кислотності, тобто Al2O3, CaO і MgO. Підставляючи визначені значення 

даних оксидів у шихті до формули для визначення модуля кислотності, 

визначають його величину і порівнюють з заданим значенням. Якщо 

розрахунковий модуль кислотності не відрізняється більше ніж на 1% від 

заданого, то розрахунок складу шихти на цьому припиняється і починається 

перерахунок вмісту компонентів шихти з часток одиниці в відсотки від маси. 

Якщо ж значення обчисленого модуля кислотності незначно перевищує межі 

допустимих значень в більший бік (на 1%), то приймається інше, дещо менше 

значення вмісту SiO2 у складі шихти (від 50%), і, навпаки. Далі повторюється 

розрахунок. Якщо значення першого розрахункового модуля кислотності 

значно перевищує задане, то для повторного розрахунку приймається значно 

менше за 50% значення вмісту SiO2 в шихті, а за значно недостатньої величини 

модуля кислотності порівняно з заданою вміст SiO2 у складі шихти 

приймається таким, що значно перевищує 50%. Таким чином послідовно 

виконується розрахунок з наближенням модуля кислотності шихти до заданого 

значення з різницею в допустимих межах (1%). 

У практичній роботі наводяться послідовні розрахунки: перший – для 

випадку, якщо вміст SiO2 складає 50%, передостанній і останній є 

обов’язковими. 

 

2.2 Порядок виконання практичної роботи 

 

1 Ознайомитись із загальними положеннями. 

2 Розрахувати склад шихти для виробництва мінеральної вати методом 

послідовного наближення, користуючись наведеним нижче прикладом 

(відповідно до варіанта завдання). 
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3 Зробити висновки про отримані результати. 

4 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 

 

2.3 Приклад розрахунку складу шихти для виробництва мінеральної 

вати методом послідовного наближення 

 

Для визначення кількості додаткової сировини X  (бою керамічної цегли) 

приймаємо кількість основної сировини (шлаку) відповідно до рівняння 

XY 1  і задаємося вмістом оксиду SiO2 в розплаві шихти, який складає 50%. 

Далі, згідно з даними таблиці 1.5, визначаємо кількість додаткової 

сировини: 

,289,0
)20,4170,71(

)20,4100,50(












bc

ba
X  

 

де  X – кількість бою керамічної цегли, яка додається до шихти, в частках 

одиниці; 

а – заданий вміст SiO2 у складі шихти, у відсотках від маси (для першого 

варіанта розрахунку студент приймає його за 50%); 

b – вміст SiO2 в шлаку, у відсотках від маси (за табл. 1.5 – 41,20%); 

c – вміст SiO2 у бої керамічної цегли, у відсотках від маси (за табл. 1.5 – це 

71,70%). 

 

Визначений вміст у шихті додаткової сировини складає X=0,289. Вміст у 

шихті основної сировини (Дніпровського доменного шлаку) розраховується 

наступним чином: 

711,0289,011  XY . 

 

Отже, одна вагова частина шихти буде складатися з 0,711 вагових частин 

шлаку і 0,289 вагових частин бою керамічної цегли. 

Розрахунок вмісту оксидів, які потрапляють у шихту з основної і 

додаткової сировини (у відсотках від маси), виконується в такому вигляді: 

 

;01,5070,71289,020,41711,02 SiO  

;38,720,16289,080,3711,032 OAl  

;91,3420,2289,020,48711,0 CaO  
.39,290,1289,060,2711,0 MgO  
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За такого співвідношення оксидів у шихті модуль її кислотності 

розраховується наступним чином: 

 

54,1
30,37

39,57

39,291,34

38,701,50





kM . 

 

Відповідно до даного розрахунку визначається відхилення 

розрахункового модуля кислотності шихти від заданого за варіантом завдання 

модуля кислотності шихти: 

 

%10100
40,1

40,154,1



. 

 

Отримане значення модуля кислотності перевищує допустиму норму 

відхилення (1%) від заданого за варіантом завдання, що свідчить про 

необхідність зменшення в шихті розрахункового вмісту SiO2 (від 50%). 

Із метою отримання розрахункового модуля кислотності, наближеного до 

заданого в межах допустимої норми відхилення (1%), необхідно виконати 

додатковий розрахунок. Зменшимо вміст SiO2 у складі шихти від 50% до 

48,52%, в результаті чого вміст бою керамічної цегли в шихті можна 

розрахувати наступним чином: 

 

24,0
50,30

32,7

20,4170,71

20,4152,48





X . 

 

.76,024,011  XY  
 

Отже, шихта буде складатися з 76% шлаку і 24% цегляного бою, а вміст 

оксидів у ній буде розраховуватись наступним чином, у відсотках від маси: 

 

;52,4870,7124,020,4176,02 SiO  

;78,620,1624,080,376,032 OAl  
;16,3720,224,020,4876,0 CaO  

43,290,124,060,276,0 MgO . 

Модуль кислотності такої шихти складатиме: 

 

.39,1
59,39

30,55

43,216,37

78,652,48





kM  
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Відхилення між значеннями заданого і визначеного модулів кислотності у 

даному розрахунковому варіанті складатиме: 

 

%. 7,0100
40,1

39,140,1



 

 

Висновок. Розбіжність між заданим і визначеним методом послідовного 

наближення значеннями модуля кислотності не перевищує 1%. Отже, 

розрахунковий склад шихти відповідає заданим умовам отримання силікатного 

розплаву, значення модуля кислотності якого складає Мк=1,40, для виробництва 

мінеральної вати та виробів з неї. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 У чому полягає сутність методу послідовного наближення, за яким 

розраховується склад шихти для виробництва мінеральної вати? 

2 Як визначається вміст оксиду SiO2 в шихті для першого варіанта 

розрахунку? 

3 Як обчислюється вміст у шихті додаткового компонента в долях 

одиниці? 

4 Як обчислюється вміст у шихті основного компонента в долях 

одиниці? 

5 Як визначається вміст оксидів SiO2, Al2O3, CaO, MgO у складі шихти 

за співвідношенням основного і додаткового компонентів? 

6 Як за обчисленим вмістом оксидів у складі шихти розраховується 

модуль її кислотності Мк? 

7 Як обчислюється відхилення значення розрахункового модуля 

кислотності Мк від модуля кислотності Мк, заданого за варіантом завдання? 

8 Якою є величина допустимого відхилення значення розрахункового 

модуля кислотності Мк від значення модуля кислотності Мк, заданого за певним 

варіантом завдання? 

9 Які дії виконуються під час виконання повторних розрахунків, якщо 

значення розрахункового модуля кислотності Мк значно перевищує значення 

модуля кислотності Мк, заданого за варіантом завдання? 

10 Які дії виконуються під час виконання повторних розрахунків, якщо 

значення розрахункового модуля кислотності Мк є значно меншим за значення 

модуля кислотності Мк, заданого за варіантом завдання? 

11 Які дії виконуються під час виконання повторних розрахунків, якщо 

значення розрахункового модуля кислотності Мк незначно перевищує значення 

модуля кислотності Мк, заданого за варіантом завдання? 
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12 Які дії виконуються під час виконання повторних розрахунків, якщо 

значення розрахункового модуля кислотності Мк є незначно меншим за 

значення модуля кислотності Мк, заданого за варіантом завдання? 

13 Як за величиною відхилення значення розрахункового модуля 

кислотності Мк від значення модуля кислотності Мк, заданого за варіантом 

завдання, визначається міра відповідності розрахованого складу шихти заданим 

умовам отримання силікатного розплаву для виробництва мінеральної вати та 

виробів з неї? 

 

Практична робота №3 

 

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ ШИХТИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ МЕТОДОМ СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗАННЯ 

СИСТЕМИ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ 

 

Мета – ознайомитися з методикою розрахунку складу шихти для 

виробництва мінеральної вати методом складання і розв'язання системи 

алгебраїчних рівнянь; розрахувати склад шихти для виробництва мінеральної 

вати методом складання і розв’язання системи алгебраїчних рівнянь; зробити 

висновки про отримані результати. 

 

3.1 Загальні положення 

 

Даний метод розрахунку складу шихти для виробництва мінеральної вати 

рекомендується як перевірочний і прискорений. 

Шихта для виробництва мінеральної вати, зазвичай, складається з двох 

видів сировини: основної і додаткової, тому для розрахунку складу шихти 

потрібно скласти і розв’язати систему двох рівнянь з двома невідомими: X і Y, 

які  виражають  кількість  складових частин шихти (відповідно X – основного, 

Y – додаткового коригуючого). Одне з таких рівнянь має такий вигляд: 

,1YX  а друге є вираженням модуля кислотності шихти з додаванням до 

неї частки основного компонента X та додаткового компонента Y: 

 

YMgOCaOXMgOCaO

YOAlSiOXOAlSiO
M k






)()(

)()(
//////

//

32

//

2

/

32

/

2

, 
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де  
/

2SiO , 
/

32OAl , 
/CaO , 

/MgO  – вміст відповідних оксидів в основному 

компоненті шихти, у відсотках від маси (табл. 1.1 або табл.1.5); 
//

2SiO , 
//

32OAl , 
//CaO , 

//MgO  – вміст таких самих оксидів у додатковому 

коригуючому компоненті шихти, у відсотках від маси (табл. 1.2 або табл.1.5); 

kM  – величина модуля кислотності, задана в індивідуальному завданні 

(табл. 1.1). 

 

У результаті розв’язання рівняння відносно X або Y визначається вміст 

кожного з сировинних компонентів у шихті, в частках одиниці, а потім 

виражається склад шихти за двома компонентами, у відсотках від маси. 

Розбіжність між значеннями заданого й отриманого модулів кислотності за 

результатами розрахунків не повинна перевищувати 1%. 

Визначення відхилення між величинами розрахункового та заданого 

значень модулів кислотності та їх порівняння з допустимим (не більше 1%) 

виконується обов’язково. На підставі отриманих результатів наводиться 

висновок про вміст (у відсотках від маси) основного й додаткового компонентів 

шихти. 

 

3.2 Порядок виконання практичної роботи 

 

1 Ознайомитись з теоретичними положеннями. 

2 Розрахувати склад шихти для виробництва мінеральної вати методом 

складання і розв’язання системи алгебраїчних рівнянь згідно з варіантом 

завдання, користуючись наведеним нижче прикладом. 

3 Зробити висновки про отримані результати. 

4 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 

 

3.3 Приклад розрахунку складу шихти для виробництва мінеральної 

вати методом складання і розв’язання системи алгебраїчних рівнянь 

 

За умовами варіанта завдання маємо вихідні дані для виконання 

розрахунку (табл.1.5 підрозділу 1.3). 

Позначивши через Х вміст у шихті основного компонента (доменного 

шлаку), а через Y – додаткового коригуючого компонента (бою керамічної 
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цегли), складемо два рівняння, одне з яких – відносно заданого значення 

модуля кислотності Мк (табл.1.1): 

 
















;
)()(

)()(

1

//////

//

32

//

2

/

32

/

2
kM

YMgOCaOXMgOCaO

YOAlSiOXOAlSiO

YX

 
















;40,1
)90,120,2()60,220,48(

)20,1670,71()80,320,41(

1

YX

YX

YX

 

 
















.40,1
10,480,50

90,8700,45

1

YX

YX

YX

 

 

Систему рівнянь розв’яжемо за методом вилучення одного невідомого: 

 
















.40,1
10,4)1(80,50

90,87)1(00,45

1

YY

YY

YX

 

 

Розв’язуючи рівняння відносно Y, отримуємо його значення, тобто 

визначимо вміст у шихті додаткового компонента (бою керамічної цегли), в 

частках одиниці: 

 

;40,1
10,480,5080,50

90,8700,4500,45






YY

YY
 

 

;40,1
70,4680,50

90,4200,45






Y

Y
 

 

);70,4680,50(40,190,4200,45 YY   

;40,6570,7190,4200,45 YY   

;00,4570,7140,6590,42  YY  

;10,2630,108 Y  

.24,0241,0 Y  
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Тоді вміст у шихті основного компонента (доменного шлаку) складатиме:  

 

.76,024,01 X  

 

Округляючи отримані значення до сотих, визначимо вміст у шихті 

основного компонента Х=0,76, і додаткового Y=0,24, в частках одиниці. 

Після цього уточнюємо значення модуля кислотності, яким буде 

характеризуватися розплав, отриманий із шихти розрахункового складу. Для 

цього перемножуємо кількість оксидів вихідних компонентів шихти (табл. 1.5): 

основного компонента – на значення Х, додаткового компонента – на Y. Таким 

чином, визначимо кількість відповідних оксидів, які додаються до розплаву 

шихти зі шлаком і боєм керамічної цегли. 

Результати розрахунку заносимо до таблиці 3.1, виходячи зі вмісту в 

шихті часток доменного шлаку в кількості 0,76 і часток бою керамічної цегли – 

в кількості 0,24. 

 

Таблиця 3.1 – Вміст оксидів у розплаві за розрахункового складу шихти, 

обчисленого методом складання і розв’язання системи алгебраїчних рівнянь 

 

Сировинні компоненти 

Вміст оксидів, у відсотках від маси, які 

додаються з частками компонентів 

SiO2 Al2O3 CaO MgO 

Доменний шлак (вміст часток у 

шихті 0,76) 
31,31 2,89 36,63 1,98 

Бій керамічної цегли (вміст часток 

у шихті 0,24) 
17,21 3,89 0,53 0,45 

Шихта (сумарне додання) 48,52 6,78 37,16 2,43 

 

Підставляючи значення оксидів SiO2, Al2O3, CaO і MgO, які містяться в 

шихті (табл. 3.1), до формули для визначення модуля кислотності, уточнюємо 

його значення за результатом розрахунку: 

 

.40,1396,1
59,39

30,55

43,216,37

78,652,48





kM  

 

Висновок. Розбіжність між заданим і отриманим в результаті розрахунку 

значеннями модуля кислотності можна визначити таким чином: 
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1,400 1,396
100 0,286%

1,400


  , а отже, вона не перевищує 1%, тобто розрахунковий 

склад шихти відповідає заданим умовам отримання розплаву, модуль 

кислотності якого складає ,40,1kM  за умови додання до нього 76% 

доменного шлаку Дніпровського металургійного заводу і 24% – бою керамічної 

цегли. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 У чому полягає сутність методу складання і розв'язання системи 

алгебраїчних рівнянь, за яким розраховується склад шихти для виробництва 

мінеральної вати? 

2 Яким чином складається перше рівняння системи алгебраїчних 

рівнянь, у результаті розв'язання якої визначається склад шихти для 

виробництва мінеральної вати? 

3 Які вихідні дані потрібні для складання другого рівняння системи 

алгебраїчних рівнянь, у результаті розв'язання якої визначається склад шихти 

для виробництва мінеральної вати? 

4 Яким чином складається друге рівняння системи алгебраїчних 

рівнянь, у результаті розв'язання якої розраховується склад шихти для 

виробництва мінеральної вати? 

5 За яким методом розв’язується система алгебраїчних рівнянь? 

6 Як за результатами розв’язання системи алгебраїчних рівнянь 

визначається вміст у шихті основного та додаткового компонентів? 

7 Як за розрахованим вмістом у шихті основного та додаткового 

компонентів визначається вміст оксидів у ній? 

8 Як за обчисленим вмістом оксидів у складі шихти визначається 

модуль її кислотності Мк? 

9 Як обчислюється відхилення значення розрахункового модуля 

кислотності Мк від значення, заданого за варіантом завдання? 

10 Якою є величина допустимого відхилення значення розрахункового 

модуля кислотності Мк від заданого за варіантом завдання? 

11 Як за величиною відхилення значення розрахункового модуля 

кислотності Мк від заданого за варіантом завдання визначається відповідність 

розрахованого складу шихти заданим умовам отримання силікатного розплаву 

для виробництва мінеральної вати та виробів із неї? 

12 Як серед двох методів розрахунку складів шихти: методом 

послідовного наближення і методом складання та розв'язання системи 

алгебраїчних рівнянь, можна визначити той, який є більш точним і може 

використовуватись для виконання подальших розрахунків? 
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Практична робота №4 

 

РОЗРАХУНОК МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ 

 

Мета – ознайомитися з методикою розрахунку матеріального балансу для 

виробництва мінеральної вати; розрахувати матеріальний баланс для 

виробництва мінеральної вати; зробити висновки про отримані результати. 

 

4.1 Загальні положення 

 

Розрахунок матеріального балансу здійснюється з урахуванням 

потужності заводу, цеху або технологічної лінії. 

У даному виданні наведено приклади для виробництва 1 т мінеральної 

вати і виробів з неї. 

Вихідними даними для розрахунку матеріального балансу для 

виробництва 1 т мінеральної вати є визначений двома способами склад шихти, 

до якого входять основний і додатковий компоненти і обґрунтовані величини 

вологості, технологічних і виробничих втрат сировинних компонентів шихти. 

Спочатку необхідно визначити витрати сировинних компонентів шихти 

відповідно до маси (маси основного компонента – mосн і маси додаткового 

компонента – mдод) для виробництва, наприклад, 1 т мінеральної вати без 

урахування вологості, технологічних і виробничих втрат компонентів 

(основного – mосн  і додаткового – mдод), а потім обчислити витрати сировинних 

компонентів шихти для виробництва 1 т мінеральної вати з урахуванням їхньої 

вологості, технологічних і виробничих втрат. 

Стан вологості сировини обґрунтовується залежно від її виду і 

властивостей, умов зберігання, вологості навколишнього середовища і 

наведених показників для обох компонетів шихти (табл. 4.1). 

На початку виконання практичної роботи студент обґрунтовує показники 

вологості і наводить їх (див. підрозділ 1.3, за довідковими даними табл. 1.3). 

Визначені показники вологості для обох компонентів шихти включаються до 

таблиці 4.1 для розрахунку матеріального балансу. 

Технологічні і виробничі втрати основного та додаткового компонентів 

шихти визначаються залежно від обраної технологічної схеми виробництва 

мінеральної вати. Технологічні та виробничі втрати сировини в процесі 

виробництва мінеральної вати можуть складати від 1 до 35%. Рекомендовані до 

використання довідкові дані щодо втрат наведено на рисунку 1.1.  
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На розробленій технологічній схемі виробництва мінеральної вати і виробів з 

неї наводяться виробничі та технологічні втрати на технологічних переділах (з 

використанням схеми, зображеної на рис.1.1). 

Витрати сировини на виробництво 1 т мінеральної вати зводяться в 

таблицю 4.1. 

 

4.2 Порядок виконання практичної роботи 

 

1 Ознайомитись із загальними положеннями. 

2 Обґрунтувати стан вологості сировини, користуючись наведеним 

нижче прикладом. 

3 Обґрунтувати технологічні та виробничі втрати сировини, 

користуючись наведеним нижче прикладом. 

4 Розрахувати матеріальний баланс для виробництва мінеральної вати 

згідно з заданим варіантом, користуючись наведеним нижче прикладом. 

5 Зробити висновки про отримані результати. 

6 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 

 

4.3 Приклад обґрунтування стану вологості, технологічних і 

виробничих втрат сировини 

 

Для обґрунтування стану вологості сировини враховуємо, що задана 

відповідно до варіанта основна сировина (доменний шлак) може 

характеризуватися більш високою початковою вологістю, ніж додаткова 

сировина (бій керамічної цегли). За умовами виробництва шлак, як правило, 

зберігається на території відкритого складу, а бій керамічної цегли – на 

території напівзакритого складу або в бункерах. Відносна вологість повітря 

складає 45...60%. З урахуванням наведених вище чинників, прийнятих у 

варіанті завдання (див. підрозділ 1.3) та виходячи з даних таблиці 1.3, маємо 

такі величини вологості сировини у відсотках від маси: доменний шлак – 8%; 

бій керамічної цегли – 2%. 

Аналіз обраної технологічної схеми виробництва мінеральної вати, 

розробленої за зразком, зображеним на рисунку 1.1, свідчить про те, що сумарні 

виробничі й технологічні втрати сировини під час транспортування, 

складування, подрібнення нефракційного кускового матеріалу, фракціювання 

до розміру 40…70 мм з відсівом фракції до 40 мм, дозування компонентів 

шихти, перемішування компонентів шихти, отримання силікатного розплаву у 

вагранці, переробки силікатного розплаву на волокно за допомогою 

багатовалкової центрифуги, виготовлення прошивних матів марки «100» за 
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густиною, складування готової продукції складають: для доменного шлаку – 

28%, для бою керамічної цегли – 20%. 

 

4.4 Приклад складання матеріального балансу у відсотках від маси 

для отримання 1 т мінеральної вати 

 

Розрахунок складу шихти методами складання і розв’язання системи 

алгебраїчних рівнянь та послідовного наближення дозволив установити, що до 

складу шихти входить 76% доменного шлаку і 24% бою керамічної цегли. 

Для отримання 1 т мінеральної вати без урахування вологості 

компонентів шихти, технологічних і виробничих втрат сировинних матеріалів 

витрати компонентів шихти будуть складати: 

 доменного шлаку – mосн = 1000 ∙ 0,76 = 760 кг; 

 бою керамічної цегли – mдод = 1000 ∙ 0,24 = 240 кг. 

З урахуванням вологості сировинних матеріалів отримуємо такі витрати 

компонентів шихти на виробництво мінеральної вати і прошивних матів марки 

«100»: 

 доменного шлаку – 760 ∙ 1,08 = 821 кг; 

 бою керамічної цегли – 240 ∙ 1,02 = 245 кг. 

З урахуванням технологічних і виробничих втрат сировинних матеріалів 

від складу сировини до складу готової продукції (прошивних матів) отримуємо 

такі витрати компонентів шихти: 

 доменного шлаку – 821 ∙ 1,28 = 1051 кг; 

 бою керамічної цегли – 245 ∙ 1,20 = 294 кг. 

Отримані результати заносимо до таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Витрати сировини на виробництво 1 т мінеральної вати, що 

має модуль кислотності Мк=1,40, і виготовлення з неї прошивних матів марки 

«100» 

 

Найменування 

сировинних 

матеріалів 

Витрати 

сировини без 

урахування 

вологості  

і втрат, кг 

Вологість 

сировини, 

у відсотках 

Технологічні 

і виробничі 

втрати, у 

відсотках 

Виробничі 

витрати 

сировини, 

кг 

Доменний шлак 760 8 28 1051 

Бій керамічної 

цегли 
240 2 20 294 
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Висновок. Таким чином, витрати сировини без урахування вологості і 

втрат на виробництво 1 т мінеральної вати, що має модуль кислотності Мк=1,4, 

і прошивних матів марки «100» будуть такими: доменного шлаку – 760 кг, бою 

керамічної цегли – 240 кг, а з урахуванням вологості і втрат: доменного  

шлаку – 1051 кг, бою керамічної цегли – 294 кг. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 Які вихідні дані використовуються для розрахунку матеріального 

балансу для виробництва 1 т мінеральної вати? 

2 З якою метою розраховується матеріальний баланс для виробництва 1 

т мінеральної вати? 

3 Як розраховується матеріальний баланс для виробництва 1 т 

мінеральної вати? 

4 Які дані використовуються для обґрунтування стану вологості 

основної і додаткової сировин? 

5 Як обґрунтовуються показники вологості основної і додаткової 

сировин? 

6 Як обчислюються технологічні й виробничі втрати основної і 

додаткової сировин у процесі виробництва мінеральної вати і виробів з неї? 

7 Як обчислюються витрати основного й додаткового сировинних 

матеріалів без урахування їхньої вологості, технологічних і виробничих втрат? 

8 Як обчислюються витрати основного й додаткового сировинних 

матеріалів з урахуванням їхньої вологості? 

9 Як обчислюються витрати основного й додаткового сировинних 

матеріалів з урахуванням їхніх технологічних і виробничих втрат? 

 

Практична робота №5 

 

РОЗРАХУНОК СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВИХІДНОЇ 

СИРОВИНИ ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У МІНЕРАЛОВАТНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

 

Мета – ознайомитися з методикою розрахунку складських приміщень для 

вихідної сировини та готової продукції в мінераловатному виробництві; 

розрахувати складські приміщення для вихідної сировини та готової продукції 

у мінераловатному виробництві; зробити висновки про отримані результати. 
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5.1 Загальні положення 

 

Розміщення сировинних компонентів і готової продукції пов’язане з 

площинами та об’ємами виробничих приміщень, тому важливо виконувати 

розрахунок витрат сировини не тільки відповідно до маси, а й відповідно до 

об’єму складських приміщень для розміщення сировини і готової продукції. 

Об’єми складів для розміщення сировинних компонентів (Vосн., Vдод.) 

розраховуються за довідковими даними (табл. 1.3) відповідно до їх насипної 

густини за формулами (5.1, 5.2), м
3
: 

 

 об’єм основного компонента розраховується за формулою 

;
m

н.осн

осн


оснV               (5.1) 

 об’єм додаткового компонента розраховується за формулою 

         

,
m

.

дод

додн

додV


            (5.2) 

 

де  оснm  – маса основного компонента, т; 

оснн.  – насипна густина основного компонента, т/м
3
; 

додm  – маса додаткового компонента, т; 

додн.  – насипна густина додаткового компонента, т/м
3
. 

 

Сумарний об’єм складу для розміщення компонентів шихти (Vшихти) для 

виробництва 1 т мінеральної вати розраховується за формулою (5.3), м
3
: 

 

      Vшихти=Vосн+ Vдод.          (5.3) 

 

Об’єм одиниці маси розплаву (Vрозпл.), отриманий у плавильному агрегаті 

(вагранці) з урахуванням внесення до одиниці маси шихти долі основного 

компонента Х і додаткового компонента Y, розраховується відповідно до 

довідкових даних (табл. 1.3) за істинною густиною основного і додаткового 

компонентів за допомогою формули (5.4), м
3
: 

 

    ,
.. додіосні

розпл

YX
V


          (5.4) 
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де  осні. – істинна густина основного компонента, т/м
3
; 

доді.  – істинна густина додаткового компонента, т/м
3
. 

 

Густина розплаву ( розпл ), яка розраховується за формулою (5.5), при 

цьому буде складати, т/м
3
: 

 

додіоснірозпл .. YX   .          (5.5) 

 

Вироблену мінеральну вату і виготовлені з неї прошивні мати марки 

«100» відповідно до середньої густини ( мвс. ) від 80 до 105 кг/м
3
 можна 

розмістити на складі готової продукції, об’єм якого (Vмв) розраховується за 

формулою (5.6), м
3
: 

 

,
.мвс

мв

YX
V




             (5.6) 

 

де  мвс.  – середня густина прошивних матів марки «100», виготовлених з 

мінеральної вати, т/м
3
. 

 

Коефіцієнт виходу мінеральної вати (Квих) визначається за 

співвідношенням її об’єму в виробах (прошивних матах марки «100») до 

сумарного об’єму основного й додаткового компонентів, для чого 

використовується формула (5.7): 

 

..

додосн

мвс
вих

VV

V
K


             (5.7) 

 

Коефіцієнт розпушування розплаву (Крозпуш) визначається за 

співвідношенням показників густини розплаву та середньої густини виробу 

(мінеральної вати) за формулою (5.8): 

 

.
.мвс

розпл

розпушK



             (5.8) 
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Розрахунок об’єму складських приміщень для розміщення вихідної 

сировини та готової продукції виконується з використанням існуючої методики 

щодо розрахунку одиниці маси готової продукції, а також вказівок, наведених у 

даному виданні. Показники визначаються з урахуванням потужності 

технологічної лінії, цеху або заводу відповідно до маси або об’єму готової 

продукції. 

 

5.2 Порядок виконання практичної роботи 

 

1 Ознайомитись із загальними положеннями. 

2 Розрахувати складські приміщення для вихідної сировини та готової 

продукції у мінераловатному виробництві відповідно до заданого варіанта, 

користуючись наведеним нижче прикладом. 

3 Зробити висновки про отримані результати. 

4 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 

 

5.3 Приклад розрахунку складських приміщень для вихідної 

сировини та готової продукції у мінераловатному виробництві 

 

У даному підрозділі наводиться методика розрахунку об’єму вихідних 

компонентів: складових шихти для виробництва 1 т мінеральної вати, і об’єму 

готової продукції – прошивних матів марки «100» (середня густина – від 80 до 

105 кг/м
3
), виготовлених з 1 т силікатного розплаву. 

Для розміщення на складі сировини для виробництва 1 т мінеральної вати 

необхідні об’єми, які відповідають даним матеріального балансу (табл. 4.1) і 

вихідним даним (п.1.3), м
3
: 

 об’єм основного компонента (доменного шлаку) розраховується за 

формулою 

;61,0
25,1

76,0m

н.осн

осн 


оснV

 
 

 об’єм додаткового коригуючого компонента (бою керамічної цегли) 

розраховується за формулою 

.23,0
05,1

24,0m

.

дод 
додн

додV
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Сумарний об’єм складу для розміщення компонентів шихти, з яких 

планується виготовлення 1 т мінеральної вати, повинен складати, м
3
: 

 

84,023,061,0  додосншихти VVV . 

 

Маючи розраховану кількість компонентів шихти в плавильному агрегаті 

(вагранці), визначимо об’єм силікатного розплаву, м
3
: 

 

.37,0
52,2

24,0

82,2

76,0

..


додіосні

розпл

YX
V


 

 

Густина розплаву при цьому складатиме, т/м
3
: 

 

64,252,224,082,276,0YX ..  додіоснірозпл  . 

 

Для розміщення виробленої мінеральної вати, яка буде 

використовуватись для виготовлення прошивних матів марки «100», які в 

пухко-волокнистому стані мають густину від 80 до 105 кг/м
3
, необхідно 

використати склад, мінімальний об’єм якого повинен складати, м
3
: 

 

,52,9
105,0

1

105,0

24,076,0

min 

min 






мв

мв

YX
V


 

 

а максимальний повинен складати, м
3
: 

 

.5,12
08,0

1

08,0

24,076,0

max 

max 






мв

мв

YX
V


 

 

Розрахунок середнього об’єму складу для прошивних матів марки «100» 

має вигляд, м
3
: 

 

.10
1,0

1

1,0

24,076,0

.

. 






м вс

м вс

YX
V


 

 

Коефіцієнт виходу мінеральної вати з сировини відповідно до її об’єму 

порівняно з об’ємом сировини розраховується наступним чином: 
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.9,11
84,0

10

23,061,0

10
K .

вих 






додосн

мвс

VV

V
 

 

За даними розрахунку коефіцієнт розпушування розплаву для 

виробництва мінеральної вати (виробу) складає: 

 

.4,26
10,0

64,2

.


мвс

розпл

розпушK



 

 

Висновок. Таким чином, об’єм складу для розміщення компонентів 

шихти, з яких буде вироблятись 1 т мінеральної вати, повинен складати 0,84 м
3
, 

а об'єм складу для розміщення прошивних матів «100», на виготовлення яких 

було використано 1 т мінеральної вати, повинен складати 10 м
3
. Коефіцієнт 

виходу мінеральної вати з сировини складає 11,9, а коефіцієнт розпушування – 

26,4. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 З якою метою розрахунок витрат сировини, напівфабрикатів і готової 

продукції виконується не тільки відповідно до маси, а й відповідно до об’єму? 

2 Як розраховується об’єм складу для розміщення основної сировини в 

мінераловатному виробництві? 

3 Як розраховується об’єм складу для розміщення додаткової сировини 

в мінераловатному виробництві? 

4 Як обчислюється сумарний об’єм складу для розміщення сировинних 

компонентів в мінераловатному виробництві? 

5 Як обчислюється об’єм силікатного розплаву в плавильному агрегаті в 

мінераловатному виробництві? 

6 Як обчислюється густина силікатного розплаву у плавильному 

агрегаті в мінераловатному виробництві? 

7 Як обчислюється об’єм складу для зберігання виготовлених з 

мінеральної вати прошивних матів марки «100»? 

8 Як обчислюється коефіцієнт виходу мінеральної вати з сировини? 

9 Як обчислюється коефіцієнт розпушування розплаву для виробництва 

мінеральної вати? 

10 Як оцінюються значення коефіцієнта виходу мінеральної вати з 

сировини і коефіцієнта розпушування розплаву під час виробництва 

мінеральної вати? 
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Практична робота №6 

 

РОЗРАХУНОК МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ ВИРОБНИЦТВА 

ПЕРЛІТОВОГО ПІСКУ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою розрахунку матеріального 

балансу виробництва перлітового піску; розрахувати матеріальний баланс 

виробництва перлітового піску відповідно до заданої продуктивності; зробити 

висновки про отримані результати. 

 

6.1 Загальні положення 

 

Спучений перліт – це штучний пористий матеріал, який отримується 

способом спучування в результаті випалу вулканічних водовмісних порід: 

перліту, вітрофіру, обсидіану. Спучений перліт виготовляється у вигляді 

щебеню (гравію) фракцій 5-10, 10-20 мм і піску з розмірами зерен до 5 мм. 

Насипна густина для щебеню (гравію) – 100…500, для піску – 100…600. 

Спучені перлітові щебінь і пісок є ефективними теплоізоляційними 

матеріалами, що використовуються як заповнювачі для штукатурних розчинів, 

перлітобетонів та для особливо легких теплоізоляційних, конструкційно-

теплоізоляційних і жаростійких бетонів. 

Основою технології спучування вулканічних порід, які містять хімічно 

зв’язану воду, є збіжність процесів її випаровування з переходом порід в 

піропластичний стан у процесі випалу. Об’єм водяної пари, отриманий в 

результаті випаровування її з води при температурі 900…950
0
С, в 4000 разів 

більший за об’єм води, тому для досягнення спучування перліту в 13 разів 

достатньо буде, щоб вміст води в породі складав 0,045%. Технологічна схема 

виробництва перлітового піску (рис. 6.1) включає такі операції: добування 

перлітової породи, подрібнення і фракціонування перліту-сирцю, випал, 

фракціонування і складування готової продукції. 

Матеріальний баланс виробництва перлітового піску розраховується 

відповідно до технологічної схеми, зображеної на рисунку 6.1. 

Матеріальний баланс виробництва перлітового піску розраховується з 

метою визначення кількості сировини, необхідної для забезпечення заданої 

продуктивності підприємства, а також визначення кількості матеріалу на 

кожному технологічному етапі для подальших розрахунків потрібного 

технологічного обладнання, транспорту, складів і бункерів. 
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кар’єр 

 

транспорт 

 

   склад сировини 

 

щокова дробарка 

 

валкова дробарка 

 

сита 

 

склад фракціонованої сировини 

 

живильник 

 

піч термопідготовки 

 

випалювальна вертикальна (шахтна) піч 

 

пневмотранспорт 

 

багатостадійне пилоосаджування 

 

силосний склад готової продукції 
 

Рисунок 6.1 – Технологічна схема виробництва перлітового піску 

 

Матеріальний баланс розраховується у напрямі, протилежному до 

технологічної схеми виробництва, так як спочатку виконуються розрахунки 

щодо складу спученого перлітового піску, а в кінці – щодо кар’єра, на якому 

видобувається перлітова порода. 

Матеріальний баланс складається відповідно до заданої продуктивності з 

урахуванням виробничих і технологічних втрат на кожному етапі, а також 

насипної густини сировини й готової продукції та вологості сировини. 

Виробничі та технологічні втрати складаються з механічних втрат 

матеріалу під час транспортування, складування, подрібнення, фракціювання, 

випалу та фізико-хімічних втрат речовини у процесі випалу. Виробничі та 

технологічні втрати приймаються відповідно до нормативних і літературних 

даних або даних діючих підприємств.  

Кількість матеріалу на кожному технологічному етапі розраховується за 
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масою та за об’ємом, оскільки в процесі виробництва перлітового піску 

насипна густина матеріалу змінюється. 

 

6.2 Порядок виконання практичної роботи 

 

1 Ознайомитись з методикою розрахунку матеріального балансу 

виробництва перлітового піску. 

2 Обрати завдання в додатку А відповідно до варіанта, який 

визначається за порядковим номером у списку групи. 

3 Розрахувати матеріальний баланс виробництва перлітового піску 

відповідно до заданої продуктивності, користуючись нижченаведеним 

прикладом. 

4 Зробити висновки про отримані результати. 

5 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 

 

6.3 Приклад розрахунку матеріального балансу виробництва 

перлітового піску (М100, П=80 тис. м
3
/рік) 

 

1 Кількість перлітового піску на складі готової продукції розраховується 

наступним чином: 

,
Х0,01-1 1

пп ємомоб' 
масою за 1




 нзаN

N


 

 

де N за об’ємом – задана продуктивність, 80000 м
3
/рік; 

 н пп – задана насипна густина перлітового піску, 0,1 т/м
3
; 

Х1 – втрати на складі, 1%. 

 

8081
10,01-1

01,080000
масою за 1 




N  т/рік; 

 

80808
1,0

8081

пп н

масою 
ємомоб' за 1 


заN

N  м
3
/рік. 

 

2 Розрахунок потрібної річної продуктивності випалювальної 

вертикальної (шахтної) печі й печі термопідготовки (за виходом перлітового 

піску) має наступний вигляд: 
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N21 за масою = N1 за масою = 8081 т/рік; 

N21 за об’ємом = N1 за об’ємом = 80808 м
3
/рік. 

 

3 Кількість матеріалу, який надходить у піч термопідготовки, 

розраховується таким чином: 
 

     232221

масою за 21

   22
Х0,01-1Х0,01-1Х0,01-1 


N

N масоюза , 

 

де  Х21 – механічні втрати в процесі випалу, 8%; 

Х22 – втрати в процесі прожарювання, 6%; 

Х23 – втрати в процесі випаровування води, 3%. 

 

     
 9633

30,01-160,01-180,01-1

8081
   22 


масоюзаN т/рік; 

 

7189
34,1

9633

пс н

масою за 22
ємомоб' а  22 



N
N з м

3
/рік, 

 

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

 

4 Потрібна річна продуктивність сит для фракціювання сировини: 

 

9931
301,01

9633

Х0,01-1 3

масою за 22
   3 







N
N масоюза  т/рік, 

 

де Х3 – втрати в процесі просіювання, 3%. 

 

7411
34,1

9931

пс н

масою за 3
ємомоб'   3 



N
N за м

3
/рік. 

 

5 Потрібна річна продуктивність валкової дробарки розраховується 

таким чином:  

 

9981
5,001,01

9931

Х0,01-1 4

масою за 4
   4 







N
N масоюза  т/рік, 

 

де Х4 – втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 
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7448
34,1

9981

пс н

масою за 4
ємомоб'   4 



N
N за м

3
/рік. 

 

6 Потрібна річна продуктивність щокової дробарки розраховується таким 

чином: 

 

10031
5,001,01

9981

Х0,01-1 5

масою за 4
   5 







N
N масоюза  т/рік, 

 

де Х5 – втрати в процесі подрібнення, 0,5%. 

 

7486
34,1

10031

пс н

масою за 5
ємомоб'    5 



N
N за  м

3
/рік. 

 

7 Кількість перлітової породи на складі сировини розраховується таким 

чином: 

 

10132
101,01

10031

Х0,01-1 6

масою за 5
   6 







N
N масоюза  т/рік, 

 

де Х6 – втрати на складі, 1%.  

7562
34,1

10132

пс н

масою за 6
ємомоб'   6 



N
N за м

3
/рік. 

 

8 Кількість перлітової породи, яка видобувається в кар’єрі, 

розраховується таким чином: 

 

10339
201,01

10132

Х0,01-1 7

масою за 6
   7 







N
N масоюза т/рік, 

 

де Х7 – втрати в процесі добування та транспортування, 2%. 

 

7716
34,1

10339

пс н

масою за 6
ємомоб'   7 



N
N за  м

3
/рік. 

 

9 Витратний коефіцієнт сухої перлітової сировини на 1 м
3
 перлітового 

піску визначається за допомогою наступних розрахунків: 
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,

01,01

ємомоб' заc cп н

масою за 7

N

WN
q







 

 

де  W – вологість перлітової сировини, 3%; 

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

 

 
.096,0

800003,1

301,0110339





q  

 

Висновок. Таким чином, для виробництва перлітового піску марки М100 

із заданою продуктивністю 80000 м
3
/рік (8081 т/рік) у кар’єрі необхідно 

видобути 7716 м
3
/рік (10339 т/рік) перлітової породи. 

Витратний коефіцієнт сухої перлітової сировини на 1 м
3
 перлітового 

піску складає 0,096. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 Із якою метою розраховується матеріальний баланс для виробництва 

перлітового піску? 

2 Відповідно до яких умов складається матеріальний баланс для 

виробництва перлітового піску? 

3 Якою є послідовність складання матеріального балансу для 

виробництва перлітового піску? 

4 Які вихідні дані потрібні, щоб скласти матеріальний баланс для 

виробництва перлітового піску? 

5 Як визначаються виробничі й технологічні втрати сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції у процесі виробництва перлітового піску? 

6 У чому полягає різниця і від чого залежать виробничі та технологічні 

втрати матеріалів у процесі виробництва перлітового піску? 

7 Як обчислюється кількість матеріалу на певному технологічному 

етапі відповідно до маси? 

8 Як обчислюється кількість матеріалу на певному технологічному 

етапі відповідно до об’єму? 

9 У чому полягає мета виконання розрахунку кількості сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції не тільки відповідно до маси, а й відповідно 

до об’єму? 

10 Як обчислюється й оцінюється витратний коефіцієнт перлітової 

сировини на 1 м
3
 перлітового піску? 
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Практична робота №7 

 

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНОЇ СУМІШІ  

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИХ ХВИЛЯСТИХ ЛИСТІВ 

 

Мета роботи – ознайомитися з методикою розрахунку складу 

азбестоцементної суміші для виробництва азбестоцементних хвилястих листів; 

розрахувати склад азбестоцементної суміші для виробництва азбестоцементних 

хвилястих листів; зробити висновки про отримані результати. 

 

7.1 Загальні положення 

 

Азбестоцемент – це будівельний композиційний матеріал, що являє 

собою затверділий цементний камінь, армований волокнами азбесту. 

Азбестоцементні вироби отримуються шляхом формування суміші азбесту, 

портландцементу і води. Волокна азбесту виконують роль своєрідної арматури 

азбестоцементних виробів, а портландцемент, зачинений водою, є зв’язуючою 

речовиною. Завдяки такій структурі вироби з азбестоцементу мають 

довготривалий термін служби – до 50 років. 

Покрівельні азбестоцементні листи виготовляються у вигляді плоских і 

хвилястих листів, а також плиток, кутових і гребеневих деталей. 

Азбестоцементні хвилясті листи (шифер) є найпоширенішим 

покрівельним матеріалом, що обумовлено їхньою невисокою вартістю та 

довговічністю. Крім того, такі покрівельні вироби добре ріжуться і 

забарвлюються, що надає їм естетичного вигляду і придатності для прийняття 

різного роду дизайнерських рішень. 

Сировинними матеріалами для виробництва азбестоцементних хвилястих 

листів є хризотил-азбест, портландцемент і вода. 

Азбестоцементні хвилясті листи виготовляються трьома способами: 

1) мокрим способом (з азбестоцементної суспензії); 

2) напівсухим способом (з азбестоцементної маси); 

3) сухим способом (з сухої азбестоцементної суміші). 

Найбільш значного поширення набув мокрий спосіб, яким вироби 

формуються з азбестоцементної суміші – суспензії, що містить значну кількість 

води. Азбест розпушується у великій кількості води, в результаті чого 

отримується суспензія, яку потім змішують з цементом. Для отримання 

азбестоцементної суспензії заданої концентрації вона додатково розбавляється 

водою. Азбестоцементні суспензії поділяють на низькоконцентровані, що 
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містять 8…16% суміші азбесту та цементу і 84…92% води, і концентровані, що 

містять 30…40% суміші азбесту та цементу і 60…70% води. Найбільш 

поширеним є мокрий спосіб виробництва азбестоцементних виробів з 

використанням низькоконцентрованих азбестоцементних суспензій, за 

використання якого вироби формуються на круглосіткових машинах. 

Принцип формування азбестоцементних виробів на круглосіткових 

машинах полягає в наступному. Азбестоцементна суспензія піддається 

фільтрації на обертовому сітчастому циліндрі. Після фільтрації на поверхні 

циліндра утворюється тонкий, насичений водою азбестоцементний шар, який 

надалі зневоднюється шляхом вакуумування й ущільнюється шляхом 

прокачування на форматному барабані. Оскільки відфільтровані на сітчастому 

циліндрі шари мають відносно невелику товщину (0,2…0,3 мм), то для 

отримання азбестоцементного виробу заданої товщини вони формуються з 

навивкою шарів (плівок) один на один. З метою прискорення процесу 

утворення шару заданої товщини азбестоцементну суспензію фільтрують на 

декількох сітчастих циліндрах. Наприклад, для виготовлення листових виробів 

застосовуються трьох- і чотирьохциліндрові листоформувальні машини. 

Вироби, виготовлені таким способом, відрізняються високою якістю. Це 

обумовлено тим, що під час підготовки суспензії азбест у водному середовищі 

швидко розщеплюється на тонкі волокна і досить рівномірно перемішується з 

цементом. Вироби формуються у вигляді невеликих за товщиною елементарних 

шарів, в яких забезпечується максимальний ступінь армувальної здатності 

азбестового волокна. Відформований напівфабрикат характеризується 

пластичністю, що дозволяє виготовляти з нього способом профілювання 

вироби хвилястої форми. 

Процес виробництва азбестоцементних хвилястих листів мокрим 

способом складається з таких основних технологічних операцій: 

транспортування цементу в закриті бункери трубопроводом; дозування цементу 

ваговими дозаторами; подача азбесту транспортером у витратні бункери; 

дозування азбесту; первинна обробка шихти; обробка азбесту в 

гідророзпушувачах за додавання великої кількості води; перекачування 

азбестової суспензії і змішування з цементом; перемішування азбестоцементної 

маси; надходження маси в ковшову мішалку; транспортування маси на вали 

сітчастих циліндрів листоформувальних машин; формування листів; 

розрізування їх на листи заданих розмірів; надання листам хвилястої форми на 

механізованих лініях; попереднє твердіння на конвеєрі; твердіння в 

зволожувачі; транспортування на склад готової продукції і остаточне твердіння. 

Технологічну схему виробництва азбестоцементних хвилястих листів 

зображено на рисунку 7.1. 
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      цемент                          азбест               рекуператор очищеної води 

 

       дозатор цементу         дозатор азбесту 

 

                                                   бігуни 

 

                                          гідророзпушувач 

 

                                             турбозмішувач 

 

                                              ковшова мішалка 

 

                                     листоформувальна машина 

 

                            обладнання для форматування листів 

                                  і надання їм хвилястої форми 

 

                                             конвеєр твердіння 

 

                                        склад готової продукції 

 

Рисунок 7.1 – Технологічна схема виробництва азбестоцементних хвилястих 

листів 

 

Розрахунок складу азбестоцементної суміші для виробництва 

азбестоцементних хвилястих листів виконується для визначення необхідної 

кількості сировинних матеріалів. 

Розрахунок складу азбестоцементної суміші для виробництва 

азбестоцементних хвилястих листів починається з визначення складу суміші 

азбесту. Азбести характеризуються різною армувальною здатністю залежно 

від їхніх марок, тому для досягнення заданих показників міцності 

азбестоцементних виробів азбести додають до сумішей у різній кількості 

(табл.7.1). 

Еквівалентна кількість азбесту встановлюється експериментально і 

переглядається періодично. 

Сорти азбесту та їхній процентний вміст у застосовуваних сумішах 

нормуються за допомогою спеціальних технологічних карт. 

Вміст азбесту різних марок у суміші азбестів визначається з урахуванням 

його наявності на підприємстві та обмежень, які періодично переглядаються 

залежно від зміни горизонтів його видобутку. 
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Таблиця 7.1 – Еквівалентна кількість азбесту різних марок, яка 

додається до азбестоцементної суміші (в перерахунку на суху речовину), % 

 

Марка азбесту Хвилясті азбестоцементні листи 

40/150-1750 

54/200-6 

40/150-2500 

54/200-7,5 

51/177-2500 

П-3-70 - 12,1 - 

П-3-60 - 12,5 - 

П-3-50 - 12,9 - 

П-4-40 - 13,6 - 

П-4-30 - 13,9 - 

П-4-20 - 14,7 - 

П-4-5 - 15,0 - 

П-5-65 12,3 15,5 15,5 

П-5-50 13,1 16,6 16,6 

П-6-45 14,1 - 17,9 

П-6-30 15,4 - 19,5 

М-3-70 - 14,9 - 

М-3-60 - 15,2 - 

М-4-40 - 16,6 - 

М-4-30 - 17,0 - 

М-4-20 13,8 17,4 17,4 

М-4-5 14,1 - 17,9 

М-5-65 14,8 - 18,6 

М-5-50 15,4 - 19,4 

М-6-40 17,2 - 21,7 

М-6-30 18,5 - 23,3 
 

Примітка. Прочерками позначено марки азбесту, додання яких до сировинної суміші 

для наведених виробів не рекомендується.  

 

Для виробництва хвилястих азбестоцементних листів 40/150-1750 і 

54/200-6 використовуються марки азбесту 5-го і 6-го сорту, а також ставляться 

певні вимоги щодо процентного складу суміші азбестів, до якої повинно 

входити: 

 азбесту 6 сорту – до 35%; 

 азбесту, що має м’яку текстуру, – до 20%; 

 азбесту марки М-6 – до 10%. 

Для виробництва азбестоцементних хвилястих листів 54/200-7,5 

використовуються марки азбесту 3-го, 4-го і 5-го сортів, а також ставляться 
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певні вимоги щодо відсоткового складу суміші азбестів, до якої повинно 

входити: 

 азбесту 3-го і 4-го сортів – не менше 20%; 

 азбесту марки П-5-50 – до 50%.  

Сумарний вміст азбесту (А) різних марок в азбестоцементній суміші 

розраховується за формулою (7.1), у відсотках: 

 

,

...

100

2

2

1

1

n

nППП
A




            (7.1) 

 

де П1, П2, …,Пn – вміст азбесту різних марок в азбестовій шихті, у відсотках; 

α1, α2, …,αn – еквівалентні кількості азбесту різних марок (табл.7.1). 

 

Вміст цементу (Ц) в азбестоцементній суміші розраховується за 

формулою (7.2), у відсотках: 

 

Ц = (100 – А).              (7.2) 

 

Вміст зв’язаної води в азбестоцементному хвилястому листі (nвир) 

розраховується за формулою (7.3), у відсотках: 

 

,
ЦА

Ц
nn цвир


             (7.3) 

де  nц – кількість води, витраченої на гідратацію цементу (за використання 

портландцементу nц =15%), у відсотках. 

 

Витрати азбесту (mA) на виготовлення одного азбестоцементного 

хвилястого листа розраховуються за формулою (7.4), кг: 
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             (7.4) 

 

де  mвир – маса азбестоцементного хвилястого листа, кг. 

 

Витрати цементу (mЦ) на виготовлення одного азбестоцементного 

хвилястого листа розраховуються за формулою (7.5), кг: 
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       (7.5) 

 

Витрати пластифікуючої добавки (mд) на виготовлення одного 

азбестоцементного хвилястого листа розраховуються за формулою (7.6), кг: 

 

 ЦАд mmСm  ,      (7.6) 

 

де  С – концентрація пластифікуючої добавки, у відсотках від маси сухих 

компонентів суміші. 

 

Витрати води (mв) на виготовлення одного азбестоцементного 

хвилястого листа розраховуються за формулою (7.7), кг: 

 

       цAв mmWm  01,0 ,           (7.7) 

 

де  W – вміст води в азбестоцементній суспензії, у відсотках. 

 

7.2 Порядок виконання практичної роботи 

 

1 Ознайомитись з методикою розрахунку складу азбестоцементної 

суміші для виробництва азбестоцементних хвилястих листів. 

2 Обрати завдання з додатка Б відповідно до варіанта, який 

визначається за порядковим номером у списку групи. 

3 Розрахувати склад азбестоцементної суміші для виробництва 

азбестоцементних хвилястих листів відповідно до варіанта завдання, 

користуючись нижченаведеним прикладом. 

4 Зробити висновки про отримані результати. 

5 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 

 

7.3 Приклад розрахунку складу азбестоцементної суміші для 

виробництва азбестоцементних хвилястих листів 40/150-1750 

 

Обираємо марки азбесту (відповідно до варіанта завдання з додатка Б) та 

визначаємо відсотковий вміст азбесту різних марок в азбестовій суміші з 

урахуванням типу азбестоцементного виробу та даних, наведених у таблиці 7.1. 

Ураховуємо, що для виробництва азбестоцементних хвилястих листів 40/150-
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1750 використовуються марки азбесту 5-го і 6-го сортів до того ж вміст азбесту 

6 сорту в азбестовій шихті складає до 35%, вміст азбесту з м’якою текстурою – 

до 20%, вміст азбесту марки М-6 – до 10%. Результати заносимо в таблицю 7.3. 

 

Таблиця 7.3 – Склад азбестової суміші 

 

Марка азбесту Вміст азбесту в 

азбестовій суміші, у 

відсотках 

Еквівалентна кількість азбесту, 

яка додається до 

азбестоцементної суміші 

П-5-65 52 12,3 

П-6-45 30 14,1 

М-5-65 14 14,8 

М-6-30 4 18,5 

 

Обчислюємо сумарний вміст азбесту різних марок в азбестоцементній 

суміші, %: 

.3,13

5,18

4

8,14
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1,14
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3,12
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Обчислюємо вміст цементу в азбестоцементній суміші, %: 

 

    .7,863,13100100  АЦ  

 

Обчислюємо вміст зв’язаної води в азбестоцементному хвилястому 

листі, %:  

.13
7,863,13

7,86
15 







ЦА

Ц
nn Цвир  

 

Відповідно до варіанта завдання з додатка Б визначаємо масу 

азбестоцементного хвилястого листа 40/150-1750:  mвир = 26,1 кг. 

Обчислюємо витрати азбесту на виготовлення одного 

азбестоцементного хвилястого листа, кг: 

 

.07,33,13
13100
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Обчислюємо витрати цементу на виготовлення одного 

азбестоцементного хвилястого листа, кг: 

 

.03,207,86
13100

1,26

100
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n

m
m

вир

вир

Ц  

 

Обчислюємо витрати пластифікуючої добавки на виготовлення одного 

азбестоцементного хвилястого листа, кг: 

 

    .23,003,2007,301,0  ЦAД mmСm  

 

Визначаємо вміст води в низькоконцентрованій азбестоцементній 

суспензії. Відповідно до варіанта завдання, обраного з додатка Б, він складає 

W=90%. Обчислюємо витрати води на виготовлення одного 

азбестоцементного хвилястого листа, кг: 

 

    .79,2003,2007,39001,001,0  ЦAB mmWm  

 

Висновок. Таким чином, на виготовлення одного азбестоцементного 

хвилястого листа 40/150-1750 необхідно витратити 3,07 кг азбесту, 20,03 кг 

цементу, 0,23 кг пластифікуючої добавки і 20,79 кг води. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1 Що собою являє азбестоцемент? 

2 Які покрівельні вироби виготовляються з азбестоцементу? 

3 Які сировинні матеріали використовуються для виробництва 

азбестоцементних виробів? 

4 Якими способами виготовляються азбестоцементні вироби? 

5 Якими є особливості виробництва азбестоцементних хвилястих листів 

мокрим способом? 

6 Із яких операцій складається технологічна схема виробництва 

азбестоцементних хвилястих листів мокрим способом? 

7 Із якою метою розраховується склад азбестоцементної суміші для 

виробництва азбестоцементних хвилястих листів? 

8 Як визначаються марки азбесту та вміст азбесту різних марок в 

азбестовій суміші для виробництва азбестоцементних хвилястих листів? 

9 Як обчислюється сумарний вміст азбесту різних марок в 

азбестоцементній суміші для виробництва азбестоцементних хвилястих листів? 
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10 Як обчислюється вміст цементу в азбестоцементній суміші для 

виробництва азбестоцементних хвилястих листів? 

11 Як обчислюється вміст зв’язаної води в азбестоцементному 

хвилястому листі? 

12 Як обчислюються витрати азбесту на виготовлення одного 

азбестоцементного хвилястого листа? 

13 Як обчислюються витрати цементу на виготовлення одного 

азбестоцементного хвилястого листа? 

14 Як обчислюються витрати пластифікуючої добавки на виготовлення 

одного азбестоцементного хвилястого листа? 

15 Як обчислюються витрати води на виготовлення одного 

азбестоцементного хвилястого листа? 

 

Практична робота №8 

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ, ПОВЯЗАНИХ З 

ВИРОБНИЦТВОМ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ПОКРІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ 

 

Мета роботи – ознайомитися з прикладами розв’язання технологічних 

задач, пов’язаних з виробництвом ізоляційних та покрівельних матеріалів і 

виробів; розв’язати запропоновані технологічні задачі; зробити висновки про 

отримані результати. 

 

8.1 Загальні положення 

 

Метою розв’язання технологічних задач, пов’язаних з виробництвом 

ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів, є визначення й оцінка 

показників властивостей сировини, технологічних параметрів виробництва, 

якості готової продукції. Досягнення потрібних властивостей ізоляційних та 

покрівельних матеріалів і виробів дозволяє забезпечувати їхнє ефективне і 

довготривале використання у будівництві. 

Нижченаведені дані дозволяють оцінювати результати розв’язання 

запропонованих технологічних задач відповідно до нормативних вимог. 

Мінеральна вата. Середня густина мінеральної вати залежить від 

середнього діаметра її волокон, ступеня ущільнення та кількості неволокнистих 

включень («корольків»). Чим нижча величина середньої густини мінеральної 

вати, тим краще виражаються її теплоізоляційні властивості. За величиною 
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середньої густини встановлюється марка мінеральної вати. Марка мінеральної 

вати відповідає її середній густині під навантаженням 0,002 МПа. Згідно з 

нормативними документами передбачається виробництво мінеральної вати 

марок М35, М50, М75, М100, М125. Згідно з нормативними вимогами показник 

середньої густини кожної марки мінеральної вати не повинен перевищувати, 

кг/м
3
: 

 для мінеральної вати марки М75: 73 – для вищої категорії якості і 75 – 

для першої категорії якості; 

 для мінеральної вати марки М100: 97 – для вищої категорії якості і 100 

– для першої категорії якості; 

 для мінеральної вати марки М125: 125 – для першої категорії якості. 

Вміст неволокнистих включень («корольків») для кожної марки 

мінеральної вати не повинен перевищувати, у відсотках: 

 для мінеральної вати марки М75: 10 – для вищої категорії якості і 12 – 

для першої категорії якості; 

 для мінеральної вати марки М100: 15 – для вищої категорії якості і 20 – 

для першої категорії якості; 

 для мінеральної вати марки М125: 25 – для першої категорії якості. 

Перлітовий пісок. Важливими показниками якості перлітового піску як 

зернистого теплоізоляційного матеріалу є показники густини його зерен і 

насипної густини, пористості і пустотності. Марка перлітового піску за 

насипною густиною встановлюється відповідно до величини його насипної 

густини. Залежно від насипної густини перлітовий пісок класифікується на такі 

марки: 

 М 100 – насипна густина до 100 кг/м
3
 включно; 

 М 150 – насипна густина від 100 до 150 кг/м
3
 включно; 

 М 200 – насипна густина від 150 до 200 кг/м
3
 включно; 

 М 250 – насипна густина від 200 до 250 кг/м
3
 включно; 

 М 300 – насипна густина від 250 до 300 кг/м
3
 включно; 

 М 350 – насипна густина від 300 до 350 кг/м
3
 включно; 

 М 400 – насипна густина від 350 до 400 кг/м
3
 включно; 

 М 450 – насипна густина від 400 до 450 кг/м
3
 включно; 

 М 500 – насипна густина від 450 до 500 кг/м
3
 включно; 

 М 600 – насипна густина від 500 до 600 кг/м
3
 включно. 

Різновиди перлітового піску, які мають густину зерен до 0,6 г/см
3
 і 

насипну густину до 400 кг/м
3
,
 

які характеризуються високопористою 

структурою зерен, використовуються в якості дуже легких тепло- та 

звукоізоляційних матеріалів. 

Ніздрюваті бетони. Для ніздрюватих бетонів найважливішою 

характеристикою, що визначає їхні властивості і функціональне призначення, є 

величина середньої густини. Середня густина ніздрюватих бетонів визначається 
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в сухому стані за співвідношенням маси зразка бетону до його об’єму. За 

величиною середньої густини встановлюється марка ніздрюватого бетону за 

його густиною. Існують певні марки ніздрюватих бетонів теплоізоляційного і 

конструкційно-теплоізоляційного призначень, за якими визначається їх середня 

густина: 

 марки Д300, Д350, Д400, Д500 – для ніздрюватих бетонів 

теплоізоляційного призначення; 

 марки Д500, Д600, Д700, Д800, Д900 – для ніздрюватих бетонів 

конструкційно-теплоізоляційного призначення. 

Керамічна черепиця. Важливими показниками якості керамічної 

черепиці, які обумовлюють її довговічність, є показники водопоглинання і 

морозостійкості. Показник водопоглинання керамічної черепиці має коливатись 

у межах від 6 до 14%. Показник морозостійкості керамічної черепиці можна 

оцінювати експрес-методом за величиною коефіцієнта структурності, що 

визначається за співвідношенням показників водопоглинання керамічних 

зразків у нормальних умовах до показників їхнього водопоглинання в умовах 

кип’ятіння. Керамічний виріб вважається морозостійким, якщо величина 

коефіцієнта структурності є не нижчою за 0,85. 

 

8.2 Порядок виконання практичної роботи 

 

1 Ознайомитись з прикладами розв’язання технологічних задач, що 

стосуються виробництва ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів. 

2 Обрати завдання в додатку В згідно з індивідуальним варіантом, який 

визначається за порядковим номером у списку групи. 

3 Розв’язати запропоновані технологічні задачі, користуючись 

нижченаведеними прикладами у відповідях до задач. 

4 Зробити висновки про отримані результати. 

5 Оформити звіт про виконання практичної роботи. 

 

8.3 Приклади розв’язання технологічних задач 

 

Задача 1 

 

Визначити вміст «корольків» у мінеральній ваті марки М75, якщо маса 

проби мінеральної вати m складає 5 г, маса «корольків» (неволокнистих 

включень розміром більше 0,25 мм) m1 у пробі складає 0,4 г. Оцінити отримані 

результати. 
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Розв’язання 

 

1 Визначаємо вміст «корольків» у мінеральній ваті марки М75, С, %: 

 

1001 
m

m
С , 

 

де  m – маса проби мінеральної вати, взятої для випробувань, г; 

 m1 – маса «корольків» у пробі, г. 

 

.8100
5

4,0
1001 

m

m
С  

 

2 Оцінюємо отриманий результат відповідно до нормативних вимог. 

Вміст «корольків» у мінеральній ваті марки М75 не повинен 

перевищувати 12%, отже, вміст «корольків», що складає 8%, відповідає 

нормативним вимогам. 

 

Відповідь. Вміст «корольків» у мінеральній ваті марки М75 складає 8%, 

що відповідає нормативним вимогам. 

 

Задача 2 

 

Визначити середню густину мінеральної вати, якщо її маса m=0,5 кг, 

радіус циліндра  R=0,105 м, висота стиснутого шару мінеральної вати H=0,15 м, 

вологість W=1%. За показником середньої густини визначити марку 

мінеральної вати. 

 

Розв’язання 

 

1 Визначаємо об’єм ущільненої мінеральної вати, V, м
3
: 

 

HRV  2 , 

 

де  – число Піфагора, що дорівнює 3,14; 

 R – радіус циліндра, м; 

 H – висота стиснутого шару мінеральної вати, м. 
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.00519,015,0105,014,3 22  HRV   

 

2 Визначаємо середню густину мінеральної вати, γ0, кг/м
3
: 

 

,
)01,01(

0
WV

m


  

 

де m – маса мінеральної вати, кг; 

 V – об’єм ущільненої мінеральної вати, м
3
; 

 W – вологість мінеральної вати, %. 

 

 
.38,95

101,0100519,0

5,0

)01,01(
0 







WV

m
  

 

3 Визначаємо марку мінеральної вати. 

Показник середньої густини мінеральної вати γ0, що складає 95,38 кг/м
3
, 

відповідає марці М100 (γ0 = 76…100 кг/м
3
). 

 

Відповідь. Середня густина мінеральної вати складає 95,38 кг/м
3
, отже 

марка мінеральної вати – М100. 

 

Задача 3 

 

Визначити пустотність, насипну густину та марку за насипною густиною 

перлітового піску, якщо маса мірного циліндра m1 ємністю V=1 л з піском 

складає 0,29 кг, а маса m мірного циліндра без піску – 0,2 кг. Густина зерен 

перлітового піску ρз складає 0,15 г/см
3
. 

 

Розв’язання 

 

1 Визначаємо насипну густину перлітового піску, ρн, кг/м
3
: 

 

V

mm
н

1
 , 

 

де m1 – маса мірного циліндра з піском, кг; 
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m – маса мірного циліндра без піску, кг; 

V – ємність циліндра, м
3
. 

 

.90
101

2,029,0
3

1 








V

mm
н

 

 

2 Визначаємо пустотність перлітового піску, Vпуст, %: 

 

100
1000

1V
з

н
пуст 












 , 

 

де ρн – насипна густина перлітового піску, кг/м
3
; 

 ρз – густина зерен перлітового піску, г/см
3
. 
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3 Визначаємо марку перлітового піску за насипною густиною. 

Насипна густина перлітового піску складає 90 кг/м
3
, що відповідає марці 

М100 (ρн  до 100 кг/м
3
). 

Відповідь. Пустотність перлітового піску складає 40%. Насипна густина 

перлітового піску складає 90 кг/м
3
, що відповідає марці перлітового піску 

М100. 

 

Задача 4 

 

Визначити середню густину та марку ніздрюватого бетону за середньою 

густиною, якщо маса його зразка, що має розмір 15×15×15 см, складає 1000 г. 

Визначити вид ніздрюватого бетону й обґрунтувати галузь застосування 

виробів, виготовлених на його основі. 

 

Розв’язання 

 

1 Визначаємо середню густину ніздрюватого бетону, γ0, кг/м
3
: 

10000 
V

m
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де m – маса зразка, г; 

 V – об’єм зразка, см
3
. 

 

.2961000
151515

1000
10000 




V

m
  

 

2 Визначаємо марку ніздрюватого бетону за середньою густиною. 

Середня густина ніздрюватого бетону складає 296 кг/м
3
, що відповідає марці 

Д300 (γ0 до 300 кг/м
3
). 

3 Визначаємо вид ніздрюватого бетону й обґрунтовуємо доцільність його 

використання в певній галузі. 

Ніздрюватий бетон марки Д300 за середньою густиною належить до 

групи бетонів теплоізоляційного призначення (до якої також належить марки 

Д350, Д400, Д500). Його застосування є доцільним у галузі виготовлення 

теплоізоляційних стінових панелей і блоків. 

 

Відповідь. Середня густина ніздрюватого бетону складає 296 кг/м
3
, його 

марка за середньою густиною – Д300. Ніздрюватий бетон марки Д300 за 

середньою густиною належить до групи бетонів теплоізоляційного 

призначення, які доцільно використовувати для виготовлення теплоізоляційних 

стінових панелей і блоків. 

 

Задача 5 

 

Визначити показники водопоглинання та морозостійкості (застосовуючи 

при цьому коефіцієнт структурності) керамічної черепиці, якщо відомо, що 

маса m1 її сухого зразка складає 31 г, маса зразка, насиченого водою в 

нормальних умовах, m2 – 33 г, маса зразка, насиченого водою в умовах 

кип’ятіння, m3 – 33,5 г. Оцінити отримані показники. 

 

Розв’язання 

 

1 Визначаємо показник водопоглинання зразка керамічної черепиці в 

нормальних умовах, Wн, %: 

,100
1

12 



m

mm
WН  

де  1m  – маса сухого зразка, г; 

 2m  – маса зразка, насиченого водою в нормальних умовах, г. 
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.5,6100
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3133
100
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mm
WН  

2 Визначаємо показник водопоглинання зразка керамічної черепиці в 

умовах кип’ятіння, Wк, %: 

,100
1

13 



m

mm
WK  

 

де m1 – маса сухого зразка, г; 

m3 – маса зразка, насиченого водою в умовах кип’ятіння, г. 
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3 Визначаємо коефіцієнт структурності, Кс: 

 

к

н
c

W

W
k  , 

 

де Wн – водопоглинання зразка керамічної черепиці в нормальних умовах, у 

відсотках; 

Wк – водопоглинання зразка керамічної черепиці в умовах кип’ятіння, у 

відсотках. 
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4 Оцінюємо отримані показники відповідно до вимог. 

Показник водопоглинання керамічної черепиці в нормальних умовах 

складає 6,5%, що відповідає вимогам, відповідно до яких він повинен складати 

від 6 до 14%. Керамічна черепиця не достатньо морозостійка, оскільки 

коефіцієнт структурності є меншим за 0,85. 

 

Відповідь. Показник водопоглинання керамічної черепиці складає 6,5% в 

нормальних умовах і 8,1% – в умовах кип’ятіння. Коефіцієнт структурності 

складає 0,8. Отже, показник водопоглинання керамічної черепиці в нормальних 

умовах відповідає вимогам, але керамічна черепиця буде недостатньо 

морозостійкою. 
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Питання для самоконтролю 

 

1 Як обчислюється вміст «корольків» у мінеральній ваті? 

2 Як оцінюється величина вмісту «корольків» у мінеральній ваті певної 

марки за середньою густиною відповідно до нормативних вимог? 

3 Як показник вмісту «корольків» у мінеральній ваті впливає на її 

властивості? 

4 Як обчислюється об’єм ущільненої мінеральної вати під час 

визначення її густини? 

5 Як обчислюється середня густина мінеральної вати? 

6 Як за величиною середньої густини мінеральної вати визначається 

марка? 

7 Як показник середньої густини мінеральної вати впливає на її 

властивості? 

8 Як обчислюється пустотність перлітового піску? 

9 Як обчислюється насипна густина перлітового піску? 

10 Як за величиною насипної густини перлітового піску визначається 

його марка? 

11 Як показники пустотності та насипної густини перлітового піску 

впливають на його властивості? 

12 Як визначається доцільна галузь застосування перлітового піску 

залежно від його насипної густини? 

13 Як обчислюється середня густина ніздрюватого бетону? 

14 Як за величиною середньої густини ніздрюватого бетону визначається 

його марка? 

15 Як за маркою ніздрюватого бетону визначається його група, 

функціональне призначення і галузь застосування? 

16 Як обчислюється показник водопоглинання зразка керамічної 

черепиці в нормальних умовах? 

17 Як обчислюється показник водопоглинання зразка керамічної 

черепиці в умовах кип’ятіння? 

18 Як обчислюється коефіцієнт структурності керамічної черепиці? 

19 Як оцінюється водопоглинання керамічної черепиці відповідно до 

нормативних вимог? 

20 Як оцінюється морозостійкість керамічної черепиці відповідно до 

нормативних вимог? 

21 Як показники водопоглинання і морозостійкості керамічної черепиці 

впливають на її якість і довговічність? 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 – Варіанти завдань для виконання практичної роботи №6 

 

Номер 

варіанта 

Продуктивність 

підприємства 

Номер 

варіанта 

Продуктивність 

підприємства 

Номер 

варіанта 

Продуктивність 

підприємства 

1 90 тис. м
3
/рік 10 180 тис. м

3
/рік 19 270 тис. м

3
/рік 

2 100 тис. м
3
/рік 11 190 тис. м

3
/рік 20 280 тис. м

3
/рік 

3 110 тис. м
3
/рік 12 200 тис. м

3
/рік 21 290 тис. м

3
/рік 

4 120 тис. м
3
/рік 13 210 тис. м

3
/рік 22 300 тис. м

3
/рік 

5 130 тис. м
3
/рік 14 220 тис. м

3
/рік 23 310 тис. м

3
/рік 

6 140 тис. м
3
/рік 15 230 тис. м

3
/рік 24 320 тис. м

3
/рік 

7 150 тис. м
3
/рік 16 240 тис. м

3
/рік 25 330 тис. м

3
/рік 

8 160 тис. м
3
/рік 17 250 тис. м

3
/рік 26 340 тис. м

3
/рік 

9 170 тис. м
3
/рік 18 260 тис. м

3
/рік 27 350 тис. м

3
/рік 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 – Варіанти  завдань для виконання практичної роботи №7 

 

Номер 

варіанта 

Вихідні дані 

Тип азбесто-

цементного 

хвилястого 

листа 

Маса азбесто-

цементного 

хвилястого 

листа 

Марки азбесту 

 

Вміст води  

в азбесто-

цементній 

суспензії 

1 2 3 4 5 

1 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-65 

П-6-45 

М-5-65 

М-6-40 

W=84% 

2 54/200-6 mвир = 26,0 кг П-5-65 

П-6-30 

М-5-65 

М-6-30 

W=85% 

3 54/200-7,5 mвир = 35,0 кг П-5-65 

П-3-70 

М-3-70 

М-4-40 

W=86% 

4 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-50 

П-6-45 

М-5-50 

М-6-40 

W=87% 

5 54/200-6 mвир = 26,0 кг П-5-50 

П-6-30 

М-5-50 

М-6-30 

W=88% 

6 54/200-7,5 mвир = 35,0 кг П-5-50 

П-3-60 

М-3-60 

М-4-30 

W=89% 

7 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-65 

П-6-45 

М-5-65 

М-6-30 

W=90% 

8 54/200-6 mвир = 26,0 кг П-5-65 

П-6-30 

М-5-50 

М-6-40 

W=91% 
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Продовження таблиці Б.1 

 

1 2 3 4 5 

9 54/200-7,5 mвир = 35,0 кг П-5-65 

П-3-50 

М-4-40 

М-3-60 

W=92% 

10 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-50 

П-6-45 

М-5-50 

М-6-30 

W=84% 

11 54/200-6 mвир = 26,0 кг П-5-50 

П-6-30 

М-5-65 

М-6-40 

W=85% 

12 54/200-7,5 mвир = 35,0 кг П-5-50 

П-4-40 

М-4-30 

М-3-70 

W=86% 

13 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-65 

П-6-45 

М-5-50 

М-6-40 

W=87% 

14 54/200-6 mвир = 26,0 кг П-5-65 

П-6-30 

М-5-50 

М-6-30 

W=88% 

15 54/200-7,5 mвир = 35,0 кг П-5-65 

П-4-30 

М-4-20 

М-3-70 

W=89% 

16 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-50 

П-6-45 

М-5-65 

М-6-40 

W=90% 

17 54/200-6 mвир = 26,0 кг П-5-50 

П-6-30 

М-5-65 

М-6-30 

W=91% 

18 54/200-7,5 mвир = 35,0 кг П-5-50 

П-4-20 

М-3-70 

М-4-40 

W=92% 
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Продовження таблиці Б.1 

 

1 2 3 4 5 

19 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-65 

П-6-45 

М-5-50 

М-6-30 

W=84% 

20 54/200-6 mвир = 26,0 кг П-5-65 

П-6-30 

М-5-65 

М-6-40 

W=85% 

21 54/200-7,5 mвир = 35,0 кг П-5-65 

П-4-5 

М-3-60 

М-4-40 

W=86% 

22 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-50 

П-6-45 

М-5-65 

М-6-30 

W=87% 

23 54/200-6 mвир = 26,0 кг П-5-50 

П-6-30 

М-5-50 

М-6-40 

W=88% 

24 54/200-7,5 mвир = 35,0 кг П-5-50 

П-3-70 

М-4-40 

М-3-60 

W=89% 

25 40/150-1750 mвир = 26,1 кг П-5-65 

П-6-45 

М-5-65 

М-6-40 

W=90% 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 – Варіанти завдань для виконання практичної роботи №8 

 

Номер 

варіанта 

Номер 

завдання 
Вихідні дані 

1 2 3 

1 №1 Мінеральна вата марки М75 m=5 г m1=0,1 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,12 м W=0%  

№3 V=1 л m1=0,3 кг m=0,2 кг ρз=0,16 г/см
3
  

№4 m=1000 г     

№5 m1=31 г m2=33 г m3=33,5 г   

2 №1 Мінеральна вата марки М75 m=5 г m1=0,2 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,125 м W=1%  

№3 V=1 л m1=0,32 кг m=0,2 кг ρз=0,2 г/см
3
  

№4 m=1100 г     

№5 m1=31 г m2=33 г m3=33,8 г   

3 №1 Мінеральна вата марки М75 m=5 г m1=0,3 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,13 м W=2%  

№3 V=1 л m1=0,34 кг m=0,2 кг ρз=0,25 г/см
3
  

№4 m=1150 г     

№5 m1=31 г m2=33 г m3=34 г   

4 №1 Мінеральна вата марки М75 m=5 г m1=0,4 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,135 м W=3%  

№3 V=1 л m1=0,36 кг m=0,2 кг ρз=0,3 г/см
3
  

№4 m=1200 г     

№5 m1=31 г m2=33,5 г m3=33,8 г   
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Продовження таблиці В.1 

 
1 2 3 

5 №1 Мінеральна вата марки М75 m=5 г m1=0,5 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,14 м W=0%  

№3 V=1 л m1=0,38 кг m=0,2 кг ρз=0,35 г/см
3
  

№4 m=1250 г     

№5 m1=31 г m2=33,5 г m3=34 г   

6 №1 Мінеральна вата марки М75 m=5 г m1=0,6 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,145 м W=1%  

№3 V=1 л m1=0,4 кг m=0,2 кг ρз=0,37 г/см
3
  

№4 m=1300 г     

№5 m1=31 г m2=33,5 г m3=34,5 г   

7 №1 Мінеральна вата марки М75 m=5 г m1=0,7 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,15 м W=2%  

№3 V=1 л m1=0,42 кг m=0,2 кг ρз=0,4 г/см
3
  

№4 m=1350 г     

№5 m1=31 г m2=34 г m3=34,5 г   

8 №1 Мінеральна вата марки М75 m=5 г m1=0,8 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,155 м W=3%  

№3 V=1 л m1=0,44 кг m=0,2 кг ρз=0,45 г/см
3
  

№4 m=1400 г     

№5 m1=31 г m2=34 г m3=34,8 г   

9 №1 Мінеральна вата марки М100 m=5 г m1=0,4 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,16 м W=0%  

№3 V=1 л m1=0,46 кг m=0,2 кг ρз=0,48 г/см
3
  

№4 m=1450 г     

№5 m1=31 г m2=34 г m3=35 г   
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Продовження таблиці В.1 

 
1 2 3 

10 №1 Мінеральна вата марки М100 m=5 г m1=0,5 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,165 м W=1%  

№3 V=1 л m1=0,48 кг m=0,2 кг ρз=0,5 г/см
3
  

№4 m=1500 г     

№5 m1=31 г m2=34,5 г m3=34,8 г   

11 №1 Мінеральна вата марки М100 m=5 г m1=0,6 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,17 м W=2%  

№3 V=1 л m1=0,5 кг m=0,2 кг ρз=0,53 г/см
3
  

№4 m=1600 г     

№5 m1=31 г m2=34,5 г m3=35 г   

12 №1 Мінеральна вата марки М100 m=5 г m1=0,7 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,175 м W=3%  

№3 V=1 л m1=0,52 кг m=0,2 кг ρз=0,55 г/см
3
  

№4 m=1700 г     

№5 m1=31 г m2=34,5 г m3=35,3 г   

13 №1 Мінеральна вата марки М100 m=5 г m1=0,8 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,18 м W=0%.  

№3 V=1 л m1=0,54 кг m=0,2 кг ρз=0,57 г/см
3
  

№4 m=1800 г     

№5 m1=31 г m2=34,5 г m3=35,5 г   

14 №1 Мінеральна вата марки М100 m=5 г m1=0,9 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,185 м W=1%  

№3 V=1 л m1=0,56 кг m=0,2 кг ρз=0,6 г/см
3
  

№4 m=1900 г     

№5 m1=31 г m2=35 г m3=35,5 г   
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Продовження таблиці В.1 

 
1 2 3 

15 №1 Мінеральна вата марки М100 m=5 г m1=1 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,19 м W=2%  

№3 V=1 л m1=0,58 кг m=0,2 кг ρз=0,63 г/см
3
  

№4 m=2000 г     

№5 m1=31 г m2=35 г m3=35,8 г   

16 №1 Мінеральна вата марки М100 m=5 г m1=1,1 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,195 м W=3%  

№3 V=1 л m1=0,6 кг m=0,2 кг ρз=0,65 г/см
3
  

№4 m=2100 г     

№5 m1=31 г m2=35 г m3=36 г   

17 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=0,7 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,2 м W=0%  

№3 V=1 л m1=0,62 кг m=0,2 кг ρз=0,7 г/см
3
  

№4 m=2200 г     

№5 m1=31 г m2=35 г m3=36,5 г   

18 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=0,8 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,205 м W=1%  

№3 V=1 л m1=0,64 кг m=0,2 кг ρз=0,72 г/см
3
  

№4 m=2300 г     

№5 m1=31 г m2=35,5 г m3=36 г   

19 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=0,9 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,21 м W=2%.  

№3 V=1 л m1=0,66 кг m=0,2 кг ρз=0,75 г/см
3
  

№4 m=2400 г     

№5 m1=31 г m2=35,5 г m3=36,3 г   
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Продовження таблиці В.1 

 
1 2 3 

20 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=1 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,215 м W=3%  

№3 V=1 л m1=0,68 кг m=0,2 кг ρз=0,8 г/см
3
  

№4 m=2500 г     

№5 m1=31 г m2=35,5 г m3=36,5 г   

21 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=1,1 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,22 м W=0%  

№3 V=1 л m1=0,7 кг m=0,2 кг ρз=0,85 г/см
3
  

№4 m=2600 г     

№5 m1=31 г m2=35,5 г m3=37 г   

22 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=1,2 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,225 м W=1%  

№3 V=1 л m1=0,72 кг m=0,2 кг ρз=0,87 г/см
3
  

№4 m=2700 г     

№5 m1=31 г m2=36 г m3=36,5 г   

23 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=1,3 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,23 м W=2%  

№3 V=1 л m1=0,74 кг m=0,2 кг ρз=0,9 г/см
3
  

№4 m=2800 г     

№5 m1=31 г m2=36 г m3=36,8 г   

24 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=1,4 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,235 м W=3%  

№3 V=1 л m1=0,76 кг m=0,2 кг ρз=0,92 г/см
3
  

№4 m=2900 г     

№5 m1=31 г m2=36 г m3=37 г   

25 №1 Мінеральна вата марки М125 m=5 г m1=1,5 г 

№2 m=0,5 кг R=0,105 м H=0,24 м W=0%  

№3 V=1 л m1=0,78 кг m=0,2 кг ρз=0,95 г/см
3
  

№4 m=3000 г     

№5 m1=31 г m2=36 г m3=37,5 г   
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21 ТУ У В.2.7.88 023.025-96 Технічні умови. Полотна з мікро, ультра, 

супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон з гірських 

порід. 

22 ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування у 

будівництві. Основні положення. 

23 ДСТУ 3008-2015 Національний стандарт України. Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання. 

24 ДСТУ 4148-2003 Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови. 

25 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления. 

26 ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011 Матеріали і вироби будівельні 

теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 16381-77, IDT). 

27 ДСТУ Б А.1.1-5-94 Загальні фізико-технічні характеристики та 

експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 

28 ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни 

та визначення. 

29 ДСТУ Б А.1.1-11-94 Показники якості і методи оцінки рівня якості 

продукції. Терміни та визначення. 

30 ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з 

мінерального волокна. Терміни та визначення. 

31 ДСТУ Б А.1.1-15-94 Матеріали рулонні покрівельні та 

гідроізоляційні. Терміни та визначення. 

32 ДСТУ Б А.1.1-16-94 Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та 

визначення. 

33 ДСТУ Б А.1.1-19-94 Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни 

та визначення. 

34 ДСТУ Б А.1.1-21-94 Скло та вироби зі скла будівельного 

призначення. Терміни та визначення. 

35 ДСТУ Б А.1.1-23-94 Засоби пакетування та контейнери для 

будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення. 

36 ДСТУ Б А.1.1-29-94 Мастики покрівельні, гідро- та пароізоляційні та 

приклеювальні. Терміни та визначення. 

37 ДСТУ Б А.1.1-30-94 Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. 

Терміни та визначення. 

38 ДСТУ Б А.1.1-33-94 Вироби гіпсові звуковбірні та звукоізоляційні. 

Терміни та визначення. 

39 ДСТУ Б А.1.1-35-94 Бетон легкий на пористих заповнювачах. 

Терміни та визначення. 

40 ДСТУ Б А.1.1-38-94 Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни 

та визначення. 

41 ДСТУ Б А.1.1-45-94 Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та 

визначення. 
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42 ДСТУ Б А.1.1-48-94 Матеріали будівельні. Методи визначення 

теплофізичних властивостей. Терміни та визначення. 

43 ДСТУ Б А.1.1-49-94 Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних 

досліджень. Терміни та визначення. 

44 ДСТУ Б А.1.1-53-94 Методи визначення пористості. Терміни та 

визначення. 

45 ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). 

Терміни та визначення понять. 

46 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні умови. 

47 ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови. 

48 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобетонні теплоізоляційні. 

Технічні умови. 

49 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи 

випробувань на горючість. 

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

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

теплоізоляційні. Методи випробувань. 

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

Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

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

Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

54 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення водопоглинання, густини і 

морозостійкості будівельних матеріалів і виробів. 

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

56 ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Вироби волокнистоцементні хвилясті. 

Технічні умови. 

57 ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) Вироби азбестоцементні. 

Правила приймання. 

58 ДСТУ Б В.2.7-56:2010 Вироби теплоізоляційні зі скляного 

штапельного волокна. Технічні умови. 

59 ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Мастики покрівельні та 

гідроізоляційні. Методи випробувань. 

60 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Матеріали на основі 

органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи 

випробувань. 

61 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні 

умови. 

62 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Плити з мінеральної вати на 

синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. Технічні умови. 

63 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Мати прошивні з 

мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови. 

64 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Плити мінераловатні 

підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови. 
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65 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) Матеріали рулонні 

покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

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

будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 

стаціонарному тепловому режиму. 

67 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики покрівельні та 

гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

68 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Технічні умови. 

69 ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні 

умови (EN 572:2004, NEQ). 

70 ДСТУ Б В.2.7-132:2007 Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). 

Номенклатура показників. 

71 ДСТУ Б В.2.7-134:2007 Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). 

Методи випробування. 

72 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

Технічні умови. 

73 ДСТУ Б В.2.7-139:2007 Черепиця полімерпіщана. Технічні умови. 

74 ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Будівельні матеріали. Пінополіуретани 

монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови. 

75 ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебінь 

перлітові спучені. Технічні умови. 

76 ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Матеріали герметизуючі полімерні. 

Класифікація. Загальні технічні вимоги. 

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

умови. 

78 ДСТУ Б В.2.7-167:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на 

синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162:2001, NEQ). 

79 ДСТУ Б В.2.7-169:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 

ламельні. Технічні умови (EN 13162:2001, NEQ). 

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

терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних 

матеріалів у розрахункових та стандартних умовах. 

81 ДСТУ Б В.2.7-183:2009 Будівельні матеріали. Матеріали і вироби 

будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація і загальні технічні 

вимоги. 

82 ДСТУ Б В.2.7-184:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 

звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи випробувань. 

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

показників. 

84 ДСТУ Б В.2.7-194:2009 Матеріали герметизуючі полімерні 

будівельні. Номенклатура показників. 

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

Номенклатура показників. 
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86 ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Плити деревоволокнисті. Номенклатура 

показників. 

87 ДСТУ Б В.2.7-200:2009 Скло та вироби будівельного призначення зі 

скла. Номенклатура показників. 

88 ДСТУ Б В.2.7-209:2009 Будівельні матеріали. Щебінь з доменного 

шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови. 

89 ДСТУ Б В.2.7-234:2010 Матеріали рулонні бітумні та бітумно-

полімерні на скловолокнистій основі покрівельні та гідроізоляційні. Технічні 

умови. 

90 ДСТУ Б В.2.7-235:2010 Фасонні елементи з мінеральної вати для 

ізоляції трубопроводів. Технічні умови. 

91 ДСТУ Б В.2.7-236:2010 Мастики на основі бітуму покрівельні та 

ізоляційні гарячі. Технічні умови. 

92 ДСТУ Б В.2.7-259:2011 Картон покрівельний. Технічні умови (ГОСТ 

3135-82, MOD). 

93 ДСТУ Б В.2.7-262:2011 Гідроізол. Технічні умови (ГОСТ 7415-86, 

MOD). 

94 ДСТУ Б В.2.7-263:2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи 

випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD) ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95). 

Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови. 

95 ДСТУ Б В.2.7-265:2011 Руберойд. Технічні умови (ГОСТ 10923-82, 

MOD). 

96 ДСТУ Б В.2.7-271:2011 Арболіт і вироби з нього. Загальні технічні 

умови (ГОСТ 19222-84, MOD). 

97 ДСТУ Б В.2.7-275:2011 Вироби вапняно-кремнеземисті тепло-

ізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 24748-81, MOD). 

98 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила 

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

99 ДСТУ Б В.2.7-279:2011 Ізол. Технічні умови (ГОСТ 10296-79, MOD). 

100 ДСТУ Б В.2.7-280:2011 Вермикуліт спучений. Технічні умови (ГОСТ 

12865-67, MOD). 

101 ДСТУ Б EN 13163:2012 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 

Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163:2008, IDT). 

102 ДСТУ Б EN 13164:2013 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 

Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови (EN 

13164:2008, IDТ). 

103 ДСТУ Б EN 1296:2011 Матеріали покрівельні та гідроізоляційні 

рулонні, листові та у вигляді плит. Метод штучного старіння під тривалою дією 

підвищеної температури. 
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