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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 

У методичних вказівках викладено основні відомості щодо змісту, 

завдань, вимог, обсягу, методики та організації розділу «Технології 

виробництва залізобетонних виробів» комплексного курсового проекту з 

дисципліни «Проектування підприємств галузі» для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 

Виконання розділу комплексного курсового проекту з дисципліни 

«Теорія і практика виробництва будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій» (блок «Технології виробництва залізобетонних виробів») надасть 

можливість систематизації, закріплення та поглиблення теоретичних і 

практичних знань студентів, а також розвитку навичок щодо прийняття 

самостійних інженерних рішень в конкретних ситуаціях. У процесі виконання 

комплексного курсового проекту найбільш повно проявляється взаємозв'язок 

різних дисциплін, які студенти вивчали протягом усього періоду навчання в 

університеті. Остаточне проектне рішення може бути оптимальним лише за 

комплексного підходу до виконання роботи. 

Тема комплексного курсового проекту визначається на підставі письмової 

заяви студента з урахуванням його наукових інтересів та можливості 

використання матеріалів. 

Комплексний курсовий проект виконується відповідно до графіка, що є 

обов'язковим для всіх студентів. Терміни виконання окремих етапів і їхні 

обсяги можуть бути відкориговані керівником з урахуванням теми 

комплексного курсового проекту. Керівник з виконання розділу комплексного 

курсового проекту консультує студентів відповідно до розкладу. Кафедра 

проводить періодичний контроль своєчасності та самостійності виконання 

окремих розділів комплексного курсового проекту. 

Кожен студент отримує графік виконання комплексного курсового 

проекту (табл. 1.1), який перевіряє та затверджує керівник. Індивідуальний 
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графік виконання розділу комплексного курсового проекту та індивідуальний 

графік консультування (табл.1.2) є документами, за якими перевіряльник від 

кафедри може оцінювати ритмічність і самостійність роботи студента. 

 

Таблиця 1.1 – Індивідуальний графік виконання курсового проекту 

 

Найменування розділу 

ККП 
Обсяг розділу, % 

Відмітки керівника 

про хід проектування, 

дата, підпис 

1   

2   

3   

…   

Усього 100%  

 

Таблиця 1.2 – Індивідуальний графік консультування  

 

Дата консультації 

Питання, які розглядаються 

під час проведення 

консультації 

Зауваження керівника 
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2 ТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Підставою для виконання комплексного курсового проекту є завдання, 

видане керівником, в якому чітко формулюються назва теми та вихідні дані для 

виконання проекту. Тематика комплексного курсового проекту охоплює 

основні напрями, які існують в галузі проектування нових, реконструкції й 

оптимізації роботи діючих технологічних ліній і цехів з виробництва 

залізобетонних виробів. 

 

3 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ  

«ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»  

КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Розділ «Технології виробництва залізобетонних виробів» входить до 

пояснювальної записки комплексного курсового проекту і складається 

приблизно з 40-50-ти аркушів формату А4 (210×297 мм) і 2-х аркушів формату 

А1 (594×841 мм) графічної частини, які виконуються відповідно до вимог 

Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) і Системи проектної 

документації в будівництві (СПДБ). Розділ містить титульний аркуш, завдання 

на проектування (видається кафедрою), зміст, основну частину, список 

літератури та додатки. 

Керівник має право змінювати структуру та зміст розділу комплексного 

курсового проекту з виробництва залізобетонних виробів залежно від його 

тематики та спрямованості наукових досліджень. 
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4 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  

ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ РОЗДІЛУ «ТЕХНОЛОГІЇ  

ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»  

КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

4.1 Вступна частина 

 

4.1.1 Техніко-економічне обґрунтування будівництва або 

реконструкції запроектованого підприємства 

 

У вступній частині наводиться короткий огляд стану виробництва 

конкретного виду продукції на Україні та за кордоном, визначається її значення 

для народного господарства, роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розвитку 

технології виробництва даної продукції, сучасні тенденції в розвитку її 

виготовлення. Висловлюється обґрунтування необхідності будівництва або 

реконструкції підприємства в конкретному районі на основі аналізу даних про 

наявність сировинних і енергетичних джерел, транспортної ситуації, 

виробничих зв'язків, споживачів готової продукції, метеорологічні умови в 

районі розміщення заводу, забезпеченість району робітниками й інженерним 

персоналом. Крім того, у зв’язку з реконструкцією підприємства 

обґрунтовується її технічна доцільність, можливість покращання умов праці й 

охорони навколишнього середовища. 

 

4.1.2 Вихідні дані для здійснення проектування 

 

Вихідними даним для проектування технологічного процесу являються: 

спеціалізація підприємства, номенклатура, обсяг і комплектність продукції, яка 

виготовляється. Номенклатура виробів приймається за діючими каталогами або 
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альбомами, або з урахуванням ситуації при реконструкції технологічної лінії 

виробництва виробів з відповідним коригуванням. За існування можливості 

вибору типів виробів приймається найбільш ефективний варіант з техніко-

економічним обґрунтуванням його переваг. Дані про номенклатуру виробів з 

їхньою характеристикою записуються в таблицю 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Номенклатура та програма виготовлення виробів 

 

Виріб 

Витрати на 

виготовлення 

одного виробу 

Програма випуску 

Розміри, мм за рік за місяць за добу 

Н
ай

м
ен

ув
ан

ня
 

(е
ск

із
) 

М
ар

ка
, т

ип
 

до
вж

ин
а 

ш
ир

ин
а 

ви
со

та
 

В
ид

 і 
м

ар
ка

 б
ет

он
у 

Б
ет

он
, м

3  

С
та

ль
, к

г 

Ін
ш

і м
ат

ер
іа

ли
 

шт. 
м3 

(м2) 
шт. 

м3 

(м2) 
шт. 

м3 

(м2) 

               

 

На основі вихідних даних визначається режим роботи підприємства, 

фонди робочого часу обладнання та робітників, директивні значення такту (τ), 

ритму (R), темпу (T) виготовлення виробів. 

 

4.1.3 Характеристика продукції, яка виготовляється 

 

З урахуванням спеціалізації підприємства наводиться загальна 

характеристика продукції, яка виготовляється. Оскільки проектування 

технологічного процесу виконується для базового виробу, обраного для 

виготовлення, то під час вибору способу виробництва та призначення 

технологічних параметрів проводяться його детальні технологічний і 

конструктивний аналізи. 
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Технологічний аналіз виробу проводиться з метою визначення сукупності 

його властивостей і ознак, які вимагають застосування певних методів і 

режимів виготовлення за мінімальних витрат з досягненням необхідної якості. 

Встановлюються конструкторська та технологічна бази виробу, структурна та 

питома матеріаломісткість, необхідний клас точності виготовлення виробу, 

вимоги до якості поверхні тощо. На підставі технологічного аналізу конструкції 

попередньо обирається спосіб виготовлення за методом поступового 

накладення обмежень на можливі технологічні прийоми виробництва. 

Встановлюються клас, підклас, група і підгрупа виробу. 

Проведення конструктивного аналізу передбачає розрахунок базового 

виробу за двома групами граничних станів, установлення експлуатаційних 

властивостей виробу з урахуванням технічних вимог стосовно виготовлення, 

приймання, складування, транспортування та монтажу. Важливим є визначення 

можливих варіантів армування базового виробу, для чого потрібно знати вид, 

клас та марки арматурних сталей для подальшого використання під час 

розрахунку технологічної зони виготовлення арматурних елементів. Для 

попередньо напружених виробів визначається спосіб визначення довжини 

напружених арматурних елементів, наводиться її розрахунок, установлюються 

порядок натягу арматури, величина контрольованої напруги, передавальна 

міцність бетону, засоби та порядок передачі напруги на бетон. 

Якщо для базового виробу неможливо провести перевірочний розрахунок 

(оскільки невідомі навантаження), то за погодженням з керівником проекту та 

консультантом з виконання розділу в навчальних цілях розраховується один з 

елементів каркасу одноповерхової промислової будівлі, в якому проектується 

розміщення цеху або технологічної лінії. 

На основі конструктивно-технологічного аналізу виробу та з урахуванням 

конкретних умов – особливостей сировини, можливостей досягнення 

мінімальних витрат матеріалів, підвищення продуктивності праці, покращання 

якості та заводської готовності виробів, вдосконалення санітарно-гігієнічних 

умов праці – виявляється найбільш раціональний спосіб виробництва. 
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Матеріал технологічного та конструктивного аналізу базового виробу 

використовується в процесі виконання графічної частини комплексного 

курсового проекту. 

 

4.2 Технологічна частина 

 

4.2.1 Розроблення технологічної схеми виробництва 

 

Технологічна схема виробництва розробляється з урахуванням вибраного 

способу виробництва та вимог потокової організації праці: пропорційності, 

паралельності, прямоточності, безперервності та ритмічності лінії. На даній 

стадії проектування технологічна схема являє собою якісне рішення 

технологічного процесу (кількісне рішення можна отримати після виконання 

відповідних технологічних розрахунків) і містить основні відомості про 

виробничі операції, які забезпечують випуск виробів з необхідними 

властивостями, їхній стислий опис і послідовність виконання. 

Тип технологічного устаткування обирається з урахуванням узагальнених 

даних щодо досвіду передових підприємств. В обґрунтуванні наводяться 

матеріали варіантної оцінки використання різного обладнання на окремих 

технологічних переділах і надається можливість обрання одного з можливих 

варіантів, який забезпечує потоковість, механізацію та автоматизацію 

трудомістких процесів, полегшення післяопераційного контролю, охорону 

навколишнього середовища, зниження виробничих втрат, підвищення 

продуктивності праці та зниження вартості продукції. При цьому необхідно 

віддавати перевагу використанню ефективних вихідних матеріалів і 

напівфабрикатів, хімічних добавок (регуляторів властивостей бетонної суміші 

та бетону), сучасних методів формування виробу, інтенсифікації твердіння 

бетону тощо. 
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Технологічна схема, зазвичай. Виконується в аксонометричному вигляді з 

нанесенням позначень технологічних зон. 

 

4.2.2 Режим роботи підприємства та його окремих підрозділів 

 

Режим роботи підприємства, проектованого цеху та інших підрозділів, 

обґрунтований умовами виробництва, визначається на підставі використання 

норм технологічного проектування. Отримані дані застосовуються для 

розрахунків облікового складу працюючих, потреби в технологічному 

обладнанні, вихідних матеріалах, напівфабрикатах і виробничих площах. 

Кількість змін визначається, виходячи з функцій кожного підрозділу 

підприємства й технологічного переділу у виробничому процесі. З урахуванням 

необхідної продуктивності визначаються величини такту, ритму та темпу 

технологічної лінії. 

 

4.2.3 Вибір сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для 

виробництва виробів та їхня технічна характеристика 

 

Вихідні матеріали обираються з урахуванням можливих виробничих 

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

виготовляються, і передбачуваного способу їхнього виробництва. Перед 

вибором певного виду матеріалу наводиться обґрунтування прийнятого 

рішення, відомості про постачальників, посилання на державні та міждержавні 

стандарти, вимогам яких він повинен відповідати, та перелік таких вимог із 

зазначенням основних технологічних, фізико-механічних і фізико-хімічних 

характеристик. Бажано вибирати декілька видів вихідних матеріалів і 

напівфабрикатів, виконати критичну оцінку кожного з них і обґрунтувати 

прийняте рішення. 
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4.2.4 Підбір складу бетону для виробництва виробів, які наводяться в 

номенклатурі заводу, розрахунок потреби в бетонній суміші, складання 

матеріального балансу 

 

Для виробництва виробів, які наводяться в номенклатурі заводу, склад 

бетону обчислюється з використанням таблиць і графіків, наведених у 

технічній літературі, або з використанням матеріалів, зібраних у період 

проходження виробничих практик. Детальний розрахунок складу бетону за 

існуючими залежностями або за результатами проведення науково-дослідної 

роботи студента розрахунково-експериментальним методом наводиться в 

пояснювальній записці виключно для виготовлення базового виробу на 

технологічній лінії, яка проектується або реконструюється.  

Результати підбору складу бетонної суміші записується в таблицю 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Результати підбору складу бетонної суміші 

 

Витрати матеріалів на 1 м3 суміші 
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Далі розраховуються матеріальний баланс для матеріалів, 

використовуваних для приготування бетонних сумішей всіх марок, і сумарні 

витрати бетонної суміші на рік, добу, зміну, годину з урахуванням середньої 
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вологості заповнювачів, втрат бетонної суміші та вихідних матеріалів. 

Результати розрахунку матеріального балансу слід звести до таблиць 4.3 та 4.4. 

 

Таблиця 4.3 – Річні витрати бетонної суміші (розчинної суміші) та 

сировинних матеріалів без урахування втрат 

 

Витрати матеріалів на річну програму Характе-
ристика 
бетону 

(розчину) 

Цемент Заповнювач Добавки 
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Таблиця 4.4 – Витрати матеріалів на рік, добу, зміну, годину  

(з урахуванням втрат) 

 

Витрата матеріалу Характеристика 

матеріалу на рік на добу на зміну на годину 

з урахуванням 

втрат Вид Марка 

без 

урахування 

втрат т м3 

т м3 т м3 т м3 

           

…           

 

Таким чином, норми втрат матеріалів можуть бути такими: бетонна 

суміш – 1,5 %; розчинна суміш – 1 %; цемент – 2 %; пісок – 3 %; крупний 

заповнювач – 3 %; добавки – 1 %; вода – 1 %; арматура – 3 %. 
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4.2.5 Розрахунок технологічних зон 

 

4.2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеху для обслуговування 

заводу або блоку цехів, транспортування бетонної суміші 

 

У даному підрозділі виконується проектування бетонозмішувального 

цеху, яке доповнює пункт 4.2.1. Обґрунтовується рішення щодо обрання типів 

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

видів бетонних сумішей і їхніх технологічних характеристик. При цьому 

розглядаються типові змішувачі. Якщо проект пов'язаний з реконструкцією 

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

коригування виду та кількості діючих на заводі змішувачів. Також у даному 

підрозділі наводяться всі експлуатаційні характеристики обраних змішувачів. 

Кількість змішувачів визначається з використанням існуючої методики 

розрахунку. Для кожного змішувача обирається комплект дозаторів і 

оперативних бункерів, які повинні забезпечувати їхню безперебійну роботу. 

Крім того, підбирається обладнання для транспортування вихідних матеріалів і 

готової бетонної суміші з урахуванням забезпечення вимог охорони 

навколишнього середовища, особливостей технології і ритмічності 

виробництва виробів у формувальних цехах, а також з урахуванням 

нерівномірності споживання бетонної суміші. 

 

4.2.5.2 Вибір типу та розрахунок кількості формувального 

обладнання, обґрунтування режиму його роботи обладнання 

 

У даному підрозділі визначається кількість формувальних установок, які 

забезпечують виконання програми виробництва базового виробу і відповідають 

значенням такту τ або ритму R технологічної лінії для забезпечення заданої 

продуктивності формувального обладнання N. Також обчислюються можливі 
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значення такту τф або ритму Rф з урахуванням технічних характеристик 

прийнятого формувального обладнання. За допомогою співвідношень τ/τф або 

R/Rф можна визначити кількість формувального обладнання або технологічних 

ліній. Залежно від спеціалізації технологічної лінії, різноманітності та кількості 

виробів технологічного ряду, які виготовляються на лінії, у разі необхідності 

слід провести розкладку по піддонах, формувальних відсіках з розрахунком 

коефіцієнта використання формувальної площі піддонів, касет, формуючої 

стрічки тощо. Під час обчислення значень τф або Rф необхідно враховувати 

витрати часу на здійснення всіх операцій з урахуванням коефіцієнта 

використання устаткування за часом (К=0,85…0,8). Крім того, потрібно 

обирати обладнання, яке забезпечує необхідну якість готового виробу у процесі 

його формування та продуктивність формувального обладнання 

(вібромайданчик, формоукладальник, розчиноукладальник, кантувач, 

підйомники-знижувачі, машини для чищення та змащування форм тощо). При 

цьому потрібно обґрунтувати прийняті режими роботи устаткування, 

необхідність використовуваних пристосувань і матеріалів з урахуванням 

технологічних властивостей бетонної суміші, необхідної якості готового виробу 

та продуктивності технологічної лінії. 

Визначаючи кількість форм і формувальної оснастки, слід враховувати 

вимоги норм технологічного проектування за значенням коефіцієнта 

оборотності залежно від способу виробництва і потреби в додатковому запасі 

форм у разі необхідності їхнього переоснащення та ремонту залежно від 

спеціалізації технологічної лінії і якості виробів у технологічному ряді. 
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4.2.5.3 Вибір типу, визначення потреби в установках для 

інтенсифікації твердіння бетону у виробах, обґрунтування режиму їхньої 

роботи 

 

У даному розділі з урахуванням мінерального складу використовуваного 

в'яжучого, геометричних характеристик виробу, виду форм, коефіцієнта 

відкритої поверхні виробу, способу його виготовлення, допустимої розпалубної 

міцності, а також необхідної продуктивності та тривалості твердіння, 

обирається спосіб інтенсифікації твердіння бетону у виробі та режим 

інтенсифікації його твердіння. Обґрунтовуючи необхідність застосування 

теплової обробки бетону потрібно звертати увагу на тривалість попереднього 

витримування виробів, швидкість підвищення температури, значення 

температури та тривалість ізотермічного прогріву, тривалість та спосіб 

охолодження виробів, тривалість перебування виробів у цеху залежно від пори 

року. Вибір теплового агрегату повинне мати варіантний характер з 

обґрунтуванням прийнятого рішення. Залежно від продуктивності 

формувального поста, режиму роботи цеху та теплового агрегату обчислюється 

необхідна кількість теплових агрегатів з урахуванням їхніх геометричних 

розмірів і коефіцієнта завантаження. У даному підрозділі потрібно навести 

матеріали щодо застосовуваних технологічних прийомів, які забезпечують 

зниження прóяву деструктивних процесів під час інтенсифікації твердіння 

бетону. Якщо використовуються хімічні добавки – регулятори тривалості 

теплової обробки, то необхідно пояснити механізм їхньої дії. Слід також 

навести відомості про формування структури матеріалу виробу під час 

проходження ним усіх стадій термообробки. 
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4.2.5.4 Проектування ділянки доведення, обробки, ремонту та 

комплектації виробів 

 

У даному підрозділі наводиться перелік і послідовність виконання 

необхідних операцій для забезпечення необхідної заводської готовності 

виробів. Якщо складність, кількість операцій і їхня тривалість вимагають 

створення спеціальної лінії, то їхнє раціональне поєднання на технологічних 

постах виконується відповідно до вимог потокової організації праці, що дає 

можливість досягти тривалості перебування виробу на одному посту, тобто 

ритму або такту обробної технологічної лінії протягом часу, який дорівнює або 

кратний значенню ритму або такту формувальної технологічної лінії. Зі 

співвідношення значень тактів або ритмів обробної і формувальної ліній 

визначають необхідну кількість обробних ліній. Слід віддавати перевагу 

конвеєрним лініям обробки. Для забезпечення максимальної заводської 

готовності виробів забезпечуються їхня комплектація та ремонт на окремих 

спеціальних майданчиках або ж поєднуються такі операції з обробки виробів. 

 

4.2.5.5 Розрахунок площ внутрішньоцехових складів 

 

У даному підрозділі з урахуванням потреби в матеріалах і 

напівфабрикатах на технологічних постах, їхнього оперативного запасу та норм 

укладання, визначаються необхідні площі внутрішньоцехових складів. Крім 

цього, враховується потреба в площах для витримки виробів після розпалубки в 

зимову пору року, для ремонту та переоснащення форм і формувальної 

оснастки. 
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4.2.5.6 Поопераційний контроль якості готової продукції 

 

У даному підрозділі наводиться перелік об'єктів і засобів поопераційного 

контролю якості та ефективності технологічного процесу. Найбільш ефективні 

способи поопераційного контролю забезпечують негайний зворотний зв'язок і 

необхідну якість виготовлення напівфабрикатів і виробів. Під час проведення 

контролю міцності бетону у виробах і контролю якості готових виробів слід 

використовувати комплексні методи випробувань, поєднуючи руйнівні та 

неруйнівні методи. На особливу увагу заслуговує метод суцільного контролю 

експлуатаційних властивостей залізобетонних конструкцій з визначенням 

відповідності вимогам при моделюванні настання другого граничного стану. 

Слід передбачити майданчики та необхідне обладнання для проведення 

випробувань готових виробів. У даному підрозділі надаються відомості про 

роль відділу технічного контролю (ВТК) під час проведення контролю та 

вибраковування виробів. 

 

4.2.6 Визначення вантажопідіймальності, виду та кількості одиниць 

внутрішньоцехового транспорту 

 

Для забезпечення технологічного процесу виготовлення базового виробу 

залежно від маси вантажів, які переміщуються, виконується підбір 

вантажопідіймального та транспортного обладнання. При цьому можна 

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

укосини та приводні конвеєрно-транспортуючі пристрої. Для визначення 

кількості кранів і можливості здійснення спільної роботи устаткування на 

технологічній лінії накреслюється циклограма, використовувана потім для 

складання технологічної карти на базовий виріб, який виготовляється. 

Тривалість і послідовність виконання окремих операцій враховуються під час 

побудови кожної точки циклограми. Циклограма накреслюється під планом 
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цеху в координатах час-відстань. Всі точки циклограми повинні мати умовні 

позначення, які полегшують її розрахунок і опис у пояснювальній записці. 

 

4.2.7 Компонування технологічної лінії 

 

Даний підрозділ комплексного курсового проекту виконується спільно з 

архітектурно-будівельним розділом проекту (вимоги до даного розділу 

наведено в методичних вказівках до виконання комплексного курсового 

проекту з дисципліни «Проектування підприємств галузі»). З урахуванням 

результатів, отриманих при розрахунку технологічних зон, обираються 

необхідні розміри прольоту і довжини цеху з використанням норм 

технологічного проектування та довідкової літератури; визначаються розміри 

та місця проходів, проїздів; виконується прив'язка обладнання до осей колон; 

розмічаються майданчики для внутрішньоцехових складів, ремонту та 

переоснащення форм тощо. Устаткування з прив'язкою до осей колон має 

зображуватись на поздовжньому розрізі плану блоку цехів по проектованій або 

реконструйованій технологічній лінії і на поперечному розрізі блоку цехів у 

всіх прольотах. Прийняті архітектурно-будівельні рішення описуються в 

архітектурно-будівельному розділі пояснювальної записки. 

 

4.2.8 Складання технологічної карти для виготовлення базового 

виробу 

 

Даний підрозділ виконується спільно з розробкою питань щодо 

організації й управління виробництвом. Оскільки технологічна карта є 

основним документом, який містить необхідні відомості для виготовлення 

виробу, то її складанню необхідно приділити особливу увагу. Технологічна 

карта розробляється з використанням даних, підготовлених у попередніх 

розділах. До її складу входять: 
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а) опалубний ескіз виробів із зазначенням його конструктивних 

особливостей, розмірів, армування. Масштаб ескізу приймається відповідно до 

виду виробу: від 1:25 до 1:50; 

б) характеристика виробу: призначення, вид і клас розчину, бетону, 

об’єм, маса, відпускна і передавальна міцності, вид арматури, режим натягу і 

відпустки арматури, витрата матеріалу, технологічні властивості бетонної 

суміші, вид оздоблювальних матеріалів тощо; 

в) витрати матеріалів на 1 м3 бетонної і розчинної сумішей, їхні 

характеристики; 

г) поопераційний графік виробничого процесу, у якому наводяться: 

перелік усіх операцій, їхня послідовність, тривалість, норма часу на їхнє 

виконання; 

д) опис технологічного процесу з переліком технологічних постів, на яких 

об'єднуються поєднувані технологічні операції та сумарна тривалість їхнього 

виконання, що дорівнює або є кратною такту або ритму технологічної лінії; 

докладний опис технологічних операцій на постах, обробному конвеєрі; об'єкти 

і способи поопераційного контролю, контролю якості та методи ремонту 

готової продукції; правила техніки безпеки; заходи щодо забезпечення 

протипожежної безпеки; 

е) циклограма спільної роботи технологічного та підйомно-транспортного 

устаткування; 

ж) склад бригади, яка обслуговує технологічну лінію; 

з) режим теплової обробки виробу. 

 

4.2.9 Проектування арматурного цеху 

 

У навчальних цілях проектується арматурний цех з випуску арматури для 

виготовлення одного-двох виробів, що мають продуктивність, яка відповідає 

продуктивності заводу в цілому. Відповідно до робочих креслень виконується 
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вибірка арматурних виробів, які мають бути виготовлені, складається перелік 

необхідних технологічних операцій. Далі обираються тип і кількість 

обладнання, яке забезпечує їхнє виробництво з урахуванням необхідної 

продуктивності. Устаткування в плані розміщується з урахуванням вимог 

потокової організації праці. Розраховуються потреби для створення 

оперативних запасів вихідних матеріалів і можливість їхнього зберігання у 

внутрішньоцехових складах, підбирається необхідне підіймально-транспортне 

обладнання, визначається склад бригади з обслуговування обладнання всіх 

видів. Розміщення арматурного цеху має забезпечувати безперебійну доставку 

арматурних елементів у формувальні цехи найкоротшим шляхом. 

 

4.2.10 Проектування складів вихідних матеріалів і готової продукції 

 

Використовуючи дані матеріального балансу (див. підпункт 4.2.4) 

обирається тип і розраховуються об’єми та площі складів для приймання, 

зберігання та підготовки вихідних матеріалів і напівфабрикатів. Розрахунок 

виконується з урахуванням залежності від добової витрати і необхідних запасів 

матеріалів, норм зберігання, необхідних проходів і проїздів відповідно до норм 

технологічного проектування. Наводиться перелік заходів щодо забезпечення 

роботи складів у зимовий час. Для складу готової продукції наводиться 

архітектурно-планувальне рішення, тип і кількість кранів та іншого 

устаткування. Наводяться дані щодо обладнання для приймання, 

транспортування, розподілу та підготовки вихідних матеріалів і 

напівфабрикатів. Під час вибору типів складів і обладнання необхідно 

враховувати вимоги щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення 

необхідних санітарно-гігієнічних умов праці для обслуговуючого персоналу. 
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(EN ISO 12572: 2001, IDT). 
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75 ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 (ГОСТ 7.1-2003 IDT) Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. 

76 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

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

експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 

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

та визначення. 

79 ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та 

визначення. 

80 ДСТУ Б А.1.1-8-94 Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. 

Апаратурне оформлення. Терміни та визначення. 

81 ДСТУ Б А.1.1-9-94 Метод електронної мікроскопії матеріалів. 

Терміни та визначення. 

82 ДСТУ Б А.1.1-10-94 Метод мікроскопічного кількісного аналізу 

структури матеріалів. Терміни та визначення. 

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

продукції. Терміни та визначення. 

84 ДСТУ Б А.1.1-17-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. 

Терміни та визначення. 

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

будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення. 

86 ДСТУ Б А.1.1-27-94 Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та 

визначення. 

87 ДСТУ Б А.1.1-36-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Гіпс та інші місцеві в’яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та 

визначення. 

88 ДСТУ Б А.1.1-39-94 Методи контролю якості сировини та 

будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та 

визначення. 
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89 ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни та визначення. 

90 ДСТУ Б А.1.1-46-94 Матеріали будівельні. Методи визначення 

мінералогічного складу. Терміни та визначення. 

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

теплофізичних властивостей. Терміни та визначення. 

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

досліджень. Терміни та визначення. 

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

визначення. 

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

Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення. 

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

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

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

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

матеріалів. Терміни та визначення. 

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

робочої документацiї. 

99 ДСТУ Б В.2.6-2:2009. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні 

технічні умови. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010 

100 ДСТУ Б В.2.7-3-93 Матеріали будівельні. Камінь гіпсовий штучний. 

Технічні умови. 

101 ДСТУ Б В.2.7-7-2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові 

дрібно-штучні. Технічні умови. 

102 ДСТУ Б В.2.7-17-95. Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок 

штучні пористі. Технічні умови. – Київ: Держкоммістобудування України, 1995. – 

11 с. 

103 ДСТУ Б В.2.7-18-95. Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні 

технічні умови. – Київ: Держкоммістобудування України, 1995. – 15 с. 
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104 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи 

випробувань на горючість. 

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

Загальні технічні умови. 

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

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

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

матеріалів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

108 ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94). Будівельні матеріали. Щебінь і 

пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови. – 

Київ: Державний комітет у справах містобудування і архітектури, 1997. – 13 с. 

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

будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

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

будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

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

визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і 

виробів. 

112 ДСТУ Б В.2.7-43-96. Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні 

умови. – Київ: Держкоммістобудування України, 1996. – 21 с. 

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

загальнобудівельного призначення. Технічні умови. – Київ: Мінрегіонбуд 

України, 2011. 

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

морозостійкості. Загальні вимоги. 

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

метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги. 
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116 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. 

Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 

заморожуванні і відтаванні. 

117 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод 

випробування на розповсюдження полум'я. 

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

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

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

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

120 ДСТУ Б В.2.7-76-98. Строительные материалы. Песок для 

строительных работ из отсевов дробления скальных горных пород горно-

обогатительных комбинатов Украины. Технические условия. – Киев: 

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики 

Украины, 1999. 

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

122 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Будівельні матеріали. 

Суміші бетонні. Технічні умови. – Київ: Державний комітет будівництва, 

архітектури та житлової політики, 2000. 

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

будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 

стаціонарному тепловому режимі. 

124 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Будівельні матеріали. Добавки 

енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. 

125 ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Будівельні матеріали. Цемент для 

будівельних розчинів. Технічні умови. – Київ: Держбуд України, 2005. 

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

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

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

густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності. 
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128 ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і 

будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2008, NEQ). – Київ: 

Мінрегіонбуд України, 2010. 

129 ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. Будівельні матеріали. Настанова щодо 

застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах. – Київ: 

Мінрегіонбуд України, 2010. 

130 ДСТУ Б В.2.7-176:2008. Будівельні матеріали. Суміші бетонні та 

бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ). – Київ: Мінрегіонбуд 

України, 2010. 

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

електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

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

шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови. 

133 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення міцності по контрольних зразках. 

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

підбору складу. 

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

визначення деформацій усадки та повзучості. 

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

визначення призматичної міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. 

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

і загальні технічні вимоги. 

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

Радіоізотопний метод визначення середньої густини. 

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

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

(ГОСТ 8462-85, MOD). 

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

метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD). 
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142 ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення 

питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 

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

визначення опору паропроникненню. 

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

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

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

(ГОСТ 24640-91, MOD). 

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

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

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

MOD). 

148 ДСТУ-Н Б А.3.1-34:2016. Настанова з виробництва бетонних і 

залізобетонних виробів. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 24 с 

149 ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013. Настанова щодо визначення складу 

важкого бетону. – Київ: ДП НДІБК, 2014. – 98 с 

150 ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015. Настанова з виготовлення виробів з 

ніздрюватого бетону. – Київ: Мінрегіон України, 2016. – 52 с 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А1 – Зміст розділу «Технології виробництва залізобетонних 

виробів» розрахунково-пояснювальної записки комплексного курсового 

проекту 

  

1 Вступна частина 
1.1 Техніко-економічне обґрунтування будівництва або реконструкції 

запроектованого підприємства 
1.2 Вихідні дані для проектування 
1.3 Характеристика продукції, яка виготовляється 
2 Технологічна частина 
2.1 Розробка технологічної схеми виробництва 
2.2 Режим роботи підприємства та його окремих підрозділів 
2.3 Вибір сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для виробництва 

виробів, їхня технічна характеристика 
2.4 Підбір складу бетону для виробництва виробів, зазначених у 

номенклатурі заводу, розрахунок потреби в бетонній суміші, складання 
матеріального балансу 

2.5 Розрахунок технологічних зон 
2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеху для обслуговування заводу 

або блоку цехів, транспортування бетонної суміші 
2.5.2 Вибір типу та розрахунок кількості формувального обладнання, 

обґрунтування режиму роботи обладнання 
2.5.3 Вибір типу, визначення потреби в установках для інтенсифікації 

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

виробів 
2.5.5 Розрахунок площ внутрішньоцехових складів 
2.5.6 Поопераційний контроль якості готової продукції 
2.6 Визначення вантажопідймальності, виду та кількості одиниць 

внутрішньоцехового транспорту 
2.7 Компонування технологічної лінії 
2.8 Складання технологічної карти для виготовлення базового виробу 
2.9 Проектування арматурного цеху 
2.10 Проектування складів вихідних матеріалів і готової продукції 
 Список використаних джерел інформації 
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ДОДАТОК Б 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ПРАВИЛА ОБРОБКИ ДЖЕРЕЛ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

Бібліографічний опис документів здійснюється відповідно до 

існуючих стандартів: 

1 ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до: 

1 ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 

описі. Загальні вимоги і правила». – К.: Держстандарт України, 1998. 

2 ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 

языке. Общие требования и правила». 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел 

інформації, які можуть бути використані під час підготовки магістерської 

роботи 

 

Книги одного автора 

 

1 Барабаш Юрій Якович. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. 

Шевченко / Юрій Барабаш ; передм. Панченка Володимира. – К. : ВД “Києво-

Могилян. акад.”, 2007. – 744 с. : покажч. імен с. 723–741. – (Б-ка Шевченків. 

комітету / [Загребельний П. А. (голова вид. ради), Дзюба І. М.,  

Лубківський Р. М.]. – ISBN 966-01-0320-4 (серія). – ISBN 966-518-382-6. 

2 Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / 

Гарольд Блум ; [заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – 

(“Висока полиця”). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія). 
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3 Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження 

операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : 

ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979-966-613-532-5. 

4 Еко Умберто. Роль читача : дослідження з семіотики текстів / 
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