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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

У даному виданні викладено основні відомості щодо змісту, завдань, 

вимог, обсягу, методики та організації виконання розділу комплексного 

курсового проекту «Технології виробництва конструкцій з монолітного бетону» 

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 конструкцій з монолітного 

бетону») 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 – Форма індивідуального графіка консультування студентів 

 

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 монолітним способом зведення 

об’єктів різного призначення. 

 

3 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ 

«ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСТРУКЦІЙ З 

МОНОЛІТНОГО БЕТОНУ» КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Блок «Технології виробництва конструкцій з монолітного бетону» 

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 КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО 

ПРОЕКТУ «ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСТРУКЦІЙ 

З МОНОЛІТНОГО БЕТОНУ» 

 

4.1 Вступна частина 

 

4.1.1 Техніко-економічне обґрунтування будівництва (спорудження) 

споруди 

 

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва (спорудження) 

споруди, будівлі, конструкції передбачає обґрунтування економічної 

доцільності будівництва. ТЕО містить у собі: 

− економіко-географічну характеристику району споруди; 

− відомості щодо потреби в будівлі або споруді; 

− обґрунтування обрання місця будівництва; 

− орієнтовні відомості щодо потреб будівництва в сировині, паливі, 

електроенергії і щодо можливих джерел отримання  цих ресурсів; 

− приблизний перелік робіт; 

− орієнтовні техніко-економічні показники споруди. 

Приймаючи рішення про доцільність будівництва необхідно враховувати 

дані щодо наявності сировинної бази та робочої сили; рельєфу місцевості, 

зручного для будівництва; близькості розташування шляхів сполучення для 

постачання на будівництво необхідних матеріалів, можливості постачання води 

в достатній кількості, підключення до комунікацій енергопостачання. 

 

4.1.2 Вихідні дані для проектування 

 

Вихідними даними для проектування є опис споруди, номенклатури, 

об’єму та комплектності конструктивних елементів. 
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Номенклатура конструктивних елементів і потрібні для їхнього 

виготовлення матеріали приймаються за проектом споруди. Якщо існує 

декілька комплектів конструктивних споруд або різновидів матеріалів, то 

приймаються найбільш ефективні з техніко-економічним обґрунтуванням їхніх 

переваг. Дані щодо номенклатури конструкцій заносяться до таблиці 4.1. На 

підставі вихідних даних визначається режим роботи будівництва, фонди 

робочого часу обладнання, темпи спорудження конструкцій. 

 

Таблиця 4.1 – Номенклатура та програма спорудження конструкцій 

 

Конструктивний елемент 
Витрати на один 

виріб 
Умови витримування 

розміри, мм    найменування 

(ескіз) довжина ширина висота 

Вид 

і марка 

бетону бетону, м3
 сталі, кг 

      

             

 

Наводяться дані щодо умов забезпечення основними видами матеріалів і 

енергією та щодо достатності запасів сировинної бази на час будівництва. 

Окремо зазначаються дані про можливості укомплектування 

підприємства кадрами робітників і службовців: про наявність робочої сили в 

районі, забезпеченість житлом, професійну підготовку та систему підвищення 

кваліфікації. 

 

4.1.3 Характеристика продукції, яка випускається 

 

Конструктивно-технологічний аналіз конструктивних елементів 

виконується для ознайомлення з особливостями споруди, характеристиками 

вихідної сировини, з вимогами стандартів і технічних умов, які ставляться до 

матеріалів, технологічного процесу будівництва та готового спорудження. 

Технологічний аналіз конструкцій, які споруджуються, виконується з 

метою визначення сукупності їхніх властивостей, які вимагають застосування 
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певних методів і режимів спорудження за мінімальних витрат і з досягненням 

заданої якості. На підставі технологічного аналізу конструкцій попередньо 

обирається спосіб їх виготовлення методом поступового накладення обмежень 

на можливі технологічні прийоми будівництва. Аналізуються можливі методи 

спорудження і обирається опалубна система та спосіб будівництва. 

Конструктивний аналіз конструктивних елементів передбачає 

розрахунок залізобетонної конструкції за двома групами граничних станів 

(якщо це необхідно). Для цього встановлюються експлуатаційні властивості 

бетону з урахуванням особливостей будівництва, а також розглядаються 

можливі варіанти армування конструкцій, обираються найбільш ефективний 

варіант, який далі використовується під час розрахунків технологічної зони 

виготовлення та установки арматури. 

Обрання оптимального варіанта технології спорудження монолітних 

споруд здійснюється за результатами зіставлення взаємозамінних способів 

бетонування та видів опалубних систем. На підставі конструктивно-

технологічного аналізу конструкцій і з урахуванням конкретних умов – 

особливостей використовуваної сировини, наявності обладнання, зниження 

матеріало- та енергоємності виробництва, покращання санітарно-гігієнічних 

умов праці – обирається найбільш раціональний спосіб спорудження. Для 

обґрунтування вибору слід: 

1) навести стислу характеристику способів спорудження та типів 

опалубки, використовуваних для виготовлення подібних конструкцій, 

зазначивши їхні переваги та недоліки; 

2) зіставити техніко-економічні показники різних способів виробництва. 

 

4.2 Технологічна частина 

4.2.1 Розробка технології спорудження споруди 

 

Технологічна схема розробляється з урахуванням обраного способу 

спорудження та виду опалубної системи, а також вимог раціональної 
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організації праці. Технологічна схема являє собою якісне рішення 

технологічного процесу та містить у собі основні відомості про виробничі 

операції, які забезпечують спорудження конструкцій з необхідними 

властивостями, їхній короткий опис і послідовність виконання. 

Технологічну схему, зазвичай, креслять в аксонометрії з позначенням 

технологічних зон і переділів спорудження споруди. 

 

4.2.2 Режим роботи будівництва та його окремих підрозділів 

 

З використанням технологічних норм проектування та законів України 

визначається режим роботи об’єкта будівництва та основних постачальників, 

обґрунтований умовами виробництва. Отримані дані використовуються для 

розрахунку облікового складу робітників, потреби в технологічному 

обладнанні, вихідних матеріалах, виробничих площах. Змінність визначається з 

урахуванням функцій кожного підрозділу підприємства і технологічних 

переділів у виробничому процесі. 

 

4.2.3 Обрання сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для 

спорудження конструкцій, їхні технічні характеристики 

 

Вихідні матеріали обираються з урахуванням можливих виробничих 

зв'язків, місцевих умов, номенклатури продукції і передбачуваних способів 

спорудження. Обґрунтовується вибір виду матеріалів і постачальників, 

наводиться перелік стандартів, яким мають відповідати матеріали із 

зазначенням основних технологічних, фізико-механічних і фізико-хімічних 

характеристик. 
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4.2.4 Підбір складу бетону для спорудження споруди, номенклатури 

бетонного заводу, розрахунок потреб у бетонній суміші, складання 

матеріального балансу 

 

Для виробництва монолітних конструкцій склад бетонної суміші та її 

технологічні характеристики підбираються з використанням таблиць, графіків, 

складів, наведених у технічній літературі, а також відповідно до матеріалів, 

зібраних у період проходження виробничих практик. Детальний розрахунок 

складу бетону за існуючими залежностями або за результатами проведення 

науково-дослідної роботи студента (НДРС) розрахунково-експериментальним 

методом наводиться в пояснювальній записці для всіх використовуваних видів і 

марок бетонів. У випадку використання спеціального програмного 

забезпечення для проектування складу бетону наводяться роздруківки вихідних 

даних, засобів систем автоматизованого проектування і програмного 

забезпечення. Якщо проектування складів бетону є спецзавданням або являє 

собою науково-дослідну частину магістерської роботи, то виконуються 

експериментальні дослідження відповідно до програми, погодженої з 

керівником проекту. Але в усіх випадках властивості бетонних сумішей мають 

відповідати вимогам конструктивно-технологічного аналізу. 

Вимоги до бетонної суміші для виготовлення конструктивних елементів 

заносяться в таблицю 4.2, виходячи з проектних даних конструкції, умов 

будівництва (зима, літо), способів догляду, величини розпалубної міцності, 

термінів навантаження конструкцій тощо. До таблиці 4.3 зводяться 

характеристики вихідних матеріалів і бетону, які використовуються під час 

підбору складу. 

Далі складається матеріальний баланс для матеріалів, використовуваних 

для приготування бетонних сумішей всіх марок, і сумарні витрати бетонної 

суміші на все будівництво, місяць, добу, зміну з урахуванням середньої 

вологості заповнювачів, втрат бетонної суміші та вихідних матеріалів. 

Розрахункова потреба в бетонних сумішах за видами та марками визначається з 
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урахуванням коефіцієнтів використання робочого часу та нерівномірності 

споживання. 

 

Таблиця 4.2 – Вимоги до бетонної суміші та її характеристика 
 

Найменування 

конструктивного 

елементу 

Клас 

(марка) 

бетону 

Легкоукла

дальність, 

ОК, см 

Водопо-

глинання, 

% 

Морозо- 

стійкість 

Крупність 

щебеню, 

мм 

Розпалубна 

міцність, % 

       

 

Таблиця 4.3 – Характеристики вихідних матеріалів і бетону 

 

Характеристики вихідних матеріалів і бетонної 

суміші 

Одиниці 

вимірювання 
Значення 

Міцність бетону у віці 28 діб, R28 МПа  

Розпалубна міцність у віці 28 діб %  

Рухливість см  

Спосіб і тривалість догляду за бетоном   

Температура бетонної суміші 0С  

Цементно-водне відношення, (Ц/В) -  

Активність цементу у віці 28 діб, Rц28,  МПа  

Зниження витрат цементу з хімічною добавкою %  

Вид добавки та її дозування (у відсотках від ваги 

цементу) 

%  

Модуль крупності піску, Мкр -  

Доля добавки для укрупнення -  

Вид крупного заповнювача -  

Максимальна крупність заповнювача мм  

Густина цементу кг/л  

Густина зерен піску кг/л  

Густина зерен щебеню кг/л  

Вологість крупного заповнювача %  

Вологість піску %  

Кількість залученого повітря %  
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Результати розрахунку матеріального балансу слід звести до 

таблиць 7.5 і 7.6. Норми втрат матеріалів можуть бути прийняті такими, %: 

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

заповнювач – 3; добавки – 1; вода – 1. 

Результати підбору складів бетонів записуються в таблицю 4.4. 

 

Таблиця 4.4 – Склад бетонної суміші  

 

Витрати матеріалів, кг 
Найменування 

конструкцій 

Клас 

(марка) 

бетону 

Легкоукла-

дальність, ОК, 

см 

Об’єм 

замісу, 

л 
Ц В Щ П х/д1 х/д2 

          

 

Таблиця 4.5 – Річні витрати бетонної суміші (розчинної суміші) і 

сировинних матеріалів без урахування втрат 

 

 вид   Характеристика 

бетону  марка   

 за номенклатурою   Об’єм суміші, м3
 

 з урахуванням 

втрат 

  

вид   

марка   

Цемент 

кількість, т   

вид  

марка  

дрібний 

кількість, т  

вид  

марка  

Заповнювачі 

крупний 

кількість, т  

Вода л   

вид   

Витрати 

матеріалів (за 

видами) на річну 

потужність 

продукції 

Добавки 

кількість, л   
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Таблиця 4.5 – Витрати матеріалів за видами на будівництво, місяць, добу, 

зміну (з урахуванням втрат) 

 

Вид Цемент Щебінь Пісок Вода Характеристика 

матеріалів Марка     

т     без урахування 

втрат м3
     

т     
Усього 

з урахуванням втрат  

м3
     

 т     На місяць 

 м3
     

 т     На добу 

 м3
     

 т     На зміну 

 м3
     

 

4.2.5 Розрахунок технологічних переділів 

 

4.2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеху для обслуговування 

будівництва 

 

У даному підрозділі розглядається кількісне проектування 

бетонозмішувального цеху, в якому наведено якісне проектування, тобто 

обрання типу змішувача, як і всіх видів технологічного обладнання залежно від 

виду бетонних сумішей і їхніх технологічних характеристик. Для цього 

використовуються типові змішувачі. Якщо передбачається використання 

приоб'єктних бетонних заводів, то метою розділу є обрання типу та потужності 

змішувачів. У підрозділі мають бути наведені всі експлуатаційні 

характеристики обраних змішувачів. Кількість змішувачів визначається з 

використанням існуючої методики розрахунку. Для кожного змішувача 

обирається комплект дозаторів і оперативних бункерів, які забезпечують їхню 

безперебійну роботу. Крім того, обирається транспортне обладнання для 

вихідних матеріалів і готової бетонної суміші з урахуванням забезпечення 

вимог охорони навколишнього середовища, особливостей технології і 
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ритмічності виробництва та постачання бетонної суміші з урахуванням 

нерівномірності споживання на будівництві. 

 

4.2.5.2 Обрання типу та розрахунок потреби в опалубці, 

обґрунтування технології і темпу спорудження конструкцій 

 

У даному підрозділі визначається вид і кількість опалубки 

(формоутворюючих, підтримуючих й інших елементів, необхідних для 

виконання програми). Залежно від виду опалубки, різноманітності та кількості 

конструкцій у випадку необхідності виконується розрахунок величин захваток з 

обов'язковим обґрунтуванням місця розташування та конфігурації 

технологічних швів, під час виконання якого є необхідним урахування витрат 

часу на всі операції щодо збирання й установки арматурного каркасу, опалубки 

з підтримуючими елементами та елементами жорсткості. Також у даному 

підрозділі обирається  обладнання, яке забезпечує необхідну якість конструкцій 

за їхнього формування, визначається потужність і кількість вібраційного 

інструменту, агрегатів для чищення та змащення опалубки тощо. 

 

4.2.5.3 Обрання типу, визначення потреби в пристроях для 

забезпечення твердіння бетону в конструкціях у різні пори року 

 

З урахуванням мінерального складу використовуваного в'яжучого, 

геометричних характеристик конструкцій, виду опалубки, коефіцієнта 

відкритої поверхні виробу, способу його виготовлення, допустимої розпалубної 

міцності, а також необхідної продуктивності, тривалості твердіння 

використовуються різні способи догляду за бетоном у конструкціях. Для 

обґрунтування необхідності застосування того або іншого способу догляду 

наводяться міркування щодо тривалості витримки виробів в опалубці. Якщо 

для прискорення твердіння використовуються способи підігріву, то 

визначається швидкість підвищення температури, величину максимально 
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допустимої температури, тривалості охолодження виробів залежно від пори 

року. Обрання способу догляду повинне мати варіантний характер з 

обґрунтуванням обраного варіанта. У підрозділі мають бути наведені матеріали 

щодо застосовування технологічних прийомів, які забезпечують зниження 

прояву деструктивних процесів у процесі твердіння бетону. Якщо 

використовуються хімічні добавки – регулятори швидкості тужавіння або 

твердіння, то необхідно пояснити механізм їхньої дії. Слід також навести 

відомості про формування структури бетону у процесі проходження ним усіх 

стадій виробництва. 

 

4.2.5.4 Розрахунок площ приоб'єктних складів 

 

З урахуванням потреби в матеріалах і напівфабрикатах на технологічних 

постах, їхнього оперативного запасу та норм розміщення, визначаються 

необхідні розміри складів на будівельному майданчику. Крім того, 

враховується потреба в площах для виготовлення арматурних каркасів та 

елементів опалубки. 

 

4.2.5.5 Поопераційний контроль якості бетону в конструкціях 

 

У даному підрозділі наводиться перелік об'єктів і засобів поопераційного 

контролю якості та ефективності технологічних процесів. Найбільш ефективні 

способи поопераційного контролю забезпечують негайний зворотний зв'язок і 

необхідну якість виготовлення напівфабрикатів і конструктивних елементів. 

Під час проведення контролю міцності бетону у виробах і контролю якості 

готових виробів слід використовувати комплексні методи випробувань, 

поєднуючи руйнівні й неруйнівні методи. У підрозділі мають бути надані 

відомості про функції ВТК у процемі проведення контролю та забезпечення 

якості конструкцій. 
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4.2.5.6 Складання технологічної карти на спорудження основних 

конструкцій 

 

Даний підрозділ виконується спільно з розробкою питань з організації та 

управління виробництвом. Технологічна карта складається за використання 

даних, наведених у попередніх розділах, і містить такі складові, як: 

1 Опалубний ескіз конструктивного елементу із зазначенням його 

конструктивних особливостей, розмірів, армування. Масштаб ескізу 

приймається залежно від виду виробу: від 1:25 до 1:50. 

2 Характеристика конструктивного елементу: призначення, вид і клас 

розчину, бетону, об’єм, маса, розпалубна і передавальна міцність, вид 

арматури, витрата матеріалу, технологічні властивості бетонної суміші, вид 

оздоблювальних матеріалів тощо. 

3 Характеристики вихідних матеріалів з переліком стандартів, яким 

вони мають відповідати, наявні відхилення від вимог стандартів. 

4 Розрахунок витрат матеріалів на приготування 1 м3
 бетонної суміші. 

5 Поопераційний графік виробничого процесу із зазначенням переліку 

всіх операцій, їхньої послідовності, тривалості, норм часу на їхнє виконання, 

кількості, професій та розрядів виконавців. 

6 Опис технологічного процесу з наведенням докладного опису 

технологічних операцій на всіх переділах, об'єктів та методів контролю якості, 

методів ремонту, правил техніки безпеки, заходів щодо забезпечення 

протипожежної безпеки. 

7 Графік виконання робіт відповідно до кожної з захваток. 

8 Склад бригади. 

9 Режими та способи догляду за бетоном, який затвердіває. 



 17 

4.2.5.7 Проектування поста виготовлення арматурних каркасів 

 

У навчальних цілях арматурний пост проектується з метою забезпечення 

випуску каркасів для однієї-двох конструкцій з продуктивністю, яка забезпечує 

все будівництво. Відповідно до робочих креслень арматурних виробів 

здійснюється вибірка арматурних виробів, які мають бути виготовлені, 

складається перелік необхідних технологічних операцій. Далі обирається тип і 

кількість обладнання, яке забезпечує їхнє виробництво з урахуванням 

необхідної продуктивності. Пости в плані розміщуються з урахуванням вимог 

потокової організації праці. Розраховуються потреби для створення 

оперативних запасів вихідних матеріалів і можливість їхнього зберігання на 

приоб'єктному складі, визначається склад бригад з виконання всіх необхідних 

операцій. 

 

4.3 Наукові дослідження 

 

Розділ «Наукові дослідження є обов'язковим розділом кожного 

комплексного курсового проекту. Наукове дослідження може бути проведеним 

щодо одного з розділів проекту. Конкретну тему кожного з розділів проекту, в 

тому числі й наукових досліджень, визначає керівник комплексного курсового 

проекту. Розділ «Наукові дослідження» комплексного курсового проекту має 

структуру, яка відповідає вимогам, що ставляться до науково-технічного 

документу, і знаходиться в тій частині пояснювальної записки, яка відповідає 

темі. 

Виконане наукове дослідження, яке являє собою окремоий розділ, має 

таку структуру: 

1 Короткий аналітичний огляд літератури на тему дослідження. 

2 Характеристика об'єкта досліджень. 

3 Обрання й обґрунтування методів дослідження. 
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4 Результати та аналіз експериментальних або теоретичних 

досліджень. 

5 Економічна ефективність результатів досліджень. 

6 Висновки та рекомендації. 

 

4.5 Архітектурно-будівельна частина 

 

У даному розділі наводиться характеристика будівель і споруд, 

зазначених на генплані підприємства. При цьому описується будова основ, 

фундаментів, конструктивне рішення основного виробничого корпусу (розміри 

і число прольотів, висота та довжина цеху, конструктивне рішення стін, вікон 

(колон), перекриттів і покриття, покрівлі тощо). Наводяться дані щодо видів 

матеріалів і виробів для стін, щодо скління, вентиляції, несучих конструкцій 

каркасу будівель, влаштування покрівлі, забезпечення теплоізоляції, 

водопроводу, влаштування підлог, обробки зовнішньої і внутрішньої поверхонь 

елементів будівлі тощо. 

Обґрунтовується або описується наявність і влаштування температурних 

швів, протипожежних стін-перегородок, зв'язків жорсткості, аераційних і 

освітлювальних ліхтарів, пожежних сходів і маршів тощо. 

Описується пристрій шляхів і обслуговуючих майданчиків, пристосувань 

для внутрішньоцехового підйомно-транспортного устаткування. 

 

4.6 Висновки про виконання розділу 

 

Під час виконання кожного пункту, підрозділу та розділу комплексного 

курсового проекту формулюються узагальнюючі висновки. По завершенню 

виконання розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини проекту 

формулюються загальні висновки та висновок щодо основних положень 

комплексного курсового проекту. 
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Загальні висновки мають висвітлювати досягнення поставленої мети, 

сформулюваної в темі проекту й ступінь досягнення поставленоїмети. В 

загальних висновках повмнні висвітлюватись корисність, новизна проектних 

рішень, їхнє застосування та необхідність, у тому числі відомості про їхнє 

впровадження у виробництво. 

 

4.7 Список використаних джерел інформації 

 

Під час роботи над темою комплексного курсового проекту магістри 

повинні використовувати підручники, навчальні посібники, монографії, наукові 

журнали, збірники статей і доповідей на науково-технічних конференціях, 

методичні розробки викладачів, нормативні документи тощо. 

За використання тексту, рисунків, даних таблиць, висновків та іншої 

інформації з вище наведених джерел інформації в дипломному проекті (у 

записці, на кресленнях) мають бути посилання на авторів і назви джерел 

відповідно до вимог стандартів щодо оформлення звітів (рукописів) і 

бібліографічного опису джерел інформації. 

У заключному розділі пояснювальної записки наводиться інформація 

щодо назв та авторів усіх використаних джерел інформації під порядковим 

номером, присвоєним студентом відповідно до міри обробки й використання 

джерела. Номери джерел у списку та посилання в матеріалах розділів 

дипломного проекту мають збігатися. 

Список нормативних документів наводиться після інших джерел 

інформації, яким присвоюються порядкові номери під якими виконуються 

посилання. При цьому допускається також наводити скорочене позначення 

нормативного документа, наприклад ДСТУ, ДБН і т.ін. 
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5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ 

ТЕХНІКИ 

 

У процесі проектування виникає необхідність у виконанні великої 

кількості розрахунків, рішень ряду оптимізаційних задач і виконання технічних 

креслень, які доцільно виконувати за допомогою електронно-обчислювальної 

техніки. За погодженням з керівником проекту визначається завдання або група 

завдань, які можна реалізувати за допомогою комп'ютерного забезпечення. Під 

час вирішення оптимізаційних задач наводиться опис їхньої постановки та 

розв'язання в такому вигляді: 

1) загальна характеристика завдання; 

2) математична модель задачі; 

3) математичний метод розв'язання задачі; 

4) опис вихідної інформації; 

5) результати розрахунків; 

6) характеристика програми розрахунку. 

Опис завдання оформляється як окремий параграф того розділу проекту, 

щодо якого його виконано. 

Загальна характеристика завдання складається з короткого опису сутності 

завдання, цільового призначення, зазначення періодичності його виконання, 

обмежень за термінами та достовірністю результатів. 

Математична модель задачі подається у вигляді формул, які 

використовуються під час її розвязання з описом прийнятих у формулах 

умовних позначень. Для оптимізаційних задач наводяться цільова функція та 

прийняті обмеження. 
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91 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої 

густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності. 

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

визначення міцності по контрольних зразках. 

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

підбору складу. 

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

визначення деформацій усадки та повзучості. 

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

визначення призматичної міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. 
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96 ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація 

і загальні технічні вимоги. 

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

Радіоізотопний метод визначення середньої густини. 

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

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

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

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

питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 

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

визначення опору паропроникненню. 

102 ДСТУ Б В.2.7-274:2011 Добавки для цементів. Класифікація (ГОСТ 

24640-91, MOD). 

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

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

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

MOD). 

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

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

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

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

 

 Таблиця А 1 – зміст розділу комплексного курсового проекту для 

змістовного модуля «Технологія виробництва монолітних залізобетонних 

конструкцій» 

 

1 Вступна частина 

1.1 Техніко-економічне обґрунтування будівництва (спорудження) споруди 

1.2 Вихідні дані для проектування 

1.3 Характеристика продукції, яка випускається 

2 Технологічна частина 

2.1 Розробка технології спорудження споруди 

2.2 Режим роботи будівництва та його окремих підрозділів 

2.3 Вибір сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів для 

спорудження конструкцій, їхні технічні характеристики 

2.4  Підбір складу бетону для спорудження споруди, номенклатури 

бетонного заводу, розрахунок потреб у бетонній суміші, складання 

матеріального балансу 

2.5 Розрахунок технологічних переділів 

2.5.1 Проектування бетонозмішувального цеху для обслуговування 

будівництва 

2.5.2 Вибір типу та розрахунок потреби в опалубці, обґрунтування технології 
і темпу спорудження конструкцій 

2.5.3 Вибір типу, визначення потреби в пристроях для забезпечення твердіння 

бетону в конструкціях в різні пори року 

2.5.4 Розрахунок площ приоб'єктних складів 

2.5.5 Поопераційний контроль якості бетону в конструкціях 

2.5.6 Складання технологічної карти на спорудження основних конструкцій 

2.5.7 Проектування поста виготовлення арматурних каркасів 

3 Наукові дослідження 

4 Архітектурно-будівельна частина 
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Навчальне видання 

 

Методичні вказівки до виконання розділу комплексного курсового 

проекту з дисципліни «Теорія і практика виробництва будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій» (блок «Технології виробництва конструкцій з 

монолітного бетону») для студентів спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів». с. 
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