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Рецензенти: Черепенко О.Л. головний інженер ВАТ “Стікон”         
            Програмою курсу "Основи технології стінових та теплоізоляційних 

матеріалів" передбачено вивчення  технології виробництва стінових та теплоізоляційних 

матеріалів. Проведення курсового проекту спрямовано на закріплення теоретичного 

матеріалу про місце і роль стінових і ізоляціонних матеріалів в будівництві, їх 

властивості, сировинну базу, технології виробництва, техніко-економічну ефективність 

прийнятих рішень. 
 

У методичних вказівках наведені загальні відомості про стінові та 

теплоізоляційні матеріали та послідовність проектування заводу, цеху, 

технологічної лінії по виробництву одного з цих видів продукції..            

Наводяться завдання до курсової роботи. 

 

 

     Відповідальний за випуск завідуючий кафедрою виробництва 

будівельних виробів і конструкцій д.т.н., професор Вировой В. M. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вступ 

 

Основною метою проведення курсового проекту за курсом «Основи 

технології стінових та теплоізоляційних матеріалів» є  закріплення знань про 

стінові та теплоізоляційні матеріали та вміння майбутніх спеціалістів 

проектування підприємств з виготовлення продукції зі стінових чи 

теплоізоляційних матеріалів, впровадження  нових наукових розробок при їх 

виробництві. Це дозволить підприємству випускати  якісну продукцію з 

мінімальними ресурсними витратами. Впровадження нових розробок  дає 

можливість підприємству зменшити вартість виробів. Для цього потрібне 

знання нормативних умов, необхідних при проектуванні технологічних 

процесів при виготовленні виробів.  

Загальні вказівки 

Тематикою курсового проекту передбачене виробництво одного їз видів 

стінових матеріалів (газо- або пінобетону, легкого бетону, силікатної чи 

керамічної цегли, арболітобетону, гіпсобетону), чи теплоізоляційних 

(ніздрюватий бетон, полімерні матеріали, мінеральна або скляна вата, 

піноскло).  

Мета курсового проекту  -  проектування технології, вибір способів і 

режимів виробництва, розрахунки техніко-економічних показників і їх 

порівняння, розробка рекомендацій по удосконаленню та реконструкції 

старого виробництва. Для цього повинна широко використовуватися  

комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів, 

забезпечуватися зниження витрат енергетичних ресурсів, а також досягатися 

високі техніко-економічні показники. 

Склад курсового проекту й послідовність розробки 

Курсовий проект складається з пояснювальної записки обсягом 15-20 

сторінок. Пояснювальна записка передбачає розрахунки всіх технологічних і 

конструктивних розв'язків. Пояснювальну записку пишуть ясно й 



розбірливо, від руки або в електронному варіанті на одній стороні аркуша. 

Наприкінці записки розміщують список літератури. 

Відповідно до отриманих розрахунків на аркуші розміром 3-А чи 4-А 

відтворюють цех по виробництву, відповідних до завдання виробів (план, 

поздовжній і поперечні розрізи) або технологічну схему виробництва, або 

технологічну карту на виріб, що випускається.  

Правила оформлення курсової роботи 

 

Об'єм розрахунково-пояснювальної записки повинен, складаючи 

20...25 сторінок рукописного тексту.  

Розрахунково-пояснювальна записка оформляється на одній стороні 

стандартного листа А4 (297x210мм). Ліворуч кожного листа залишають 

поле шириною не менше 20 мм для палітурки або брошурування. Відстань 

від інших трьох сторін листа до тексту складає в середньому 10 мм. 

Порядкові номери частин (розділів) визначають арабськими цифрами 

з крапкою. Підрозділам також дають порядкові номери, які складаються з 

номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу 

ставлять крапку. 

Малюнки, формули і таблиці нумеруються послідовно в межах 

розділу арабськими цифрами, При цьому їх номери складаються з номера 

розділу і порядкового номера малюнка, формули, таблиці, розділених 

крапкою. 

Тематичні заголовки частин і розділів, записані прописними буквами, 

мають бути короткими, відповідати змісту. Крапка у кінці заголовка не 

ставиться, перенесення слів в заголовках не допускаються. Якщо заголовок 

складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Сторінки розрахунково-

пояснювальної записки нумерують. Таблицям і малюнкам дають тематичну 

назву. 

У тексті рекомендується у відповідних місцях давати посилання на 

використану літературу, на креслення проекту і формули. Посилання на 



літературу розміщують в квадратні дужки, посилання на порядковий номер 

формули в круглі. Розрахункові формули також мають посилання на 

джерело, а усі параметри, що входять у формулу, розшифровуються в 

експлікації з обов'язковою вказівкою розмірності і найменування фізичної 

величини. Розмірність одного і того ж параметра витримується незмінною 

по усій розрахунково-пояснювальній записці. Після підстановки у формулу 

чисельних значень параметрів отримують остаточний результат. Усі 

розрахунки супроводжуються ескізами, схемами і епюрами. 

Завдання на курсову роботу видається кожному студенту 

індивідуально. 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити наступні 

елементи: титульний аркуш; завдання на курсовий проект; зміст: вступ; 

технологічну частину, техніку безпеки та охорони праці, техніко-економічні 

показники, висновки; список використаної літератури. 

 

  



Загальні відомості про стінові та теплоізоляційні матеріали 

Стінова конструкція – це вертикальна огорожа, яка розділяє 

приміщення та відокремлює її від зовнішнього середовища. В залежності від 

ступеня сприймання навантаження стіни можуть бути несучими, 

самонесучими та ненесучими. 

Несучі стіни  сприймають навантаження від інших частин будівлі 

(перекриття, даху ) і разом із власною вагою передають її фундаменту. 

Самонесучі стіни спираються на фундамент,але несуть навантаження 

тільки від власної ваги. 

Ненесучі (навісні ) стіни є огорожами, що спираються на кожному 

поверсі на елементи каркаса будівлі і сприймають власну вагу в межах 

одного поверху. 

Функціями стінових конструкцій незалежно від її виду є 

забезпечення потрібної міцності, жорсткості,довговічності споруд; 

створення комфортних умов у приміщеннях. До останньої функції 

наближаються архітектурно – художні властивості стінових конструкцій. Ці 

властивості повинні позитивно впливати на психологічний стан і свідомість 

людей. 

Комфортні умови включають такі складові : 

- Простір, який потрібен для зручного відпочинку або 

діяльності людини, розміщення обладнання; 

- Стан повітряного середовища, яке характеризується 

запасом чистого повітря для дихання з оптимальними параметрами 

температури, вологості і швидкості його руху; 

- Звуковий режим, який відповідає функціональному 

призначенню приміщення ; 

- Світловий режим,який забезпечує необхідні умови роботи 

органів зору. 



Перша і остання умови мають бути враховані при розробці об’ємно – 

планувальних вирішень будівель. Решта умов пов’язані з конструкцією стін, 

її властивостями. 

З наведеного вище випливає, що стіна має конструкційні , 

теплоізоляційні, гідроізоляційні, акустичні, оздоблювальні функції. 

Розглянемо призначення кожної з них. 

Несуча ( конструкційна ) функція стіни – забезпечення потрібних 

геометричних розмірів всієї споруди, її сталість, а також забезпечення її 

довговічності. Стіна може мати контакт із зовнішнім середовищем, тому 

конструкційний матеріал повинен не тільки сприймати експлуатаційні 

навантаження (вітер, дощ, сніг, землетрус тощо ), але й створювати умови 

для довговічного існування інших елементів стінової конструкції, бути 

екологічно безпечним. 

 

Теплоізоляційна функція стіни – забезпечення оптимальних 

параметрів температури, вологості та швидкості руху повітря за рахунок 

регулювання теплового балансу в приміщенні, а також –повітро, паро 

проникливості стінових конструкцій. В цілому комплекс визначає 

комфортні умови в приміщенні . Частково ці параметри регулюються також 

за рахунок використання оздоблювальних матеріалів. 

Необхідний тепловий баланс у приміщенні встановлюється за 

наявності мінімального переносу теплоти в будинку за рахунок 

використання стінових конструкцій з високими тепло ізолюючими 

властивостями. 

Як відомо з теплотехніки, процес перенесення теплоти від більш 

нагрітого тіла до менш нагрітого ( теплопередача ) може здійснюватися 

декількома способами: конвекцією,тепловим 

випромінюванням,теплопровідністю. 



Конвекція – це процес перенесення теплоти за рахунок переміщення 

речовини в просторі. Цей вид теплообміну характерний для рухливих рідин і 

газів. 

Теплове випромінювання – процес перенесення теплоти 

електромагнітними хвилями низької частоти, які мають суцільний спектр. 

Теплопровідність – процес перенесення теплової енергії від більш  

теплих до менш теплих тіл при їх безпосередньому контакті. В результаті 

цих процесів відбувається вирівнювання температур. 

Реальне тепло перенесення , яке відбувається в будівельних 

огороджувальних конструкціях,поєднує всі ці види теплопередачі. 

Найважливішою теплофізичною характеристикою матеріалів є 

коефіцієнт теплопровідності. Він виражає пропорційність вектора щільності 

теплового потоку до градієнта температури. У випадку ізотропних тіл цей 

процес описується законом Фур’є : 

q = -λ*gradT, (1.1) 

       де λ – коефіцієнт теплопровідності,  який не залежить від gradT ; 

       Т- температура. 

Коефіцієнт теплопровідності тепло ізолюючих матеріалів змінюється 

в широких межах : від 0,02Вт/(м*°C) для повітря до 0,2 Вт/(м*°C) для 

композиційних матеріалів , що відкриває значні можливості для 

використання різних речовин і їх поєднань для отримання матеріалів з 

потрібними теплоізоляційними властивостями. 

 

Пояснювальна записка 

1. Вступ 

У вступі необхідно провести загальний  аналіз стану виробництва 

будівельної індустрії в цілому та способів виробництва обраного виду 

продукції. Вказати на достоїнства та   недоліки. Обґрунтувати необхідність 

проектування та будівництва виробництва. Перелічити можливі рецептурно-

технологічні розв'язки, спрямовані на модернізацію виробництва з 



поліпшенням якості продукції, що випускається, або поліпшення техніко-

економічних показників. 

2.Технологічна частина 

2.1. Номенклатура 

У цьому розділі приводиться опис типу виробу, його конструктивна 

характеристика (ескіз виробу із вказівкою габаритних розмірів), 

функціональне призначення  в будинку або споруді. Функціональне 

призначення виробу. Для обґрунтування цього потрібно привести основні 

вимоги нормативних документів по показникам якості (густину, міцність, 

несучу здатність, клас бетону, теплопровідність, морозостійкість, вологість 

та ін.). 

2.2. Режим роботи 

Режим роботи підприємства характеризується кількістю робочих днів в 

році, кількістю змін в добу, тривалістю зміни в годинах. 

При визначенні режиму роботи підприємства слід ураховувати та 

приймати:  

- кількість робочих днів за рік – 246-262; 

- кількість робочих днів з розвантаження матеріалів і відвантаженням 

готової продукції; 

- кількість робочих змін у добу від т однієї до трьох; 

- тривалість робочої зміни в годинах ( не більш 8); 

-річний фонд роботи в годинах основного технологічного устаткування;  

- річний фонд експлуатаційного часу в годинах з урахуванням 

коефіцієнта використання технологічного устаткування – 0,87-0,92. 

Дані звести в таблицю 

Таблиця 1. Режим роботи підприємства 



№ 

п/п 

Найменування цехів, 

відділень, операцій 

Кількість 

робочих 

днів за 

рік 

Кількість 

змін у добу 

Тривалість 

зміни, 

годин  

Річний 

фонд 

робочого 

часу, 

годин 

Річний 

фонд 

експлуатаці

йного часу, 

годин 

1 Склад сировинних 

матеріалів 
     

2 Формовочне 

відділення 

     

3 Теплова обробка      

4 Склад готової 

продукції 

     

 

 

2.3. Програма випуску виробів 

 

Річна потужність заводу вказується в завданні на проектування. На 

підставі річної потужності та обєму виробу, що випускається, здійснюють 

розрахунок продуктивності підприємства за рік, добу, зміну, годину в 

кубічних метрах і штуках. 

Результати розрахунків зводять у таблицю. 

 

 

 

 

Таблиця 2. Продуктивність підприємства 



№ 

п/п 

Найменування 

продукції 

Продуктивність 

в рік за добу в зміну за годину 

м
3
 шт м

3
 шт м

3
 шт м

3
 шт 

          

 

2.4. Сировинні матеріали 

Необхідно дати в цьому розділі докладну характеристику 

застосовуваних сировинних матеріалів і основних вимог до них: вид і марку 

в'яжучого, істину і середню густину. Склад і фракційність заповнювачів, їх 

фізико-механічні влпстивості , добавки  та ін. 

Вібір та розрахунки складу бетонів чи інших матеріалів виконують за 

стандартними методиками [ ].  

Потреба підприємства в сировинних матеріалах 

Найменування 

матеріалу 

Витрати матеріалів 

в годину в зміну в добу в рік 

     

     

     

     

 

2.5. Вибір способу виробництва: 



Необхідно описати способи виробництва (агрегатно-поточий, 

конвеєрний, касетний, стендовий) вказанного в завданні виробу. Техніко-

економічно обгрунтувати  причини обраного  способу виробництва. 

Вибір способу виробництва залежить від номенклатури виробів, річної 

програми. 

Показниками для порівняння при виборі способу виробництва можуть    

бути: 

- ступінь поточності виробництва; 

- механізація трудових процесів; 

- автоматизація й контроль виробництва; 

- вартість технічного обладнання; 

- підвищена продуктивність праці. 

- проектування складу вироляємої продукції. 

 

2.6. Організація й розрахунки складів 

 

Склади повинні забезпечити вивантаження, приймання, зберігання, 

видачу матеріалів і відповідати технологічній схемі роботи підприємства. На 

складах повинен бути запас матеріалів, що гарантують безперервну роботу 

цеху або заводу. 

Ємність складів сировинних матеріалів залежить від виду 

транспорту, що доставляє сировину. Якщо сировина доставляється 

автотранспортом, то ємність складів повинна забезпечувати безперервну 

роботу підприємства на протязі  6-7 діб, а при доставці залізничним 

транспортом 7-10 діб безперервної роботи підприємства. 

 



Склади зберігання в'яжучих матеріалів, цементу чи вапна повинні бути 

ємністю, яка забезпечує 7-10 добову потребу підприємства. 

Ємність складів для зберігання арматурної сталі повинні забезпечувати 

запас на 20-30 діб роботи. 

Склади можуть застосовуватися відкриті й закриті залежно від виду 

сировинних матеріалів. 

Необхідна площа складу сипучих матеріалів розраховується  за формулою:. 

F = 2 h∙ L / tg α 

Де: L -  довжина складу, м; 

 

h - висота складування матеріалу, м; 

α - кут природнього укосу матеріалів у штабелі. Довжина складу 

визначається по формулі укосу заповнювачів 45ᵒ; 

L= G/h
2
K3 

Де: G - запас матеріалів на складі, м3 

         h
2 - 

висота складу, м; 

         K3 - коефіцієнт заповнення складу = 0,8 - 0,9. 

Площу складу заповнювачів можна визначити з розрахунку запасу 

матеріалів і прийнятої норми укладання їх на 1м2 площі. Для 

механізованого відкритого складу на 1м
2
 його площі при висоті штабеля 5-6 

можна розмістити від 3 до 4м
3
 заповнювачів.  

Площа може бути розрахована по формулі: 

F= 2Lh, м
2
. 



Для зберігання в'яжучих матеріалів застосовують бункерні й силосні 

склади. Кількість матеріалів визначають по формулі: 

G = G1∙n 

G - середньодобова витрата матеріалу, м3 

n - кількість розрахункової доби запасу матеріалу.  

Склади силосні являють собою металеві або залізобетонні баки 

ємністю: 10, 50, 100, 250, 500, 750 тонн кожна 

2.7. Технологічна схема виробництва 

Технологічна схема відображає характер і послідовність виробничих 

операцій у процесі переробки сировинних матеріалів, виходячи з обсягу 

виробництва, якості сировинних матеріалів, палива визначає види теплових 

агрегатів, технологічного й транспортного устаткування. 

Обрану технологічну схему виробництва слід описувати із подання 

на завод або цех основного (по об’єму) сировинного матеріалу й послідовно 

описують усі переробні машини й апарати, а також усі види  транспорту, що 

переміщають його від попереднього апарата до наступного. 

Якщо у виробництві бере участь два й більше видів сировинних 

матеріалів, опис руху та технологічного обладнання доводять до зустрічі 

цього матеріалу з наступним, після чого приступають до опису руху іншого 

до зустрічі з першим і т.д. до готової продукції. 

При описі складів, силосів і бункерів необхідно вказати як, якими 

механізмами їх будуть завантажувати й розвантажувати. 

Принцип роботи обладнання слід давати тільки у випадку 

застосування нестандартного обладнання. 



Технологічна схема повинна давати уяву послідовності руху вихідної 

сировини. 

 

2.8. Вибір устаткування та теплових установок 

 

Для основного устаткування обґрунтувати вибір і розрахувати його. 

Для вибору й розрахунків устаткування вихідними є продуктивність 

окремих технологічних операцій. Усі розрахунки слід робити з урахуванням 

послідовності установки їх у технологічному потоці від подачі сировини до 

виходу готової продукції. 

Розрахунки устаткування починаються з визначення для кожної 

машини часової або змінної продуктивності, що забезпечує задану 

продуктивність цеху або заводу. 

В відповідних довідниках підбирають обладнання із продуктивністю 

рівної або більшої в порівнянні з необхідною. 

Кількість машин розраховують по формулі: 

М = Псм· час / Рсм · Кn 

М -  кількість машин, шт; 

Псм. година. - змінна або часова продуктивність цеху, заводу або 

технологічної лінії; 

Рсм – змінна або часова продуктивність машин обраного типу; 

Кn -  коефіцієнт використання устаткування за часом. 

Кількість форм визначається по формулі: 

N = П·Кр/ В · Т · Коб. 



П - річна продуктивність; 

Т - розрахункова кількість робочих днів у році; 

У - місткість однієї форми; 

Коб - коефіцієнт оборотності; 

Кр – коефіцієнт, враховуючий кількість форм у ремонті, Кр = 1,05. 

Після підпору устаткування проводиться його коротка 

характеристика, Отримані дані зводяться в табл. 

Відомість устаткування 

№ Найменування 

устаткування 

Марка 

коротка 

характеристи

ка 

Кількість Потужність 

двигуна, 

кВт 

Коэф. 

викор

истна

ння. 

    одного загаль

на. 

 

 

3. Техніка безпеки й охорона праці 

При розробці курсового проекту слід указати, які вимоги по техніці 

безпеки й протипожежній техніці були враховані при  проектуванні даного 

підприємства. Як вирішені заходи щодо зниження запилення й загазованості 

приміщень, освітленості робочих місць необхідних для  нормального 

обслуговування механізмів і теплових установок. Як ураховуються вимоги 

відносно розташування побутових приміщень. Які заходи прийняті для 

безпеки роботи в цеху і які передбачені протипожежні заходи. 

Необхідно звертати особливу увагу на дотримання достатньої 

ширини проходів і проїздів при компонуванні устаткування. 



Для вантажного автотранспорту ширина проїзду 3,5м, цеховий 

транспорт- не менш 2м, ширина головного цехового проходу 1.5м. При 

розташуванні проїздів у робочих місцях ширина їх збільшується і становить 

не менше 0,8м. 

4. Техніко-економічні рішення 

 

В цьому розділі необхідно висвітити ті рецептурно-технологічні 

пропозиції які запроектовані в тематиці курсового проекту.  

Нинішня економічна ситуація обумовила необхідність переоцінки 

матеріально–сировинної та енергетичної бази будіндустрії з метою 

раціоналізації її використання. Одним зі шляхів досягнення зазначеної мети 

є широке застосування у будівництві ефективних стінових та 

теплоізоляційних матеріалів.  

Для порівняння прийнятих в курсовому проекті рішень необхідно 

навести їх техніко-економічну ефективність. На оснві розрахунків складу 

витрат матеріалів та витрат електроенргії на одиницю виробу продукції 

розрахувати її собівартість. 
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Одесская Государственная академия 

строительства и архитектуры 

 
Кафедра «Производство строительных изделий и конструкций» 
 

ЗАДАНИЕ 

на расчетно-графическую работу по основам технологии стеновых, отделочных и 

изоляционных материалов 

 

Студент __________________________________группа ________________ 

1. Объект проектирования  _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Годовая производительность _____________________________________ 

3. Номенклатура изделий __________________________________________ 

4. Сырьевые материалы ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Дополнительные указания: 

5.1. Средняя плотность бетона ______________________________________ 

5.2. Способ активизации твердения __________________________________ 

5.3. Прочие ______________________________________________________ 

 

Состав РГР: 

1. Пояснительная записка должна содержать: 

А) титульный лист 

Б) бланк заданий 

В) введение ………………………………………………………………1-2 стр 

Г) технологическая часть …………………………………………….10-12 стр 

Д) описание принятого способа контроля ……………………………….1 стр 

Е) указания по технике безопасности 

     и противопожарные мероприятия …………………………………..3-4 стр 

Ж) перечень использованной литературы ……………………………..0,5 стр 

З) содержание …………………………………………………………...…1 стр 



 

Дата выдачи задания ______________ Дата сдачи проекта ______________ 

 

Руководитель проекта:                                                        доц. Мартынов В.И. 

 


