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ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ 

 

Ці норми поширюються на пректування технологій нових та таких, що 

реконструюються, підприємств, цехів для виготовлення армованих і неармованих 

збірних виробів з важких і легких бетонів (далі - виробів), а також на 

проектування технологій окремих виробництв, самостійних бетонозмішувальних, 

розчинозмішувальних та арматурних цехів чи відділень. 

Під час проектування технологій підприємств і цехів, у котрих формування виробів 

здійснюється методами центрифугування, віброгідропресування і вібропрокату або 

виготовляються вироби, до яких ставляться особливі вимоги з довговічності, 

морозостійкості і водонепроникності (шпали, мостові конструкції, труби тощо), 

окрім вимог цих норм необхідно керуватися додатковими вимогами, що установлені 

відповідними державними і відомчими нормативними документами та іншою технічною 

документацією. 

Виробництва, що включають нові технологічні рішення і обладнання, слід 

проектувати з використанням технологічних регламентів, погоджених замовником і 

проектувальником у завданні на проектування. 

Норми призначені для інженерно-технічних працівників проектних і виробничих 

організацій, експертів технологічної частини проектів підприємств з виробництва 

збірних бетонних та залізобетонних виробів. 

Норми не поширюються на проектування підприємств, що виготовляють вироби з 

ніздрюватого та силікатного бетонів. 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Ці норми вміщують обов'язкові вимоги, рекомендовані та інформаційні 

положення. 

1.2 Дотримання обов'язкових вимог забезпечує виробництво якісної продукції, 

створення необхідних умов для охорони праці та захисту навколишнього середовища. 

Обов'язкові вимоги є основою для проведення експертизи технологічної частини 

проектів. 

1.3 Рекомендовані положення можуть стати обов'язковими під час узгодження їх 

замовником з проектною організацією. Вони можуть бути викладені в особливих 

умовах завдання на проектування або у вихідних даних, у протокольних рішеннях, 

складених у процесі проектування. 

1.4 Обов'язкові вимоги в тексті норм виділені жирним шрифтом. 

1.5 При проектуванні підприємств з виробництва виробів слід враховувати 

вказівки   ДБН А.3.1-7-96, СНІП ІІІ-4-80, "Системи стандартів безпеки праці", 

дотримуватись вимог норм охорони навколишнього середовища, санітарних норм, норм 

вибухової, пожежної та вибухопожежної безпеки, що викладені у відповідних чинних 

нормативних документах. 

1.6 До складу самостійних великих підприємств із виробництва виробів звичайно 

входять такі підрозділи: 

- адміністративно-побутовий корпус; 

- прохідна, вагова; 

- склад заповнювачів; 

- склад цементу і золи-винесення; 

- склад і відділення приготування хімдобавок до бетонів; 

- склад емульсолу і відділення приготування мастил для форм; 

- склад арматурної сталі; 

- склад вапна та вапногасильне відділення; 

- склад готової продукції та відходів виробництва; 
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- матеріально-технічний склад; 

- бетонозмішувальний (розчинозмішувальний) цех; 

- арматурний цех; 

- формувальний цех; 

- лабораторія; 

- відділ технічного контролю; 

- ремонтно-будівельний цех; 

- ремонтно-механічний цех; 

- електроцех; 

- зарядні станції; 

- паросиловий цех (котельня, компресорна); 

- газорозподільний пункт; 

- цех вантажопідіймальних механізмів; 

- гараж (автомобілі, електрокари).  

При наявності кооперації або інших умов склад підприємства визначають з 

їх урахуванням. 

2 СКЛАДИ ЗАПОВНЮВАЧІВ 

2.1 Кількість та місткість відсіків (ємкостей) визначають залежно від 

кількості видів та фракцій заповнювачів, що використовуються на підприємстві, а 

також від продуктивності підприємства і способу постачання заповнювачів. Для 

кожної фракції та кожного виду заповнювача необхідно мати не менше однієї 

ємкості. 

При постачанні заповнювачів залізницею ємкість для однієї фракції 

заповнювача кожного виду приймають не менше 120 м3. 

2.2 Максимальна висота штабелів при вільному падінні крупних заповнювачів не 

повинна перевищувати 12 м, а при складуванні дрібних заповнювачів -15 м. 

2.3 Обсяги запасів заповнювачів регламентуються завданням на проектування. 

2.3.1 Рекомендований запас заповнювачів на заводських складах при їх 

надходженні: 

- залізницею і водним транспортом, розрахункова робоча доба      до 10, 

- автомобільним транспортом, те саме                                                

до 7.  

Навігаційні запаси передбачають на міжнавігаційний проміжок 

часу. 

2.3.2 Рекомендований запас декоративного заповнювача при постачанні: 

а) залізницею: 

- розсипом у вагонах - не менше двох вагонів або 120 м3; 

- у контейнерах, розрахункова робоча доба                                       

до 10; 

б) автотранспортом, те саме                                                                      

до 7. 

Для кожного виду декоративного заповнювача передбачають не менше однієї 

ємкості. 

2.4 Кут природного укосу заповнювачів при відсипанні у штабель складає 0,698 

рад. (40°). 

2.5 Максимальний кут нахилу стрічкових конвеєрів з гладкою стрічкою прймають 

для подавання: 

- щебеню і піску                                                                                   

0,314 рад. (18°); 

- гравію і керамзитового гравію                                                      

0,227-0,262 рад. (13-15°). 

2.6 Найменший кут нахилу металевих течок та стінок бункерів без використання 

спонукачів вивантаження приймають для: 

- щебеню, гравію, керамзитового гравію                                       

0,872 рад.(50°); 

- піску                                                                                                    

0,96 рад.(55°); 

- золошлакової суміші, піску і щебеню зі шлаків                        

1,047 рад.(60°). 
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2.7 Розрахункова початкова температура заповнювачів при розрахунковій 

температурі зовнішнього повітря у холодний період року складає: 

- 258 К (мінус 15°С) при 243 К (мінус 30°С); 

- 263 К (мінус 10°С) при 253 К (мінус 20°С). 

2.8 Найменша допустима температура заповнювачів на виході зі складу повинна бути 

не менше  278 К (5°С). 

2.9 Обладнання, яке транспортує матеріали, що пилять, повинно бути 

зблоковане з аспіраційними системами. 

2.10 Відкриті завантажувальні прорізи бункерів повинні бути огороджені по 

периметру. 

2.11 3 боку завантаження бункера автотранспортом належить передбачати відбійний 

брус заввишки не менше 0,4 м. 

2.12 Ширина проходів для обслуговування конвеєрів повинна бути не менше, м: 

- для конвеєра, що обслуговується з одного боку                      - 

0,7; 

- між паралельно установленими конвеєрами                           - 

1,0. 

2.13 Ширина проходів для монтажу і ремонту конвеєрів повинна бути не менше 0,7 

м. 

2.14 Висота проходів уздовж конвеєрів повинна бути не менше 1,8 м. 

2.15 Для відкривання і закривання люків піввагонів під час вивантажування 

заповнювачів слід передбачати спеціальні пристрої, що дозволяють працюючим 

знаходитися на безпечній відстані. 

2.16 Для запобігання змерзанню заповнювачів, склади обладнують паровими 

регістрами, а для відновлення сипкості заповнювачів, що змерзлися - 

розпушувальними машинами різних видів. 

З СКЛАДИ ЦЕМЕНТУ І ЗОЛИ-ВИНЕСЕННЯ 

3.1 Зберігання цементу і золи-винесення слід передбачати окреме за видами і 

марками. Система транспортування золи і цементу на склад та зі складу повинна 

виключати можливість їх змішування. 

3.2 Кількість ємкостей для цементу повинна бути на одну більше від потрібної 

кількості видів і марок цементу. 

3.3 Запас кожної марки цементу і золи-винесення при постачанні залізницею 

приймають за обсягом не менше двох вагонів або 120 т. 

3.4 Запас цементу та золи-винесення на складі (в силосах) установлюється 

завданням на проектування і рекомендується при постачанні: 

- залізницею, розрахункова робоча доба до 10 (не менше двох вагонів або 

120 т); 

- автотранспортом, те саме             до 7; 

- запас декоративного цементу, те саме до 30. 

3.5 Коефіцієнт заповнення ємкостей приймають не менше 0,9. 

3.6 Найменші кути нахилу, рад (°): 

- течок та днищ конічних без спонукання                                          

1,047 (60); 

- днищ конічних, покритих аеруючими елементами, розтинів 

і укосів плескатих днищ та силосів, частково покритих  

аеруючими елементами                                                                      

0,872 (50); 

- аераційних доріжок до донних або бічних вивантажувальних  

   люків,суцільно покритих аеруючими елементами                        

0,262 (15); 

- аерожолобів                                                                                             

0,087 (5). 
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3.7 Силоси і бункери для зберігання цементу і золи повинні бути обладнані 

пристроями для уловлювання пилу під час завантажування та вивантажування. 

Очищення запиленого повітря, що викидається в атмосферу, слід передбачати 

відповідно до вимог  ДНАОП 0.03-3.20-90. 

3.8 Верх силосів повинен бути огороджений по периметру. Висота захисного засобу 

не менше 1 м з суцільною металевою обшивкою по низу огорожі заввишки 0,15 м з 

додатковою огороджувальною планкою на висоті 0,5 м від настилу. 

3.9 Для переходу через цементопроводи у галереях силосів повинні бути 

передбачені стаціонарні перехідні містки. 

     3.10 Керування розвантажувальними пристроями силосів для цементу повинно 

бути дистанційним.  

4 СКЛАДИ ТА ВІДДІЛЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ ХІМДОБАВОК ДО БЕТОНІВ 

4.1 Хімічні добавки до бетонів, як правило, готують на спеціалізованих 

підприємствах з надійним захистом навколишнього середовища та постачають у 

спеціальних ємкостях. 

Норми проектування складів та відділень приготування хімдобавок до бетонів 

наведені у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 - Норми проектування складів та відділень приготування хімдобавок
 

Найменування 

 

 

Норма 

 

1  Кількість видів добавок, що одночасно зберігаються на складі, 

шт 

 

3-4 

 
2  Мінімальна кількість ємкостей для зберігання одного виду 

рідкої добавки, шт 

 

2 

 



3  Запас хімічних добавок 

 

Не більше гаранто-

ваного терміну 

зберігання добавки 

 

 

4.2 Запас добавок визначають залежно від потреби підприємства, способу постачання 

та гарантованого терміну їх зберігання. Рекомендується запас при постачанні,  

робочих діб: 

а) залізницею: 

- у цистернах на 15-20 (обсягом не менше двох цистерн); 

- у контейнерах - на 15-20; 

б) автотранспортом - на 15-20 (не менше двох максимальних об'ємів транспортних 

засобів). 

4.3  Забороняється зберігати в одному приміщенні не сумісні при зберіганні 

матеріали. 

4.4 У відділеннях приготування розчинів добавок до бетонних сумішей необхідно 

передбачити припливно-витяжну вентиляцію, а за необхідності - місцеві відсмоктувачі. 

4.5 Водні розчини хімічних добавок до бетонів та розчинів забороняється зливати у 

водойоми санітарно-побутового користування та каналізацію. 
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5  СКЛАДИ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ ТА АРМАТУРНІ ЦЕХИ 

5.1 Умови зберігання арматурної сталі та арматурних виробів повинні виключати 

можливість їх корозії та забруднення. 

5.1.1 Зберігання бухт арматурної сталі, розсортованих за найменуванням прокату, 

марками та діаметром, передбачають у штабелях. 

Висота штабелів арматурної сталі у бухтах повинна бути не більше 1,5 м, а ширина 

проходу між ними - не менше їх висоти. 

5.1.2 Зберігання листової сталі та різновидів прокату чорного металу, що 

розсортовані за найменуваннями прокату, марками та товщиною, передбачають у штабелях 

та стелажах. 

Висота штабелів листової сталі повинна бути не більше 1,5 м. Слід передбачати 

обмежувачі для запобігання пошаровому зміщенню сталі. 

5.1.3 Зберігання пруткової арматурної сталі, розсортованої за найменуванням 

прокату, марками та діаметром, передбачають у пакетах на залізобетонних або 

дерев'яних підкладках. 

4*  Найбільша допустима температура зберігання рідких добавок, К 

(°С) 

 

308 (35) 

 
5*  Найбільша допустима відносна вологість повітря у приміщенні 

складу, % 

 

75 

 
б*  Найменша допустима температура зберігання рідких добавок у 

приміщенні складу, К (°С) 

 

278 (5) 

 
7   Зворотний похил трубопроводів подавання добавок, не менше, 

рад. (°) 

 

0,087 (5) 

 
*   Температурно-вологісні умови зберігання хімдобавок повинні відповідати вимогам 

відповідних стандартів 

        або ТУ на конкретні види добавок. 

 



5.1.4 Зберігання готових арматурних виробів (зварені сітки, каркаси, петлі, 

закладні елементи і т. ін.) передбачають на спеціалізованих стелажах або у 

контейнерах. 

5.2 Максимальна висота зберігання арматурних сіток і каркасів повинна бути, м: 

- у горизонтальному положенні              -1,5; 

- у вертикальному положенні                 - 4,0. 

      5.3 Запас арматурної сталі (та товарних арматурних виробів) на складі 

рекомендується приймати при постачанні: 

             - залізницею, розрахункова робоча доба  до 25 (не менше двох вагонів 

або 120 т); 

- автотранспортом, те саме                        відповідно до завдання на 

проектування (за 

                                                                                   

домовленістю між замовником та постачальником). 

Примітка. Витрату арматурної сталі визначають за кресленнями виробів-

представників з урахуванням відходів, що приймаються за 5.9 і 5.10. 

      5.4 Усереднена маса металу, що розміщується на 1 м2 площі складу, т: 

- сталь у мотках (бухтах)                        1,2; 

- сталь у прутках та сортовий прокат    3,2; 

- штабова сталь                                         2,1; 

- листова сталь                                         3,0; 

- сітки у рулонах                                      0,4; 

- бухти у бункерах                                   3,0. 

5.5 Коефіцієнт використання площі складу при зберіганні арматурної сталі на 

стелажах та у закритих складах місткістю: 

- до 500 т                                                    3; 

- більше 500т                                             2. 

Примітка. При розрахунку коефіцієнтів не ураховують площі під під'їздні колії та 

фронт розвантаження. 

5.6 Запас готових арматурних виробів у цеху приймають до 8 год. 

5.7 Запас товарних арматурних виробів на складі приймають до 4 діб. 

5.8 Усереднена маса арматурних виробів, що розміщується на 1м2 площі при зберіганні 

у цеху (з урахуванням проходів), кг: 

- зі сталі діаметром до 12 мм                  10; 

- те саме від 14 до 22 мм                         50; 

      -       "  - від 25 до 40 мм                          150. 
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5.9 Максимальні відходи арматурної сталі класів, відсотки: 

       - А-І, А-ІІ, А-ІІІ, Ат-Шс                                                                             

2; 

- Ат-IV с, Вр-І, A-IV, A-V, A-VI                                                                 

3; 

- Ат-IV, Ат-IVK, Ат-V, Ат-Vcк, Ат-VI, Ат-VІк, Ат-VII, Ат-VIII        6; 

- В-П, Вр-IІ, канати                                                                                     

7. 

5.10 Максимальні відходи сталі листової (у відсотках) для закладних елементів з 

використанням: 

- штаби                                                 2; 

      - листа                                                  5. 

5.11 На складі арматурної сталі може зберігатися резервний парк форм. Норму 

зберігання приймають 0,7 т/м2. Коефіцієнт збільшення площі зберігання на проходи 

складає 1,5. 

5.12 Вибір обладнання арматурних цехів проводять відповідно до розрахунків за 

групами однотипних арматурних елементів, що визначаються залізобетонними виробами-

представниками або виробами товарної арматури, а також паспортними даними 

обладнання. 

Обладнання рекомендується компонувати у технологічній послідовності виконання 

арматурних робіт та без таких, що перехрещуються, або зустрічних виробничих 

потоків. 

5.13 При розміщенні арматурного цеху у блоці з формувальними прогонами їх ізолюють 

шляхом улаштування перегородок. 

5.14 Склад готових арматурних виробів розміщують поблизу постів підготування форм 

формувальних ліній. 

5.15 Організація технологічних процесів зварювання повинна відповідати вимогам 

правил улаштування електроустановок (ПУЕ), а також повинні бути прийняті заходи 

щодо локалізації небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 

5.16 Для збирання та видалення пилу, окалини і газів обладнання для 

виготовлення арматурних виробів повинно бути приєднане до аспіраційної системи. 

5.17 Стаціонарне робоче місце для електродугового зварування у приміщенні повинно 

бути обладнане місцевою витяжною вентиляцією (бічною або нижньою). 

5.18 Для видалення з повітря робочих зон шкідливих речовин і зварювальних аерозолей 

необхідно передбачати його вентилювання. 

5.19 Бухтотримачі і установка для перемотування дроту повинні бути огороджені по 

периметру сітчастими металевими захисними засобами заввишки не менше 1,8 м з 

дверима завширшки не менше 0,7 м, зблокованими з приводом верстата так, щоб з 

відчиненими чи нещільно зачиненими дверима привод автоматично вимикався. 

5.20 Робочі місця електрозварювальників повинні бути огороджені щитами або ширмами 

заввишки не менше 1,8 м. 
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       6  БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНІ ТА РОЗЧИНОЗМІШУВАЛЬНІ ЦЕХИ    

           (ВІДДІЛЕННЯ, УСТАНОВКИ) 

 

6.1 Мінімальна рекомендована кількість відсіків для компонентів бетонної суміші в 

одній секції бетонозмішувального цеху, шт.: 

а) щебінь, гравій з максимальним розміром зерен, мм: 

                               80                                  4; 

                               40                                  3; 

                               20                                  2; 

                               10                                  1; 

б) пісок, золошлакова суміш                     2; 

в) цемент                                                     2; 

г) зола-винесення                                       1. 

Примітка 1. При використанні спеціальних видів піску і заповнювачів кількість 

відсіків визначають відповідно до потреб у цих матеріалах. 

Примітка 2. У випадку використання цементів різних марок і видів кількість відсіків 

визначають залежно від конкретних умов виробництва, що установлені завданням на 

проектування. 

6.2 Рекомендований запас матеріалів у витратних ємкостях (бункерах та ін.), год: 

- заповнювачів                                     1-2; 

- цементу, золи-винесення                  2-3; 

- розчину приготованих добавок        4-5. 

6.3 Максимально допустима висота вільного падіння бетонних сумішей під час 

видавання у транспортні ємкості, м: 

- на щільних заповнювачах             до 2; 

- на пористих заповнювачах            до 1,5. 

6.4 Кут нахилу стрічкових конвеєрів з гладкою стрічкою для подавання бетонних 

сумішей, рад. (°): 

- рухливих                                           до 0,174 (10); 

- жорстких                                           до 0,262 (15). 

Примітка. Суміші з ОК більше 6 см не рекомендується транспортувати стрічковими 

конвеєрами. 

6.5 Найменший кут нахилу до горизонту течок та стінок бункерів для бетонної суміші 

приймають 1,047 рад. (60°). 

6.6 Коефіцієнт виходу сумішей (у щільному тілі): 

- бетонних важких та легких (для конструкційного бетону)                  

0,67; 

- бетонних легких (для конструкційно-теплоізоляційного бетону)       0,75; 

- розчинних                                                                                                        

0,80. 

6.7 Розрахункова кількість замісів під час приготування (з автоматизованим 

дозуванням) бетонних та розчинних сумішей на щільних заповнювачах, замісів за 

годину: 

а) у змішувачах примусової дії бетонних сумішей (жорстких і рухливих)  35; 

б) у гравітаційних змішувачах: 
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- з об'ємом готового замісу 500 л і менше бетонної суміші рухливістю марки 

(осідання конуса, см): 

        Рб1(1-4)                               25;  

        Рб2 (5-9)                              27; 

        Рб3 - Рб5 (10 та більше)   30; 

- з об'ємом готового замісу більше 500 л бетонної суміші рухливістю марки 

(осідання конуса, см): 

                            Рб1 (1-4)                             

20; 

                            Рб2 (5-9)                             

22; 

                            Рб3 - Рб5 (10 

та більше)  25; 

в) розчинної суміші                                       25. 

6.8 Розрахункова кількість замісів на годину під час приготування (з 

автоматичним дозуванням) у змішувачах примусової дії легких бетонних сумішей з 

густиною бетону у висушеному стані, кг/м3: 

- понад 1700                                             20; 

      - від 1400 до 1700                                    17; 

      - від 1000 до 1400                                    15; 

- 1 000 та менше                                      13. 

6.9 Годинний коефіцієнт нерівномірності видавання товарної бетонної суміші 

рекомендується приймати 0,8. 

6.10 Продуктивність бетоно- і розчинозмішувальних цехів (відділень, дільниць) 

визначають за максимальною годинною потребою у суміші з урахуванням добового 

коефіцієнта нерівномірності її видавання, який рекомендується приймати від 0,5 до 

0,8. 

6.11 Для приготування фактурних (опоряджувальних) бетонних сумішей передбачають 

спеціальні відділення або змішувачі з доставленням сумішей до формувальних ліній у 

спеціалізованих транспортних засобах, що не допускають їх забруднення або змішання. 

6.12 Обладнання, яке транспортує матеріали, що пилять, повинно бути герметичним та 

зблокованим з аспіраційними системами. 

6.13 Керування усіма процесами повинно бути дистанційним з пульта, що розміщується 

в герметичній кабіні з природним освітленням та припливно-витяжною вентиляцією. 

6.14 Площадки для обслуговування бетонозмішувачів повинні бути установлені на 

віброізолюючих прокладках. 

6.15 У бетонозмішувачах з верхнім розташуванням приводу повинні бути стаціонарні 

металеві площадки з драбинами для обслуговування приводу. 

6.16 Ширина проходу між бетонозмішувачами та будівельними конструкціями повинна 

бути не менше 1,2м. 

 

7 ФОРМУВАЛЬНІ ЦЕХИ      

 7.1 Загальні вимоги 

7.1.1 Максимальна кількість проміжних перевантажень бетонної суміші під час 

подавання її на пости формування від змішувача і до укладання у форму (без 

урахування вивантаження з бетонозмішувача і укладання у форму), шт: 

- холодна суміш на щільних заповнювачах        3; 

- холодна суміш на пористих заповнювачах       2; 

      - розігріта (незалежно від виду) суміш                 2. 
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7.1.2 Запас у формувальному цеху (прогоні, на лінії) арматурних і столярних 

виробів, утеплювача та опоряджувальних матеріалів приймають на 4 години його 

роботи. 



7.1.3 Максимальна швидкість стрічки конвеєра та стрічок живильників укладачів 

під час подавання і укладання бетонної суміші повинна бути не більше 1 м/с. 

7.1.4 Тривалість витримування розпалублених виробів після закінчення теплової 

обробки (ТО) у цеху в холодний період року перед вивантажуванням у відкритий склад 

повинна бути не менше 6 год, перепад температур між поверхнею виробу і навколишнім 

середовищем не повинен перевищувати 40°С. 

7.1.5 Обсяг (у бетоні) виробів, м3, що приходиться на 1 м2 площі в період їх 

остигання і витримування у цеху, при зберіганні 

а) у горизонтальному положенні: 

- ребристі панелі                                                         

0,35; 

- пустотні панелі                                                         

1,0;    

       - лінійні елементи скадної форми                             0,6. 

б) у вертикальному положенні - панелі у касетах (з урахуванням площі, яку 

займають стелажі), при ширині і висоті панелей, м: 

- до 3                                                                             

1,2; 

- більше 3                                                                      

1,5. 

7.1.6 Резервна кількість форм, відсотки: 

- індивідуальних                                                           

5; 

- переналагоджуваних та 

переоснащуваних                                                      7. 

7.1.7 Площа для складування форм і оснастки на кожні 100 т форм, що перебувають 

в експлуатації, приймають 20 м2, а для підприємств ВПД - 30 м2. 

7.1.8 Площа для поточного ремонту і переоснащення форм на кожні 100 т форм, що 

перебувають в експлуатації, приймають 30 м2, а для підприємств ВПД - 100 м2. 

7.1.9 Відходи і втрати бетонної суміші під час її транспортування та формування 

виробів становлять 1,5, у тому числі відходи, що утилізуються - 1,0 та безповоротні 

втрати - 0,5 %.                         

7.1.10 Витрата мастила на 1 м2 розгорнутої поверхні форм і касет приймають 0,3 

кг. 

7.1.11 Кількість виробів, що підлягають ремонту, приймають у обсязі 5 % від 

загального випуску. 

7.1.12 Обсяг некондиційних виробів, що підлягає утилізації, приймають 1,0 % від 

загального випуску. 

7.1.13 Розрахункова усереднена температура електронагрівання арматури (для 

визначення витрат електроенергії), К (°С):  

- стержневої                                                              

673 (400); 

- дротяної                                                                  

623 (350). 

7.1.14 Кількість видів опорядження огороджувальних конструцій на підприємствах 

ВПД річною потужністю, тис.м2 загальної площі: 

- до 100                                                                       

не менше 2; 

- більше 100                                                                

те саме 4. 

7.1.15 При компонуванні технологічних ліній не рекомендуються зустрічні 

виробничі потоки або такі, що перехрещуються. Кількість перевантажень бетонної 

суміші, арматурних виробів, форм, готових виробів і т. ін., а також відстані їх 

транспортування приймають мінімальними. 
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7.1.16 При розміщенні у одному прогоні двох технологічних ліній, їх 

рекомендується обслуговувати тими самими вантажопідйомними пристроями. 

7.1.17 Віброплощадка повинна бути обладнана упорами, що виключають можливість 

зміщення форми з віброплощадки, пристроями для закріплення форм на віброплощадці з 

метою підвищення ефективності ущільнення суміші та зниження рівня шуму. 

7.1.18 Вібраційне обладнання повинно оснащуватися звукоізолюючими пристроями. 

7.1.19 Віброплощадка повинна бути ізольована від фундаментів споруди 

віброгасильними пристроями (пружинними, гумовими, пневматичними). 

7.1.20 Керування формувальним обладнанням повинно бути дистанційним з 

розміщенням пультів керування у безпосередній близькості до постів формування у 

звукоізолюючих кабінах, що відповідають вимогам ГОСТ 12.2.098. 

7.1.21 На лініях виготовлення попередньо напружених виробів з натяганням 

арматури електротермічним способом необхідно передбачати захисні козирки біля 

упорів силових форм. 

7.1.22 На лініях виготовлення попередньо напружених виробів з натяганням 

арматури механічним способом необхідно передбачати щити на торцях форм (стендів) і 

захисні засоби гідродомкратів заввишки не менше 1,8 м. 

7.1.23 Висота складування резервних форм у цеху не повинна перевищувати 2,5 м. 

7.1.24 На технологічних лініях виготовлення тришарових виробів слід передбачати 

пости розкроювання і складування утеплювача з урахуванням дотримання вимог 

протипожежних норм. 

7.2 Агрегатно-потокові, напівконвеєрні та конвеєрні технологічні лінії 

7.2.1 Ритм роботи технологічної лінії (таблиця 7.1) визначають за найбільш 

завантаженим постом фомування з розробленням циклограми роботи на ньому або роботи 

іншого основного обладнання, яке визначає (задає) ритм. 

Таблиця 7.1 - Орієнтовні ритми роботи (цикли формування) агрегатно-потокових,      

напівконвеєрних та конвеєрних технологічних ліній                                                             

У хвилинах 

 

 

Характеристика виробу, що формується 

 

Тривалість ритму роботи ліній при довжині 

виробу, м 

 
 до 6 

 

більше 6 

  та об'ємі бетону в одному формуванні, м3 

  до 1,5 

 

1,5-3,5 

 

до 3,5 

 

3,5-5 

 1 Одношаровий, нескладної 

конфігурації 

 

8-12 

 

12-15 

 

15-20 

 

20-25 

 2 Одношаровий, складної конфігурації, 

ребристий, декілька виробів у одній 

формі 

 

10-15 

 

15-20 

 

20-28 

 

28-35 

 

3 Багатошаровий, великогабаритний 

складного профілю або офактурений 

 

18-25 

 

25-30 

 

30-35 

 

35-40 

 

Примітка. Тривалість ритму роботи лінії визначена за умови виконання усіх 

формувальних операцій на одному посту (одній віброплощадці) 

  

7.2.2 Якщо формувальні операції розподілені на декількох постах, то ритм роботи 

лінії визначають за найбільш завантаженим постом. 

7.2.3 Кількість постів на лінії (розпалублення виробів, підготування форм, 

укладання личкувальної плитки, розкроювання утеплювача, армування, формування, 

доведення та витримування виробів перед тепловою обробкою) визначають, виходячи із 

загальної тривалості циклу всіх операцій, які виконуються машинами, та раціонально 

підібраним складом бригади робітників. 
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7.3  Касетні та касетно-конвеєрні технологічні лінії 

7.3.1 Кількість відсіків у касеті для виготовлення панелей приймають від 8 до 

14. 

7.3.2 Максимальна тривалість технологічних операцій для касети з 10 відсіками 

повинна бути не більше, хв: 

- розпалублення (розбирання касети та виймання готових виробів)      60; 

- підготування касети (очищення, змащування, установлення  

  арматурних виробів та закладних елементів, складання касети)         120; 

- укладання і ущільнення бетонної суміші вібруванням                             

60. 

Примітка. При виготовленні густоармованих виробів для експлуатації в сейсмічних 

районах максимальна тривалість технологічних операцій збільшується на 20 хв. 

7.3.3 Коефіцієнт для установлення тривалості операцій (у порівнянні з 10-

відсічною касетою) при кількості відсіків у касеті: 

                  8                                     0,8; 

                 12                                    1,2; 

                 14                                    1,4 

7.3.4 Середню кількість оборотів касет на добу при двозмінному формуванні 

визначають за графіком залежно від тривалості формування і ТО, кількості касет у 

прогоні та ін. факторів і приймають не менше одного обороту на добу. 

7.3.5 Площа для поточного ремонту касет на один прогон, м2: 

       - при кількості касет у прогоні до 5      до 50; 

- те саме, більше 5                                     до 100. 

7.3.6 Ритм роботи касетно-конвеєрної лінії слід визначати за найбільш 

завантаженим постом формування та тривалістю першої стадії ТО на цьому посту, яка 

залежить від складу бетону і виду цементу та не перевищує 1 години. 

7.3.7 При розрахунку параметрів касетно-конвеєрної лінії ураховують двостадійну 

теплову обробку виробів. Перша стадія - на постах формування в межах 1год. до 

набуття бетоном міцності, необхідної для часткового розпалублення виробів. Друга 

стадія - обробка у теплових агрегатах до забезпечення розпалубної (передаточної) 

міцності бетону. 

7.3.8 Площа для поточних переналагоджень форм на касетно-конвеєрних лініях 

повинна бути 15м2 на кожні 100 т форм, що перебувають в експлуатації. 

7.4 Стендові лінії для виготовлення попередньо напружених виробів 

7.4.1 Максимальний кут відхилення, рад., (°): 

а) крайнього дроту від осі пакета              0,105 (6); 

б) каната діаметром 9-15 мм між кінцевою діафрагмою та упором відносно осі: 

- з боку натягання                                   0,070 (4); 

- з хвостового кінця                                0,174 (10); 

в) стержня з обох кінців лінії                       0,105 (6). 

7.4.2 Оборотність довгих та коротких стендів, а також силових форм визначають 

за циклограмою роботи лінії і приймають не менше одного обороту на добу. 

7.5 Теплова обробка виробів 

7.5.1 Для виробництва бетонних та залізобетонних виробів застосовують різні 

способи теплової обробки (ТО), які відрізняються видом агрегату, теплоносія та 

умовами теплопередавання тверднучому бетону. 
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7.5.2 Розрахункові режими ТО виробів для різних умов і в агрегатах різних видів 

приймають відповідно до рекомендацій, що викладені у ДБН А.3.1-7 та таблицях 7.2 і 

7.3. 



Наведені у таблицях 7.2 і 7.3 розрахункові режими ТО (без врахування тривалості 

попереднього витримування) виробів забезпечують досягнення відпускної міцності 

бетонів на портландцементах II групи після 12-годинного наступного витримування. 

 

Таблиця 7.2 - Способи, режими та загальна тривалість ТО виробів з важкого бетону 

У 

годинах 

 

Спосіб і режим ТО 

 

Загальна тривалість ТО виробів з проектним класом (маркою) 

важкого бетону з міцності на стиск 

  В7,5-В12,5 

(М100-М150) 

 

В15 

(М200) 

 

В20 

(М250) 

 

В22,5 

(МЗОО) 

 

В25 

(М350) 

 

ВЗО 

(М400) 

 

В40 

(М500) 

 

В45 

(М600) 

 У теплових агрегатах з 

1,5-2 оборотами за добу 

та температурою 

ізотермічного 

витримування 353-358 К  

(80-85°С) 

 

 

11-13* 

 

 

11-13 

 

 

10-12 

 

 

9-11 

 

 

9-11 

 

 

8,5-

10,5 

 

 

8-10 

 

7-9 

 

У теплових агрегатах з 

добовим оборотом та 

температурою термосного 

витримування: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353-358К (80-85°С) 

 

19-20* 

 

19-20 

 

19-20 

 

19-20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 343 К (70°С) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18-19 

 

18-19 

 

- 

 

- 

 333 К (60°С) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

17,5-

18 

 

17,5-

18 

 
У касетних установках 

та пакетах з 

розташуванням теплових 

відсіків через два 

робочих при температурі 

витримування 358-363 К    

(85-90°С) 

 

 

 

9-11** 

 

 

 

8-9,5 

 

 

 

8-9,5 

 

 

 

7,5-9 

 

 

 

7-8,5 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

На стендах (попередньо 

напружені вироби) при 

температурі 

ізотермічного 

витримування 353 (80°С) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

*   Менші значення для виробів завтовшки до 160 мм, більші - завтовшки від 300 до 

400 мм.  

**  Менші значення для виробів завтовшки до 100 мм, більші - завтовшки від 100 до 

200 мм. 

 

 

       Примітка І. Режими ТО виробів, до яких ставляться підвищені вимоги з 

морозостійкості та (або) водонепроникності, повинні проектуватися із зменшеною 

інтенсивністю теплового впливу, а саме: тривалість попереднього витримування 

повинна бути не менше 3 год., підйом температури зі швидкістю 15 К(?С) на годину, 

ізотермічне або термосне витримування 21-23 год. при температурі 333 К (60?С) до 

набуття потрібної міцності та повільне охолодження в камері або цеху. 

Примітка 2. Максимальна температура нагрівання тришарових виробів з 

пінополістирольним утеплювачем не повинна перевищувати 353 К (80?С). 
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Таблиця 7.3 - Способи, режими та загальна тривалість ТО виробів з легких бетонів    

 У 

годинах 

 

 

Спосіб і режим ТО 

 

Загальна тривалість ТО виробів з проектним 

класом (маркою) легкого бетону з міцності на 

стиск 

 

 конструкційно-

теплоізоляційног

о В2,5-В7,5 

конструкційного 

 



   

ВЗ,5-В15 

 (М50-М200) 

 

 

В22,5-В30 

(М300-М400) 

 
Сухе прогрівання при температурі 393-

413 К (120-140°С) 

 

9-10* 

 

- 

 

- 

 
Прогрівання у термоформах, у камерах 

"глухою" парою або в середовищі ПЗПГ 

при температурі 363-368 К (90-95°С) 

 

 

9-11* 

 

 

- 

 

 

- 

 

Тепловологісна обробка при 

температурі 353-358 К (80-85°С) 

 

- 

 

10-13** 

 

8-10 

 

*   Менші значення для виробів завтовшки до 300 мм, більші - завтовшки понад 300 мм.                                  

**  Менші значення для виробів завтовшки до 200 мм, більші - завтовшки понад 300 мм. 

  

7.5.3 Режими ТО повинні забезпечувати розпалубну, передаточну, відпускну та 

проектну міцності бетону, що установлюються вимогами стандартів та проектною 

документацією на конкретні вироби. 

7.5.4 Для конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів, що використовуються для 

виготовлення огороджувальних конструкцій будівель, режими ТО повинні забезпечувати 

також нормовану відпускну вологість бетону у виробі. 

7.5.5 ТО виробів з замоноліченими столярними виробами не допускається. 

7.5.6 Під час проектування агрегатів і процесів ТО виробів необхідно передбачати: 

- утилізацію вторинних енергетичних ресурсів; 

- автоматизований облік витрат палива, теплової та електричної енергії; 

- автоматизацію процесу ТО. 

7.5.7 Огороджувальні конструкції пропарювальних камер слід передбачати з легкого 

бетону або влаштовувати внутрішню теплоізоляцію, захищену від впливу 

пароповітряного середовища камери. 

7.5.8 У ямних пропарювальних камерах завглибшки більше 2,5 м для усунення 

нерівномірності розподілу температури по їх висоті рекомендується застосовувати 

сопла різної конструкції, що використовують енергію парового струменя. 

7.5.9 У ямних та щілинних пропарювальних камерах потрібно передбачати надійні 

ущільнення трубопроводів, стінок, кришок, затворів, торців. 

7.5.10 Поверхні теплових агрегатів і трубопроводів повинні мати теплоізоляцію. 

Температура нагрітих поверхонь цього обладнання не повинна перевищувати 308 К 

(35°С). 

7.5.11 Для більш рівномірного розподілу температури по поверхні теплових відсіків 

касетних установок застосовують спеціальні конструктивні рішення внутрішньої 

порожнини та ежекторну систему теплопостачання. 

7.5.12 Для поліпшення умов тверднення бетону у верхній частині касетних установок 

передбачають спеціальні теплоізольовані кришки. 
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7.5.13  Зовнішні поверхні бортів термоформ повинні бути теплоізольовані. 

Для захисту відкритих поверхонь виробів під час їх ТО у термоформах передбачають 

спеціальні кришки, плівкові або тканинні покриття, а в сухих жарких умовах - 

покриваючий шар води завтовшки 3-5 см, який заливається на бетон з початковою 

міцністю 0,3-0,5 МПа. 

7.5.14 Для пропарювальних камер оборотністю один раз на добу передбачають термосні 

режими ТО. Для цього камери раціонально компонують у блоки, які складаються не 

менше, ніж з чотирьох камер. 

7.5.15 Застосування попереднього розігріву бетонної суміші доцільно у таких 

технологічних схемах виробництва, у яких тривалість часу від закінчення 

приготування розігрітої суміші до початку формування і після формування до початку 

ТО виробів не перевищує 20 хв. 

7.5.16 Стенди електродного прогрівання виробів слід проектувати з дотриманням 

правил техніки електробезпеки. Стенди повинні мати захисні засоби, світлову та 

звукову сигналізацію, систему блокування, що автоматично відключає струм, якщо за 

огорожу випадково потрапляє людина. 

7.5.17 Для конвективно-променистого електрообігрівання виробів з важкого бетону 

необхідно передбачати забезпечення високої вологості середовища або захист 

відкритої поверхні бетону від втрат вологи. 

7.5.18 Для ТО у середовищі продуктів згоряння природного газу (ПЗПГ) виробів з 

важких і конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів слід передбачати захист 

бетону від випаровувань вологи шляхом нанесення різних плівкоутворюючих, 

вологонепроникних і гідрофобізуючих речовин і мастил або зволоження середовища в 

тепловому агрегаті. 

7.5.19 Слід передбачати заходи, які виключають скид ПЗПГ у повітря робочої зони, 

зокрема герметизацію камер згоряння та улаштування витяжної вентиляції з видаленням 

шкідливих речовин у атмосферу. 

7.5.20 Геліотеплообробку виробів суцільного перерізу завтовшки до 400 мм з важкого 

бетону передбачають у весняно-літньо-осінній періоди року в районах південніше 50° 

п. ш. з великою кількістю сонячних днів на рік. При цьому ТО виробів передбачають у 

геліоформах з сонцесприйманними і теплоакумулюючими покриттями (СВІТАП), площу для 

складування яких приймають 0,004-0,006 м2 на кожний кубічний метр виробів, що 

виготовляються на полігоні за рік. 

Місце розташування геліополігона слід вибирати виходячи з умови виключення 

затінення його будинками та спорудами. 

Розрахункову кількість діб роботи геліополігонів на рік (без дублюючих джерел 

енергії) приймають згідно з додатком Д. 

7.5.21 На геліополігонах слід передбачати заходи, що забезпечують безпечні умови 

праці прцюючих: відповідний розклад робочого дня, питне водопостачання, санітарно-

побутове обслуговування, спецодяг. У приміщеннях для відпочинку і приймання їжі 

повинно передбачатися кондиціонування повітря. 

7.5.22 Витрату пари на ТО виробів визначають за СН 513-79 з урахуванням 

технологічних факторів і конструктивних особливостей теплових агрегатів. 

Для техніко-економічних розрахунків усереднені показники витрати пари 

рекомендується приймати за таблицею 7.4. 
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Таблиця 7.4 - Усереднені питомі витрати пари на ТО виробів у теплових агрегатах 

різних видів 

кг/м3 

Вид агрегату 

 

Витрати пари при опорі теплопередаванню 

огородження R, не менше 1,32 м2/Вт (м2 

°С/Вт) 

 



 

7.5.23 Витрату пари на паророзігрівання бетонної суміші приймають з розрахунку 1,5 

кг на кубічний метр бетонної суміші при нагріванні на 1 К (°С). 

7.5.24 Усереднену витрату електроенергії на електротеплообробку приймають для 

виробів з важкого і легкого конструкційного бетону не більше 80 кВт-ч/м3, а легкого 

конструкційно-теплоізоляційного бетону - не більше 100 кВт-ч/м3. 

7.5.25 Питому витрату природного газу для ТО в ПЗПГ важкого та легкого бетону класу 

В 10 (M l50) і вище у закритих цехах приймають з розрахунку 16-18 м3/м3 з 

додатковим зволоженням середовища та 10-12 м3/м3 - без додаткового зволоження, для 

легкого бетону класу В7,5 (М100) - до 10 м3/м3; на відкритих полігонах для бетону 

класу В20 (М250) - до 12 м3/м3. Кількість води на додаткове зволоження середовища 

становить 100 л/м3. 

7.5.26 Кількість ПЗПГ, що вилучається з камер, становить 15 м3, а з додатковим 

зволоженням - 20 м3 на кубічний метр спалюваного природного газу. 

8 СКЛАДИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА 

8.1 Вироби належить зберігати відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.6-2 та стандартів або 

ТУ на вироби конкретних видів. 

8.2 Площу складу розраховують, виходячи з продуктивності підприємства-

виготовлювача, тривалості та способу зберігання виробів на складі, прийнятих 

розривів між окремими штабелями, способу вантажно-розвантажувальних робіт та виду 

кранів, що застосовуються. 

8.3 Зберігання готових виробів передбачають у штабелях або касетах розсортованими 

за видами та марками. 

8.4 Зберігання і транспортування малогабаритних та легких виробів передбачають, як 

правило, у спеціалізованих контейнерах або пакетах. 

8.5 Для обпирання виробів під час зберігання передбачають інвентарні підкладки 

завтовшки не менше 100 мм або опори іншого типу, а поміж рядами виробів у штабелі - 

інвентарні прокладки прямокутного (трапецієвидного) поперечного перерізу завтовшки 

не менше 30 мм з дерева чи інших матеріалів, що забезпечують схоронність виробів. 

8.6 За наявності у виробі деталей, які виступають, або монтажних петель, товщина 

прокладок і підкладок повинна перевищувати розмір деталей, що виступають, або 

петель не менше ніж на 20 мм. 

8.7 Для виробів круглого поперечного перерізу підкладки і прокладки повинні мати 

упори проти розкочування. 
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8.8 Запас готових виробів на складі визначається завданням на проектування. 

Рекомендований запас складає: 

а) для всіх заводів (крім ВПД), розрахункова робоча доба                до 14; 

б) для заводів ВПД з річною потужністю, тис.м3 загальної площі: 

- до 140,    те саме                                                                              

до 20; 

Ямні камери 

 

170 

 Щілинні камери безперервної дії 

 

200 

 Термоформи 

 

250 

 Вертикальні камери  

 

120 

 Касетні установки 

 

200 

 Примітка 1. Питома витрата пари у щілинних камерах періодичної дії дорівнює витраті 

в ямних камерах. 

Примітка 2. При застосуванні попереднього паророзігрівання бетонної суміші 

питомі витрати пари зменшують на величину, яка розраховується відповідно до 

7.5.23. 

Примітка 3. При застосуванні режимів ТО з добовим оборотом теплових агрегатів 

питомі витрати пари для ямних і щілинних камер періодичної дії приймають з 

коефіцієнтом 0,7. 

 



- понад 140,   "                                                                                    

до 14. 

8.9 Обсяг виробів, що зберігається у горизонтальному положенні, на 1 м2 площі 

складу: 

- ребристі панелі (обсяг бетону), м3                                                

0,5; 

- лінійні елементи простої форми, те саме                                     

1,8; 

- лінійні елементи ускладненої форми,"                                         

1,0; 

- пустотні панелі, "                                                                            

1,8. 

8.10 Обсяг виробів (панелей), що зберігається у вертикальному положенні у 

стелажах, на 1 м2 площі складу приймають 1,2 м3. 

8.11 Коефіцієнт збільшення площі складу,що враховує проходи між штабелями 

виробів, складає 1,5. 

8.12 Коефіцієнт збільшення площі складу, який враховує проїзди і площу під 

коліями кранів, візків, а також площі для проїзду автомашин та під залізничні 

колії, для складів з кранами: 

- мостовими                                1,3; 

- баштовими                               1,5; 

- козловими                                1,7. 

8.13 Висота штабелювання виробів під час зберігання у горизонтальному положенні 

повинна бути не більше 2,5 м. 

8.14 Мінімальна ширина проходів між штабелями повинна бути не менше 1,0 м. 

8.15 Поздовжні проходи на складі приймають залежно від типу пересувних 

піднімально-транспортних засобів. Відповідно розмірам складу передбачають 1-2 

поздовжніх проїзди завширшки не менше З м, які повинні забезпечувати наскрізний рух 

автотранспорту. 

8.16 Ширина проходів між рядами штабелів і габаритом транспортного засобу 

повинна бути не менше 1,5 м. 

8.17 Поперечні проходи завширшки не менше 1 м передбачають не рідше ніж через 

25 м; між штабелями приймають розриви завширшки 0,2-0,4 м. 

8.18 Для складування та відвантажування виробів у штабелях заввишки 1,6 м та 

більше повинні передбачатися інвентарні драбини, що відповідають вимогам ГОСТ 

12.2.012. 

8.19 Забороняється розміщувати склади готової продукції під лініями 

електропередач та на кранових коліях. 

8.20 Покриття майданчиків для складування слід приймати рівноцінним покриттю 

під'їздних шляхів до них. З майданчиків відкритого складування необхідно 

передбачати відведення поверхневих та зливових вод з похилом 0,017-0,034 рад. (1-

2?) у бік зливоприймачів. 

8.21 Міцність основи і покриття слід розраховувати на навантаження від штабелів 

виробів з урахуванням допустимого тиску на грунт. 
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8.22 На території складу готової продукції передбачають ділянку для зберігання 

бракованих виробів. Площу ділянки визначають виходячи з того, що браковані вироби 

складають 1 % від загального обсягу їх випуску. На підприємствах великої потужності 

(200 тис.м3 на рік і більше) доцільно передбачати дільницю утилізації браку. 

Матеріали, отримані після подрібнення бракованих виробів, повторно можна 

використовувати як крупний заповнювач у низькомарочні бетони. Вивільнена арматурна 



сталь частково надходить у металобрухт, а частину її можна використовувати для 

повторного армування. На 1 м2 дільниці зберігають 1,2 м3 відходів. 

 

9  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ СКЛАДИ, СКЛАДИ КОМПЛЕКТУВАЛЬНИХ 

    ЕЛЕМЕНТІВ ТА ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ. 

9.1 Будівельні параметри складських будинків визначаються раціональним розміщенням 

вантажів і ситемою розвантажувально-навантажувальних механізмів. 

9.2 Ширину проїзду для одностороннього руху транспорту без розвороту приймають на 

600 мм більше ніж ширина транспорту (з урахуванням транспортованого вантажу). 

9.3 Оглядові проходи приймають, мм: 

- між штабелями або стелажами                                              

1000; 

- між штабелями і будівельними конструкціями                     800; 

- між штабелями і стропувальними пристроями                   1000; 

- між стіною і стелажами                                                            

200. 

9.4 Ширина робочої зони біля обладнання і робочих місць повинна бути не менше 900 

мм. 

9.5 Загальнозаводські склади, що розміщуються у прибудовах до виробничих будинків, 

повинні відокремлюватися протипожежними стінами. 

У складських корпусах повинні бути приміщення, що опалюються, для розміщення в них 

систем пожежогасіння, які потребують плюсових температур. 

9.6 Робочі місця товарознавців, експертів, комірників, обліковців та операторів 

огороджують скляними перегородками заввишки 1,8 м. 

9.7 Під час проектування складів їх необхідно об'єднувати в одне складське 

приміщення з метою раціонального використання засобів механізації та автоматизації, 

з урахуванням вимог щодо сумісності зберігання вогненебезпечних та. 

вибухонебезпечних матеріалів. 

9.8 Гранично допустимий обсяг зберігання матеріалів у приміщеннях складу слід 

приймати згідно з вимогами технічних умов (стандартів, технічних паспортів та ін.) 

на ці матеріали. 

Якщо у зазначених документах допустимий обсяг зберігання не регламентується, то 

його визначають виходячи із середньодобової потреби підприємства , що проектується, 

та даних про розрахунковий запас зберігання матеріалів. 

9.9 Режим роботи складу установлюють залежно від режиму роботи підприємства. Якщо 

обсяг матеріальних цінностей, що одночасно видані (отримані), забезпечує роботу 

виробництва протягом не менше двох змін, то роботу складу приймають однозмінною, 

якщо ж цей обсяг забезпечує роботу виробництва протягом менше двох змін, то режим 

роботи складу установлюють двозмінним. 

Склади, до яких підведені під'їздні залізничні колії, повинні забезпечувати 

можливість цілодобового приймання (відправлення) вантажів. 

9.10 Типи та габаритні розміри стелажів для зберігання матеріалів приймають за ГОСТ 

14757. 

9.11 Запаси комплектувальних елементів та допоміжних матеріалів на складі 

установлюються завданням на проектування. Рекомендовані запаси наведені у таблиці 

9.1. 
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Таблиця 9.1 - Запаси комплектувальних елементів та допоміжних матеріалів 

    Розрахункова 

робоча доба 

Вид комплектувальних елементів та 

допоміжних  матеріалів 

Спосіб постачання 



 залізницею автотранспортом 

Металовироби 20 8 

Лісоматеріали, столярні вироби і 

заготовки 

20 10 

Лаки, фарби, мастики, розчинники 30 7 

Плиткові матеріали 30 7 

Електромонтажні вироби та заготовки 20 5 

Сипкі матеріали 20 5 

 

 10  ЛАБОРАТОРІЯ ТА ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

10.1 Лабораторія та відділ технічного контролю (ВТК) здійснюють весь комплекс 

робіт з контролю якості під час виробництва виробів, що наведені у таблиці. 

 

Показники матеріалів, процесів і продукції, що 

контролюються 

Хто здійснює контроль 

Перевірка відповідності вимогам нормативних документів 

сировини, матеріалів і напівфабрикатів, що надходять на 

завод 

Лабораторія 

Контроль якості при приготуванні бетонних і розчинних 

сумішей, мастик, мастил, добавок та інших складів 

Лабораторія 

Контроль якості при виготовленні арматурних виробів і 

закладних елементів 

ВТК та лабораторія 

Контроль якості при формуванні виробів ВТК та лабораторія 

Контроль теплової обробки виробів Лабораторія 

Контроль якості готових виробів ВТК та лабораторія 

Контроль вірності складування готових виробів та їх 

маркування 

ВТК  

 

10.2 Лабораторія і ВТК повинні бути оснащені обладнанням і приладами, 

необхідними для виконання завдань, що на них покладені. 

10.3 Орієнтовна площа робочих приміщень лабораторії та ВТК 

Річна потужність підприємства, тис.м3  

виробів 

 

250 

 

200 

 

150 

 

100 

 

50 

 Площі робочих приміщень, м2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - лабораторії 300-350 

 

250-300 

 

200-250 

 

150-200 

 

100-150 

        - ВТК 

 

100-120 

 

80-100 

 

60-80 

 

40-60 

 

30-40 
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11  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИЗАЦІЇ 

11.1 Силове електрообладнання і системи керування електроприводами розробляють 

відповідно до СН 357-77. 

11.2 Уся пускова апаратура захисту повинна установлюватися на відкритих щитках, 

розташованих у закритих, вільних від пилу та ізольованих щитових приміщеннях, до 

яких подається чисте повітря із спеціальних венткамер. 

Допускається установлення пускової апаратури у виробничих приміщеннях за умови 

виконання вимог відповідних нормативних документів. 

11.3 Комплектні низьковольтні пристрої керування електроустановками повинні 

відповідати вимогам ГОСТ 22789. 

11.4 Усі механізми потоково-транспортних систем (ПТС) поділяються за керуванням 

на окремі технологічні дільниці. 

У середині дільниць механізми повинні бути зв'язані між собою залежними блоками 

у напрямку, зворотному технологічному потоку. 

11.5 Для підвищення надійності роботи ПТС на стрічкових конвеєрах повинно 

передбачатися установлення реле швидкості. 

        У випадку необхідності на окремих конвеєрах установлюють датчики наявності 

матеріалу на стрічці. 

11.6 Операторські приміщення повинні бути розташовані з урахуванням забезпечення 

максимального огляду роботи технологічного обладнання, зручності керування ним, 

найкоротшої відстані до обладнання і трас електропроводок, а також дотримання 

правил охорони праці. 

Операторські приміщення повинні бути оснащені двобічним гучномовним зв'язком з 

дільницями, що обслуговуються. 

11.7 Проектом автоматизації установлюється дистанційне керування технологічними 

процесами, а також робочою та аварійною сигналізацією. 

11.8 В ході автоматизації технологічного процесу керуються тим, аби кількість 

засобів автоматизації була мінімальною та забезпечувала надійну і ощадливу роботу 

обладнання, а також одержання об'єктивної інформації, що необхідна для ведення 

даного процесу. 

11.9 Як засоби і прилади автоматизації звичайно застосовують прилади і апарати, 

що випускаються серійно. Застосування приладів несерійного виробництва допускається 

за умови відповідного обгрунтування та погодження з замовником. 

11.10 Засоби та прилади автоматизації технологічних процесів зосереджують в 

операторських приміщеннях, із яких провадиться технологічний контроль і автоматичне 

регулювання, а також дистанційне керування механізмами. 

 

12  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ СТОСОВНО ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО 

      СЕРЕДОВИЩА 

12.1 В процесі проектування підприємств для виробництва бетонних і 

залізобетонних виробів необхідно керуватися вимогами чинних стандартів, норм і 

правил з техніки безпеки, пожежної та пожежо-вибухової безпеки і виробничої 

санітарії. 

12.2 Основні вимоги охорони праці, які необхідно ураховувати під час 

проектування тієї чи іншої технологічної переробки або процесу, наведені у 

відповідних розділах даних норм. 

12.3 Виробництво залізобетонних виробів необхідно розміщувати у приміщеннях, 

які відносяться до основних категорій (Г і Д) вибухової, пожежовибухової та 

пожежної небезпеки з урахуванням класу приміщень за правилами улаштування 

електроустановок /ПУЕ/ (додаток А). 
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12.4 Санітарно-гігієнічні умови праці (температура, відносна вологість та 

рухливість повітря, його запиленість і загазованість, рівень вібрації (загальної і 

локальної) та освітлення на робочих місцях належить приймати у межах вимог, що 

наведені у додатку Б. 



12.5 Вимоги безпеки до допоміжних цехів, дільниць і відділень приймають за 

відповідними нормами, що затверджені в установленому порядку. 

12.6 Витяжна вентиляція повинна бути місцевою і загальнообмінною. Місцеві 

відсмоктувачі повинні передбачатися для кожної одиниці обладнання або робочого 

місця, де є виділення шкідливих речовин. 

Місцеві відсмоктувачі залежно від своєї конструкції уловлюють 75-90 % виділень 

шкідливих речовин. 10-25 % виділень, що залишилися в приміщенні, повинні 

розбавлятися за допомогою загальнообмінної вентиляції до гранично допустимих 

концентрацій (ГДК), рівні яких представлені у ГОСТ 12.1.005 і ДНАОП 0.03-3.01-71. 

12.7 Відповідно до вимог СНіП 1.02.01-85 до складу проекту повинен входити 

розділ з охорони природного середовища, що містить дані, які характеризують 

природний стан водойм, атмосферного повітря та грунту. Цей розділ повинен 

розроблятися відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02, ДНАОП 0.03-3.01-71, СНіП ІІ-89-80, 

ДНАОП 0.03-3.20-90. У розділі повинні бути представлені заходи щодо охорони 

атмосферного повітря у вигляді пояснювальної записки та графічних матеріалів. Увесь 

проект повинен пройти екологічну експертизу. 

12.8 В ході розроблення проектів нових і розширення діючих підприємств та цехів 

необхідно комплексно вирішувати питання аспірації і знепилювання технологічного 

обладнання для усіх переробок виробництва, в тому числі уже існуючого, яке не 

зачіпається реконструкцією, з виконанням вимог нормативних документів, що 

перераховані у 12.7. 

12.9 Усі технологічні процеси виробництва виробів, котрі пов'язані з вивантаженням, 

транспортуванням, дробленням, дозуванням, помелом матеріалів, які пилять, та 

обробкою готових виробів, повинні бути максимально механізовані та автоматизовані, 

а обладнання оснащене герметичними укриттями з підключенням їх до системи аспірації 

та знепилювання. 

При проектуванні підприємств слід дотримуватися вказівок щодо аспірації та 

знепилювання технологічного і транспортного обладнання, які приведені у додатку В. 

12.10 3 метою забезпечення безстічного виробництва слід передбачати локальні очисні 

споруди для очищення води, що використовується для промивання технологічного 

обладнання та інших потреб, і вміщує різні домішки (частинки цементу, масла, 

мастила і т. ін.), до концентрацій, за яких вона знову може надходити для 

технологічних потреб. 
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13 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

ДСТ У Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків та споруд. Вироби бетонні та залізобетонні. 

Загальні технічні умови 

ДБН А.3.1-7-96 

 

Виробництво бетонних та залізобетонних виробів 

ГОСТ 12.1.003-89 

 

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.005-88 

 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны 

 
ГОСТ 12.1.012-90 

 

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования 

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования 

ГОСТ 12.2.098-84 

 

ССБТ. Кабины звукоизолирующие 

ГОСТ 17.2.3.02-78 

 

Охрана окружающей природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

 ГОСТ 14757-81 

 

Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры 

 
ГОСТ 17770-86 

 

Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам 

ГОСТ 22789-85 

 

Устройства комплектные низковольтные. Общие технические условия 

ГОСТ 23000-78 Система "человек-машина". Пульты управления . Общие 

эргономические требования 
СНіП 1.02.01-85 

 

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство 

СНіП 2.02.05-87 

 

Фундаменты машин с динамическими нагрузками 

СНіП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение 

СНіП II-12-77 Защита от шума 

СНіП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве 

СНіП ІІ-89-90 Генеральные планы промышленных предприятий 

РСН 278-83 

Госстоя УССР 

 

Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с 

использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых 

электростанций 

СН 357-77 

 

Инструкция по проектированию силового и осветительного 

электрооборудования промышленных предприятий 

СН 513-79 

 

Временные нормы для расчета расхода тепловой энергии при 

тепловлажностной обработке сборных бетонных и железобетонных 

изделий в заводских условиях 
ДНАОПО.03-3.01-71 

 

Санітарні норми проектування промислових підприємств 

ДНАОПО.03-3.11-84 

 

Санітарні норми і правила при роботі з машинами та обладнанням, 

які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих  

ДНАОП 0.03-3.12-84 

 

Санітарні норми вібрації робочих місць 

ДНАОП 0.03-3.14-85 

 

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях 

ДНАОП 0.03-3.20-90 

 

Орієнтовно безпечні рівні впливу шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони 
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ДОДАТОК   А 

(обов'язков

ий) 

Категорії пожежної та класи вибухопожежної небезпеки цехів, 

дільниць та відділень 

Найменування цеху, дільниць, відділень 

 

Категорія 

пожежної 

небезпеки 

 

Клас вибухопожежної 

небезпеки за ПУЕ 

 1 Формувальні цехи, у тому числі ті, що 

використовують для ТО продукти згоряння 

природного газу 

 

Д 

 

- 

 

2   Арматурні цехи: 

     дільниці випрямлення, очищення, 

різання, згинання  

     дільниці зварювання сіток і каркасів 

     відділення виготовлення закладних 

елементів  

    (дільниці зварювання, 

дробоструминної і       

    газотермічної  обробки в кабінах) 

 

 

Д 

Г 

 

Г 

 

 

- 

- 

 

- 

3 Бетонозмішувальні цехи 

 

Д 

 

- 

 4 Склади цементу, заповнювачів, металу, 

готової продукції 

 

Д 

 

- 

 5* Склади і відділення приготування 

хімдобавок,  

     у тому числі нітриту натрію (НН); нітриту 

калію (НК); нітрит-   

     нітрату калію (ННК) 

 

В 

(для горючої 

тари) 

 

 
 

- 

 
6 Склади емульсолу 

 

В 

 

П-І 

7 Відділення приготування мастил для форм 

 

В 

 

П-І 

8 Матеріально-технічні 

склади  

   в тому числі: 

склад 

нафтопродуктів 

 

 В 

 

А, Б або В  

(залежно від 

температури 

спалаху парів) 

П-ІІа 

 

9 Ремонтно-механічні 

цехи: 

сушильно-просочувальне 

відділення електроремонтної 

дільниці 

 

ковально-зварювальна 

дільниця ремонтно-

будівельна дільниця 

 

 

А або Б 

 (залежно від 

температури 

спалаху парів) 

Г 

 В 

 

 

 

В-Іа чи П-І  

 

- 

П-ІІа 

10 Зарядні станції:  

     зарядне відділення,  

     лужна, агрегатна 

 

 

А 

 Д 

 

 

В-Іб 

- 

11 Приміщення газорозподільного пункту 

 

А 

 

В-Іа 

12 Вапногасильне відділення 

 

Д 

 

- 

 * Категорію приміщення з пожежної небезпеки визначають для кожного виду хімдобавки, 

що в ньому зберігається, та установлюють за найбільш небезпечним продуктом. 
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ДОДАТОК   Б 

(обов'язковий) 

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці на робочих місцях 

Б.1 Оптимальні температура, відносна вологість, швидкість руху, запиленість і 

загазованість повітря робочої зони цехів, дільниць та відділень повинні бути у 

межах значень 

 

 

 

Найменування цеху, 

дільниці, відділення 

 

 

 

Категорія  

робіт за 

 ГОСТ 

12.1.005 

 

Оптимальні характеристики повітря робочої зони 

 
   

 

температур

а,  

К (°С)* 

 

 

відносна 

воло-

гість, % 

 

 

швид-

кість 

руху, 

м/с* 

 

вміст шкідливих 

речовин, ГДК, мг/м3 

      пил: до 10% 

вільного 

SiO2, золи, 

цементу, 

окалини, 

іржі,вапна 

окису 

вуглецю 

(CO) 

 

1 Склад  заповнювачів легка - Іб 295-

297/22-24/ 

 

60-40 

   

0,2 

 

2,0 

 

- 

  294-

296/21-23/ 

    

0,1 

  

2 Склад золи-

винесення і    

    цементу 

середньої 

важкості - 

IIа 

294-

296/21-23/ 

 

60-40 

0,2  

   4,0-6,0 

 

 - 

  291-

293/18-20/ 

 0,2   

3 Склад і відділення 

приготування 

хімдобавок 

важка – ІІІа 

 

291-

293/18-20/ 

 

       

60-40 

0,4  

5,0** 

 

 - 

  289-

291/16-18/ 

 0,3   

4 Склад металу і 

арматурний цех 

середньої 

важкості - 

ІІб 

293-

295/20-22/ 

        

       

60-40 

0,3  

4,0 

 

20*** 

  290-

292/17-19/ 

 0,2   

5 Бетонозмішувальний 

і розчинозмішувальний 

цех 

 

у тому числі 

оператор пульту 

керування 

 

важка – ІІІб  

 
 

легка - І б 

 

291-

293/18-20/ 

 

60-40 

 

 

 60-40 

   

0,4   

 

2,0-6,0 

 

 

 2,0-6,0 

 

- 

 
 

- 

  289-

291/16-18/  

 

295-

297/22-24/ 

    

0,3 

 

   

0,2 

  

  294-

296/21-23/ 

    

0,1 

  

6 Формувальний цех 

 

легка – Іб 

 

295-

297/22-24/ 

 

 

60-40 

 

0,2  

2,0-6,0 

 

 

-   294-

296/21-23/ 

 

 
 

0,1   

7 Склад готової 

продукції 

 

середньої 

важкості - 

IIа 

 

294-

296/21-23/ 

 

60-40 

 

 

- 

 

 

2,0-6,0 

 

 

- 
  291-

293/18-20/ 

 

    

8 Матеріально-

технічний    

   склад 

 

легка - Іа 

 

296-

298/23-25/ 

 

 

60-40 

 

0,1 
 

- 

 

 

 

- 

 
  

 

295-

297/22-24/ 

 
 

0,1    

9 Вапногасильне 

відділення 

 

середньої 

важкості – 

ІІа 

 

294-

296/21-23/ 

 

60-40 

 

0,2  

3,0 

 

- 

 

 

  291-

293/18-20/ 

 

 0,2 

 

  



10 Ремонтно-

будівельний   

     цех 

в тому числі 

дільниці, що 

використовують 

формадельгідні та 

інші смоли, а 

також клеї і 

мастики на їх 

основі 

 

середньої 

важкості – 

ІІб 

 

важка – 

III 

293-

295/20-22/ 

 

60-40 

 

  

60-40 

 

 
0,3  

2,0-6,0 

 

 

2,0-6,0 

 

- 

 
 

**** 

  290-

292/17-19/ 

 

291-

294/18-21/ 

    

0,2 

   

   

0,4 

  

  
 

289-

291/16-18/ 

 
    

   

0,3 

  

*       У чисельнику наведені значення температури і швидкості руху повітря в теплий 

період року, в знаменнику - в  

         холодний. 

**      Гранично допустима концентрація /ГДК/в повітрі робочої зони нітрату калію 

/НК/ та хлориду калію /ХК/. 

***    ГДК в повітрі робочої зони фтористого водню - 0,5 мг/м3 та марганцю /у 

перерахунку на MnO2/ -0,3 мг/м
3. 

****  ГДК в повітрі робочої зони формальдегідної смоли 

- 0,05 мг/м3. 
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Б.2 У приміщеннях цехів рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати вимогам 

ГОСТ 12.1.003 та ДНАОП 0.03-3.14-85. 

 

Допустимі рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях 

 

Робоче місце 

Рівень звуку та 

еквівалентний 

рівень звуку, дБА 

 
1 Приміщення конструкторських бюро, розраховувачів, програмістів 

ЕОМ, лабораторій для теоретичних робіт та обробки 

експериментальних даних, приймання хворих в здоровпункті 

 

50 

2 Приміщення управління, робочі місця в конторських кімнатах і 

лабораторіях 

60 

3 Кабіни нагляду та дистанційного керування:  

                         а) без мовного зв'язку телефоном  

                         б) з мовним зв'язком телефоном 

 

75 

65 

4 Приміщення та дільниці точного складання, машинописних бюро, 

диспетчерської служби,    

   майстрів, обробки інформації на ЕОМ 

 

65 

5 Приміщеня лабораторій для проведення екпериментальних робіт, 

приміщення для  

   розміщення шумних агрегатів обчислювальних машин 

 

75 

6 Постійні робочі місця та робочі зони у виробничих приміщеннях 

та на території  

    підприємств 

 

80 

Примітка. Таблиця подана у скороченому вигляді, без зазначення рівня звукового 

тиску, дБ, в октавних смугах з середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 

500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. 
 

Б.З Для зниження рівня шуму на робочих місцях під час роботи обладнання слід 

передбачати заходи, що наведені у ГОСТ 12.1.003 та СНіП ІІ-12-77. 

Б.4 Рівні загальної вібрації на робочих місцях під час роботи технологічного 

обладнання, що генерує вібрацію (віброплощадок, бетоноукладачів, касетних установок 

і т.ін.), "повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012, ДНАОП 0.03-3.12-84 і не 

повинні перевищувати            87-101 дБ. 

Б.5 Для усунення шкідливого впливу вібрації на робочих місцях повинні передбачатися 

конструктивні та технологічні заходи, що викладені у документах, перерахованих в 

Б.4, а також у СНІП 2.02.05-87. 

Б.6 Рівні локальної вібрації, яка передається на руки працівників від пневматичного 

та електричного ручних інструментів, повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.11-

84,   ГОСТ 17770, ГОСТ 12.1.012 і не повинні перевищувати 109 дБ. 

Б.7 Ергономічні вимоги щодо організації робочих місць повинні прийматися за ГОСТ 

12.2.032 та ГОСТ 12.2.033. Вимоги до пультів керування - за ГОСТ 23000. 

Б.8 Природне та штучне освітлення у виробничих і допоміжних цехах, а також на 

території підприємства повинні відповідати вимогам СНіП ІІ-4-79 та "Указаний по 

проектированию электрического освещения предприятий". 
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Найменування цеху, дільниці, 

відділення 

 

Мінімальний 

розмір 

об'єкта 

розрізнення

, мм 

 

 

Характеристика 

зорової роботи 

 

Розряд та 

підрозряд 

зорової 

роботи 

 

Освітленість

, при 

загальному 

штучному 

освітленні, 

лк 

 
Ремонтно-механічний і 

електроцех, лабораторія 

 

більше 0,3 

 до 0,5 

 

Високої точності 

 

III 

a, 

ІІІ 

б,в, 

III 

г 

 

500 

300 

200 

 Арматурний,бетонозмішувальний і 

ремонтно-будівельний цехи, 

гараж, конторські приміщення 

 

більше 0,5  

до 1,0 

 

Середньої 

точності 

 

       IV 

а,  

       IV 

б,в,  

       IV 

г 

 

300 

200 

150 

 Складські приміщення, 

формувальний і паросиловий цехи 

 

більше 1,0  

до 5,0 

 

Малої точності 

 

       V 

a,  

       V 

б,в,  

       V 

г 

 

200 

150 

100 

 Склад готової продукції 

 

понад 5,0 

 

Груба (дуже малої 

точності) 

 

VI 

 

150 

 

Гарячі цехи та дільниці 

 

понад 0,5 

 

Робота з матеріа-

лами та виробами, 

 

VII 

 

200 

 
 

 

 

 

що світяться  

 

 

 Усі цехи, дільниці та 

відділення 

 

 

 

 

- 
 
- 

 

 

 

- 

 

 

 

Загальний нагляд 

за 

ходом технологіч- 

ного процесу: 
 
постійний 
 
періодичний з 

постійним 

перебуванням 

людей у 

приміщенні 
 
періодичний з 

періодичним 

перебуванням 

людей у 

приміщенні 

 

 

 

 

VІll a 
 

VIII 6 

 

 

 

VIII в 

 

 

 

 

 

 

75 

50 

 

 

 

30 
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ДОДАТОК В 

(обов'язковий) 

Заходи щодо знепилювання та аспірації технологічного і транспортного 

обладнання 

B.1 Під час транспортування матеріалів число перевантажень повинно бути 

мінімальним 

В.2 Для зменшення пилевиділення і видалення розсипань під час транспортування 

матеріалів стрічковими конвеєрами необхідно передбачати такі заходи: 

- застосування обмежувальних пристроїв, що запобігають перевантаженню 

стрічок та живильників (затвори, шибери); 

- застосування спеціальних пристроїв, що запобігають сходам і перекосам 

стрічки; 

- очищення холостої вітки стрічкових конвеєрів та кінцевих барабанів за 

допомогою гумових ножів з контрвантажем, вібраційного струшування, 

установлених на неробочому боці холостої вітки очисних скребків або 

капронових щіток з електроприводом; 

- використання гладкозістикованої транспортерної стрічки за допомогою її 

вулканізації; 

- використання транспортерної стрічки на 200 мм ширше потрібної для 

максимальної розрахункової продуктивності конвеєра; 

- приймання відстаней між осями роликоопор у місці падіння матеріалу на 

стрічку не більше 250 мм. 

В.3 Швидкість надходження матеріалу з течок на стрічку повинна дорівнювати або бути 

меншою ніж швидкість руху стрічки. 

В.4 На вузлах перевантажування сухих сипучих матеріалів слід застосовувати течки з 

мінімально допустимими кутами нахилу до горизонту (ці кути приймають на 10 % 

більшими ніж кут природного укосу матеріалу в русі). 

В.5 Для вертикальних течок заввишки більше 0,5 м та похилих течок з перепадом висот 

3-5 м слід застосовувати пристрої (східчасті течки з "подушками", вантажні 

затвори), що гасять швидкість руху матеріалу, який надходить на стрічкові конвеєри. 

В.6 Транспортування порошкоподібних матеріалів (дроблене або мелене вапно, цемент, 

зола-винесення та ін.) слід передбачати у закритих транспортних пристроях 

(пневмотранспорт, скребкові конвеєри та ін.). 

Постачання порошкоподібних матеріалів доцільно передбачати цементовозами нового 

покоління  -  вертикального типу. 

В.7 У ємкостях-бункерах, силосах, гомогенізаторах, активаторах - слід передбачати 

автоматичні покажчики верхнього та нижнього рівня з метою запобігання переповнення 

цих ємкостей або повного їх вивантаження. 

Покажчик нижнього рівня залишкового шару матеріалу в бункері повинен бути 

установлений не нижче 1/3 висоти нижньої звуженої частини бункера. 

В.8 Для бункерів, що завантажуються з допомогою пневмотранспорту, необхідно 

передбачати циклони-вивантажувачі з подальшим підключенням їх до знепилюючої 

системи. Циклони-вивантажувачі необхідно обладнувати затворами, які запобігають 

вибиванню повітря в порожнину бункера. 

В.9 Пиловловлювачі та аспіраційні системи слід блокувати з пусковими пристроями 

технологічного обладнання. 

Для цього необхідно дотримуватись таких умов: 

а) блокування електродвигунів вентиляторів аспіраційних установок з 

електродвигунами технологічного обладнання здійснювати таким чином, щоб робота 

технологічного обладнання була неможливою без дії асніраційних та пиловловлюючих 

установок і без подавання води до мокрих пиловловлювачів; 

б) пуск систем аспірації слід передбачати з випередженням на 3 хв до включення в 
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нологічного обладнання; 

в) подавання води до апаратів мокрого очищення слід передбачати за 3 хв до їх 

увімкнення; 

г) подавання води до мокрих пиловловлювачів повинно припинятися через 3-5 хв після 

зупинення електродвигунів вентиляторів аспіраційних та пиловловлюючих установок. 



В.10 Усе технологічне обладнання, робота якого супроводжується виділенням пилу, 

повинно оснащатися герметичними укриттями, що мають воронки для підключення до 

аспіраціиних і знепилюючих установок. 

В.11 Для запобігання вибивання пилу з укриття необхідно передбачати у ньому 

розрідження не менше 2 Па (0,2 мм вод. ст.). 

      В.12 Швидкість руху повітря у місцях приєднання аспіраційних воронок до 

укритттів слід приймати для матеріалів, м/с: 

- грудкових                             2,0-3,0; 

- зернистих                             1,0-1,5; 

- порошкоподібних                0,7-1,0. 

В.13 Аспіраційні воронки слід установлювати на відстані від місця завантаження 

матеріалу, яка дорівнює не менше ніж ширина завантажувальної течки. 

В.14 При послідовному завантаженні конвеєра з декількох близько розташованих течок 

слід передбачати загальне укриття, але з улаштуванням аспіраційних відсмоктувачів 

від місця кожної пересипки (порожнини надходження матеріалу розмежовуються 

двійчастими фартухами з прогумованого матеріалу). 

В.15 Для групи бункерів, що завантажується різними матеріалами за допомогою 

стрічкових конвеєрів, слід передбачати індивідуальну аспірацію, підключаючи кожний 

бункер до системи знепилювання. 

В.16 Для групи бункерів або силосів, що завантажується одним видом матеріалу з 

допомогою пневмотранспорту, допускається передбачати аспірацію через один бункер 

(силос), з'єднуючи його з іншими перетічними трубами. 

В.17 Швидкість  повітря в аспіраційних трубопроводах залежно від кута їх нахилу              

приймають, м/с: 

    - на вертикальних ділянках та ділянках з кутом нахилу до горизонту понад 

0,96 рад             (55°) - 10-15; 

-  на ділянках з кутом нахилу до горизонту менше 0,96 рад (55°), а 

также у горизонтальних  трубопроводах- 18-22. 

 

В.18 Товщину стінок аспіраційних трубопроводів приймають залежно від міри 

абразивності пилу та його концентрації в аспіраційному повітрі. 

У 

міліметрах 

 

Концентрація пилу, г/м3 

 

Товщина стінок залежно від абразивності пилу 

  середня (вапняний пил) 

 

висока (пил піску, цементу 

та ін. в'яжучого) 

     до 3,0 2,5 

 

3,0 

     від 3 до 20 3,0 

 

3,5 

     понад 20 3,5 

 

4,0 

 Примітка. У місцях інтенсивного стирання (повороти, переходи, трійники і т.ін.) 

товщину стінок слід збільшувати у 1,3-1,5 рази або передбачати заходи, що 

забезпечують у місцях вигину переміщення пилу по злежаному матеріалу. 

  

В.19 Об'єднання в одну установку місцевих відсмоктувачів, що видаляють повітря 

з різними видами пилу, різною вологістю і температурою, не допускається. 

В.20 Трубопроводи слід приєднувати до аспіраційних воронок вертикально чи під 

кутом не менше 1,047 рад (60°) до горизонту. 
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В.21 На всіх аспіраційних трубопроводах слід передбачати штуцери діаметром 50 

мм для виконання пилових і аеродинамічних вимірювань. До штуцерів повинен бути 

забезпечений вільний доступ. 

На горизонтальних ділянках трубопроводів слід передбачати герметичні люки для 

періодичного огляду труб та очищення їх у випадку відкладення пилу під час 

порушення аеродинамічного режиму. 

Втрати напору в окремих відгалуженнях аспіраційних трубопроводів урівноважують 

до ступеня розходження, що не перевищує 10 %. 

На кожному відгалуженні трубопроводу слід передбачати ручний дросельний клапан 

для регулювання обсягів аспіраційного повітря після монтажу. 

В.22 Температура та запиленість аспіраційного повітря, що допускаються для 

основних видів технологічного обладнання. 



 

 

 

Технологічна переробка та обладнання - джерело 

пилоутворення 

 

Розрахункові 

характеристики 

аспіраційного повітря 

  температура, 

К (°С) 

 

запиленіст

ь, г/м3 

 Склад цементу 

 

 

 

 

 
1 Силоси, що завантажуються пневмотранспортом 303 (30) 

 

15,0 

 
2 Бункери приймальні 303 (30) 

 

25,0 

 
Відділення приймання та склад вапна  

 

 

 
3 Живильник хитний типу КТ-5 

 

Температура 

навколишньог

о середовища 

 

5,0 

 

4 Конвеєр скребковий типу КСГС-6 (закритого типу) 

 

те саме 

 

7,0 

 
5 Конвеєр скребковий (вузол перевантаження з конвеєра на 

конвеєр) 

 

“ 

 

до 7,0 

6 Дробарка молоткова двороторна типу СМД-114 (вузли 

завантаження та вивантаження) 

 

“ 

 

до 50,0 

 

7 Силоси, що завантажуються пневмотранспортом 

 

323 (50) 

 

15,0 

 
8 Бункер приймальний (завантаження донним 

пневморозвантажувачем) 

 

до 303 (30) 

 

25,0 

 
9 Бункер вапна, що завантажується пневмотранспортом 

 

323 (50) 

 

25,0 

 
10 Бункер піску, що завантажується стрічковим конвеєром 

 

Температура 

навколишньог

о середовища 

 

0,3-1,2 

 

 

В.23 Перед викидом в атмосферу аспіраційне повітря повинно бути очищене на 99 %. 
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ДОДАТОК Г 

(рекомендован

ий) 

Вихідні дані у завданні на проектування 

У завданні або у додатках до завдання на проектування слід указувати: 

- потужність підприємства; 

- номенклатуру продукції, перелік нормативно-технічної документації, 

стандартів, технічних умов на продукцію; 

- характеристику сировини та вихідних матеріалів, напівфабрикатів, способів 

їх доставки; 

- технологічний регламент на нову технологію або (та) обладнання; 

- рівень спеціалізації та умови кооперації, перелік основних та допоміжних 

виробництв; 

- вид і параметри теплоносія для теплової обробки виробів; 

- умови складування та обсяги запасів сировини, матеріалів та 

напівфабрикатів; 

- варіантність проектних рішень; 

- стадійність проектування; 

- особливі умови щодо параметрів технологічних режимів; 

- умови щодо застосування імпортного обладнання та вихідної сировини; 

- умови щодо застосування нестандартизованого обладнання; 

- режим роботи підприємства. 
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ДОДАТОК Д 

(довідкови

й) 

Режим роботи підприємства 

Д.1 Для визначення режиму роботи підприємства слід приймати: 

       - номінальний фонд часу роботи обладнання (Тн)„ кількість  

  робочих   діб на рік                                                                                      

260 

      - те саме, для вивантаження сировини та матеріалів, що  

 постачаються залізницею                                                                            

365 

- тривалість робочої зміни (tзм),год                                                               

8        

- кількість робочих змін на добу (без теплової обробки) (nзм)                   

2  

- кількість робочих змін на добу для теплової обробки                              

3 

- кількість робочих змін для приймання матеріалів з автотранспорту     2 чи 

3 (залежно 

                                                                                                                          

від місцевих умов) 

Д.2  Розрахункова кількість робочих діб на рік для полігонів: 

- з прискореним твердненням виробів   за Д.4 

- з природним твердненням виробів      150* 

- з геліотеплообробкою виробів              за Д.7 

* При проектуванні полігонів з природним твердненням виробів річна кількість 

діб роботи визначається завданням на проектування з урахуванням кліматичних та 

інших місцевих умов. 

Д.З Річний фонд часу роботи технологічного обладнання визначають за формулою: 

Тріч=Тн-Трем-Тпер, діб, 

або Тріч= / Тн-Трем-Тпер/tдоб, год 

 
де  Тн   - номінальний фонд часу роботи обладнання, діб, (за Д.1 і Д.2); 

Трем 
- тривалість планових зупинок обладнання на ремонт, діб (за Д.4); 

Тпер - витрати  робочого часу,  пов'язані  з  переналагодженням 

формувального обладнання,   

          діб (заД.5); 

tдоб - добовий фонд продуктивного робочого часу 

         tдоб = nзм  tзм Квз, год 

де  nзм - кількість робочих змін на добу (за Д.1); 

    tзм - тривалість робочої зміни, год (за Д.1); 

    Квз - коефіцієнт внутрішньозмінного продуктивного використання робочого 

часу (за Д.6) 

100
1 1

e

i

i

вз

q

K , 

де е     - кількість регламентованих додаткових витрат внутрішньозмінного часу 

(за Д.6); 

   qi    - тривалість внутрішньозмінних регламентованих додаткових витрат часу, 

у відсотках від 

            оперативного часу (за Д.6). 

      Д.4 Тривалість планових зупинок обладнання на ремонт (Трем) та кількість 

розрахункових робочих діб 

Технологічна лінія та основне технологічне 

обладнання 

 

Тривалість 

планових зупинок 

на ремонт (Трем), 

діб 

 

Розрахункова 

кількість 

робочих діб на 

рік 

 
Агрегатно-потокові та стендові лінії, касетні 

установки 

 

7 

 

253 

 



Конвеєрні лінії 

 

13 

 

247 

 
Цехи і установки для приготування бетонних та 

розчинних сумішей 

 

7 

 

253 
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Примітка 1. Для бетонозмішувальних, арматурних та допоміжних цехів, баз 

комплектування приймають максимальні параметри роботи (продуктивність) 

формувальних ліній, що входять до складу виробництва.                

Примітка 2. Для технологічних ліній, розташованих на полігонах цілорічної дії, 

тривалості планових зупинок на ремонт приймають зі збільшенням їх на 20 %. Для 

технологічних ліній на полігонах сезонної дії планові зупинки на ремонт не 

беруться до уваги. 

Примітка 3. У нормах не урахований час на технічні огляди та дрібний поточний 

ремонт, які виконуються у третю, неробочу зміну та у вихідні дні. При роботі 

підприємства у три зміни знос обладнання збільшується і відпадає можливість 

проведення дрібних ремонтів його та обслуговування у третю, неробочу зміну. При 

тризмінному режимі роботи тривалість планових зупинок обладнання на ремонт 

збільшується у 1,5 рази. 

Д.5 Тривалість витрат робочого часу, пов'язаних з зупинками формувального 

обладнання на переналагодження (Tпер) 

Діб на 

рік 

 

 

 

 

Технологічна лінія 

 

 

Простої обладнання від способу виконання та 

змінності роботи (Тпер) 

 
  

усі 

переналагодження 

виконуються на 

спецпостах 

 

на спецпостах 

виконуються 

тільки перенала-

годження, які не 

укладаються у 

темп роботи 

лінії 

 

 

усі 

переналагодження 

виконуються на 

лінії 

 

    

    

 2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 
Конвеєрна та касетно-конвеєрна 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

- 

 

- 

 
Агрегатно-потокова 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 
Стендова (горизонтальні 

стенди) 

 

- 

 

- 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 

 
Касетна, з виготовленням марок 

виробів за рік в одній касеті: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - 

 

- 

 

3 

 

5 

 

4 

 

6 

 15 - 

 

- 

 

5 

 

7 

 

6 

 

8 

 
20 - - 7 9 

 

8 10 

 

 

Д.6 Тривалість внутрішньозмінних додаткових (регламентованих) витрат часу 

Відсоток від оперативного 

часу 

Категорія додаткових витрат часу 

усередині зміни (е) 

 

Додаткові витрати часу (qі) для способів 

виробництва 

 
 агрегатно-

потокового 

 

конвеєрного 

 

касетного 

 

стендового 

Підготовчо-заключна робота 

 

5,0 5,0 4,0 4,0 

Обслуговування робочого місця 

 

4,0 6,0 4,4 4,0 

Перерви технологічні 

 

4,0 9,0 1,6 3,0 

Відпочинок та особисті потреби 

 

10,0 - 10,0 10,0 

Усього: 

 

23,0 20,0 20,0 21,0 

Коефіцієнт внутрішньозмінного 

продук-тивного використання 

робочого часу (КВ3) 

0,77 0,80 0,80 0,79 
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Д.7 Розрахункова кількість робочих діб на рік для геліополігонів (без дублюючих 

джерел енергії) 

Широта місцевості, 

град.п.ш. 

 

Проектний клас  

(марка) бетону 

 

 

Товщина виробу, мм 

 

Кількість робочих 

діб на рік (з 5-ти 

денним робочим 

тижнем) 

 
38-45 

 

В15(М200) 

 

100 

 

130 

  

 

 

 

200 

 

110 

  

 

 

 

300 

 

100 

  

 

 

 

400 

 

80 

 38-45 

 

В22,5 (М300) 

 

100 

 

140 

  

 

 

 

200 

 

120 

  

 

 

 

300 

 

105 

  

 

 

 

400 

 

85 

 38-45 

 

ВЗО (М400) 

 

100 

 

150 

  

 

 

 

200 

 

130 

  

 

 

 

300 

 

110 

  

 

 

 

400 

 

90 

 46-50 

 

В15(М200) 

 

100 

 

120 

  

 

 

 

200 

 

90 

  

 

 

 

300 

 

50 

 46-50 

 

В22,5 (М300) 

 

100 

 

125 

  

 

 

 

200 

 

100 

  

 

 

 

300 

 

70 

 46-50 

 

ВЗО (М400) 

 

100 

 

130 

  

 

 

 

200 

 

110 

  

 

 

 

300 

 

80 

  

Примітка. На геліотеплообробку виробів без застосування дублюючого джерела 

енергії слід переходити з настанням теплої сонячної погоди і температури повітря о 

13 год не менше 293 (20°С). 
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ДОДАТОК Е 

(довідковий) 

Допоміжні виробництва 

Е.1 Вапногасильне відділення 

E.1.1 Вапногасильне відділення призначене для приймання грудкового вапна, 

його зберігання та гасіння, зберігання вапнистого тіста та вапна гідратного 

(гашеного), видавання гашеного вапна споживачу. 

Е.1.2 Грудкове та мелене вапно необхідно зберігати в критих механізованих 

складах. Термін зберігання не повинен перевищувати 10-15 діб. 

Е.1.3 Відділення складається з холодного приміщення для приймання грудкового 

вапна та теплого приміщення для гасіння вапна. 

Е.1.4 Рекомендовані кути нахилу до горизонту течок прямокутного перерізу 

залежно від транспортованого матеріалу, не менше, рад. (°): 

- для вапна грудкового                 0,785 (45); 

- для вапна меленого                    0,872 (50). 

Е.1.5 При застосуванні ребристої футеровки кут нахилу до горизонту площин 

ковзання їх повинен бути збільшений на 0,087-0,122 рад. (5-7°). 

Е.1.6 Вапно можна гасити в апаратах періодичної та безперервної дії. 

      Е.1.7 У гасильному барабані періодичної дії гасіння вапна проводиться 

парою під тиском 0,3-0,5 МПа. Тривалість гасіння і завантаження та вивантаження 

вапна приймають по            15-20 хв. 

Е.1.8 Температура гасіння вапна становить 333-343 К (60-70°С). 

Е.1.9 Насипну густину порошку гашеного вапна приймають 400-500 кг/м3. 

     Е.1.10 Вапно гідратне (гашене) постачається споживачу у паперових мішках 

або контейнерах, а також у спеціальних вагонах, цементовозах. Вапнисте тісто 

перевозиться у автоцистернах. 

     Е.1.11 Відходи вапногасильного виробництва можна використовувати, як 

підстилковий шар для будівництва шляхів. 

     Е.1.12 Для одержання безвідходного виробництва рекомендується гасіння вапна 

передбачати одночасно з мокрим помелом у кульових млинах. 

Е.2 Ремонтно-будівельний цех 

Е.2.1 Призначений для виконання таких видів робіт: 

- профілактичного, капітального та поточного ремонту будинків та споруд; 

- виконання підготовчих операцій з напівфабрикатами для основного 

виробництва (нарізання дерев'яних пробок, їх антисептичної обробки, 

гідроізоляції столярних блоків, розкроювання за розміром утеплювальних 

вкладишів для панелей зовнішніх стін і т.ін.); 

- виготовлення дерев'яної опалубки для одиничних виробів. 

Е.2.2 Потужність ремонтно-будівельного цеху (дільниці) підприємства, що 

проектується, визначати слід з урахуванням планів розвитку спеціалізованих 

районних ремонтно-будівельних підрядних організацій. 

Е.2.3 Обсяги ремонтно-будівельних робіт для підприємства визначають, виходячи 

з суми амортизаційних відрахувань від балансової вартості будинків та споруд 

підприємства на капітальний та поточний ремонт. 

Е.2.4 Чисельність  робітників   для   ремонтно-будівельного  цеху  приймають  

у   кількості  
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3-3,5% від чисельності робітників основних професій.  З них  40-45 % - жінок. 
 
Е.2.5 Питома площа одного робочого місця - 25 м2.  

Е.2.6 Приблизний перелік обладнання ремонтно-будівельного цеху (дільниці): 

а) деревообробне обладнання: 

      - верстати круглопиляльні Ц6-2, ЦМЗ-3, ЦПА-40, ЦА-2; 



      - те саме стругальні СФ6-2, СР8-9, С26-2; 

     -       "      свердлильні та довбальні СВП-2, ДПА-3; 

      -       "      фрезерні та шипорізальні СФ-ФСШ; 

     -       "      стрічково-пиляльні ЛО-40, ЛС80-4; 

      -       "      універсальні К-40, С2А; 

     б) будівельні механізми (поза цехом): 

      - розчинозмішувач СО-23А, СО-26А; 

      - заливальник швів ДЗ44; 

      - фарботерка приводна СО-1; 

      - компресор пересувний СО-7А, СО-62; 

      - милотерка СО-53; 

      - вібросито для проціджування малярних речовин СО-3А; 

      - мішалка для фарбувальних сумішей СО-11; 

      - апарат для фарбувальних фасадів будинків СО-66; 

      - вапногасилка CM-1247; 

      - машина паркетошліфувальна СО-60; 

      - машина мозаїчно-шліфувальна СО-91; 

      - лебідка будівельно-монтажна ТЛ-1, ТЛ-3; 

      - підіймач будівельний щогловий заввишки до 9 м, 9-17 м, ТЦ-3А, ТЦ-9, 

ТП-1. 
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ДОДАТОК  Ж 

(рекомендован

ий) 

Об'ємно-планувальні рішення підприємств 

 

Ж.1 Об'єкти підприємства слід розміщувати на майданчику компактно, з 

урахуванням технологічних та архітектурно-будівельних вимог. 

Ж.2 Компонувальні рішення і розміри об'єктів залежать, в основному, від 

потужності підприємства, вибраної технології виробництва та номенклатури виробів, 

що випускаються. 

Ж.З Архітектурно-будівельні вимоги до розміщення та оформлення об'єктів 

направлені на забезпечення основних норм містобудування. 

Рекомендується біля основних шляхів та магістралей розміщувати адміністративно-

побутові будинки та будинки основних виробничих цехів з відповідним оформленням 

фасадів. Бетонозмішувальний вузол, склади сировини, готової продукції, добавок, 

паливно-мастильних матеріалів та ін. рекомендується розміщувати у середині 

майданчика. 

Ж.4 Доцільно передбачати раціональне блокування будинків, у тому числі: 

- склади арматурної сталі, арматурний цех, ремонтно-механічний цех, 

формувальний цех; 

- склади готової продукції, великогабаритного обладнання, форм і оснастки (в 

окремих випадках склади арматурної сталі та камери теплової обробки); 

- склади цементу, золи та інших сипких тонкомелених матеріалів; 

- склади усіх видів заповнювачів з можливим їх підготуванням (розсіювання, 

збагачення, дроблення). 

Ж.5 Основні технологічні вимоги до планування підприємства: 

- скорочення до мінімуму відстаней транспортування та кількості 

перевантажень матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів на 

технологічних переробках; 

- вилучення зустрічних потоків, а за їх наявності забезпечення можливості 

сталої роботи суміжних технологічних переробок з перевіркою її шляхом 

побудови циклограм роботи піднімально-транспортного обладнання. 

     Ж.6 За приклад раціонального компонування заводів річною потужністю понад З0 

тис. м3 може правити схема, яка передбачає розташування складу арматурної сталі, 

арматурного виробництва, ремонтно-механічного цеху та деяких допоміжних виробництв 

(з перпендикулярним або паралельним розміщенням прогонів) у торці формувального 

цеху. Склади готової продукції як з перпендикулярним, так і з паралельним 

розміщенням прогонів відносно формувального цеху, у цьому випадку розташовуються з 

боку іншого його торця. 

Ж.7 Бетонозмішувальний вузол доцільно виконувати прибудованим для кількості 

формувальних прогонів до трьох, а для більшої кількості прогонів - вбудованим у 

формувальний цех. 

Ж.8 Компресорну станцію слід розміщувати на максимально можливій відстані від 

приймальних пристроїв та складів цементу, золи та інших сипких матеріалів і на 

мінімально можливій відстані від основних джерел споживання стисненого повітря. 
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ДОДАТОК И 

(рекомендований

) 

Вихідні вимоги до технологічного нестандартизованого обладнання і 

оснастки. 

До складу вихідних вимог слід включати: 

- призначення, опис технологічного процесу; 

- характеристику з продуктивності та якості продукції; 

- посилання на аналоги з пропозиціями щодо змін; 

- технологічний регламент; 

- характеристику середовища, у якому передбачається експлуатувати обладнання 

(температуру, вологість, запиленість, агресивність і т. ін.); 

- вимоги щодо вібрації, рівня шуму, аспірації та очищення запиленого повітря; 

- основні вимоги стосовно габаритів та техніки безпеки в процесі експлуатації. 
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ДОДАТОК  К 

(довідковий) 

Розрахунок транспортного та вантажопідйомного обладнання  

     К.1  Продуктивність стрічкового конвеєра визначають за формулою: 

                                                            Nс = 3600FVс ,   

м3/год , 

де F    - площа перерізу матеріалу на стрічці, 

м2; 

Vс   - швидкість стрічки, м/с. 

К.2  Продуктивність елеватора визначають за формулою: 

N
i

a
Ve K T3 6, ,   т/год, 

де і     - місткість ковша, л; 

а    - крок ковша, м; 

к  - коефіцієнт наповнення ковша; 

Vт  - швидкість тягового органу, м/с; 

°   - насипна густина матеріалу, т/м3. 

К.З  Продуктивність шнека визначають за формулою: 

     

S
nD

N nш
4

60
2

,   м3/год, 

     де D    - діаметр шнека, м; 

n    - число обертів шнека за хвилину; 

S    - крок гвинта, м; 

n  - коефіцієнт завантаження за перерізом. 

К.4 Розрахунок завантаження кранів у виробничих прогонах виконують за нормами 

на кранові операції, що наведені у К.5, та циклограмою роботи обладнання. На 

основі цих даних, а також з технологічних міркувань вибирають вантажопідйомність 

та кількість кранів у прогоні. 

К.5 Норми для розрахунку кранових операцій 

К.5.1 Коефіцієнт використання швидкості моста крана для довжини його 

переміщення, м: 

до 10                                   0,5; 

від 10 до 30                        0,8; 

понад 30                            1,0. 

К. 5.2 Коефіцієнт використання швидкості візка крана для довжини його 

переміщення, м: 

до 5                                   0,5; 

від 5 до 15                        0,8; 

понад 15                            1,0. 

Примітка. У розрахунках за позиціями К.5.1 і К.5.2 забороняється складати час 

переміщень моста і візка крана. 

К.5.3 Часовий коефіцієнт використання крана для кількості кранів у прогоні: 

1                                       не більше 0,8; 

  2 та більше                      не більше 0,7. 
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Примітка 1. При обгрунтуванні роботи мостових кранів циклограмами можуть бути 

прийняті більш високі коефіцієнти. 

Примітка 2. У розрахунки завантаження мостових кранів слід вводити коефіцієнт 

1,1 на     неураховані операції. 
 
К.5.4 Тривалість виймання виробу з касети, форми або стелажа,  

включаючи стропування, с                                                                             

не більше 60. 

К.5.5 Тривалість установлення виробу на стелаж, у штабель або  

на візок, включаючи розстропування, с                                                        

не більше 40. 

 К.5.6 Час на операції з автоматичною траверсою, с: 

       - установлення форми на віброплощадку 

або знімання її з віброплощадки                                      10; 

- установлення форми у камеру ТО або виймання з неї 

(операції в межах камери)                                                 

30. 

К.5.7 Час на ручне стропування (розстропування) виробу, с:  

- одним стропувальником                                                     

30; 

- двома стропувальниками                                                   

15. 

К. 5.8 Розрахункову висоту підняття виробу або форми над камерою чи постом 

формування приймають 1,5 м. 

К.6 Розрахунок місцевого рейкового та безрейкового транспорту, бетоновозних 

естакадних бункерів, вивізних візків, підвісних конвеєрів, електрокар, 

пневмотранспорту цементу. Кількість транспортних одиниць визначають за формулою: 

П

М
Н , одиниць, 

де М    - маса вантажу, що перевозиться за зміну, т; 

П    - змінна продуктивність транспортної одиниці, яку визначають за 

формулою: 

 

вп

ц

КВ
Т

П
480

,   т, 

 

де 480  - тривалість зміни, хв; 

Тц   - тривалість циклу одного перевезення, що включає 

завантаження, переїзд, розвантаження та повернення транспортного 

засобу, хв; 

Вп   - вантажопідйомність транспортного засобу, т; 

Kв   - коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного засобу. 

Примітка. Тривалість вантажо-розвантажувальних операцій визначають з 

урахуванням вимушених технологічних простоїв, що залежать від умов роботи 

механізмів, які здійснюють ці процеси. 
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ДОДАТОК Л 

(довідкови

й) 

Тривалість розвантаження залізничних вагонів на під'їздних коліях 

підприємства 

У 

хвилинах 

Найменування вантажу 

 

Вид вагона 

 
 двовісний 

 

чотиривісний 

 
 критий 

 

відкритий 

 

критий 

 

відкритий 

 
Метал 

 

80 

 

80 

 

190 

 

160 

 
Гравій, пісок, щебінь 

 

55 

 

55 

 

135 

 

80 

 Цемент 

 

75 

 

- 

 

вагон-хопер 36 

 

вагон-цистерна 

75 

 
 

Примітка. Для підприємств малої потужності терміни вивантаження можуть бути 

збільшені за погодженням зі службами залізниці. 
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ДОДАТОК М 

(довідковий) 

Усереднені питомі витрати матеріалів 

M.1 Вибір виду і марки компонентів бетонної або розчинної суміші здійснюють 

відповідно до вказівок ДБН А. 3.1-7,  стандартів, технічних  умов  на  конкретні 

матеріали або проектної документації на вироби. 

М.2 У випадку невідповідності параметрів якості вихідних матеріалів вимогам 

стандартів або технічних умов у проекті слід передбачати заходи стосовно доведення 

їх до нормативних вимог або застосовувати спеціально розроблені технології, 

викладені у технологічних регламентах на використання цих матеріалів для 

конкретних видів продукції. 

М.З Для розрахунку місткості складів та бункерів допускається використовувати 

укрупнені питомі витрати цементу. 

 

Вид бетону 

 

Технологія 

виготовлення 

виробів 

 

 

Проектний клас 

(марка)бетону 

 

 

Марка 

цементу 

 

 

Витрати 

цементу, 

кг/м3 

 Важкий 

 

Агрегатно-потокова 

та конвеєрна 

 

В 7,5 (100) 

 

300 230 

   В 10, В 12,5 

(150) 

 

300 270 

   В 15(200) 

 

400 280 

   В 22,5 (300) 

 

400 370 

   В 30 (400) 

 

500 400 

   В 40 (500) 

 

600 450 

   В 45 (600) 

 

600 550 

  Стендова 

 

В 15(200) 

 

400 320 

   В 22,5 (300) 

 

500 370 

   В З0 (400) 

 

500 450 

   В 40 (500) 

 

600 500 

  Касетна 

 

В 10, В 12,5 

(150) 

 

400 320 

   В 15 (200)  

 

400 390 

   В 22,5 (300)  

 

500 440 

 
Легкий 

 

Агрегатно-потокова 

та конвеєрна 

 

В 3,5 (50)  

 

400 220 

   В 5 (75) 

 

400 240 

  В 7,5 (100) 

 

400 260 

  В 10, В 12,5 

(150) 

 

400 290 

   В 15(200) 

 

400 340 

   В 22,5 (300) 

 

500 380 

   В З0 (400) 

 

600 450 

 
Дрібнозернистий (в 

т.ч. для фактурних 

шарів) 

 

Те саме 

 

В 7,5 (100) 

 

400 340 

   В 10, В 

12,5(150) 

 

400 380 

  В 15(200) 

 

400 420 

   В 22,5 (300) 

 

500 460 
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М.4 Питому витрату золи-винесення приймають відповідно до РСН 278-83. 

М.5 Зерновий склад крупного заповнювача для розрахунку складів заповнювачів, 

видаткових бункерів та техніко-економічних розрахунків. 

Відсотки від 

маси 

Найбільша величина зерен, мм 

 

Вміст фракцій (мм) в крупному заповнювачі 

  5-10 

 

10-20 

 

20-40 

 

40-80 

 
10 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 20 

 

35 

 

65 

 

- 

 

- 

 
40 

 

25 

 

25 

 

50 

 

- 

 
80 

 

15 

 

20 

 

25 

 

40 

 
 

М.6 Витрати заповнювачів на 1 м3 бетону для техніко-економічних розрахунків, а 

також розрахунку місткостей складів заповнювачів та бункерів БЗУ. 

м3 

/м3 

Вид бетону та розчину 

 

Витрата заповнювачів бетону 

 
  

 

 

 
 

 

пісок 

 

щебінь чи гравій 

 Бетон важкий: 

 

 

 

 

 
- для усіх технологій, окрім касетної 

 

0,45 

 

0,90 

 
- для касетної технології 

 

0,60 

 

0,75 

 Бетон легкий: 

 

 

 

 

 
а) теплоізоляційний: 

 

 

 

 

 
- великопористий 

 

- 

 

1,05 

 
- дрібнозернистий 

 

1,20 

 

- 

 
б) конструкційно-теплоізоляційний: 

 

 

 

 

 
- на піску пористому 

 

0,30 

 

1,10 

 
- на піску щільному 

 

0,20 

 

1,10 

 
- на золі та золошлаковій суміші 

 

0,15 

 

1,10 

 
- без піску (поризований) 

 

- 

 

1,20 

 
в) конструкційний 

 

0,55 

 

0,80 

 Розчин 

 

1,10 

 

- 
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М.7 Для технологічних розрахунків приймають орієнтовну питому витрату води 

замішування залежно від виду заповнювача та характеру бетонної суміші. 

л/м3 

Показник легкоукладальності бетонної 

суміші 

 

Витрата води замішування для найбільшої 

величини зерен заповнювача, мм 

 
марка рухливості 

(осідання конуса, 

см) 

 

марка жорсткості 

(жорсткість, с) 

 

10 

 

20 

 

40 

 

80 

 

Гравій 

 Рб5 (21 та більше) - 230 225 210 200 

Рб4 (16-20) - 225 220 205 195 

Рб3(10-15) - 215 205 190 180 

Рб2 (5-9) - 200 185 170 165 

Рб1 (4 та менше) -(1-4) 190 175 160 155 

- Ж1 (5-10) 175 160 145 140 

- Ж2 (11-20) 165 150 135 130 

- Ж3 (21-30) 160 145 130 125 

- Ж4 (31 та більше) 150 135 125 120 

Щебінь 

Рб5 (21 та більше) - 240 235 220 210 

Рб4 (16-20) - 235 230 215 205 

Рб3(10-15) - 225 215 200 190 

Рб2 (5-9) - 210 200 185 180 

Рб1 (4 та менше) -(1-4) 200 190 175 170 

- Ж1 (5-10) 185 175 160 155 

- Ж2 (11-20) 175 165 150 150 

- Ж3 (21-30) 170 160 145 140 

- Ж4 (31 та більше) 160 150 135 130 

 

Примітка 1. Дані наведені для бетонів з витратою цементу не більше 400 кг/м3 з 

використанням пісків середньої крупності. 

Примітка 2. У випадку використання пуцоланових портландцементів витрата води 

збільшується на 15-20л. 

Примітка 3. При використанні дрібного піску витрата води збільшується на 10л. 
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М.8 Витрата хімічних добавок на 1м3 бетонів різних видів та робоча концентрація 

їхніх розчинів для розрахунків місткості складу добавок та видаткових ємкостей. 

 

Вид 

бетону 

 

 

Вид добавки 

 

Витрата (сухої 

речовини), %  

від маси цементу 

 

Концентрація 

робочого розчину, 

% 

Важкий та легкий 

конструкційний 

Пластифікуюча 0,15 5,0 

 Прискорююча тверднення 1,5 10,0 

 Повітровтягуюча 0,02 3,0 

 Суперпластифікатор 0,5 5,0 

Легкий 

конструкційно-

теплоізоляційний 

Повітровтягуюча                     

0,2 

3,0 

М.9 Орієнтовна витрата матеріалів для різних видів опорядження виробів 

 

Вид опорядження 

 

 

Опоряджувальний матеріал 

 

Витрата на  

1 м поверхні 

 
1 Рельєфна з декоративних бетонів на 

білому або кольоровому цементах 

 

Цемент білий або кольоровий, кг 10 

  Щебінь фракцій 5-10 мм, 10-20 

мм, кг 

23 

  Пісок, кг 18 

 
2 Оголення декоративного заповнювача 

 

Цемент білий, кг 10 

  Щебінь декоративний, кг 45 

  Уповільнювач тверднення, кг 0,5 

 
3 Декоративна крихта на клеючій основі 

 

Клей,кг 0,08 

  Крафтпапір, м2 1,2 

  Крихта скляна або кам'яна, кг 4,0 

  Клеюча основа, кг 0,6 

 
4 Керамічна плитка полив'яна чи 

неполив'яна різних   

   розмірів  

   в т.ч.плитка типу "брекчія” 

Плитка в килимах або штучна, м2  

 

Те саме, м2 

1,2  

 

0,8 

 5 Фарбування поверхні 

 

Фарба кремнійорганічна, кг 0,5 

  Фарба водоемульсійна чи інша, 

кг 

0,6 

 
6 Набризкування полімерцементними 

речовинами 

 

Цемент, кг 4,0 

  Пісок, кг 6,0 

 
 Полімерна добавка, кг 0,8 

 
7 Присипання шаром дробленого щебеню 

 

Щебінь фракцій 10-20 мм, кг 16,0 

  Те саме, 20-40 мм, кг 45,0 

 
8 Поливання панелей кольоровими 

поливами 

 

Полива суха, кг 1,0 

  Пігмент, кг 0,1-0,2 

 
9 Теразитова фактура 

 

Щебінь, кг 30,0 

 
10 Природний камінь 

 

Плити з природного каменю, м2 1,4 
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M.10 Для розрахунків складів, матеріалів та видаткових бункерів допускається 

приймати розрахункові значення насипної густини матеріалів 

кг/м3 

Найменування матеріалу 

 

Розрахункова насипна 

густина 

 
Щебінь гранітний 

 

1500 

 
Щебінь вапняковий 

 

1300 

 
Гравій 

 

1600 

 
Пісок кварцевий з вологістю 5 % 

 

1500 

 
Пісок перлітовий спучений 

 

300 

 
Щебінь перлітовий 

 

500 

 
Гравій керамзитовий для бетонів: 

 

 

 
- конструкційно-теплоізоляційних 

 

600 

 
- конструкційних 

 

800 

 
Гравій шунгізитовий 

 

600 

 
Щебінь туфовий 

 

700 

 
Пісок керамзитовий і шунгізитовий 

 

800 

 
Щебінь з шлакової та літоїдної пемзи 

 

1000 

 
Щебінь та пісок аглопоритові 

 

1000 

 
Пісок з шлакової пемзи 

 

1200 

 
Зола ТЕС: 

 

 

 
- відвальна з вологістю 20 % 

 

1000 

 
- суха 

 

800 

 
Цемент: 

 

 

 
- у розпушеному свіжонасипаному стані (для розрахунку 

місткості складу) 

 

1000 

 
- злежаний (для розрахунку ємкості на міцність) 

 

1750 
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ДОДАТОК Н 

(довідковий) 

Трудові та енергетичні витрати 

H.1 Показники трудомісткості та виробітку продукції 

Річна виробнича потужність 

підприємства 

 

Виробіток одного 

робітника, м3 на рік 

 

Трудомісткість 

 
  люд-год/м2 люд-год/м3 

 
Заводи великопанельного 

домобудування, тис.м2 загальної 

площі: 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

140 

 

10 

 

13 

 
160 

 

180 

 

8 

 

10 

 
180 

 

180 

 

8 

 

10 

 
200 

 

180 

 

8 

 

10 

 
335 

 

200 

 

7 

 

9 

 
Заводи промислового будівництва, 

тис.м3: 

 

 

 

 

 

 

 
50 

 

200 

 

- 

 

9 

 
70 

 

200 

 

- 

 

9 

 
100 

 

225 

 

- 

 

8 

 
150 

 

250 

 

- 

 

7 

 
200 

 

300 

 

- 

 

6 

 
 

       Н.2 Річну витрату електроенергії для укрупнених розрахунків визначають за 

формулою: 

Wріч = Рм  Тм ,  кВт год, 

пвкнм КПPP ,   кВт год, 

Рн = Sн  cos н ,  кВт год, 

де   Рм - максимальне розрахункове навантаження, кВт;  

Тм - річна кількість годин використання максимуму електричних навантажень, год; 

Рн - номінальна (установлена) потужність, кВт; 

Пвк - паспортна тривалість включення; 

Кп - коефіцієнт попиту; 

Sн - паспортна потужність, кВ А 

cos н - коефіцієнт потужності. 

Примітка. Значення Тм і Кп приймати за галузевими керівними документами.
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Н.З Вимоги до параметрів стисненого повітря 

 

Параметри 

 

Граничні значення Примітки 

Тиск, МПа 0,4-0,6  

Коливання тиску, % ±15  

Клас забрудненості 5 ГОСТ 17433 

Температура навколишнього середовища, К 

(°С) 

278-313(5-40) 

 

ГОСТ 297 

Вологість:  

абсолютна, г/м3  

відносна,% 

 

0,7-1,05  

80 

 

 

Примітка. При застосуванні систем, що потребують більш якісних характеристик 

стисненого повітря (вологість, температура, тиск), проектом повинні передбачатися 

відповідні заходи. 

Н.4 Витрату стисненого повітря в уточнених розрахунках приймають за паспортними 

даними обладнанння. 

Н.5 Питома тепломісткість енергоносіїв 

Енергоносій 

 

Тепломісткість, кДж (ккал) 

 
Насичена водяна пара  - 1 кг 2680 (640) 

 
Електричний струм  -  1 кВт?год 3570 (840) 

 
Умовне паливо  - 

1 кг 

 

 

29300 (7000) 

 
Природний газ  - 

1 м3 

 

 

 

33490 (8000) 
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