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1.Загальні вказівки до вивчення дисципліни  “ Виробнича база 

будівництва “ 

 

      Виробнича база будівництва – це нормативна дисципліна, яка 
містить сукупність знань щодо створення і використання об’єктів 
виробничої бази будівництва. Ця дисципліна  базується на основі 
знань технології та організації промислового та цивільного 
будівництва, планування та управління виробництвом тощо. 
   В результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній фахівець 
повинен знати структуру підприємств виробничої бази, основні 
принципи розрахунку їх потужностей, технологічні схеми і 
прогресивні технології виробництва будівельних матеріалів та вміти 
за допомогою нормативних документів визначати параметри і 
проектувати об’єкти виробництва, транспортування та зберігання 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. 
   Метою виконання самостійної  роботи є закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань і практичних навичок для рішення студентами 
конкретного завдання: визначення необхідної кількості будівельних 
машин, технологічного обладнання, параметрів виробничих 
потужностей, складів, тимчасових і постійних будівель, інженерних 
мереж кожного типу при виконанні будівельно-монтажних робіт.  
    Кожному студенту для виконання самостійної роботи видається 
окреме завдання. 
   Самостійно робота повинна бути виконана в наступному обсязі: 
    1. Розрахункова частина 10-15 аркушів формату А4. 
    2. Рисунки і схеми – виконати за текстом пояснювальної  
  записки. 
2. Завдання до виконання самостійної роботи  

   Після вивчення  теоретичного матеріалу,  вказаного в основних 
питаннях програми дисципліни « Виробнича база будівництва» 
студент денної, заочної та дистанційної форм навчання  повинен  дати 
письмову відповідь на два питання і розв’язати задачі, подані в  цих 
методичних вказівках. 
    Номери питань і  задачу, студент вибирає самостійно за додатком 2, 
за двома останніми цифрами номеру залікової книжки. 
   В додатку 1 приведені основні теоретичні питання дисципліни 
 « Виробнича база будівництва »  . 
    Нижче надається список  основної літератури, що рекомендується 
студенту при вивченні цієї дисципліни. 
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3. Основна і допоміжна література 

 

1. Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база 
будівництва. – К.: КНУБА, 2010 – 312 с. 

2. Дикман Л.Г. Организация и планирование материально-
технического снобжения и комплектации строительства .2-е 
изд., перераб. и доп. М., Высшая школа, 1979. - 327 с. 

3. Бастрыкин А.Н. Организация промышленных 
предприятий строительной индустрии. М., Вышая школа, 
1983, - 240 с. 

4. Антоненко Г.Я., Рижакова Л.М. Основи виробництва 
будівельних матеріалів. К., КіБі, 1992. – 178 с. 

5. Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство. / 
Навчальний посібник для студентів будівельних 
спеціальностей вузів. Рівне: РДТУ, 1999. – 478с. 

6. Телешев В.И. Организация, планирование и управление 
гидротехническим строительством. Л., Стройиздат, 1989. –
416 с. 

7. Антоненко Г.Я. Организация, планирование и 
управление предприятиями строительных изделий и 
конструкций. К., Вышая школа, 1981 – 312 с. 

8. Ткачук М.М. Організація водогосподарського 
будівельного виробництва. Рівне, 1998. – 243 с. 

9. Кривенко П.В. Будівельні матеріали і вироби. К., Вища 
школа, 1993 – 178с. 

10. Шайтанов В.Я. Подготовительной период при 
строительстве гидроелектростанций. М., Энергоиззат, 1981 –
303 с. 

11. Моисеев И.С., Шайтанов В.Я., Якобсон А.Г. 
Справочник гидроэнергостроителя М., Энергия, 1976.– 512 с. 

12. Дорожно-строительные материалы. Учебн. для вузов / 
И.М.Грушко, И.В.Королев, И.М.Борщ, Г.М.Мищенко. – 2-е 
изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1991. – 432 с. 

13. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. 
Підручник. У 2-х частинах. Київ: Вища школа, 1994. 

14. Дворкін Л.Й., Шестаков В.Л., Проектування 
підприємств для виробництва в’яжучих матеріалів: Навч. 
посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 176 с.  
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     14. О.І. Ольховик  Курс лекцій “Виробнича база будівництва ”         
Рівне: НУВГП, 2008 р.- 79 с. 

    15. О.І. Ольховик, В.Ю. Громадченко, О.О. Заречанський 
Виробнича база промислового та цивільного будівництва. Навч. 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2010 р. –141  с. 
    16. Ткачук М.М., Громадченко В.Ю. Виробнича база будівництва: 
Інтерактивний комплекс організації навчально-методичного 
забезпечення. Рівне: НУВГП, 2009. - 103 с.   
 
     3.1. Інструктивно-методична література 

1. Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-
графічної робіт з дисципліни “Виробнича база будівництва” 
студентам напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні 
ресурси)” професійного спрямування “Гідромеліорація” всіх форм 
навчання. / М.М.Ткачук, В.Ю.Громадченко. Рівне: НУВГП, 2009. – 
28с. 

2. Нормативна та довідкова література до виконання контрольної 
та розрахунково-графічної робіт з дисципліни “Виробнича база 
будівництва” студентам напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка 
(водні ресурси)” професійного спрямування “Гідромеліорація” всіх 
форм навчання. / М.М.Ткачук, В.Ю.Громадченко. Рівне: НУВГП, 
2009. – 36 с. 

 
3.2. Нормативна і довідкова література 

1. ДБН А. 2.2 -3-97 «Склад,порядок розробки, погодження та 
затвердження проектної документації для будівництва». К., 1998 
(замість СниП 1.02.01-85). 

2. ДБН А. 3.1 -5-2009 «Організація будівельного виробництва » К., 
2011. – 56 с. 

3.Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів 
виконання робіт (до ДБН А. 3.1 -5-96  «Організація будівельного 
виробництва ») частина 1. Технологічна та виконавча документація. 
К., 1997. – 52 с. 

4. ДБН А. 1.1.-1-93 «Система стандартизації та нормування в 
будівництві.Основні положення». 
      5. ДБН А. 3.1-2-93 “Управління, організація і технологія. Порядок 
надання дозволу на виконання будівельних робіт.” 
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 6. ДБН А. 3.1-3-94 „Управління, організація і технологія. 
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні 
положення.”(Замість СниП 3.01.04-87). 

 7. ДБН Г.1-5-96 „Нормативна база оснащення будівельних 
організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та 
інвентарем”. 

 8. ДБН В. 2.8-3-96 „Технологічна експлуатація будівельних 
машин”. 

9. ДБН Г. 1-4-95 „Правила перевезення, складання та зберігання 
матеріалів, виробів,конструкцій і устаткування в будівництві”. 

10. Справочник по добыче и переработке нерудных строительных 
материалов. / Под ред. В.Д.Валюженича /. – Л., Изд.-во литературы по 
строительству, 1985. – 386 с. 

 
3.3. Науково-технічна література 

1. Періодичні видання часописів: 
1.1. „Строительство”. 
1.2. „Будівництво України”. 
1.3. „Строительные материалы”. 
1.4. „Строительные и дорожные машины”. 
1.5. „Механизация строительства”. 
1.6. „Промышленное и гражданское строительство”. 
1.7. „Строительные материали и оборудование”. 
1.8. „Гидротехническое строительство”. 
1.9. „Будівництво і стандарт”. 
1.10. “Строительные материалы и конструкции”. 
1.11. “Промислове і цивільне будівництво”. 
1.12. “Экотехнология и ресурсозбережение”. 
 

 

3.4. Інформаційні ресурси 

 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. URL:www.rstu.rv.ua  - сайт НУВГП; 
2. URL:www.nirs.pstu.ac.ru – праці студентів з науково-дослідної 

роботи; 
3. URL:www.tspu.edu.ua  - кредитно-модульна система. 
4. Бібліотеки: 
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- НУВГП – 33000, м.Рівне, вул.Приходька, 75, навчальний корпус 
№2 і 2а; 

- Обласна наукова – 33000, м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел.22-
10-63 і 22-11-74; 

- Міська бібліотека – 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел. 24-12-
47; 

5. Рівненський ЦНТЕІ – 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 22,к. 401, 
тел. 22-23-44, 62-04-49; 

6. Рівненський будинок вчених – 33028, м. Рівне вул. С.Петлюри, 
17, тел. 22-25-82,         26-57-70; 

7. Інтернет бібліотеки: 
- URL:www.alledu.eup.ru – бібліотека наукової літератури; 
- URL:www.aref.ilid.com.ua – каталог авторефератів та дисертацій. 
8. Пошукові сайти: 
- URL:www.students.ru ; 
- URL:www.mavicanet.ru; 
- URL:www.usuce.dp.ua; 
- URL:www.google.com.ua; 
- URL:www.rambler.ru; 
- URL:www.metaukraine.com; 
- URL:www.tehno.edu.ru; 
- URL:www.internethelp.ru;   
9. Інформаційна служба: 
ISOOnline: URL:www./iso/ch,webmaster@isock,iso,ch 
10. Освітньо-професійна програма вищої освіти з  за напрямом 

підготовки “Гідротехніка( водні ресурси)”, К., 2008р. 
11. Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база 
будівництва», Рівне: НУВГП, 2013. – 19 с.  

 
 

   4. Методичні рекомендації по виконанню задач 

Задача 1. Обґрунтувати склад підприємств виробничої бази для 
будівництва бетонної споруди. 

  Приклад до задачі 1. 
Обґрунтувати склад підприємств виробничої бази для будівництва 

бетонної споруди. 
Обчислити розрахункові місткості складів цементу, щебеню і піску 

для приготування бетонної суміші при таких умовах: 
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- бетонний завод циклічної дії СБ-94 з експлуатаційною 
потужністю 55 м3/год.; 
- доза цементу на 1 м3 бетонної суміші – 0,38 т, склад 
прирельсовий; 
- дози піску і щебеню на 1 м3 бетонної суміші відповідно 0,40 м3 і 
0,91 м3 (доставка здійснюється автомобільним транспортом). 

Згідно технологічних потреб будівництва складаємо перелік 
підприємств виробничої бази будівництва, обґрунтовуємо їх 
склад: 

1. Кар’єри щебеню і піску, а також подрібнювально-сортувальний 
завод, який встановлюється на території бетонного господарства. 

2. Завод по приготуванню бетонної суміші. Склади цементу, піску і 
щебеню. 

3. База механізації разом з ремонтно-механічними майстернями по 
ремонту і обслуговуванню будівельної техніки. 

4. Автопарк з автостоянками, авторемонтні майстерні і станції 
техобслуговування, дільниця шляхово-експлуатаційного 
управління. 

5. АТС, підстанція і ЛЕП, енергетична база, з відповідними 
службами. 

6. Водозабірні вузли у вигляді свердловин, котельня, інженерні 
мережі, вузол водовідведення і очистки використаної води, 
містечко будівельників. 

7. База відділу постачання, де здійснюється прийом, комплектація і 
зберігання матеріалів, деталей, інструментів, обладнання тощо. 

 
За згодою викладача студент може вибрати з цього переліку якесь 

підприємство, розрахувати його потужність і основні параметри. В 
нашому випадку – це склади цементу, піску і щебеню. 

Розрахункова місткість складів цементу визначається за формулою: 

Тцдоб.бцр КtЦПМ ⋅⋅⋅= ,  (1.10) 

де .доб.бП  – добова потужність бетонного заводу у найбільш 

напружений період виконання бетонних робіт, яка визначається за 
формулою: 

11552155 =⋅=⋅= тПП .т.бдоб.б м3/доб. 

де .т.бП  – годинна нормативна (таблична) потужність бетонного 

заводу в м3/доб.; 
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m  – число робочих годин на добу, враховуючі перерви на обід; 
Ц  – дози цементу  на 1 м3 бетонної суміші в т ( 380,Ц = т); 

цt  – розрахунковий термін запасу цементу на складі (для 

прирейкового складу цt =10…15 діб, для притрасового – 5…7діб); 

ТК  – коефіцієнт, який враховує нерівномірність надходження 

цементу на склад (приймається ТК =1,15…1,20 – при доставці 

автомобільним транспортом – цементовозами, ТК =1,30 при доставці 
залізничним транспортом). 

Тоді: 
8684631123801155 ,,,М цр =⋅⋅⋅= т 

Розрахункова місткість складів-заповнювачів обчислюється окремо 
для піску і окремо для щебеню та залежить від виду транспорту, 
кліматичних умов і рельєфу місцевості: 

Тзп,доб,бп КtЗПМ ⋅⋅⋅= ,   (1.11) 

Тзщ,доб,бщ КtЗПМ ⋅⋅⋅= ,  (1.12) 

де пЗ і щЗ  – відповідно дози піску і щебеню в м3 на 1 м3 бетонної 

суміші ( пЗ =0,40 м3; щЗ =0,91 м3); 

зt  – розрахунковий термін запасу заповнювачів на складах в добах 

(при доставці автомобільним транспортом зt =3 доби, залізничним – 

зt =7 діб); 

Тоді: 
216632134001155 ,,,М пр =⋅⋅⋅= м3 

837832139101155 ,,,М щр =⋅⋅⋅= м3 

Типові склади заповнювачів наведені в нормативній літературі, але 
повинна виконуватися умова – нормативна місткість складів повинна 
дорівнювати або бути більша за розрахункову в межах 5 % . 

 
Задача 2. Розрахувати параметри кар’єру . 
Приклад до задачі 2. 
Розрахувати параметри кар’єру при таких вихідних даних: 
- проектний об’єм земляної насипної споруди складає 158000 м3 
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( к.кV ); 

- ґрунт – супісок, 1 група; основа споруди – глина, 2 група; 
- транспорт автомобільний; 
- термін будівництва – 1 рік; 
- товща шару корисної копалини придатної для розробки 

74,Шк = м; 

- товща рослинного шару ґрунту 30,Ш р = м. 

 

7200791
960

221158000
,

,

,
Пк =

⋅
= м3 

221601103101103101103111

1

,,,,,,,,

)п()ККККККК(К ВосусуТПрзап

=−++++++=

=−−++++++=
 

11,К р =  (додаток 5); 031,К П =  (додаток 6); 011,КТ =  (додаток 

7); 031,К у = ; 011,К ус =  (додаток 8); 031,Кос =  (додаток 9); 

011,К В = . 

9220870117200791 ,,,КПW нкрічн =⋅=⋅= м3 

За додатком 10 вибираємо місткість ковша одноківшевого 
екскаватора в межах 03252 ,...,qe = м3. Приймаємо за додатком 11 

252,qe = м3, марка Е – 2005. 

520
09

74
,

,

,
nяр == яр 

Приймається розробка кар’єру в один ярус. 

642721
74

17200791
,

,

,
Fк =

⋅
= м2 

832529230610 ,)(,В)рп(Вl пстрстрк =+−⋅=+−⋅= м 

610,В т.с = м (додаток 12); 29=пВ м (додаток 12); 2=р  (з’їзд і 

виїзд виконується у вигляді піонерних траншей). 

Приймається 326=о.кl м; 131
326

642721
==

,
bк м. 

Враховуємо умову: 
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03492
131

326
,,

b

l

о.к

о.к <== , умова виконується. 

513560
960

3053275132
,

,

,,,

K

ШLВ
W

роз

рш.рш.р
роз =

⋅⋅
=

⋅⋅
= м3 

513230522131 ,,,В ш.р =⋅⋅+= м 

532730522326 ,,,L ш.р =⋅⋅+= м 

722
597

513560
,

,
Fв ==  

Для двобічного розташування відвалів двох піонерних траншей: 
5972925327222 =⋅−⋅=⋅−⋅= ,ВLl пш.рв м 

417
2

23722 2

,
,

Вв =
⋅+

= м 

651295045132250 ,,,,Lпер =⋅++⋅= м 

Друга умова виконується, а саме: 150651 <= ,Lпер м. 

Отже основні параметри кар’єру визначені, що дає змогу підбирати 
відповідну будівельну техніку і обґрунтовувати технологію виконання 
робіт. 

 
Задача 3. Визначити тип і марку бетонозмішувачів, підібрати їх 

кількість і схему розміщення та розрахувати нормативну 
експлуатаційну продуктивність бетонного заводу.  

Приклад до задачі 3. 
Визначити тип і марку бетонозмішувачів, підібрати їх кількість і 

схему розміщення та розрахувати нормативну експлуатаційну 
продуктивність бетонного заводу при таких умовах: 

- загальний об’єм бетонних робіт по спорудам складає 22 000 м3; 
- термін будівництва – 10 міс.; 
- число робочих днів у місяці – 25 дн.; 
- число робочих годин у добі – 14 год.; 
- осідання конусу 58 мм. 
Номенклатура марок бетону – 3. 
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Приймаємо циклічні пересувні бетонозмішувачі, оскільки маємо 
невелику номенклатуру марок бетону, незначний об’єм бетонних 
робіт і спорудження об’єктів потребує зменшення транспортних 
витрат. Визначається розрахункова продуктивність бетонного заводу 
за формулою: 

89
901425

4122000
,

,

,

тп

КІ
п

нм.р
р.б =

⋅⋅
⋅

=
⋅⋅

⋅
=

ϕ
м3/год. 

2200
10

22000
==м.рІ м3/міс. 

14
11159017

906702506363

4321

,
,,,

tttt

КrV,
q вб

е =
+++
⋅⋅⋅

=
+++

⋅⋅⋅
= м3/год. 

2t  приймаємо за таблицею 12. 
За Додатком 13[ 15] приймаємо бетонозмішувач пересувний 

циклічної дії марки С–739 з експлуатаційною продуктивністю 
6392 ,...,q т.с = м3/год. 

72
63

89
,

,

,

q

п
п

т.с

р.б/
б === шт. 

Приймаємо 3=/
бп шт. 

43
92

89
,

,

,

q

п
п

т.с

р.б//
б === шт. 

Приймаємо 4=//
бп шт. 

Остаточно приймаємо 3 основних бетонозмішувачі марки С–739 і 
один резервний (додаток 13 [15]). Тоді: 

810363 ,,п т.б =⋅= м3/год. 

Отже при напруженій роботі 3-х пересувних бетонозмішувачів 
перевищення т.бп  над р.бп  складає 10,2 %, що менше допустимих 

15…20 %. Отже підбір завершено. При невиконанні відповідних умов 
підбір продовжується і приймаються бетонозмішувачі інших марок. 

 
Задача 4. Розрахунок потреби будівництва в транспортних засобах. 

Підібрати автотранспортні засоби для переміщення ґрунту з кар’єру 
до місця відсипання. 
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Приклад до задачі 4. 
Підібрати автотранспортні засоби для переміщення ґрунту з 

кар’єру до місця відсипання при таких умовах: 
- КрАЗ–25661 вантажопідйомністю 12 т і місткістю кузова 8,8 м3; 
- одноківшевий екскаватор, що працює у кар’єрі марки Е–1003 з 

місткістю ківша 2,0 м3; 
- розміри кар’єру: довжина 430=кl м, ширина 120=кb м; 

- довжина насипної земляної греблі 380=Гl м, ухил ділянки 

шляху довжиною 1800=гl м становить 050,i = ; 

- робота здійснюється у дві зміни. 
Шлях переміщення ґрунту з кар’єру до місця його укладання 

повинен бути коротким і відповідати умовам допустимих можливих 
ухилів і радіусів заокруглень. Для циклічних видів транспорту 
(автосамоскидів, тракторних причепів, скреперів) необхідно 
визначити їх продуктивність та облікове число. Як правило, 
розглядають декілька видів землерийної техніки і транспортних 
засобів, а потім на основі техніко-економічного аналізу варіантів 
вибирають оптимальний комплект машин і механізмів. 

Кількість автосамоскидів, яка обслуговує один одноківшевий 
екскаватор визначається за формулою: 

а

з
a

П

П
n = ,    (4.4) 

де зП  – експлуатаційна продуктивність землерийної машини у 

кар’єрі (м3/маш.год.), яка визначається за формулою: 

е
з

Н
П

1000
= ,   (4.5) 

де еН  – норма машинного часу екскаватора за одиницю об’єму робіт 

(на 1000 м3), яка приймається за ДБН Д 2.2.1-99 
( 4611,Н е = маш.год.),  

Тоді: 

387
4611

1000
,

,
П з ==  м3/маш.год. 

Експлуатаційна продуктивність автосамоскида визначається за 
формулою: 
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ц

ефтрa
а

Т

КKQ
П

⋅⋅⋅
=

60
,  (4.6) 

де aQ  – об’єм ґрунту у кузові самоскида, який приведений до його 

об’єму у щільному тілі в кар’єрі, м3; 

трК  – коефіцієнт, який враховує нерівномірність подачі 

транспортних засобів під навантаження (приймається 90,К тр = ); 

ефК – коефіцієнт, який враховує ефективність використання 

автосамоскида протягом зміни (приймається 830740 ,...,Кеф = ); 

цТ  – тривалість одного циклу (рейсу) транспортної одиниці, хв. 

Для того, щоб визначити значення aQ  і цТ  необхідно попередньо 

узгодити завантаженість автосамоскидів, виходячи з цілого числа 
ковшів аК  на кожен автосамоскид. Для цього розраховується 

кількість ковшів екскаватора, яка входить у кузов вибраного 
автосамоскида за формулою: 

рознапгг

в
а

ККq

Q
К

⋅⋅⋅
=
γ

,  (4.7) 

де вQ  – вантажопідйомність автосамоскида, т; 

гγ  – об’ємна маса ґрунту в кар’єрі, т/м3; 

гq  – геометрична місткість ковша екскаватора, м3. 

напК  – коефіцієнт, який враховує наповнення ковша екскаватора 

(приймається 95090 ,...,Кнап = ); 

розК – коефіцієнт приведення об’єму розпушеного ґрунту до 

об’єму його у природному стані, тобто у кар’єрі (приймається 
800780 ,...,К роз = ). 

Остаточно значення ост.аК  приймається цілим. Тоді: 

055
809002651

12
,

,,,,
Ка =

⋅⋅⋅
=  ковшів. 

Приймається 5=ост.аК  ковшів. 
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278090025 ,,,,ККqКQ рознапгост.аa =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= м3 (4.8) 

Перевіряємо умову 8827 ,,Qa <= . Отже умова виконується. 

Тривалість циклу транспортування ґрунту визначаємо за 
формулою: 

54321 tttttТц ++++= ,   (4.9) 

де 1t  – тривалість подачі автотранспорту під навантаження, хв. 

( 21 =t хв.); 

2t  – тривалість навантажувальної операції, яка визначається за 
формулою: 

з

затa

П

KQ
t

⋅⋅
=

60
2 ,   (4.10) 

де затК  – коефіцієнт, який враховує збільшення тривалості 

навантаження у випадку непередбачених затримок (приймається 
11,К зат = ); 

3t  – тривалість навантаженого ходу від кар’єру до місця 

відсипання ґрунту, хв., яка визначається за формулою: 

швK
V

l

V

l

V

l
t ⋅








++=

3

3

2

2

1

1
3 ,  (4.11) 

де 1l , 2l , 3l  – довжини ділянок шляху з різними умовами пересування 

транспорту (ухили, стан поверхні шляху тощо), м; 

1V , 2V , 3V  – середні швидкості навантаженого автосамоскиду на 

відповідних ділянках шляху 1l , 2l , 3l , м/хв. (додаток 14); 

швК  – коефіцієнт, який враховує зменшення швидкості руху 

автотранспорту від розрахункової у зв’язку із непередбаченими його 
затримками на різних ділянках шляху ( 101051 ,...,Кшв = ). 

Знаючи розміри кар’єру, визначається значення 1l  за формулою: 

215
2

430

21 === кll м,   (4.12) 

Знаючи довжину греблі (див. вихідні дані), визначається значення 

3l  за формулою: 
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190
2

380

23 === гll м,   (4.13) 

Довжина шляху від кар’єру до початку греблі 2l  приймається 

згідно вихідних даних ( 18002 =l м). 
Тривалість розвантаження автотранспортних засобів приймається 

24 =t хв. 

Тривалість ходу автотранспорту без вантажу 5t  приймається з 

певним запасом аналогічно значенню 3t  при відповідних швидкостях 

руху, хв. 
У практиці гідротехнічного і водогосподарського будівництва, як 

правило, приймається 53 tt = . 

Тоді: 

45
387

112760
2 ,

,

,,
t =

⋅⋅
= хв. 

2511
250

190

583

1800

250

215
3 ,,t =⋅







 ++= хв. 

81925225452 ,,,,Тц =++++= хв. 

715
819

80902760
,

,

,,,
Па =

⋅⋅⋅
= м3/год. 

65
715

387
,

,

,
na == маш. 

Остаточно приймаємо ціле значення кількості автосамоскидів, 
заокруглюючи це число у більшу сторону, тобто 6=о.an маш. 

Облікова кількість автосамоскидів у автопарку визначається за 
формулою: 

тпар

езмо.а
а

КК

пКп
N

⋅

⋅⋅
= ,   (4.14) 

де о.an  – кількість автосамоскидів, яка визначена за формулою 4.4, 

працює в одну зміну і обслуговує 1 екскаватор, шт; 

еn  – кількість одноківшевих екскаваторів, шт; 
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змК – коефіцієнт змінності роботи автомашин (приймається 

51,К зм =  оскільки робота автотранспорту планується у дві зміни); 

парК – коефіцієнт, який враховує ефективність використання парку 

автосамоскидів, який приймається 850650 ,...,Кпар = ; 

тК  – коефіцієнт використання тоннажу автомобіля (приймається 

95090 ,...,Кт = ). 

Тоді: 

914
90670

1516
,

,,

,
Nа =

⋅
⋅⋅

= маш. 

Таким чином чисельність автомашин у автопарку приймається 
15 штук. 
 
Задача 5. Визначити запас цементу на складі, необхідний для 

виконання виробничої програми заводу залізобетонних виробів 
виробів на рік. Цемент надходить на склад залізничним транспортом. 

Приклад до задачі 5. Визначити запас цементу на складі, 
необхідний для виконання виробничої програми заводу 
залізобетонних виробів продуктивністю 100 тис. м3 виробів на рік. 
Цемент надходить на склад залізничним транспортом. Завод 
виготовляє  залізобетонні конструкції з бетону марки М200, М300 і 
М400 із витратою цементу відповідно 230, 350 і 400 кг/м3. 
Залізобетонні конструкції з бетону М200 складають 50 % програми 
заводу, із бетону марки М300 і М400 – по 25 % програми. Річний фонд 
часу роботи заводу 255 діб. 

Середня норма витрати цементу: 
 

Ц =  0,25 · 350  +  0,25 · 400  +  0,50  · 230  = 323 кг/м3. 
Запас цементу при надходженні його на склад залізничним 

транспортом складає 10 діб. Тоді необхідна кількість цементу на 
складі: 

 
                                         100000 ·  0,323 ·  10 · 1,01 

                                 Ц = --------------------------------- = 1464 т. 
                                                    0,9 ·  255 
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     Місткість типового складу для зберігання цементу приймається: 
4 силосні банки з одночасною місткістю цементу в силосах 1700 т (за 
табл. 2.1). 

Таблиця 5.1 
Типові силосні склади цементу 

Шифр 
проекту 

Вмістиміст
ь, т 

Число 
силосів 

Шифр 
проекту 

Вмістимі
сть, т 

Число 
силос

ів 
1 2 3 4 5 6 

4-09-633 15 1 4-09-634 25 1 
4-09-225 200 4 4-09-207 4000 4 
4-09-221 400 4 4-09-818 6000 6 
4-09-219 600 4 4-09-218 360/240 6/4 
4-09-216 1000 6 4-09-819 360/240 6/4 
4-09-212 1500 4 4-09-219 720/480 6/4 
4-09-213 2000 4 4-09-891 1700/110

0 
6/4 

4-09-210 3000 6 4-09-892 4000/250
0 

6/4 

 
     Наведені приколійні типові склади цементу розроблені 

інститутом Гіпростройматеріалів Мінпромстройматеріалів СРСР, а 
витрата цементу на 1 м3 бетону встановлюється розрахунком або за 
типовими нормами витрати цементу (ДБН    ). 

 
Задача 6. Визначити розміри транспортного господарства 

(автобази) та чисельність її штату. 
Приклад до задачі 6. 
Визначити розміри транспортного господарства (автобази) та 

чисельність її штату за такими вихідними умовами: 
 - загальна кількість автосамоскидів марки КрАЗ-256 
вантажопідйомністю 10 т становить Nп=38 шт. 
    Знаючи загальну кількість автосамоскидів у автобазі визначаємо 
площу транспортного господарства у табличній формі (табл.1) . 
                                                                                         Таблиця 6.1 

 Площа транспортного господарства 
№ 
з.п. 

Показники 
Нормативні 

значення площі для 
Площа 

розрахункова, 
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автосамоскиду 
вантажопідйомністю 
до 12 т включно, м2 

м2 

1 2 3 4 
1. Основна 

територія автобази 
140…150 5700 

2. Площа 
виробничих і 
допоміжних 
приміщень 

12…14 532 

          
3. 

Площа 
адміністративно-
побутових 
приміщень 

9…10 380 

4. Площа теплих 
стоянок 

34…45 1710 

Разом: 8322 
 
Якщо прийняти, що автобаза має квадратну форму, то орієнтовні її 

розміри становлять: 
− довжина – 91,2 м; 
− ширина – 91,2 м. 

Остаточно розміри автобази приймаються після розташування всіх 
транспортних засобів на її території. 

Чисельність робітників та інженерно-технічних працівників на 
автомобільній базі визначаємо за групами . 

1. Експлуатаційний персонал (шофери) становлять [] 
Ле=1,8· Nп=1,8·38=68,4 чол.  (6.1) 

Приймаємо Лео=69 чол. 
2. Робочі для обслуговування і ремонту пересувного 

складу  
Лр=0,7· Nп=0,7·38=26,6 чол.  (6.2) 

Приймаємо Лро=27 чол. 
3. Підсобно-допоміжні робочі  

Лд=0,2· Nп=0,2·38=7,6 чол.   (6.3) 
Приймаємо Лдо=8 чол. 

4. Адміністративно-управлінський персонал  
Лу=0,15· Nп=0,15·38=5,7 чол.  (6.4) 
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Приймаємо Луо=6 чол. 
Загальна кількість працюючих на автобазі визначається за 

формулою  
Лзаг.= Лео+ Лро+ Лдо+ Луо=69+27+8+6=110 чол.  (6.5) 

 
Приймаємо розміри автобази:   

− довжина – 91,2 м; 
− ширина – 91,2 м. 

Загальна чисельність працюючих на автобазі становить 110 чол. 
 

Задача 7. Виконати розрахунок параметрів і запроектувати 
тимчасове містечко будівельників . 
Приклад до задачі 7. 
   Виконати розрахунок параметрів і запроектувати тимчасове 
містечко будівельників при таких умовах: 

 кількість працівників, що проживає у містечку будівельників 
становить 36 чол. 

Оскільки у містечку будівельників проживає менше 60 чол., то до 
його складу повинні входити такі основні приміщення і інвентар  

1. Гардеробні з умивальниками; 
2. Душові і сушильні кімнати; 
3. Приміщення для обігріву, відпочинку і харчування; 
4. Виконробська (адміністративне) приміщення; 
5. Туалет; 
6. Навіс або приміщення для відпочинку і місце для 

чищення взуття; 
7. Щит із засобами пожежогасіння. 

Для цього за основу приймаємо план-схему побутового містечка 
чисельністю до 40 чоловік, що наведено у додатку 19. 

Орієнтовно кількість робітників, ІТП, службовців та МОН, що 
проживають у містечку будівельників розраховуємо за додатком 25. 

Оскільки об’єкти будівництва відносяться до водогосподарських, 
то розподіл працівників по категоріям такий: 

−  робітники (83%) – 30 чол.; 
− ІТП (13%) – 4 чол.; 
− службовці (3%) – 1 чол.; 
− МОН (1%) – 1 чол. 
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Розрахунок параметрів будівель і інвентарю здійснимо в табличній 
формі (табл. 2). 

 
 Визначення площ і інвентарю тимчасових будівель    
                                                                                                   Таблиця 7.1 

№ 
з.п. 

Найменування 
приміщень 

Один. 
вим. на 
1 чол. 

Нормативний 
показник 

Розрахункова 
площа, м2 

Прийнята 
площа, м2 

К-
сть, 
шт. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Санітарно-побутові приміщення 

1.
1 

Гардеробна 
м2 

шкаф 
0,7 на 1 чол. 
1 на 1 чол. 

25,2 
- 

28, 
- 

2 
36 

 
1.2 Умивальня м2 

 
кран 

0,2 на 1 чол. 
 

1 на 15 чол. 

7,2 
 
- 

разом з 
туалетом 

-  

- 
 
3 

1.3 Душова м2 

сітка 
0,54 на 1 чол. 
1 на 12 чол. 

19,4 
- 

24,4 
- 

- 
3 

1.4 Сушилка м2 300 чол. 20,5 20,5 1 
1.5 Приміщення для 

обігріву, 
відпочинку і 
харчування 

м2 1 на 1 чол. 36,0 14,5 
22,0 

1 
1 

1.6 Туалет м2 0,1 на 1 чол. 3,6 14,3 
разом з уми-

вальнею 

1 

1.7 Приміщення для 
відпочинку і 
місце для 
чищення одягу і 
взуття 

м2 1 на 1 чол. 36 14,4 
20,7 

1 
1 

2. Службові приміщення 
2.1 Виконробська м2 24 на 5 чол. 24 16,2 

16,2 
1 
1 

 
Остаточний розрахунок параметрів містечка будівельників та його 

проектування здійснюються в таблиці 3. 
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Розташовуючи будівлі і споруди на рисунку-схемі або на 
будгенплані потрібно враховувати вимоги і норми санітарної та 
протипожежної служб . 

 
 
    Задача 8. Визначити тип, марку і кількість бульдозерів для 

виконання робіт у кар’єрі при будівництві земляної греблі. 

   Приклад до до задачі  8. 
     Визначити тип, марку і кількість бульдозерів для виконання робіт у 
кар’єрі при будівництві земляної греблі при таких умовах: 

- об’єм розкривних робіт - Wроз.=75430 м3; 
- місткість ківша одноківшевого екскаватора “пряма лопата” - qе 

= 1,0 м3; 
- відстань переміщення рослинного ґрунту бульдозером ℓпер= 

68м; 
- грунт-супісок, 2 група. 
На основі аналізу способів розробки рослинного ґрунту 

бульдозером підбираємо тип , марку та його технічні параметри за 
додатками 15,16,17 [16[. 

Приймаємо бульдозер з поворотним відвалом марки ДЗ-19 
потужністю 103 к.с. ( 79 кВт). 

 При цьому необхідно пам’ятати, що експлуатаційна 
продуктивність бульдозера має бути рівною або трохи більшою ( в 
межах 15...20%) від експлуатаційної продуктивності одноківшевого 
екскаватора. 

Кількість бульдозерів визначаємо за формулою [16] 
nб = (Wроз. · kб.д.  )/ [(1000/Нб) · mб  · tзм ],  (7.1) 

де  Wроз.- об’єм розкривних робіт, який згідно вихідних даних 
дорівнює 75430 м3; 

kб.д.  - коефіцієнт, що враховує додаткові роботи 
 (kб.д.  = 1,3...1,5) [16]; 
Нб – норма машинної витрати часу бульдозером на виконання 

одиниці об’єму робіт (на 1000м3) у машино-годинах, яка 
визначається за формулою  

Нб = Нб
/ + 

10

 10−перL
· Нб

// ,               (7.2) 
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де Нб
/ - норма машинної витрати часу бульдозером на виконання 

одиниці об’єму робіт ( на 1000 м3) при переміщенні ґрунту до 10 м 
включно у маш.-год [] 

Lпер- відстань переміщення рослинного ґрунту бульдозером в м  
( згідно вихідних даних Lпер=68 м); 
Нб

// - норма машинної витрати часу бульдозером на виконання 
одиниці об’єму робіт ( на 1000 м3) при переміщенні ґрунту за 
наступні 10 м понад 10 м    

Тоді,  Нб = 11,58 + 
10

 10- 68
· 9,16= 64,7 маш-год ,    

Нормативна (планова) кількість змін роботи бульдозера за 
календарний рік вибирається за додатком 16 і становить mб  = 310 
змін [16]. Тривалість роботи бульдозера протягом зміни приймаємо  
tзм= 8 год . 

nб = (75430·1,4) / (1000/64,7) · 310 · 8] = 2,8 шт 
 Приймаємо 3 бульдозери марки ДЗ-19. 
 
Задача 9.  Здійснити розрахунок тимчасового водопостачання 

у містечку будівельників. 

Заданне 9.  Розрахунок тимчасового водозабеспечення 
 буд генплану. 
   Водозабеспечення будгенплану повинно  передбачати наступні 
водовитрати: 

На виробничі потреби: 

∑ ×

×
=

3600m
1ÊñðQ

1.2âèðQ
; л/сек ( 9.1), 

    
 де: Qср — середні виробничі витрати води за змiну, л; 
 К1 — коефiцiєнт нерiвномiрностi споживання води; 
 m — число годин працi за змiну (m=8). 

На господарсько - побутовi потреби: 
 














×+

×
=

3
K

2
n

m
2

K
1

n

3600

рП

г.п.Q
;л/сек ( 9.2), 

де:  Пр — найбiльша чисельнiсть робiтникiв у змiну; 
n1 — норма споживання води на 1 людину у змiну (для майданчикiв з 
каналiзацiєю 20—25л i без каналiзацiї 10–15л); 
n2 — коефіцієнт нерiвномiрностi споживання води; 
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К2 — норма споживання для прийняття душу (прийм. К2 = 30л). 
К3 — коефiцiєнт, що враховує вiдношення тих, якi користуються 
душем до найбiльшої кiлькостi робiтникiв у змiну (К3 = 0.3—0.4). 

На гасіння пожежі. Для гасіння пожежі на будівельному 
майданчику секундні витрати води беруться за нормами, якi 
приймаються в залежностi вiд площi будiвельного майданчика, Qпож: 
 для  ділянки до 30 га                    -  10 л/с. 
 вiд 30 до 50 га.   -   15 л/с. 
 бiльше 50 га.    -   20 л/с. 

Іншими словами необхідна витрата на гасіння пожеж визначається 
за формулою: 
                                          tqQПОЖ ⋅= , л /сек    ( 9.3.), 

де: q- витрати води на 1 струмінь пожежного гідранта, (q = 5л/с);  t - 
кількість струменів (t=2 для площі до 30 га; t=3 для площі вiд 30 до 50 
га; t=4 для площі більше 50 га); 

Розрахункові секундні витрати води  на будмайданчику 
приймаються за найбільшою величиною розрахункових витрат: 

  
Qроз = Qпож + 0.5(Qвир + Qг.п.)             ( 9.4). 
Qроз = Qвир + Qг.п.                                 ( 9.5). 

 
Діаметр труб. Розрахунок діаметра труб водопровідної мережі 

необхідно виконувати на перiоди її найбiльш напруженої роботи, 
тобто  вона повинна забезпечити споживачiв води в частинi 
максимального водозабору i на термiн гасiння пожежi. 

 Розрахунок дiаметра труб виконується за формулою: 

d
Q

V

о з=
×

×

4 100 0
р

π

          ( 9.6), 

де d - дiаметр труби, мм; 
Qроз   - максимальні розрахунковi витрати води, л/сек.; 
1000 - кількість води в 1 м3, в  л; 
V - швидкість руху води по трубах (для великих діаметрів V=1,5 - 2 л / 
сек, для малих - V= 0,7 – 1,2 л / сек) 

Тимчасові мережі водопроводу монтують iз стальних (газових) 
труб дiаметром 25...150мм., можна застосовувати чавуннi та 
азбестоцементнi труби дiаметром 50...200мм. 
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У випадку будівництва об’єктів підвищеної пожежної безпеки i 
необхідності монтажу великої кiлькостi пожежних гiдрантiв слiд мати 
на увазi, що пожежнi гiдранти, якi випускаються промисловiстю 
мають d = 100 мм. 

Пожежнi гідранти встановлюються:  
- по довжині водоводу через 100—150 метрiв один вiд одного;  
- не ближче 5м вiд стiн споруди (але не дальше як 50м );  
- не дальше 2.5м вiд обочини дороги. 

Питні фонтанчики влаштовують на вiддалi до 75м вiд робочих 
мiсць i вiд мiсць вiдпочинку робочих. 
     Радіус обслуговування водозбірних кранів R становлять до 100м. 
 
Задача 10.  Запроектувати тимчасове енергозабезпечення та  

будівництва та підібрати для цього необхідно обладнання. 

Розрахунок тимчасового енергозабезпечення будгенплану 
проводиться на різних стадіях. 

На стадїi ПОБ  тимчасове енергозабезпечення будгенплану 

розраховується за наступними способами: 

1. Спосіб - по питомій потужності: 
 

Рр=р ×с× к            ( 10.1), 
де: р – питома потужнiсть, кВт/млн. грн; 
с — річний обсяг БМР, млн.грн; 
к — коефіцієнт який враховує район будiвництва. 
        2.Спосiб - по питомим витратам електроенергiї (кВт.год.) на 
укрупнений вимiрювач повного виду робіт: 
 

cosfmaxT
VP

рР
×

∑ ×=
, кВт.×год.,        ( 10.2), 

де: р — питома витрата електроенергiї на одиницю 
вiдповiдного виду робiт чи виду продукцiї; 
V — обсяг робiт за рiк в натуральних вимiрах; 
Тmax — прийняте рiчне число годин у залежностi вiд наміченої 
iнтенсивностi робiт (при 1—2х змiн. роботi Тmax = 2500—5000 
год./рік). 
 cosf — коефіцієнт потужностi, який залежить вiд кiлькостi i 
завантаження силових споживачiв (cosf = 0.65— 0.75). 
        3. Спосіб - по встановленій потужності електроприймачiв i коеф. 
попиту без диференцiацiї по видам споживачів: 
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cosf
сКвстP

рР
∑ ×

= , кВт.×год.,       ( 10.3), 

       
де : Рвст — сумарна встановлена потужнiсть споживачiв, кВт; 
Кс — коефіцієнт попиту. 

 
На стадії ПВР.  
Наближені витрати електроенергії на будівельному майданчику на 

технологiчнi потреби i електроосвiтлення, для роботи електромоторiв, 
будiвельних машин, механiзмiв i агрегатiв  визначається за 
технiчними характеристиками або нормами. 

Знаючи необхідну потужність силових пристроїв, потреби 
електроенергії на технологiчнi цiлi, зовнішнє і внутрішнє освітлення 
можна  визначити сумарну потужнiсть в кВт за формулою:  
 

Рзап= ∑ ∑ ∑∑ ⋅+⋅+⋅+
⋅

⋅
⋅ ),

cos
(1,1 зпзовпвовирпвир

пддв КРКРКP
КР

ηϕ
(10.4) 

де: Р - необхiдна потужнiсть джерел електроенергiї i трансформаторiв,  
кВт; 
1.1 - коефiцiєнт, який враховує втрати потужностi в мережi; 
Рс - потужність будівельних машин i пристроїв; 
Рт - потужнiсть, яка необхiдна для виконання окремих видiв БМР, 
кВт.; 
Ро.в - потужнiсть, яка необхiдна для внутрiшнього освiтлення, кВт, 
яка приймається за розрахунками; 
Ро.з - потужнiсть, яка необхiдна для зовнiшнього освiтлення, кВт, яка 
приймається за розрахунками; 
К1, К2, К3, К4 - коефiцiєнти попиту; 
cosf - коефіцієнт потужностi, який залежить вiд числа споживачiв 
силової електроенергiї та завантажень, приймається для тимчасового 
електроосвiтлення в середньому рiвний 0.75. 

За сумарною потужністю потрiбної електроенергiї на будiвельному 
майданчику за довiдниками проектувальникiв та iншим необхiдним 
довiдникам пiдбирають марку трансформатора. 
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                                                                                              Додаток 1 
Перелік теоретичних питань з дисципліни 

“ Виробнича база будівництва “ 

 
 1. Технологія виробництва керамічної цегли. 

 2. Технологія виробництва базальтового волокна. 
 3.  Теплоізоляційні акустичні матеріали. 
 4.  Скло і склокристалічні матеріали. 
 5. Особливості  і  основні  принципи  організації  ВББ. 
 6.  Виготовлення виробів та конструкцій з легких, силікатних та 
чарункових бетонів. 
 7. Класифікація (структура) підприємств ВББ та основні принципи 
визначення їх потужностей. 
 8. Матеріально – технічне забезпечення будівництва. 
 9. Виробництво мінеральних в’яжучих. 
10. Виробництво виробів автоклавного твердіння. 

11.  Організація виготовлення конструкцій з алюмінієвих сплавів 

12. Виробничі підприємства генпідрядних і субпідрядних будівельних  
організацій. 
13. Підприємства для виробництва збірного залізобетону. 
14.. Підприємства з виробництва столярних виробів. 
15. Заготівельні підприємства будівельних організацій. 
16.  Виробництво сантехнічних виробів. 
17. Технології  виробництва щебеню. 
18. Асфальтобетонні заводи і технологічне устаткування для їх 
оснащення. 
19. Виробництво мінеральних в’яжучих. 
20.  Підприємства з виробництва сталевих деталей і конструкцій. 
21. Підприємства з виробництва столярних виробів. 
22. Виробництва будівельних розчинів і  бетонних сумішей. 
23. Підприємства з випуску збірних залізобетонних виробів 
24  Виробничі підприємства генпідрядних і субпідрядних 
будівельних організацій. 
25. .Розрахунок потреби будівництва в транспортних засобах. 
26.  Особливості і основні принципи організації ВББ. 
27. Підприємства виробничої бази з видобування та переробки 
нерудних будівельних матеріалів. 
28.  Організація виготовлення конструкцій з алюмінієвих сплавів 
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29. Виробництво сантехнічних виробів. 
30. Структура підприємств ВББ та основні принципи визначення їх 
потужностей. 
31. Виробництво керамічних сантехнічних виробів. 
32. Технологія виготовлення виробів з легких бетонів. 
33. Заготівельні підприємства будівельних організацій. 
 34. Структура  виробничої бази будівництва за номенклатурою 
виробів. 
 35. Заготівельні підприємства будівельних організацій. 
 36. Визначення складу бетону. 
 37. Технологія мурування. 
 38. Виробництво залізобетонних безнапірних труб. 
 39. Глиняне виробництво: розробка глиняного кар’єру, здобич, 
транспортування, спушування, подрібнення глини. 
 40. Бетонні роботи в зимових умовах. 
 41. Визначення технічного забезпечення ВББ. 
 42. Ливарне виробництво. 
 43. Способи вироблення збірних залізобетонних виробів. 
 44. Виробництво виробів і конструкцій із деревини і пластмас. 
 45. Склади нерудних матеріалів. 
 46. Виготовлення металевих повітропроводів. 
 47. Монтаж систем вентиляції. 
 48. Улаштування захисних покриттів будівельних  залізобетонних 
 конструкцій. 
 49. Підприємства виробничої бази з видобування та переробки 
нерудних матеріалів. 
 50. Виробництво багатошарових керамічних та  залізобетонних 
конструкцій. 
 51. Виробництво пластмас. 
 52. Виробництво виробів і конструкцій із деревини. 
 53. Забезпечення виробничої бази будівництва технічними засобами. 
  54. Підприємства з виробництва деталей і виробів на основі гіпсових 
в’яжучих. 
 55. Вироби та конструкції з легких бетонів. 
 56. Виробництво щебеню. 
57. Виготовлення пластмасових труб. 
58. Підприємства з виготовлення столярних виробів. 
59.Підприємства з виготовлення пластикових вікон і дверей.  
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                                                                                              Додаток 2 
Нумерація питань і задач контрольної роботи 

 Остання цифра номера залікової книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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я
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0 

1,29 5,59 17,2818,46 12,38 17,29 4,56 1,40 25,55 1,15 
1(1) 2(5) 4(1) 7(3) 1(3) 2(1) 3(1) 3(5) 4(3) 1(9) 

 

1 

3,35 2,30 4,55 7,10 19,47 8,43 1,57 5,10 1,46 2,10 
5(4) 1(2) 2(4) 4(2) 7(4) 1(4) 2(2) 3(2) 4(1) 4(4) 

 

2 

1,42 4,59 3,38 1,55 3,36 20,48 7,35 1,35 1,19 3,26 
8(5) 5(5) 1(3) 2(3) 4(3) 7(5) 1(5) 2(3) 3(3) 4(2) 

 

3 

11,39 1,28 1,59 4,32 2,15 1,33 21,49 5,13 1,26 1,56 
4(5) 9(1) 6(1) 1(4) 2(2) 4(4) 8(1) 1(6) 2(4) 3(4) 

 

4 

3,31 12,40 3,40 1,53 5,33 3,59 9,56 22,50 5,25 1,20 
6(2) 5(1) 9(2) 6(2) 1(5) 2(1) 4(5) 8(2) 1(7) 2(5) 

 

5 

2,25 6,57 13,41 2,13 3,19 6,34 1,52 2,43 23,51 3,15 
10(4) 6(3) 5(2) 9(3) 6(3) 1(6) 3(1) 5(1) 8(3) 1(8) 

 

6 

25,5 7,43 1,51 14,42 6,48 2,36 7,35 2,35 7,21 24,52
7(1) 10(5) 10(1) 5(3) 9(4) 6(4) 1(7) 3(2) 5(2) 8(4) 

 

7 

6,39 26,54 6,17 5,55 15,43 2,31 1,49 8,36 2,32 9,32 
8(5) 7(2) 6(4) 10(2) 5(4) 9(5) 6(5) 1(8) 3(3) 5(3) 

 

8 

1,30 7,51 27,55 3,33 1,32 16,44 7,56 8,22 9,37 10,50
8(3) 9(4) 7(3) 6(5) 10(3) 5(5) 1(1) 7(1) 1(9) 3(4) 

 

9 

2,38 1,31 2,33 28,56 1,47 20,55 17,45 8,39 13,31 10,38
5(3) 1(9) 6(4) 4(3) 8(4) 10(2) 6(1) 1(2) 7(2) 3(5) 

 

Примітка 1. В чисельнику вказані номера питань, на які студент дає 
теоретичну відповідь у самостійній роботі. 
Примітка 2. В знаменнику  вказані номера задач і варіантів вихідних 
даних до задач. 
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                                                                                      Додаток 3 
Таблиця варіантів до задачі 1 

 
№ варіанта 

Обґрунтувати склад підприємств 

виробничої бази для будівництва бетонної 

споруди. 

Обчислити розрахункові місткості складів 

цементу, щебеню і піску для приготування 

бетонної суміші при таких умовах: 

- доставка цементу здійснюється 

залізницею; 

- доставка піску і щебеню здійснюється 

автомобільним транспортом. 

 
 

1 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 55 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
280 кг/м3; 

- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної суміші  
відповідно 0,45 м3 і 0.9 м3.  

2 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 65 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
400 кг/м3; 
- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної 
суміші  відповідно 0,45 м3 і 0.9 м3.    

3 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 70 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
450 кг/м3; 
- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної 
суміші  відповідно 0,45 м3 і 0.9 м3.    

4 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 40 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
550 кг/м3; 
- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної 
суміші  відповідно 0,45 м3 і 0.9 м3.    
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5 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 45 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
320 кг/м3; 
- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної 
суміші  відповідно 0,60 м3 і 0.75 м3.    

6 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 55 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
370 кг/м3; 
- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної 
суміші  відповідно 0,60 м3 і 0.75 м3.    

7 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 70 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
390 кг/м3; 
- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної 
суміші  відповідно 0,45 м3 і 0.9 м3.    

8 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 40 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
440 кг/м3; 
- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної 
суміші  відповідно 0,45 м3 і 0.9 м3.    

9 -бетонний завод циклічної дії  з 
експлуатаційною потужністю 60 м3/год.; 
- витрати цементу на 1 м3 бетонної суміші – 
390 кг/м3; 
- витрати піску і щебеню на 1 м3 бетонної 
суміші  відповідно 0,45 м3 і 0.9 м3.    
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                                                                                      Додаток 4 
Таблиця варіантів до задачі 2 

 

№ варіанта 
Розрахувати параметри кар’єру при таких 

вихідних даних: 
- транспорт автомобільний; 

1 - проектний об’єм земляної насипної споруди 
складає VК.К. = 175 000 м3; 

- грунт -  суглинок, 1 група; 
- основа споруди – глина,2 група; 
- термін будівництва – 1,5 роки; 
- товща шару корисної копалини придатної для 

розробки ШК =5,8 м; 
- товщина рослинного шару ШР =0,2 м. 

2 - проектний об’єм земляної насипної споруди 
складає VК.К. = 186 000 м3; 

- грунт -  суглинок, 3 група; 
- основа споруди – глина,3 група; 
- термін будівництва – 1,6 роки; 
- товща шару корисної копалини придатної для 

розробки ШК =7,4 м; 
- товща рослинного шару ШР =0,15 м. 

3 - проектний об’єм земляної насипної споруди 
складає VК.К. = 78 000 м3; 

- грунт -  гравійно-піщаний, 1 група; 
- основа споруди – глина,3 група; 
- термін будівництва –0,5 роки; 
- товща шару корисної копалини придатної для 

розробки ШК = 6,7 м; 
товщина рослинного шару ШР =0,2 м. 

4 - проектний об’єм земляної насипної споруди 
складає VК.К. = 97 000 м3; 

- грунт -  глина, 2 група; 
- основа споруди – глина,2 група; 
- термін будівництва – 0,75 роки; 
- товща шару корисної копалини придатної для 

розробки ШК = 6,4 м; 
товщина рослинного шару ШР =0,3 м. 

5 - проектний об’єм земляної насипної споруди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

складає VК.К. = 149 000 м3; 
- грунт -  солончак твердий, 3 група; 
- основа споруди – глина, 3 група; 
- термін будівництва – 1 рік; 
- товща шару корисної копалини придатної для 

розробки ШК =5,4 м; 
- товща рослинного шару ШР =0,2 м. 

 

 
                                                                                                  Додаток 5 

Таблиця варіантів до задачі 3 

           
№ варіанта     

Визначити тип і марку бетонозмішувачів, 

підібрати їх кількість і схему розміщення та 

розрахувати нормативну експлуатаційну 

продуктивність бетонного заводу при таких 

умовах: 

 

1 - загальний об’єм бетонних робіт за спорудами 
складає 30 000 м3; 

- термін будівництва 11 місяців; 
- число робочих днів у місяці – 24 дні; 
- число робочих годин  у добі – 15 год; 
- марка рухливості (осідання конусу) – Рб1(4 

та менше). 
2 - загальний об’єм бетонних робіт за спорудами 

складає 36 000 м3; 
- термін будівництва 12 місяців; 
- число робочих днів у місяці – 23 дні; 
- число робочих годин  у добі – 16 год; 
- марка рухливості (осідання конусу) – Рб2(5-9). 

3 - загальний об’єм бетонних робіт за спорудами 
складає 38 000 м3; 

- термін будівництва 10 місяців; 
- число робочих днів у місяці – 25 дні; 
- число робочих годин  у добі – 16 год; 
- марка рухливості (осідання конусу) – Рб3( 10-

15). 
4 - загальний об’єм бетонних робіт за спорудами 
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складає 39 000 м3; 
- термін будівництва 13 місяців; 
- число робочих днів у місяці – 26 дні; 
- число робочих годин у добі – 16 год; 
- марка рухливості (осідання конусу) – Рб5(64). 

5 - загальний об’єм бетонних робіт за спорудами 
складає 26 000 м3; 

- термін будівництва 10 місяців; 
- число робочих днів у місяці – 24 дні; 
- число робочих годин  у добі – 16 год; 
- марка рухливості (осідання конусу) – Рб5(68). 

 

   Примітка 1. За Додатком 2 [15]  приймаємо  бетонні заводи 
безперервної дії  
    Примітка 2.  За Додатком 12 [ 15 ] приймаємо час перемішування 
бетону t2. 
   Примітка 3. За Додатком 13 [ 15 ] приймаємо марку 
бетонозмішувача. 
 
                                                                                              Додаток 5 

Таблиця варіантів до задачі 4 

 
№ варіанта 

Розрахунок потреби будівництва в 

транспортних засобах. Підібрати 

автотранспортні засоби для переміщення ґрунту 

з кар’єру до місця відсипання при таких умовах: 

 

- робота здійснюється у дві зміни. 
1 - КрАЗ–25661 вантажопідйомністю 12 т і 

місткістю кузова 8,8 м3; 
- одноківшевий екскаватор, що працює у кар’єрі 
з місткістю ковша 2,0 м3; 
- розміри кар’єру: довжина 370=кl м, ширина 

140=кb м; 

- довжина насипної земляної греблі 410=Гl м, 

- ухил ділянки шляху довжиною 1700=гl м 

становить 050,i = ; 

2 - КАМАЗ 533605 вантажопідйомністю 7,5 т і 
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місткістю кузова 6,5 м3; 
- одноківшевий екскаватор, що працює у кар’єрі 
з місткістю ковша 1,5 м3; 
- розміри кар’єру: довжина 380=кl м, ширина 

150=кb м; 

- довжина насипної земляної греблі 400=Гl м, 

- ухил ділянки шляху довжиною 1900=гl м 

становить 04,0=i  м. 

3 - МАЗ 555102  вантажопідйомністю 10 т і 
місткістю кузова 5,4 м3; 
- одноківшевий екскаватор, що працює у кар’єрі 
з місткістю ковша 1,25 м3; 
- розміри кар’єру: довжина 470=кl м, ширина 

160=кb м; 

- довжина насипної земляної греблі 470=Гl м, 

- ухил ділянки шляху довжиною 2100=гl м 

становить  04,0=i  м. 

4 - КрАЗ 6133С6  вантажопідйомністю 19 т і 
місткістю кузова 12 м3; 
- одноківшевий екскаватор, що працює у кар’єрі 
з місткістю ковша 2,5 м3; 
- розміри кар’єру: довжина 550=кl м, ширина 

220=кb м; 

   -   довжина насипної земляної греблі 680=Гl м; 

   - ухил ділянки шляху довжиною 2200=гl м 

становить  05,0=i  м. 

5 - ЗиЛ-45085  вантажопідйомністю 5.5 
т і місткістю кузова 3,8 м3; 

- одноківшевий екскаватор, що працює у кар’єрі 
з місткістю ковша 0,8 м3; 
- розміри кар’єру: довжина 320=кl м, ширина 

180=кb м; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

- довжина насипної земляної греблі 460=Гl м, 

 - ухил ділянки шляху довжиною 1500=гl м 

становить  05,0=i  м. 
 

 
 
                                                                                                Додаток 6 

Таблиця варіантів до задачі 5 

 

№ варіанта 

 Визначити запас цементу на складі, 

необхідний для виконання виробничої програми 

заводу залізобетонних виробів на рік. Цемент 

надходить на склад залізничним транспортом.  

1 -Завод виготовляє  залізобетонні конструкції з 
бетону марки М100, М200 і М500 із витратою 
цементу відповідно 230, 280 і 450 кг/м3.  
Залізобетонні конструкції з бетону М100 складають 
20 % програми заводу, із бетону марки М200 – 50% і 
М400 –  30 % програми. Річний фонд часу роботи 
заводу 253 діб. 
- Продуктивність заводу 120 тис. м3 виробів на рік. 

2 Завод виготовляє  залізобетонні конструкції з 
бетону марки М200, М300 і М500 із витратою 
цементу відповідно 320, 370 і 500 кг/м3. 
Залізобетонні конструкції з бетону М200 складають 
35 % програми заводу, із бетону марки М300 – 55% і 
М500 –  10 % програми. Річний фонд часу роботи 
заводу 255 діб. 
-  Продуктивність заводу 160 тис. м3 виробів на рік. 

3 Завод виготовляє  залізобетонні конструкції з 
бетону марки М300, М500 і М600 із витратою 
цементу відповідно 370, 450 і 550 кг/м3. 
Залізобетонні конструкції з бетону М300 складають 
40 % програми заводу, із бетону марки М500 – 30% і 
М600 –  30 % програми. Річний фонд часу роботи 
заводу 253 діб. 
- Продуктивність заводу 320 тис. м3 виробів на рік. 
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4 Завод виготовляє  залізобетонні конструкції з 
бетону марки М150, М200 і М300 із витратою 
цементу відповідно 320, 390 і 440 кг/м3. 
Залізобетонні конструкції з бетону М150 складають 
45 % програми заводу, із бетону марки М200 – 35% і 
М300 –  20 % програми. Річний фонд часу роботи 
заводу 247 діб. 
- Продуктивність заводу 240 тис. м3 виробів на рік. 

5 Завод виготовляє  залізобетонні конструкції з 
бетону марки М150, М300 і М600 із витратою 
цементу відповідно 270, 370 і 550 кг/м3. 
Залізобетонні конструкції з бетону М150 складають 
37 % програми заводу, із бетону марки М300 – 42% і 
М600 –  21 % програми. Річний фонд часу роботи 
заводу 253 діб. 
-  Продуктивність заводу 180 тис. м3 виробів на 

рік. 

Примітка 1. Типові силосні склади цементу  знаходяться в Додатку 3 
[15]. 
 
 
                                                                                                Додаток 7 

Таблиця варіантів до задачі 6 

 

№ варіанта 

Визначити розміри транспортного 

господарства (автобази) та чисельність її штату 

за такими вихідними умовами: 

1 - загальна кількість автосамоскидів марки КрАЗ-256 
вантажопідйомністю 10 т становить Nп=21 шт. 

2 - загальна кількість автосамоскидів марки КАМАЗ 
533605 вантажопідйомністю 7,5 т становить Nп=36 

шт. 
3 - загальна кількість автосамоскидів марки МАЗ 

555102  вантажопідйомністю 10 т становить Nп=49 
шт. 

4 - загальна кількість автосамоскидів марки КрАЗ 
6133С6  вантажопідйомністю 19 т становить Nп=53 

шт. 
5 - загальна кількість автосамоскидів марки ЗиЛ-
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45085  вантажопідйомністю 5,5 т становить Nп=21 
шт. 

 

 
 

                                                                                               Додаток 8 
Таблиця варіантів до задачі 7 

 
 

№ варіанта 

Виконати розрахунок параметрів і 

запроектувати тимчасове містечко 

будівельників при таких умовах: 

1 − кількість працівників, що проживає у містечку 
будівельників становить 31 чол. 

2 − кількість працівників, що проживає у містечку 
будівельників становить 43 чол. 

3 − кількість працівників, що проживає у містечку 
будівельників становить 56 чол. 

4 − кількість працівників, що проживає у містечку 
будівельників становить 48 чол. 

5 − кількість працівників, що проживає у містечку 
будівельників становить 55 чол. 

 

 

                                                                                                Додаток 9 
Таблиця варіантів до задачі 8 

№ варіанта Визначити тип, марку і кількість бульдозерів 

для виконання робіт у кар’єрі при будівництві 

земляної греблі при таких умовах: 

1 - об’єм розкривних робіт - Wроз.=26430 м3; 
- місткість ківша одноківшевого екскаватора “пряма 
лопата” - qе = 1,0 м3; 

- відстань переміщення рослинного ґрунту 
бульдозером ℓпер= 32м; 

- грунт-супісок, 2 група. 
 

2 - об’єм розкривних робіт - Wроз.=45720 м3; 
- місткість ківша одноківшевого екскаватора “пряма 
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лопата” - qе = 1,5 м3; 
- відстань переміщення рослинного ґрунту 

бульдозером ℓпер= 38м; 
- грунт - гравійно-піщаний, 1 група; 

3 - об’єм розкривних робіт - Wроз.=35840 м3; 
- місткість ківша одноківшевого екскаватора 

“пряма лопата” - qе = 0,8 м3; 
- відстань переміщення рослинного ґрунту 

бульдозером ℓпер= 47 м; 
- грунт – глина, 2 група. 

4 - об’єм розкривних робіт - Wроз.=76240 м3; 
- місткість ківша одноківшевого екскаватора 

“пряма лопата” - qе = 1,5 м3; 
- відстань переміщення рослинного ґрунту 

бульдозером ℓпер= 58 м; 
- грунт – солончак твердий, 3 група. 

5 - об’єм розкривних робіт - Wроз.=97430 м3; 
- місткість ківша одноківшевого екскаватора 

“пряма лопата” - qе = 1,5 м3; 
- відстань переміщення рослинного ґрунту 

бульдозером ℓпер= 49м; 
- грунт - супісок, 3 група. 

 

 
                                                                                               Додаток 10 

Таблиця варіантів до задачі 9 

 
 

№ варіанта 

Здійснити розрахунок тимчасового 

водопостачання у містечку будівельників за 

такими умовами: 

1  -3 одноківшеві екскаватори марки Э-1252 з 
місткістю ковша 1,5 м3 

-   2 бульдозер марки ДЗ-19 на базі трактора Т-
100; 

 - 17 автосамоскидів марки КрАЗ-256 
вантажопідйомністю 10 т; 

 - число змін роботи протягом доби – 1 зм.; 
 - 36 чол. проживає у містечку будівельників; 
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- каналізація в містечку будівельників існує; 

2 - 90 чол. робітників-будівельників;  
- 14 самохідних кранів;  
- 4 штукатурних агрегати;  
- 18 автомобілів.  
- площа майданчику складає 4,8Га. 

      - 11 автосамоскидів марки ЗиЛ-45085   
вантажопідйомністю 5,5 т ; 

3  - 2 одноківшеві екскаватори марки Э-1252 з 
місткістю ковша 1,5 м3 

 - 1 бульдозер марки ДЗ-19 на базі трактора Т-
100; 

 - 12 автосамоскидів марки КАМАЗ 533605 
вантажопідйомністю 7,5 т ; 

 - число змін роботи протягом доби – 1 зм.; 
 - 21 чол. проживає у містечку будівельників; 

- каналізація в містечку будівельників існує; 
4  - 4 бульдозера марки ДЗ-19 на базі трактора Т-

100; 
 - 18 автосамоскидів марки МАЗ 555102   

вантажопідйомністю 10 т; 
 - число змін роботи протягом доби – 1 зм.; 
 - 48 чол. проживає у містечку будівельників; 
 - каналізація в містечку будівельників відсутня; 

5 - робота екскаваторів – 30 маш-год.; 
- приготування бетонної суміші – 320 м3; 
- полив бетону – 17 діб; 
- малярні роботи – 380м2; 
- обслуговування автомобілів і тракторів – 16 

шт.; 
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                                                                                               Додаток 11 
Таблиця варіантів до задачі 10 

 

 

№ варіанта 

Запроектувати тимчасове енергозабезпечення 

будівництва та підібрати для цього необхідно 

обладнання при таких умовах: 

 
1 - 2 одноківшевих екскаватора “ пряма  ” лопата  

марки Э-2503 з місткістю ковша 2,5 м3; 
- 3 самохідний кран вантажопідйомністю 15 т; 
- в містечку будівельників розміщені контора, 

диспетчерська, майстерні загальною площею 159 м2; 
- навіси і закриті склади загальною площею 98 

м2; 
- майданчик для електрозварювальних та 

монтажних робіт площею 120 м2; 
- територія будівництва в районі виконання робіт 

3 га; 
- охоронне освітлення 450 м2. 

2 - баштових кранів КБ-401А - 4 шт.;  
- пневмоколісні КС-5363 – 2 шт.; КС -4362 – 4 

шт.; 
- вібромолоти – С-835- 2 шт.;  
- електротрамбівки – 19 шт.;  
- розчинонасоси – 11 шт.(СО-49);  
- штукатурні станції „Салют 2” – 4 шт.;  
- зварювальні агрегати лінолеуму ПСП-5 – 2 шт.;  
- зовнішнє освітлення робочих місць – 20 люкс.  

3 - 3 одноківшевих екскаватора “ пряма ” лопата  
марки Э-2503 з місткістю ковша 2,5 м3; 

- 4 самохідних крана вантажопідйомністю 15 т; 
- в містечку будівельників розміщені контора, 

диспетчерська, майстерні загальною площею 180 м2; 
- навіси і закриті склади загальною площею 89 

м2; 
- майданчик для електрозварювальних та 

монтажних робіт площею 90 м2; 
- територія будівництва в районі виконання робіт 

3 га; 
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- охоронне освітлення 450 м2. 
4 - баштових кранів КБ-401А - 2 шт.;  

- пневмоколісні КС-5363 – 3 шт.; КС -4362 – 2 
шт.; 

- вібромолоти – С-835- 3 шт.;  
- електротрамбівки – 8 шт.;  
- розчинонасоси – 7 шт.(СО-49);  
- штукатурні станції „Салют 2” – 2 шт.;  
- зовнішнє освітлення робочих місць – 120  м2.  

     - в містечку будівельників розміщені контора, 
диспетчерська, майстерні загальною площею 90 м2; 

5 - баштових кранів КБ-401А - 5 шт.;  
- пневмоколісні КС-5363 – 5 шт.; КС -4362 – 1 

шт.; 
- вібромолоти – С-835- 4 шт.;  
- електротрамбівки – 11 шт.;  
- розчинонасоси – 7 шт.(СО-49);  
- штукатурні станції „Салют 2” – 3 шт.;  
- зварювальні агрегати лінолеуму ПСП-5 – 2 шт.;  
- зовнішнє освітлення робочих місць – 120  м2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


