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Лабораторна робота №6 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ 

ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета роботи: Отримання знань по методиці, призначення і правилам 

складання технологічних карт на монтаж обладнання 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

- повторити: 

Склад документації плану виробництва робіт; 

- знати: 

1. Основні вимоги до складання технологічних карт на монтаж 

обладнання; 

2. Основне призначення технологічної карти. 

3. Складові технологічної карти. 

4. Зміст загальної частини технологічної карти. 

- вміти: 

Складати технологічні карти на виконання операцій по монтажу 

обладнання. 

 

1.2. Питання для самоперевірки: 

1. Які заходи по підготовці монтажного виробництва і структуру 

проектної кошторисній документації Ви знаєте? 

2. Які початкові дані для складання проекту виробництва робіт і 

напряму вдосконалення технології монтажу? 

3. Які основні дані і зміст проекту виробництва робіт? 

4. Який структурний склад проекту виробництва робіт? 

5. Який структурний склад технологічних карт на монтаж 

обладнання? 

6. Який зміст основних положень технологічних карт? 

 

Рекомендована література 

1. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних 

підприємств: Навчальний посібник: Практикум. /В.Ф. Ялпачик, О.П. Ломейко, 

В.Г. Циб, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Шпиганович / 

Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 

235 с. 

2. Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств. 

Навчальний посібник/Ф.Ю. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. 

- Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 156с. 

3. Гурський П.В. Практикум монтаж, ремонт, наладка обладнання 

харчових виробництв 
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2. Вказівки до виконання роботи 

 

2.1. Програма роботи: 

− вивчити призначення та види технологічних карт 

− визначити основні вимоги до складання технологічних карт на 

монтаж обладнання; 

− скласти технологічну карту на монтаж обладнання (згідно вказівці 

викладача). 

 

2.2. Теоретичні положення 

Технологічна карта на монтаж розробляється для кожного виду 

обладнання і представляє конкретизовану частину проекту виробництва 

робіт, що стосуються правил і вимог по монтажу даної машини, апарату або 

металоконструкції. Вона регламентує порядок, технічне забезпечення, 

структуру і зміст операцій по монтажу конкретного обладнання, а також 

умови і технологію виконання всіх робіт. 

За призначенням технологічна карта є основним керівним матеріалом 

для безпосередніх виконавців монтажних робіт по їх організації і 

проведенню. Вона включає наступні 10 основних розділів. 

1. Загальна частина, в якій повинно бути: 

- назву, марку, тип, призначення і область використання машини, 

апарату або металоконструкції, що монтується; 

- монтажну нормаль з представленням загального виду, габаритних і 

приєднувальних розмірів, плану розташування отворів в перекритті; 

- перелік монтажних блоків, вузлів і деталей, що доставляються 

роздільно в зону монтажу, їх габаритні розміри і масу; 

- схеми укрупнювальної збірки, манкіровки і методи контролю якості 

виконаної роботи; 

- схеми строповки, горизонтального і вертикального такелажу; 

- вказівки послідовності подачі обладнання в зону монтажу і етапності 

виконання робіт; 

- креслення засобів кріплення обладнання до фундаментів, підставок і 

перекриттів або посилання на них в проекті виробництва робіт; 

- схеми змащення з найменуванням елементів змащення і вказівкою 

виду, стандарту, кількості і періодичності використання мастильних 

матеріалів, а також способів їх використання; 

- схеми підключення обладнання до силових, гідравлічних і 

пневматичних комунікацій підприємства. 

2. Технічне забезпечення монтажних робіт з вказівкою: 

- найменування транспортних засобів і вантажопідйомних механізмів, 

їх установки, розташування, зони дії; 

- марки або типу засобів механізації робіт, їх технічної характеристики 

і тривалості використання; 

- перелік пристроїв, оснащення і інвентарю, їх марки; 

- кількості, стандарту або посилання на креслення в проекті 
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виробництва робіт; 

- списку інструментів і контрольно-вимірювальних приладів, їх 

призначення і порядок використання. 

3. Матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення монтажу даного 

виду обладнання: 

- промивальні матеріали (уайт - спирт, бензин, гас, розчинники і ін.) 

для очищення, розконсервування і миття деталей і елементів машини; 

- матеріали підкладок, картон, гума листова технічна, прядивні канати, 

азбест листовий і т.д.; 

- допоміжні матеріали, абразивні пасти, шкура шліфувальна, 

притиральні мастики і ін. 

- обтиральні матеріали, технічні серветки, дрантя, пакля і т.д.; 

- змащувальні матеріали, засоби для консервації і мастила; 

- вироби метизів, болти, шайби, гайки, штифти, шплінти і інші 

матеріали. 

- для всіх матеріалів вказується марка, тип, ГОСТ і необхідна кількість. 

4. Організація і технологія монтажних робіт підготовчого етапу, що 

включає: 

- перевірку будівельної готовності приміщення, розмітки монтажних 

осей і відповідність фундаменту, підставки або перекриття установочної 

нормалі; 

- приймання машини, апарату або конструкції в монтаж, технічну 

підготовку цього обладнання до монтажу, укрупнювальну збірку і ін.; 

- транспортування обладнання із зони зберігання, підготовки і 

приймання в монтаж в зону дії засобів для підйому його на проектну відмітку 

або переміщення до місця установки. 

5. Організація і технологія монтажних робіт основного етапу: 

- підйом монтажних блоків на проектну відмітку і переміщення до 

місця установки; 

- установка, контроль положення і закріплення машини, апарату або 

конструкція в проектному положенні; 

- остаточна збірка елементів обладнання, установка комплектуючих 

виробів, засобів регулювання і систем управління; 

- перевірка наявності, а у разі потреби заповнення консистентними 

мастилами або заливка мастила в необхідні елементи обладнання; 

- під’єднання аспіраційних, водопровідних і паророзподільних систем; 

- комутація машини, апарату або конструкції з транспортними 

засобами подачі сировини, готової продукції і допоміжних матеріалів; 

- підключення обладнання до електричних, силових, контролюючих і 

управляючих систем. 

6. Наладка, опробування і передача обладнання в експлуатацію: 

- наладка обладнання і підготовка його до випробувань; 

- організація і проведення випробувань обладнання на холостому ходу; 

- вимоги і порядок випробування обладнання під навантаженням; 

- оформлення передачі змонтованого обладнання в постійну 
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експлуатацію. 

7. Вимоги системи стандартів безпеки праці: (ССБТ, СНіП Ш-4-80 

“Техніка безпеки в будівництві”) при організації і виконанні 

технічних операцій на всіх етапах монтажних робіт: 

- навчання працівників за спеціальними програмами і проходження 

ними всіх видів інструктажів (ГОСТ 12.0.004-79); 

- забезпечення безпечних умов виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт (ГОСТ 12.3.009-76), пожежної профілактики і 

електробезпеки (ГОСТ 12.3.003-75; ГОСТ 12.1.13-78; ГОСТ 12.1.09-79); 

- зміст, випробування і безпечна експлуатація механізмів, інвентарю і 

пристроїв для проведення монтажних робіт (ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 24259-

80; ГОСТ 24258-80 і СНіП Ш-4-80, п. 1, 2, 3, 12); 

- використання інвентарних складально-розбірних огорож, оснащення 

робочих місць і засобів підмащування (ГОСТ 12.2.012-75; ГОСТ23407-78); 

- використання знаків безпеки і сигнально-попереджувального 

фарбування (ГОСТ 12.4.026-76). 

8. Калькуляція трудових витрат розроблена на основі єдиних норм і 

розцінок по всіх операціях, передбачених технологічною картою на монтаж 

даного виду обладнання. 

Калькуляція трудових витрат складається в табличній формі і 

представляє: 

- опис, зміст і умови виробництва конкретних робіт при виконанні всіх 

операцій; 

- посилання на розділи і пункти єдиних норм і розцінок, що 

регламентують вказані роботи; 

- одиниці вимірювання і об’єми передбачених технологічною картою 

на монтаж і представлених в калькуляції робіт; 

- норми часу на одиницю і на весь об’єм виконуваних робіт. 

9. Розрахунок монтажного персоналу, включаючи склад ланок для 

виконання окремих етапів робіт по підготовці такелажу, монтажу і 

випробуванням з вказівкою робочої спеціальності, розрядів і кількості 

фахівців. 

10. Графік трудового процесу, що представляє послідовність 

виконання робіт, операцій і етапів, а також підрахунок загальних трудових 

витрат в процесі виробництва монтажу. 

 

2.3 Опис лабораторного місця 

1) Монтажне креслення обладнання для якого розробляється 

технологічна карта на монтаж; 

2) Бланк звіту; 

3) Рекомендована література. 

 

2.4. Оформлення звіту 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі у який 

входить інформація відповідно до програми роботи. Бланк звіту знаходиться 



 7 

у електронному вигляді на освітньому порталі: 

http://op.tsatu.edu.ua/enrol/index.php?id=813 і роздруковується самостійно, або 

у друкованому варіанті в ауд. 8.304 «Лабораторія комп’ютерного 

інжинірингу» 

Оформлення звіту проводиться вимогами ГОСТ2.105-96 «Загальні 

вимоги до текстових документів».  

Звіт повинен містити: 

1) номер, назву та мету роботи; 

2) основні відомості про технологічні карти на монтаж обладнання; 

3) технологічну карту на монтаж обладнання (за варіантом); 

4) висновки по роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/enrol/index.php?id=813
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ДОДАТОК А 

Приклад виконання технологічної карти на монтаж кутера Л5-ФКН 

 



 9 

ДОДАТОК Б 

Монтажні креслення обладнання 

 

Варіант 1 

Монтажне креслення ковбасного шприца 
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Варіант 2 

Монтажне креслення тістоокруглювальної машини 
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Варіант 3 

Монтажне креслення автоклаву 
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     Варіант 4 

Монтажне креслення вовчку 
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Варіант 5 

Монтажне креслення олійного пресу 
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Варіант 6 

    Монтажне креслення пляшкомийної машини 
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Варіант 7 

Монтажне креслення тістомісильної машини ТММ-1М 
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Варіант 8 

Монтажне креслення молоткового подрібнювача 
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Варіант 9 

Монтажне креслення просіювача борошна 
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ДОДАТОК В 

 

Бланк виконання технологічної карти монтажу обладнання 
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