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Лабораторна робота №2 

ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ 

РОЗМІЧАЛЬНИХ РОБІТ 

 

Мета роботи: Отримання практичних навиків у виконанні розмічаль-

них робіт по розбиттю контрольних монтажних осей при монтажі обладнан-

ня і перевірці відхилень від норм точності будівельних об’єктів. 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

- повторити: 

1. Допустимі відхилення монтажних осей обладнання по висотним від-

міткам та в плані приміщення цеху. 

2. Геометричні способи отримання паралельних та перпендикулярних 

ліній на площині. 

- знати: 

1. Правила виконання розмічальних робіт для правильної орієнтації те-

хнологічного обладнання, конструкцій і трубопроводів відносно го-

ловних монтажних осей будівлі. 

2. Технічні засоби, які використовуються для виконання розмічальних 

робіт. 

3. Типи і види спеціальних пристроїв, які використовуються для вико-

нання розмічальних робіт. 

4. Правила і способи переносу монтажних осей. 

5. Правила і методику виконання просторової розмітки при монтажі те-

хнологічного обладнання. 

- вміти: 

1. Проводити планування ведення монтажних робіт на об’єкті. 

2. Виконувати розмічальні роботи для правильної орієнтації технологі-

чного обладнання, конструкцій і трубопроводів відносно головних 

монтажних осей будівлі. 
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3. Користуватися технічними засобами призначеними для виконання 

розмічальних робіт. 

4. Користуватися спеціальними засобами призначеними для виконання 

розмічальних робіт. 

5. Правильно переносити контрольні монтажні осі обладнання. 

6. Виконувати просторову розмітку при монтажі обладнання. 

 

1.2. Питання для самоперевірки: 

1. Призначення і необхідність виконання розмічальних робіт? 

2. Основні технічні засоби які використовуються при монтажі техно-

логічного обладнання? 

3. Види і призначення спеціальних пристроїв які використовуються 

при монтажі технологічного обладнання? 

4. Що називають головними монтажними осями обладнання? 

5. Існуючі способи перенесення монтажних осей? 

6. Правила виконання просторової розмітки? 

 

Рекомендована література 

1. Ялпачик Ф.Ю., Ломейко О.П. Практикум по курсу "Монтаж и пуско-

наладка обладнання переробних підприємств". – Мелітополь: ТДАТА - 2006 

2. Гальперин Д.М. Монтаж оборудования предприятий пищевой про-

мышленности.- М.: Высшая школа, 1978. - 312с. 

3. Гальперин Д.М., Миловидов Г.В. Технология монтажа, наладки и 

ремонта оборудования пищевых предприятий - М.: Агропромиздат, 1990.- 

399с. 

4. Илюхин В.В. Монтаж, наладка и ремонт оборудования предприятий 

мясной промышленности.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1989. - 

264с. 

5. Монтаж, наладка, експлуатація і ремонт обладнання. Довідник. - 

М.: Харчова промисловість, 1975.- 575с. 
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6. Монтаж оборудования сельскохозяйственных объектов. Под ред. 

Анисовича К.К. - Минск: Урожай. 1987.- 166с. 

7. Геодезія. В.М. Голубкін, Н.И. Соколова і др.- 3-е изд., перераб. і 

доп. - М.: Надра, 1985.- 376с. 

8. Паспорт по эксплуатации. Нивелир Н-3. 

9. Паспорт по эксплуатации. Теодолит 2Т30. 

 

2. Вказівки до виконання роботи  

2.1. Програма роботи: 

 вивчити порядок ведення площинних і просторових розмічальних ро-

біт (1, стор.5-6); 

 ознайомитися з принципами і методами вимірювання горизонтальних 

і вертикальних кутів, а також методами нівеляції (8, стор.37-39, 159-

168); 

 вивчити призначення, пристрій, порядок підготовки до роботи, поря-

док роботи і основні перевірки теодоліта 2Т30 і нівеліра Н-З (9,10); 

 виконати контрольні операції просторової розмітки фундаментів під 

костідробарку КДУ-2 і молочний сепаратор СПМФ-2000, за допомо-

гою нівеліра Н-3 і візирної рейки РН-3; 

 виконати (одним з трьох способів) перенесення монтажної осі, згідно 

вказівці ведучого викладача 

 провести розбиття головних монтажних осей обладнання за допомо-

гою теодоліта 2Т30; 

 перевірити паралельність заливки фундаменту під прес-екструдер 

ПЕМ-01 і паралельність головних монтажних осей обладнання та 

приміщення будівлі; 

 зробити висновки про відповідність існуючих фундаментів допусти-

мим відхиленням від розмірів по висотним відміткам та в плані цеху. 
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2.2. Теоретичні положення 

 

При монтажі обладнання підприємств переробної промисловості, що знахо-

диться у взаємному комунікаційному і технологічному зв'язку, велике значення має 

правильність і точність розмітки. Тому що при помилках у розмітці під час експлуа-

тації машин перегріваються підшипники, відбувається биття, зачіпання робочих ор-

ганів обладнання об нерухомі поверхні; підготовлені отвори і прорізи в стінах не 

збігаються і їх приходиться пробивати, вирізувати чи просвердлювати заново. 

Щоб уникнути цього на споруджуваних (реконструйованих) об'єктах роблять 

будівельну і монтажну розмітки. 

Будівельна розмітка виконується будівельниками на опалубці перед арму-

ванням і бетонуванням для правильного розташування фундаментів і постаментів 

під обладнання і закладні елементи, під утворення монтажних отворів під анкерні 

болти, випускні патрубки, матеріаломережі і т.д. 

Перед розміткою будівельники ретельно перевіряють розташування колон, 

прогонів, поперечних балок, підлог, стін і стель у плані і їхні висотні відмітки, а та-

кож розташування монтажних отворів. 

У процесі будівельної розмітки розмічають і фіксують головну подовжню 

вісь приміщення, прив'язану до осей чи колон прогонів і співпадаючу з геометрич-

ною проектною віссю. Розмітка і фіксування головної осі полягає в закріпленні в 

конфронтуючих поперечних стінках приміщення металевих скоб і натягу тонкого 

сталевого дроту на висоті 2 - 2,5м від чистої підлоги по контрольних маяках з фіксу-

ванням місць закріплення дроту на скобах. 

Головну вісь переносять на верхні поверхи об'єкта і фіксують на кожнім з 

них допоміжні осі, що є разом з головною віссю основними осями симетрії для на-

ступної монтажної розмітки. Від них відкладають і розбивають робочі монтажні 

осі окремих машин, механізмів, опор, фундаментних болтів і комунікацій. 

Систему осей і висотних оцінок називають геодезичною основою монтажу. 



 7 

Для паралельного переносу монтажної осі (рис.2) контактують зі струною 

шнури двох схилів; далі через крапки торкання отвісів з перекриттям і відбивають 

проекцію осі; далі використовуючи косинець, відкладають дві перпендикулярні лінії 

заданого розміру, відбивають проекцію нової монтажної осі, що потім за допомогою 

рівнів піднімають на необхідну висоту. 

При монтажі обладнання, встановленого на фундаментах (підставках), а також 

технологічних трубопроводів, крім площинної (у плані), роблять просторову 

(об’ємну) розмітку, при якій виносять на натуру висотні відмітки. У цьому випадку, 

вихідною точкою для відліку служить нульова оцінка будинку, що позначається ви-

сотним будівельним репером (Рис.3). 

Монтажну розмітку роблять силами монтажної організації в підготовчий пері-

од монтажу. Проведення монтажної розмітки полягає в наступному: 

 перевірці правильності положення головної і допоміжної осей, розмічених 

будівельниками, а також розташування фундаментів, опорних поверхонь і монтаж-

них отворів для установки обладнання зі звіренням їх по робочих кресленнях і в на-

турі, а також внесенням необхідних виправлень; 

 розбивці по поверхах загальних монтажних осей для окремого ряду облад-

нання, строго ув'язаних з головною і допоміжною осями, розмічених будівельниками; 

 розмітці індивідуальних монтажних осей і додаткових отворів для кожного 

обладнання, що встановлюється, тобто головних монтажних осей обладнання 

Рис.1 – Перенос осей по 

вертикали:  

1 – монтажна вісь;  

2 –отвіс; 

3 – масляна ванна. 

Рис.2 – Способи переносу паралельного монта-

жної вісі, орієнтованої відносно лінії АВ: 

а – знаходиться на вільній відстані 

СЕ=DF; б – проходячи через точку С; в – 

знаходиться на відстані L. 
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Головними монтажними осями обладнання називають дві взаємно пер-

пендикулярні лінії, що проходять через характерні точки основних вузлів ма-

шини та апаратів. 

Як технічні засоби для виконання розмічальних робіт використовують 

металеві рівні (перевірка горизонтальних коротких осей), гідростатичні рівні 

(для перевірки розміщення скоб на одному рівні і горизонтальності довгих 

осей); отвіси (для перевірки перебування осей у загальній вертикальній площи-

ні і переносу осей з однієї площини в іншу), косинці, циркулі і лінійки, рулет-

ки, складні метри, транспортири і т.д., геодезичні інструменти (для розбивки, 

перевірки й уточнення головної і допоміжної осей рядів машин, що складають 

технологічну лінію, а також висотних відміток - реперів), шаблони і різні при-

строї (для розмітки отворів кріпильних болтів обладнання і розбивки рівнобіж-

них і перпендикулярних осьових ліній). 

 

Рис.3 – Розбивка контрольних монтажних осей (провішування 

струн) при монтажі лінії розливу молока в пляшки ОЛ-6: 1 – автомат для 

витягу пляшок із ящиків; 2 – ящикомийна машина; 3 – ланцюговий транспо-

ртер для ящиків; 4 – автомат для укладання пляшок у ящики; 5 – лічильник 

ящиків; 6 – розливочно-закупорювальний автомат; 7 – ланцюговий пластин-

частий транспортер для пляшок; 8 – світловий екран; 9 – пляшкомийна ма-

шина; 10 – електрощит: CD, EF, KL, MN, К’L’ – контрольні осі (струни). 
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Перенос будівельних і монтажних осей (рис.3) по вертикалі на вищі або 

нижчі поверхи будівлі виконують за допомогою вертикальних шнурів отвісів, 

підводячи їх до горизонтального дроту, що фіксує переносну вихідну вісь, до 

моменту їхнього торкання в двох чи трьох точках, на заданій висоті, одержують 

геометричну лінію переносної допоміжної осі, яку фіксують скобами, також як 

і вихідну вісь. Для швидкого припинення коливань шнура, вантаж опускають у 

масляну ванну. 

При переносі по горизонталі для проведення монтажної осі, рівнобіжної 

допоміжної і розташованій з нею на одному поверсі, допоміжну вісь переносять 

з висоти репера на підлогу поверху за допомогою отвісів, геодезичного універ-

сального пристосування або проводячи геометричні побудови. 

Для переносу монтажної осі виконують такі операції: 

 прикладають до струни шнури двох отвісів; 

 через отримані точки торкання отвісів з перекриттям відбивають прое-

кцію осі; 

 використовуючи косинець, відкладають дві перпендикулярні лінії за-

даного розміру, 

 відбивають проекцію нової монтажної осі 

 за допомогою отвісів піднімають на необхідний рівень. 

При монтажі обладнання, встановленого на фундаментах (підставках), а 

також технологічних трубопроводів, крім площинної (у плані), роблять прос-

торову (об’ємну) розмітку, при якій виносять на натуру висотні відмітки. У 

цьому випадку, вихідною точкою для відліку є нульова відмітка будівлі, що по-

значається висотним будівельним репером (рис.3). 

 

2.3 Опис лабораторного місця 

1) Технологічне обладнання: костодробарка КДУ-2, молочний сераратор 

СПМФ-2000, прес-екструдер ПЕМ-01, що встановлені на фундаменті; 

2) Теодоліт 2Т30. 

3) Нівелір НЗ. 

4) Нівелірна рейка РН-3. 
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5) Відкритий гідростатичний рівень. 

6) Отвіс, рівень, крейда та мотузка. 

7) Необхідні для виконання роботи вимірювальні інструменти. 

8) Рекомендована література. 

 

2.4. Оформлення звіту 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі входить інфор-

мація відповідно до програми роботи. 

Оформлення звіту проводиться відповідно до вимог «Методичні 

рекомендації по оформленню дипломних і курсових проектів (робіт) ТГАТА» і 

вимогами ГОСТ2.105-96 «Загальні вимоги до текстових документів». Звіт 

виконується на аркушах фармату А4 (з однією сторони) і підшивається окремо 

від інших звітів лабораторних робіт по дисципліні. 

Звіт повинен містити: 

1) номер, назву та мету роботи; 

2) призначення, будова, порядок підготовки до роботи, порядок роботи і 

основні перевірки теодоліта 2Т30 і нівеліра Н-З; 

3) геометричні способи паралельного переносу осей на площині; 

4) схема перевірки фундаментів костідробарки КДУ-2 та молочного сепа-

ратора СМПФ-2000 на горизонтальність встановлення обладнання; 

5) схема перевірки фундаменту прес-екструдера ПЕМ-01 на паралель-

ність фундаменту до монтажних осей приміщення цеху; 

6) висновки по роботі. 
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