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1.  Ґрунти і способи їх ущільнення 

Всі машини і обладнання у тваринницьких приміщеннях 

монтують на опорах.  На них передається маса машин,  а також 

зусилля,  яке виникає в процесі  їх роботи.  Опорою може бути 

фундамент, підлога,  міжповерхове  покриття,  капітальні стіни та 

колони. 

  Характеристика    ґрунтів. 

Фундаменти під машини та обладнання роблять 

безпосередньо на ґрунті,  якість якого залежить від фізико-

механічних  якостей. 

Для вивчення ґрунту беруть його зразки зі свердловин / до 10 

/, просвердлених на. глибину 6-10м, потім зразкам роблять аналіз і 

вимірюють рівень ґрунтових вод.  За одержаними даними  

складають характеристику основи,  визначають нормативний тиск 

на ґрунт в залежності від його якості,  ширини підошви і  глибини 

закладання фундаменту. 

Після вивчення дають технічний висновок,  в якому  

властивості ґрунту    вказують оптимальні відмітки  закладання 

фундаменту і заходів,  необхідних для його ущільнення і  захисту 

від ґрунтових вод. 

  Види ґрунтів. 

Ґрунти розподіляють на скальні, великообломочні,  піщані, 

глинисті   і    рослинні. 

До скальних ґрунтів  відносять вапняки, піщаники і граніти. 

Вони практично нестискувані і  найбільш міцні. 

Великообломочні  ґрунти - це щебінь,  галька і  гравій. При 

зволожуванні фізичні якості як скальних, так і великоообломочних 

ґрунтів  не  змінюються. 

Піщані ґрунти в залежності від розміру часток,  поділяють на 

трав’янисті,  крупні,  середньої величини, малі  і пилуваті. 



При споруджені  фундаменту необхідно враховувати, що зі 

зволожуванням якість ґрунтів  погіршується. 

Глинисті ґрунти під навантаженням  змінюють форму, 

тому при  великому зволоженні або промерзанні ненадійні,  і 

основою під фундаменти не рекомендуються. 

Рослинні ґрунти мають останки рослин, тому можуть дати  

значну усадку і при виготовленні котлованів їх вилучають. 

Основні механічні якості ґрунту – несуча здатність, яка 

вимірюється  нормативним тиском: 

 

 

Засоби ущільнення ґрунтів 

При спорудженні фундаменту необхідно використовувати  

природний ґрунт. Коли міцність ґрунту недостатня, його необхідно 

ущільнити  механічним або хімічними способами. 

Механічний спосіб це коли ґрунт утрамбовують, завдяки 

чому  його несуча спроможність  підвищується до 30 %. 

При хімічному способі в ґрунт за допомогою спеціальних 

ін'єкторів вводять відповідні хімічні розчини, які збільшують його 

міцність, і розчини які збільшують його міцність і покращують інші 

властивості. 

Є наступні хімічні засоби ущільнення  ґрунтів: цементація, 

смолізація, силікатизація і бітумізація. 

Види ґрунтів Нормативний тиск, мПа 

Скальні 0,6 і більше 

Великообломочні: щебінь, 

галька, 

0,6 

                                  гравій 0,5 

  

Пісчані: крупні 0,35-0,45 

 середньої величини 0,25-0,35 

 мілкі, маловологі 0,2-0,3 

 мілкі, насичені водою 0,15-0,25 

 пилуваті, насичені    водою 0,1-0,15 

  

Глинисті: супесі 0,2-0,3 

   суглинки 0,1-0,3 

   глини 0,1 і більше 



Цементація - спосіб подачі в ґрунт цементного молока. Для 

цього  використовують цемент марки не нижче 300, з якого 

зроблено розчин в пропорції 1:10-1:0,4  в залежності від властивості 

водопоглинання ґрунту. 

Бетон, який отримуємо після затвердіння розчину, покращує 

міцність і водонепроникність ґрунту. 

Смолізація - закріплення пісчаного ґрунту шляхом подання в 

нього розчину соляної кислоти, а потім - синтетичної смоли. Міц-

ність таких ґрунтів підвищується до 5 МПа. 

Силікатизація - послідовне введення в ґрунт водних розчинів 

жидкого скла /силікату натрію/ і хлорного кальцію. В наслідок 

хімічної реакції одержуємо  вапно і хлористий натрій, які також 

збільшують міцність та інші якості ґрунту. 

При бітумізації в ґрунт подають розплавлений бітум або 

холодну бітумну емульсію. Це призводить до перешкоди фільтрації 

ґрунтових  вод. 

 

2.     Спорудження фундаментів 

Фундаменти  споруджують з бетону, бутобетону, природного 

каменя і красної цегли. Нижня частина фундаменту зветься пі-

дошвою. Висота підземної частини / Н2/ зветься глибиною 

закладання. Вона залежить від характеристики ґрунту, глибини 

його промерзання і рівня ґрунтових вод. Мінімальна глибина 

закладання фундаменту і опалюваних приміщень складає 

відповідно 70 і 50 %  від глибини промерзання ґрунту. Висота 

наземної частини / Н1 / залежить від вимог технологічного процесу 

та техніки безпеки. Для зменшення глибини закладання і 

навантаження на ґрунт іноді збільшують площу підошви 

фундаменту. Фундамент виготовляють загальним: або під всю 

площу машини, або в виді стовпів під окремі її частини. 

Найбільше розповсюдження знайшло виготовлення бетонних 

фундаментів, які складаються із суміші цементу, піску, щебеню або 

гравію, розведених водою до потрібної густини. 

Спорудження фундаментів починають з визначення  їх місця 

в приміщенні згідно проектної  документації. Попередньо за 

допомогою колів роблять розмітку і риють котлован  на потрібну 

глибину з урахуванням кута природного скосу,  щоб попередити 

обрушення його стін (для піщаного ґрунту    30° ). Потім 

вирівнюють підошву, а при необхідності роблять механічне або 



хімічне ущільнення. На підошві зводять опалубку з дошок по формі 

фундаменту. Зверху опалубки за  рівнем  встановлюють і 

закріпляють шаблон.   На шаблоні закріпляють фундаментні болти 

так, щоб вони знаходились в опалубці у  вертикальному положенні, 

після чого заливають опалубку бетоном. Для встановлення 

фундаментних болтів можна всередину опалубки встановлювати 

дерев'яні пробки розрізом 100x100 мм, а при монтажі великих ма-

шин використовують коробки з  дошок. Верхню частину 

фундаменту  вкривають вологими ошурками і 7 - 10 днів змочують 

водою. Пробки /короби/ вилучають через добу, а опалубку 

знімають через 5 діб. Машину чи обладнання встановлюють на 

фундамент,  коли його міцність досягне не нижче 60 % від 

передбаченої проектом  або через 7 діб. Залишкову 100%-ву 

міцність бетон одержує через 28% діб. 

Розрахунок фундаментів виконують статичним методом. 

Визначають фактичний тиск підошви фундаменту на основу   і 

порівнюють його з нормативним тиском за  формулою: 

                                       Rh
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 (5) 

де   Q – фактичний тиск на ґрунт, Па; 

 Рм – маса машини, кг; 

 Рф – маса фундаменту, кг; 

 F – площа підошви фундаменту, м
2
; 

 d –  коефіцієнт зменшення; 

 Rh – нормативний тиск на ґрунт. 

При  статичному  розрахунку ступінь динамічності машини 

враховують  наближено,  вводячи коефіцієнт  зменшення / с/  = 0,3-

1/.   Значення тим менше, чим вище ступінь динамічності машини.   

Якщо при розрахунках фактичний тиск фундаменту на ґрунт буде 

рівнятись нормативному тиску або менше його, то фундамент не 

буде давати усадки.  Площу підошви фундаменту обраховують з 

габаритних розмірів рам,  виділяючи припуск 0,1 - 0,2 м  з кожної 

сторони.  Загальна висота фундаменту складається з висоти 

наземної та підземної частин. 

                                                   Н = Н1 + Н2,                                    (6) 

де Н1    - висота наземної частини фундаменту, м; 

 Н2   - глибина закладання, м; 

 Потім обраховують об'єм фундаменту за  формулою: 



                                                        V=F*Hm3                                        

(7) 

де V– об'єм фундаменту, м
3
. 

Масу фундаменту обчислюють  за формулою 

                                       Рф = Vυ                                               (8) 

де υ  - щільність  матеріалу фундаменту.   

  Для бетону    υ= 1200 - 2700 кг/м
3
. 

Масу машини Рм   беруть з її технічної характеристики. 

Якщо фактичний тиск фундаменту на ґрунт більше 

нормативного, то площу підошви необхідно збільшити,  при 

зворотньому співвідношенні  - зменшити.  Знаючи нормативний 

тиск на ґрунт, прийнявши площу підошви фундаменту, можна 

обчислити оптимальну висоту. 

При проектуванні необхідно брати до уваги, щоб центр ваги 

машини і фундаменту знаходились на одній прямій / відхилення не 

повинно бути перевищено 3-5 % , що забезпечить  добру стійкість 

системи / машини і фундаменту /.  Стійкість системи тим нижче,  

чим більша відстань від центра ваги фундаменту до центра ваги 

машини.  Під час приймання фундаментів зрівнюють фактичні 

розміри  і міцність зразків бетону з даними проекту або технічних 

умов на виконання та прийом робіт. Фундамент, який приймають,  

не повинен мати поверхневих щілин, раковин, відшарувань, 

напливів і мастильних забруднень. Прийом оформляють актом, 

який підписують представники будівельної організації, замовника і 

монтажної організації. 

 

3.   Спосіб установки та кріплення машин на 

фундаментах 

Існують наступні способи установки машин на фундамент: 

без кріплення на регульованих опірних ніжках, з жорстким 

кріпленням за допомогою фундаментних або анкерних болтів, з 

м'яким кріпленням на гумових амортизаторах. 

Фундаментні болти  виготовляють зі сталі. Вони 

використовуються для кріплення машин з малими і середніми 

динамічними навантаженнями. Верхню різьбову частину стержня з 

рамою або станиною машини і закріплюють гайкою, а нижню  

частину для кращого з'єднання з бетоном згинають, стовщують, 

закручують і ін. 



Глибина установки фундаментних болтів вказана в 

заводський інструкції на монтаж машини. 

Анкерні болти використовують для кріплення машин з 

великим динамічним навантаженням. 

Для цього спочатку встановлюють в фундамент анкерну 

плиту, а потім до неї за допомогою різьби або Т- образної головки 

закріплюють болт, який встановлюють в прорізь плити і 

повертають його на 90°. 

Фундаментні і анкерні болти випускають різних розмірів із 

високоякісної сталі і забезпечують ними замовника разом з 

обладнанням. Використовувати для кріплення обладнання болти 

місцевого виготовлення забороняється. 

 

4. Вимоги до монтажу основних вузлів, механізмів 

передач 

Монтаж конкретної машини, механізму або обладнання має 

свої особливості, які викладено в технічних умовах заводів-

виготовлювачів. Проте існують і загальні правила монтажу машин, 

механізмів і обладнання незалежно від їх призначення, оскільки їх 

складальні одиниці і деталі у більшості випадків уніфіковані, 

взаємозамінні і для їхнього монтажу розроблені технічні вимоги і 

правила. До них можна віднести: рами, різьбові з'єднання, 

редуктори, ланцюгові та пасові передачі, підшипники ковзання і 

коченя,   запірної арматури, санітарних приладів і  інші. 

Монтаж  рам. Оскільки рама машини,  механізму або 

обладнання - це  їхня основа, до монтажу рам ставляться особливі 

вимоги.  Неправильне встановлення рами на фундаменті 

призводить до прискореного спрацювання і руйнування деталей,  

підвищення навантаження на підшипники і збільшення 

енергомісткості машин.  Перед встановленням в робоче положення 

перевіряють технічний стан рами.  Вона не повинна мати деформа-

цій, пошкоджень у заклепувальних і  зварних з'єднаннях. 

Монтують  раму на підготовленому фундаменті за 

попередньо нанесеними відмітками і осями згідно з монтажними 

кріпленнями і без перекосів, раму встановлюють за рівнем на 

металеві прокладки / не більш як 5 шт. у пакеті /. 

Після цього зварюють прокладки між собою і приварюють 

пакет до рами, стежачи за тим,  щоб опорна поверхня фундаментів 

під прокладками була рівною і чистою.   



Потім перевіряють положення рами в горизонтальній і 

вертикальній площинах, ретельно очищають і промивають колодязі 

фундаментів, розміщують в них анкерні  болти і  заповнюють 

колодязі  бетоном марки 150 або 200, а також дрібним гравієм або 

щебенем. 

Затягують анкерні болти тільки після повного затвердіння 

бетону. Слабке затягування анкерних болтів призводить до 

зміщення і перекосу рами,  а надто сильне - до ослаблення болтів.   

Після затвердіння бетону роблять його додаткове підливання / 30. 

..100 мм / між нижньою площиною рами і фундаментом з таким 

рахунком, щоб він міг просочитися під всі поверхні  і не 

залишилось пустот і раковин.  

При встановленні машини безпосередньо на землю 

виконують попередню підготовку:  верхній шар землі видаляють до 

материнської породи, утворений простір заповнюють глиною або 

іншими в'язкими і міцними матеріалами.  Якщо машину 

встановлюють на дерев'яну основу, то додержують умови:  маса 

основи повинна перевищувати масу машини у 3...3,5 рази. 

Монтаж  різьбових з'єднань. До рам корпусні деталі кріплять 

за 

допомогою різьбових з'єднань так, щоб забезпечити   співвісність і 

паралельність валів та осей і уникнути перекосів і  защеплення 

деталей, що обертаються у підшипниках.   У затягненному стані 

різьбові  з'єднання не повинні мати слідів деформації,   оскільки це 

призводить до  їх самовигвинчування в процесі експлуатації і 

порушення режиму роботи машин. 

Допустимий момент негативного затягування болтів пе-

ревіряють динамічними ключами (табл. 1). 

Таблиця. 1 – Допустимий момент негативного затягування 

болтів  

Діаметр різьби Момент затягування  Нм, болтів з матеріалу 

Ст 4 Ст 35 

М6 2,2 3,5 

М8 5,4 8,6 

М10 11 17 

М12 19 30 

М14 30 48 

М16 48 77 

 



Затягувати болти слід рівномірно,  контролюючи при цьому 

розміщення опорних поверхонь,  відносно осей болтів / між ними 

повинен бути кут 90° /. 

При кріпленні  болтів обладнання до перекрить або до 

металоконструкцій  головки болтів повинні бути внизу,  а на 

стержень болта накручені гайки з контргайками.  Кінець болта 

роз’ємного з'єднання повинен виступати над площиною гайки або 

контргайки не більш як на 0,5 діаметра болта.  Всі гайки повинні  

бути розміщенні  з одного боку фланця, а кількість різьбових 

з'єднань повинна відповідати проектній. 

Для стопора різьбових з'єднань використовують спеціальні 

шайби,  контргайки або приварюють головки болтів чи гайки до 

корпуса деталей чи складальних одиниць.   Іноді для цього 

застосовують пастки або лаки. 

Монтаж редукторів. Під час встановлення редукторів 

контролюють горизонтальне положення редуктора і співвісність 

валів редуктора, електродвигуна і робочого органу машини, 

механізму або обладнання за допомогою спеціального пристрою 

або індикатора.  При перевірці горизонтальності редуктора як базу 

в одному напрямку беруть шийки валів, а у другому - площину 

роз’єму. 

Циліндричні зубчасті передачі зовнішнього зачеплення 

складають у конструкціях машин, механізмів і обладнання 75... 

80% загальної кількості передач. 

При напресуванні зубчатих коліс на вали можливі такі 

похибки: викривлення профілю зубчатого вінця, коливання 

зубчатих коліс на шийці валу, нещільне прилягання до упорного 

буртика валу, перекоси у шпонкових з'єднаннях «м’яким»    

металевим молотком.   Інші види похибок змонтованого на валу 

зубчатого колеса контролюють за допомогою індикатора. 

Під час монтажу зубчастих передач необхідно забезпечити 

гарантований боковий зазор, між зубами для запобігання їх 

заклинюванню. Боковий зазор залежить від виду сполучення і 

міжцентрової відстані. Стандартом передбачено чотири види 

сполучення: 

С - нульовий зазор; Д - зменшений зазор; 

X - нормальний зазор;  Ш - збільшений зазор. 

Для правильного зачеплення циліндричних зубчатих коліс осі 

їх вали  повинні лежати в одній площині і бути паралельними, а 



відстань між ними повинна дорівнювати напівсумі діаметрів 

початкових кіл зубчатих коліс, що зачіплюються. Допуски на 

міжцентрову відстань встановлено залежно від виду сполучення. 

Під час монтажу евольвентних: зубчатих передач збільшення 

відстані між  вісями зубчатих коліс в межах допуску не порушує 

правильності зачеплення, але супроводжується збільшенням зазорів 

в зачепленні зубів, що призводить до інтенсивного спрацювання 

швидкохідних передач. При зменшенні міжцентрової відстані зазор 

в зачепленні зменшується, що може викликати підсилене 

спрацювання і навіть їх заклинювання. 

Для нормальної роботи конічних передач необхідно під час 

монтажу забезпечити такі умови: зубчасті колеса повинні мати 

правильний профіль і точну товщину зуба; осі отворів або шийок 

зубчатих коліс повинні проходити через центр початкового кола і 

не мати перекосів; підшипники, стакани та інші опорні деталі 

передач не повинні мати зміщень і перекосів осей, що призводить 

до биття поверхні деталей; осі гнізд в корпусі повинні лежати в 

одній точці під потрібним кутом. 

Величина бокового зазору в зубчастих конічних передачах 

залежить від точності зубчастих коліс, їх розмірів та виду 

сполучення (табл. 2 ). 

Таблиця. 2 – Залежність бокового зазору для зубчастих 

конічних коліс від виду сполучення і довжини твердої подільного 

конуса. 

Вид 

сполу 

чення 

Гарантований боковий зазор, МКМ, при довжині  твердої 

подільного конуса, мм 

до 50 50   80 80   120 120   300 200   320 320   500 500   800 800  

1250 С 0 0 0 0 0 0  0 

Д 40 50 65 85 100 130 170 210 

X 85 100 130 170 210 260 340 420 

Ш 170 210 260 340 420 350 670 850 

  Регулюють зачеплення конічних передач залежно від 

характеру плями таким чином.  Зуби одного колеса змащують    

фарбою і обидва колеса повертають після їх  зчеплення на два - три 

обороти.   Про якість прилягання бокових поверхонь зубів роблять 

висновок залежно від розмірів і розміщення плями контакту.   

Найдоцільнішим вважається відбиток, коли колеса без 

навантаження передають зусилля тонкою частиною  зуба. При 

навантаженні внаслідок деформації зуба сили будуть передаватись 

більшою частиною його бокової поверхні.   Боковий зазор у 



зубчастих передач можна перевірити щупом,  індикатором або за 

допомогою свинцевого дроту чи пластини.   

При монтажу черв'ячної передачі необхідно забезпечити 

перпендикулярність осей черв'яка і черв'ячного колеса, щоб 

середня площина колеса збігалась з віссю черв'яка,  а гарантований 

боковий зазор в зачепленні відповідав технічним вимогам (табл. 3) 

Таблиця 3 - Залежність бокового  зазору в черв'ячних 

передачах   від виду сполучення і міжосьової відстані. 

При правильному зачепленні черв'ячна фарба повинна 

вкривати поверхню  зуба черв'ячного колеса не менш як на 60 % за 

висотою і 65… 75 % за довжиною. 
 

Вид 

сполу 

чення 

Гарантований боковий зазор, МКМ, при довжині  твердої 

подільного конуса, мм 
до 40 40   80 80   160 160   320 320   630 630   1250 понад 1250 

С 0 0 0 0 0 0 0 

Д 28 48 65 95 130 190 260 

X 55 95 130 100 260 380 530 

Ш 110 190 260 380 530 750 - 


