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1. Монтажно-технологічна документація та технічні вимоги 

до неї 

До складу монтажно-технологічної  документації входять: 

проект виконання механомонтажних робіт /ПВР/; технологічні 

карти на монтаж складного обладнання; робочі деталіровочні 

креслення  металевих конструкцій /КМД/; деталіровочні креслення 

технологічних трубопроводів /ДКТТ/; технологічні карти на 

виготовлення нестандартизованного обладнання; робочі креслення 

на  виготовлення комплексних блоків обладнання. 

Важливим періодом організаційно-технічної підготовки 

будівництва і реконструкції об’єктів є розробка проекту організації 

будівництва /ПОБ/ і проекту виконання робіт /ПВР/, який є 

частиною ПОБ. 

Галузеві проектні організації розробляють ПОБ і до його зат-

вердження міністерства узгоджують з підрядними організаціями. 

ПОБ і ПВР розробляють згідно з вимогами діючих нормативних 

документів. 

ПОБ згідно СНІП має  такі матеріали:  зведений календарний  

план будівництва ферм та комплексів; перелік основних 

будівельних, монтажних і спеціально-будівельних робіт; 

будівельний генеральний план з розміщенням постійних і 

тимчасових споруд, залізничних та автомобільних шляхів,  систем 

інженерного забезпечення, майданчиків зберігання і укрупненого 

складання обладнання, конструкцій, вузлів, а також з розміщенням 



основних вантажопідйомних механізмів; відомість потреби в 

будівельних конструкціях, виробах, матеріалі і обладнанні  з 

розподілом по   календарному періоду виробництва. 

Проект виконання механомонтажних робіт, розробляється 

згідно з ОСТ 36-143-87 “Монтаж технологічного обладнання і 

трубопроводів ВБР. Порядок розробки, склад і зміст” включає: 

титульний лист; відомість документів; пояснювальну записку; 

відомість об’ємів монтажних робіт в кошторисному і натуральному 

вимірі; генеральний план монтажних робіт; генеральний план 

монтажних робіт; графіки виконання монтажних робіт; підбір 

робітників за професіями; роботи механізмів; подачі на  монтаж 

обладнання; технологічної карти або схеми монтажу;  сітьові або 

лінійні графіки,  розроблені з врахуванням термінів продовження 

будівництва. 

Лінійний графік будують у такій послідовності: встановлюють 

дату монтажу обладнання на об’єкті, а потім визначають тривалість 

виконання окремих монтажних операцій і наносять їх у вигляді 

ліній у певні інтервали часу або календарні строки відповідних 

операцій. Крім того,  з них зазначають потребу у робочій силі, 

кваліфікацію робітників і трудомісткість робіт. 

Користуючись лінійними графіком, легко контролювати хід 

виконання робіт на  невеликих об’єктах. 

Проте лінійний графік не  є оперативним, і у випадку 

порушення ходу робіт він втрачає своє призначення. Крім того, 

лінійний графік не відображає точно взаємозв’язку між 

монтажними роботами, не показує, які з операцій найважливіші, як 

правильно розподілити додаткову робочу силу і механізми, щоб 

прискорити монтаж. 

Найбільш оперативний і дійовий контроль за виконанням 

монтажних робіт дозволяє проводити сітьовий графік, в якому чітко 

виражається залежність між окремими операціями і заочно 

визначаються найбільш напружені  роботи. 

На  ньому у масштабі часу стрілками показують у технологічній 

послідовності операції, а кружками - строки  їх виконання. Жодну 

наступну операцію не можна  розпочати до закінчення попередньої.  

В той же час при сітьовому плануванні необхідно постійно стежити 

за виконанням і коректуванням плану,  ліквідуючи відставання 

одних бригад або перевантаження інших. 



Для складання сітьового графіка необхідно мати перепік робіт 

по об’єкту монтажу із зазначенням взаємозв’язків між операціями, 

їх тривалістю і трудовими ресурсами необхідної кваліфікації. 

Крім лінійних і сітьових графіків на об’єкті розробляють 

технологічні карти або схеми. Вони розробляються на слідуючи 

види робіт: переміщення обладнання, конструкцій і трубопроводів в 

межах монтажної зони, їх розгрузка і складання; установка 

обладнання і конструкцій в проектне положення, їх перевірка  і 

кріплення; монтаж трубопроводів,  способів та послідовності 

виконання робіт; установка,  випробування  і демонтаж виробів; 

організація виконання і технологія зварювальних робіт; 

опробування і іспит обладнання та трубопроводів. 

Проект виконання робіт, які виконуються  в  діючих приміщеннях 

узгоджують з керівниками відповідних організацій. 

 

2. Передмонтажна ревізія обладнання і трубопровідної 

арматури 

При довгому зберіганні обладнання і трубопровідної арматури 

перед монтажем проводять перевірку зберігання і відповідності їх 

встановленим технічним вимогам. Така перевірка зветься 

передмонтажною ревізією. Під час ревізії проводять зняття тари, 

повне або часткове вилучення антикорозійного покриття  і 

консервуючого мащення, миття  деталей, розборку на вузли і окремі 

деталі, зміну мастил, прокладок, сальникових виробів,  зіпсованих 

деталей і складання. 

Предмонтажну ревізію виконують сипами замовника або 

підрядної організації. Роботи по передмонтажній ревізії включають 

в об’єм монтажних  робіт. 

Предмонтажну ревізію обладнання виконує монтажна 

організація по окремому договору з замовником. Замовник 

зобов’язаний передати дефектні відомості, інструкції і паспорти 

заводів-виготовлювачів на це обладнання, а також технічні умови 

на поставку його і кошторис витрат. 

В ході предмонтажної ревізії обладнання перевіряють чи нема 

задирів на оброблених деталях,  рисок на робочих поверхнях 

підшипників, пошкоджень різьби на кріпленнях, а також величину 

розбігу в підшипниках і т.п. Особливій перевірці підлягають 

прокладки і сальникові ущільнення, при необхідності змінюють 



мащення підшипників. Виявлені пошкодження під час 

передмонтажної  ревізії  усувають. 

Обладнання, яке поставляється заводами-виготовлювачами та 

передається під пломбою передмонтажній ревізії не підлягає. 

Роботи по передмонтажній ревізії обладнання виплачує  

замовник на основі акту приймання робіт, складеннях по формі №7 

загального кошторису на будівництво. 

 

3. Організаційно-господарські методи ведення монтажних 

робіт 

Залежно від виду і обсягу будівельно-монтажних робіт,  

наявності обладнання, матеріалів і пристроїв фермської техніки, 

кваліфікації кадрів і монтажної підрядної організації розрізняють 

підрядний, господарський і комбіновані методи їх застосування.  

Підрядний метод полягає в тому, що будівельно-монтажні 

роботи виконує генеральний підрядник в особі будівельно-

монтажного управління /БМУ/. Якщо обсяг монтажних робіт 

великий, генеральний підрядник може передати частину 

спеціальних робіт  іншій монтажній організації, субпідряднику. 

Підрядний метод застосовують в основному при будівництві нових 

ферм і комплексів, а іноді і при реконструкції старих. Для 

виконання робіт обов'язково укладають договір між господарством, 

якому належить тваринницьке підприємство, і будівельно-

монтажним або монтажним управлінням. 

Різновидом підрядного методу є шефмонтаж, тобто  монтаж 

особливо складних машин, механізмів і обладнання під технічним 

наглядом представників заводу-виготовлювача,  який керує 

монтажем,  пусконалагодженням, випробуванням і здачею техніки в 

експлуатацію,  а також навчанням обслуговуючого персоналу. 

Господарський метод полягає в тому, що колгосп,  радгосп або 

інше підприємство виконує реконструкцію ферми або потокової 

технологічної лінії власними силами. 

Комбінований метод полягає в тому, що будівельні роботи 

виконуються підрядним, а монтажні  - господарським методом або 

навпаки. 

Залежно від порядку і послідовності виконання будівельних і 

монтажних робіт розрізняють послідовний, суміщений та 

індустріальний методи. 



Послідовний метод характеризується тим, що монтаж машин,  

механізмів і обладнання виконують у певній послідовності після 

закінчення будівельних робіт. При суміщеному методі будівельні і 

монтажні роботи виконуються одночасно. Цей метод допускається 

застосовувати при наявності одного міжповерхового перекриття і 

не менше двох перекриттів у будівлях з великих блоків і панелей. 

При суміщеному методі можна вести монтаж послідовним методом 

у кількох точках об’єкта одночасно. Індустріальний метод монтажу 

полягає в тому,  що монтажне виробництво перетворюється на  

механізований потоковий процес складання будівель і споруд, а 

також технологічного обладнання з конструкцій, що мають 

максимальну заводську готовність: блоків, уніфікованих агрегатів, 

складальних одиниць і деталей промислового виробництва, що 

дозволяє скоротити строки здачі  об’єктів  і зменшити    витрати 

праці на їх введення в дію. 

Основними напрямками індустріалізації монтажного 

виробництва є оптимальний рівень промислових поставок і 

монтажних виробів,  проведення заготівельних робіт з будівельних 

майданчиків у спеціалізовані заготівельні  підприємства та  їх 

механізація. 

Рівень промислових поставок визначають за формулою: 
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                                  (10) 

де обQ -  сумарна  вартість змонтованих машин,  механізмів, 

обладнання і матеріалів,  що поставляються промисловістю про-

тягом року в монтажну організацію,  грн.; 

монQ - сумарна вартість монтажних робіт,  що виконується 

даною монтажною організацією протягом року /без врахування 

вартості матеріалів/,грн. 

Рівень проведення заготівельних робіт з монтажного 

майданчика в умови спеціалізованих підприємств визначається за 

формулою: 
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де загQ –річний обсяг заготівельних робіт, що виконується у 

спеціалізованому заготівельному підприємстві даної монтажної 

організації, грн. 

Рівень механізації праці монтажних підприємств свідчить про 

використання спеціальних машин, механізмів і пристроїв при 

проведенні монтажних робіт, його визначають з виразу: 
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де 
мех

монQ – річний обсяг монтажних робіт,  виконаних за  

допомогою  машин і механізмів, грн. 

Загальний показник рівня індустріалізації визначають зз 

формулою: 

мехзагппінд РРРР .                                    (13) 

При індустріальному методі монтажу розрізняють такі етапи: 

організаційно-підготовчий,  основний і заключний. 

Впровадження прогресивних методів  монтажних робіт на 

фермах і комплексах дає змогу створити умови для переходу на  

індустріальні  методи спорудження тваринницьких підприємств. 

Розглянемо ці етапи. 

Монтаж машин і обладнання - це сукупність технологічних 

операцій, що виконуються у  визначеній послідовності. Він 

включає підготовку машин і обладнання до установки,  установку 

їх на робоче місце, обкатку, випробування і наладку на виробничий 

режим експлуатації. 

Роботи з монтажу машин і обладнання розподіляють на три 

етапи: підготовчий,  основний і заключний. 

організаційно-підготовчий етап - це ознайомлення з проектно-

кошторисною документацією на механізацію виробничих процесів,  

огляд і перевірка готовності приміщень для монтажу, перевірка 

комплектності і технічного стану машин і обладнання, розмітка їх 

робочого положення. 

Основний етап включає доставку машин і обладнання до місця 

монтажу, підготовку інструменту, пристроїв та вантажопідйомних 

механізмів,  установку і кріплення машин та  обладнання на  

робочому місці згідно з вимогами проекту,  регулювання робочих 

органів,  вузлів і з'єднання,  а також перевірку їх взаємодії. 



Заключний етап включає індивідуальні випробування вузлів і 

агрегатів. 

Сюди слід віднести пусконалагоджувальні роботи, а також 

навчання обслуговуючого персоналу устрою і правилам 

експлуатації та безпечного обслуговування змонтованої техніки. 

Пусконалагоджувальні роботи включають регулювання взаємодії 

всіх змонтованих агрегатів і машин,  налагодженню їх на  робочий 

ритм. 

Обкатка проводиться під навантаженням. Перед вводом 

обладнання в експлуатацію (переданою по акту замовнику) 

проводять контрольні випробування всіх механізмів під 

навантаженням. 

 

4.    Організація монтажного майданчика 

В  комплекс  робіт з організації  монтажного майданчика 

входять: 

обладнання майданчика  і стендів укрупненого складання  

технічного обладнання і конструкцій; організацію монтажного 

містечка з пересувних будов контейнерного типу; установка 

пересувних майданчиків в монтажних пройомах для подачі 

обладнання, конструкцій і матеріалів, міжповерхові перекриття, 

устрій складів для зберігання малої механізації, монтажних 

заготовок,  матеріалів і  інструменту; створення майстерень 

монтажних заготівок з  інструментальним господарством; 

перебазування і установка  на робочі місця монтажних машин і 

механізмів. 

Для укрупненого складання обладнання і конструкцій 

виділяється окремий майданчик, який знаходиться поруч з об’єктом 

монтажу.  Він повинен бути рівним, ущільненим та засипаним 

піском, гравієм. 

Уклін майданчика згідно з умовами роботи кранів не повинен 

перевищувати  трьох градусів. 

Майданчики розташовані на  болотистій місцевості та 

розраховані на роботу важких кранів, вантажопідйомністю 25…40 

т, вимащують бетонними плитами, це узгоджується під час 

розробки проекту організації будівництва (ПОБ) і передбачається в 

ПВР при розробці генерального плану монтажного майданчика. 

Монтажний майданчик забезпечується електромережею та іншими 

енергоносіями в кількості передбаченій ПОБ. 



5.   Виробничі бази монтажних управлінь 

Для індустріалізації монтажних робіт створюють виробничі 

бази, які мають в своєму складі майстерні з виготовлення  монтажних 

заготовок. 

Річне завдання виробничої бази монтажного управління 

складає від  20 до 30% всього об’єму робіт, які виконує управління. 

Для  монтажних організацій створюються два види виробничих 

баз: база монтажного управління з річним об’ємом робіт 3500т 

металевих конструкцій і нестандартного обладнання, 2000т вузлів 

трубопроводів, монтажних пристроїв, і база управління монтажної 

дільниці з річним об'ємом 2000т металевих конструкцій, 400т 

трубних вузлів і 200т іншої продукції. 

На окремих монтажних об'єктах майстерні не будують, а 

генпідрядник або замовник виділяють тимчасові приміщення під 

склади і невеликі майстерні для укрупненого складання вузлів з 

одержаних монтажних заготовок.   Інколи на об'єкті ставлять збірні 

металеві складські приміщення розміром 6х12м і пересувні 

монтажні приміщення для інструментальних, роздягалень і 

приміщень для майстрів та виконробів. 

На 1м
2
 виробничої площі майстерні в рік виготовляється 2т 

металевих конструкцій і біля 1т трубних вузлів, що і визначає 

розміри виробничого корпусу та відкритих майданчиків для 

складування металевого прокату, труб і конструкцій. 

Виробничий корпус бази монтажної дільниці розрахований на 

виготовлення 1500т металевих конструкцій, 300т трубних вузлів і 

100т іншої продукції. Лицьова частина приміщення двоповерхова, на 

першому поверсі розташовані  виробничі приміщення, а на другому  

санітарно-побутові приміщення та контора дільниці  або  

майстерні. 

 

6. Нормативи дня оперативного планування механо-

монтажних робіт. Наукова організація праці при виконанні 

монтажних робіт 

Для організації оперативного планування робіт безпосередньо 

на  монтажній дільниці розроблені нормативи трудомісткості робіт 

в людино-годинах, заробітної платні  і кошторисної вартості робіт 

по монтажу технологічного обладнання, металоконструкцій і 

трубопроводів на  будовах. 



В нормативі врахований необхідний час роботи механізмів і 

витрата  основних та  допоміжних матеріалів. 

Нормативи розроблені в розрахунку на  монтаж різних видів 

обладнання, пов'язаних з ним металоконструкцій і трубопроводів. 

Розрахунок завдання на монтаж об'єкта  по нормативам веде 

виробничо-технічний відділ монтажного управління. Нормативи 

також можуть бути використані при розробці проекту виконання 

монтажних робіт. Середній норматив виробництва на  одного 

працюючого в день має такі дані: на монтаж технологічного 

обладнання - 0,375т; технологічних металоконструкцій - 0,3т; 

внутрішньо-цехових трубопроводів - 0,15т. 

Наукова організація праці дає змогу використати виконання 

будівельно-монтажних робіт на комплексах і фермах, значно 

підвищити продуктивність праці; поліпшити якість монтажу,  а  

також зменшити матеріальні  і трудові витрати. 

Наукова організація праці дозволяє вирішити такі питання: 

удосконалити прийоми і методи праці та ущільнити робочий день; 

застосувати найкращі форми розподілу і кооперування праці, а 

також розвитку колективних форм праці робітників монтажних 

організацій, удосконалювати організацію і обслуговування робочих 

місць монтажного виробництва; раціоналізувати методи і прийоми 

праці; впровадити науково обґрунтовані норми виробітку і 

стимулювати результати праці, підвищити культурно-технічний 

рівень робітників і оволодіння суміжними професіями; поліпшити 

санітарно-гігієнічні і естетичні умови праці; удосконалювати 

техніку безпеки на  робочих місцях; розвивати творчу  ініціативу і 

виховувати свідоме ставлення до праці. 

Впровадження наукової організації праці в монтажній 

організації необхідно розпочати після ретельного вивчення і 

аналізу  існуючої організації праці як в окремих бригадах, так і в 

організації в цілому. 

Використання робочого часу вивчають за допомогою 

фотографії робочого дня,  за якими виявляють час  і причини 

простою на окремих робочих місцях. Крім того, вивчають питання, 

пов'язані з механізацією окремих операцій і процесів, підвищенням 

ступеня механізації монтажних робіт, впровадженням винаходів, 

раціоналізаторських пропозицій, передового досвіду передових 

монтажних організацій, підвищенням загальноосвітнього і 

технічного рівня робітників,  поліпшення умов їхньої праці, 



свідомим ставленням до праці. Слід визначити також ступінь 

охоплення бригад і лінійно-монтажних дільниць передовими 

системами і прийомами оплати праці, а також  можливості її 

підвищення. 

На основі проведеного аналізу розробляється план 

впровадження наукової організації праці з конкретним зазначенням 

строків впровадження і основних виконавців,  який після схвалення 

техради затверджується керівником монтажної організації. 

Впровадження НОП в монтажних організаціях повинно 

обов'язково проводитись розробкою  і застосуванням таких форм і 

систем заробітної  плати, які б створили максимальну 

зацікавленість робітників у впровадженні науково-розроблених 

методів і прийомів,  праці, в найефективнішому використанні 

робочого часу і високопродуктивного обладнання, сучасних 

підйомно-транспортних механізмів, шаблонів, універсального 

механізованого інструменту. 

Впровадження заходів НОП забезпечить виконання монтажних 

робіт у найкоротші строки з високою якістю. 

 
 

 

 
 


