
 

ПРИЙМАННЯ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД І ФУНДАМЕНТІВ ПІД 

МОНТАЖ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №6 

 

МЕТА РОБОТИ - ознайомитись з особливостями приймання 

будівель, споруд і фундаментів під монтаж машин і обладнання, засвої-

ти методику елементів розрахунку фундаментів під технологічне обла-

днання. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

 

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

  допустимі відхилення будівельних конструкцій [4, с.38…44]; 

  допуски відхилень розмірів фундаментів під технологічне об-

ладнання [4, с.38…44]. 

Ознайомитись з: 

  характеристикою ґрунтів та способами їх ущільнення. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 допустимі відхилення будівельних конструкцій; 

 допуски відхилень розмірів фундаментів під технологічне 

обладнання; 

 характеристика ґрунтів та способи їх ущільнення. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1   Допустимі відхилення будівельних конструкцій. 

1.2.2   Допуски відхилень розмірів фундаментів під технологічне 

обладнання. 

1.2.3 Характеристика ґрунтів та способи їх ущільнення. 

1.3 Рекомендована література 

1. Зуев И.М.   Монтаж, эксплуатация и ремонт машин в живот-

новодстве. / И.М. Зуев, Э.П.Сорокин, А.В. Шпыро. - М.: Агропромиз-

дат, 1988, - 447 с. 

2. Ревенко І.І. Монтаж і пусконалагодження фермської техніки./ 

І.І. Ревенко, М.В. Брагінець та ін.  – К.: Кондор, 2004, – 399 с. 
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3. Гальперин Д. М. Технология монтажа, наладки и ремонта 

оборудования пищевых производств. / Д. М. Гальперин, 

Г.В.Миловидов. - М.: Агропромиздат, 1990, - 399 с. 

4. Шелковников Н.П. Монтаж,  эксплуатация и  ремонт машин и 

оборудования    в животноводстве. / Н.П. Шелковников – М.: Высшая 

школа, 1979. - 368с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Вивчити: 

–  порядок приймання об'єктів, призначених для монтажу облад-

нання [1, с.19…22, 2, с.51…52, 3, с.51…54]; 

–  виготовлення та приймання фундаментів під тваринницькі 

машини та обладнання [4, с.38…44]. 

–  способи кріплення машин на фундаменті.  

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки 

2.2.5  Наочні стенди, макети, технічна література. 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Порядок приймання об'єктів, призначених для монтажу 

обладнання  

У будівлях і спорудах, що здаються під монтаж устаткування, 

трубопроводів і конструкцій, закінчують спорудження робочих май-

данчиків, фундаментів та опорних конструкцій, прокладання підзем-

них комунікацій, зворотне засипання й ущільнення ґрунту до проект-

них рівнів, улаштування стяжки під покриття підлоги й канали, мон-

таж підкранових колій і монорейок. 

У монтажних зонах і приміщеннях для насосних і компресорних 

установок, центрифуг, трубоповітрядувних машин, приводів і підйом-

но-транспортних машин, автоматизованих ліній розливу й інших ви-

дів підсобних засобів до початку монтажу устаткування закінчують 

штукатурні роботи, і заповнюють усі віконні й дверні отвори, а до по-

чатку комплексного випробування устаткування – усі налагоджуваль-

ні роботи.  
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2.3.2 Виготовлення та приймання фундаментів під тварин-

ницькі машини та обладнання 

Спорудження фундаментів 

Фундаменти (рис. 1) виготовляють із бетону, бутобетону, приро-

дного каменя або червоної цегли. 

Нижня частина фундаменту називається підошвою. Висота пі-

дземної частини (Н2) називається глибиною закладання. Ця висота за-

лежить від характеристики ґрунту, глибини його промерзання та рівня 

ґрунтових вод. 

 

 
 

1 – основа; 2 – котлован; 3 – шаблон; 4 – опалубка; 5 – пробка  

(короб);   - кут природного ухилу; Н1 – висота наземної частини 

фундаменту; Н2 – висота підземної частини фундаменту. 

Рисунок 1 –  Фундамент. 

 

Найменша глибина закладання фундаменту для приміщень, що 

не отоплюються – 70%, та приміщень, які отоплюються – 50% від 

глибини промерзання ґрунту. 

Висота наземної частини (Н1) залежить від вимог технологічного 

процесу та правил техніки безпеки. 

Для зменшення глибини закладання та тиску на ґрунт інколи 

збільшують площину підошви фундаменту. 

Фундамент виготовляють суцільним або у виді стовпів під окре-

мі його частини. Спорудження фундаментів починають із визначення 

їх місця згідно із проектною документацією. Попередньо за допомо-

гою кілків роблять розмітку й малюють котловину 2 на потрібну гли-

бину з урахуванням кута відкосу , щоб попередити обрушення його 

стінок. Потім вирівнюють основу 1, та при необхідності виконують 
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механічне або хімічне його ущільнення. На основі роблять опалубку 4 

із дощок по формі фундаменту. 

Поверх опалубки горизонтально (за рівнем) встановлюють і крі-

плять шаблон 3. На шаблоні кріплять фундаментні болти, так щоб во-

ни знаходилися в опалубці у вертикальному положенні, після чого за-

ливають опалубку бетоном. 

Для установки фундаментних болтів в опалубку ставлять дере-

в'яні пробки 100 х 100 мм. Внутрішню поверхню опалубки загортають 

толем або пергаментом. Верхню частину фундаменту накривають мо-

крою тирсою або мішковиною, і на протязі 7 – 10 днів змочують во-

дою. Пробки чи коробки видаляють через добу, а опалубку знімають 

через 5 діб. 

Машину можна ставити на фундамент, коли його міцність дося-

гне не менше 60% від передбаченої проектом, це десь через 7 діб. По-

вну міцність бетон придбає через 28 діб. 

Розрахунок фундаментів 

Розрахунок виконують простим та широко розповсюдженим ме-

тодом. 

Розраховують фактичний тиск підошви фундаменту на основу та 

порівнюють його з нормативним тиском за формулою: 

 

н
фm R

F
PPQ 

 ,                                         (1) 

 

де Q – дійсний тиск на ґрунт, Па; 

     Рм – вага машини, кг; 

     Рф – вага фундаменту, кг; 

     F – площина підошви фундаменту, м
2
; 

      – коефіцієнт зменшення; 

     Rн – нормативний тиск на ґрунт, Па. 

При статичному розрахунку ступінь динамічності машини вра-

ховуються приблизно, для цього вводять коефіцієнт зменшення  ( = 

0,3…1,0). 

Площу підошви фундаменту обраховують виходячи з габарит-

них розмірів рами, даючи з кожної сторони припуск 0,1…0,2 м. Зага-

льна висота фундаменту складається з висоти наземної частини та 

глибини його закладання: 
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Н = Н1 + Н2,                                        (2)     

 

де Н – загальна висота фундаменту, м; 

    Н1 – висота його наземної частини, м; 

    Н2 – глибина закладання, м. 

Потім розраховують об'єм фундаменту за формулою: 

 

V = F Н,                                             (3) 

 

де V – об'єм фундаменту, м
3
. 

Масу фундаменту обраховують за формулою: 

 

Рср = V ,                                              (4) 

 

де  - щільність матеріалу фундаменту. 

Для бетону щільність буде  = 1200 – 1700 кг/м
3
. 

Масу машини Рм беруть з її технічної характеристики. 

Якщо тиск фундаменту на землю більше нормативного, то пло-

щу підошви необхідно збільшити, при зворотному співвідношенні – 

зменшити. 

Знаючи нормативний тиск на землю й прийняв площу підошви 

фундаменту, можна обрахувати його оптимальну висоту. 

Способи кріплення машин на фундаменті 

Є наступні способи установлення машини на фундамент: 

- без кріплення на регулюючих ніжках; 

- з жорстким кріпленням за допомогою фундаментних або 

анкерних болтів; 

- з м'яким кріпленням на резинових амортизаторах. 

Фундаментні болти (рис. 2,а) виготовляють із сталі. Їх викорис-

товують для кріплення машин з малими чи середніми динамічними 

навантаженнями. Верхню різьбову частину стержня з'єднують із ра-

мою або станиною машини, і кріплять гайкою, а нижню частину для 

кращого з'єднання з бетоном гнуть, розвітвляють, стовщують, закру-

чують. 

Глибина закладання болтів вказується в заводській інструкції на 

монтаж машин.  
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Анкерні болти використовують для кріплення машин із велики-

ми динамічними навантаженнями ( рис. 2,б). 

 

 
а – фундаментні; б – анкерні. 

Рисунок 2 – Болти. 

 

Для цього спочатку ставлять у фундамент анкерну плиту, а потім 

до неї за допомогою різьби або Т-образної головки кріплять болт, 

який вставляють у прорізь плити та повертають на 90
0
. 

Фундаментні та анкерні болти роблять певних розмірів із висо-

коякісної сталі й поставляють замовнику разом з обладнанням. Вико-

ристовувати для кріплення обладнання болти місцевого виготовлення 

не рекомендується. 

Під час виготовлення фундаментів найвідповідальнішою опера-

цією є перевірка встановлення опалубки й усіх закладних частин фун-

даменту. Усі закладні частини, канали, трубки для прокладання елект-

рокабелів, колодки закріплюють так, щоб вони не зсувалися під час 

бетонування фундаментів. Потім приступають безпосередньо до мон-

тажу обладнання. 

Монтаж конкретної машини має свої особливості, які викладено 

в технічних умовах заводів-виготовлювачів. 

При здачі під монтаж фундаментів, розташованих на відкритих 

майданчиках, закінчують вкладання підземних комунікацій на приле-

глих територіях і роблять зворотне засипання ґрунту з його ущільнен-

ням. 

Фундаменти, на які встановлюють машини, здають під монтаж 

забетонованим до рівня на 50…80 мм нижче проектної відмітки. 
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Приміщення й фундаменти, що здаються під монтаж устатку-

вання, звільняють від опалубки (включаючи колодязі для фундамент-

них болтів), будівельних матеріалів і сміття. 

Отвори обгороджують, а канали, лотки й люки закривають. У 

будівлях і спорудах наносять розбивчі осі, робочі висотні рівні. 

На фундаменти наносять робочі осі для основного устаткування, 

і фіксують рівні. На фундаменти, призначені для встановлення устат-

кування потокових ліній, що вимагають високої точності встановлен-

ня, осі наносять на заставні металеві деталі, а висотні рівні фіксують 

на реперах. 

Монтажна організація при прийманні фундаментів під монтаж 

устаткування зобов'язана перевірити правильність  розбивки осей і 

висотних рівнів, а також відповідність фактичних розмірів фундамен-

тів проектним. 

До початку проведення робіт із встановлення устаткування до-

зволяється приступити після підписання актів готовності об'єкта (бу-

дівель, споруд) до виробництва монтажних робіт і готовності фунда-

ментів до встановлення устаткування, складеними за відповідними 

формами. 

До актів приймання фундаментів під устаткування додається ви-

конавча технічна документація щодо фундаменту, підготовлена буді-

вельною організацією. 

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Самостійне опрацювання студентами теоретичних відомос-

тей з даної теми та оформлення звіту. 

2.4.4 Захист лабораторної роботи відбувається за допомогою те-

стів наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  
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2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1  Найменування, номер та мету роботи. 

2  Порядок приймання об'єктів, призначених до монтажу облад-

нання. 

3  Допустимі відхилення будівельних конструкцій та фундамен-

тів. 

4  Характеристика ґрунтів та способи їх ущільнення. 

5  Порядок виготовлення фундаментів (рис. 1) та їх розрахунок. 

6  Способи кріплення машин на фундаменті (рис. 2). 

Пункти 1,2,3 студент виконує самостійно, як підготовку до ла-

бораторних занять. 

 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Які будівельні роботи повинні бути виконані до початку 

монтажу обладнання? 

2.6.2 Назвіть способи монтажу обладнання. 

2.6.3 Які допустимі відхилення будівельних конструкцій Ви зна-

єте? 

2.6.4 Які відхилення розмірів фундаментів допускаються? 

2.6.5 Які параметри фундаментів обчислюються під час розраху-

нку? 

2.6.6 Назвіть порядок розрахунку фундаментів. 

2.6.7 Які фундаментні та анкерні болти використовують при мо-

нтажі? 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

А.1 Допустимі відхилення будівельних конструкцій. Допуски 

відхилень розмірів фундаментів під технологічне обладнання 

У монтажних зонах і приміщеннях для насосних і компресорних 

установок, центрифуг, трубоповітрядувних машин, приводів і підйом-

но-транспортних машин, автоматизованих ліній розливу й інших ви-

дів підсобних засобів до початку монтажу устаткування закінчують 

штукатурні роботи, і заповнюють усі віконні й дверні отвори, а до по-

чатку комплексного випробування устаткування – усі налагоджуваль-

ні роботи. Будівельні конструкції, пов'язані з монтажем устаткування і 

трубопроводів, приймають з урахуванням допустимих відхилень 

(табл. А1, А.2). 

Таблиця А1 

Допустимі відхилення будівельних конструкцій 

Збірні залізобетонні конструкції будівель і споруд Допуски 

Відхилення осей колон одноповерхових будівель і споруд 

по верхньому перетині від вертикалі при висоті колон, 

мм: 

до 10 

понад 10 

не більше 35 

 

 

10 

10 

15 

Зміщення осей колон багатоповерхових будинків і споруд 

у верхньому перетині відносно осей для колон висотою, 

м: 

до 4,5 

понад 4,5 

 

 

10 

15 

Відхилення відстаней між осями ферм (балок) покрить і 

перекрить у рівні верхніх поясів 
20 

Різниця оцінок верху суміжних колон чи опорних площа-

док (кронштейнів, консоль) 

10 

 

Зміщення в плані плит перекриття чи покриття відносно 

їхнього проектного положення на окремих поверхнях 

(вздовж опорних стін) 

20 

відхилення площин стінних панелей у вертикальному пе-

ретині від вертикалі (на висоту чи поверху брусу) 
5 

Монолітні бетонні та залізобетонні конструкції  
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Відхилення горизонтальних площин на всю площину ді-

лянки 
20 

Відхилення в довжині 20 

Відхилення в рівнях поверхонь і заставних частин, які 

служать опорами для металевих елементів 

-5 

Відхилення в розташуванні анкерних болтів: 

в плані при розташуванні всередині контуру опори 

в плані поза контуром опори 

за висотою 

 

5 

10 

+20 

Різниця оцінок за висотою на стику суміжних поверхонь 3 

 

Таблиця А. 2 

Допуски відхилень розмірів фундаментів під технологічне обла-

днання, мм 

Параметр Допуск 

За основними розмірами фундаменту в плані 

За висотними розмірами поверхні фундаменту без ураху-

вання висоти підливання бетону 

За розмірами колодязів під анкерні болти 

За осями анкерних болтів у плані 

За зміщенням осей закладних деталей у плані 

Те ж за висотою 

За зміщенням осей фундаментів 

30 

 

-30 

+20 

5 

10 

-10 

20 

 

Найпростіший спосіб монтажу обладнання – це встановлення 

його на підлозі приміщення без улаштування фундаменту. Так мон-

тують обладнання, що має порівняно невелику масу й працює без віб-

раційних навантажень (насоси для подавання води, молока, пластин-

часті теплообмінники, ванни тривалої пастеризації та ін.). 

Важке обладнання монтують на фундаменті, який можуть спо-

руджувати будівельні організації й самі монтажники. 

 

А.2 Ґрунти та способи їх ущільнення. 

Характеристика ґрунтів. 

Фундаменти під машини виготовляють прямо на ґрунті, якість 

якого залежить від його фізико-механічних якостей. 
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Для вивчення ґрунту відбирають зразки зі свердловин (до 10), 

які пробурюють на глибину 6-10 м, потім зразки аналізують, і вимі-

рюють рівень ґрунтових вод. Згідно одержаних даних складають ха-

рактеристику основи, обчислюють нормативний тиск на ґрунт у зале-

жності від його якості, ширини підошви та глибини закладання фун-

даменту. 

Після вивчення роблять технічний висновок, у якому крім якості 

ґрунту вказують оптимальні відмітки закладки фундаменту та реко-

мендації, необхідні для його ущільнення та захисту від ґрунтових вод. 

Види ґрунтів. 

Ґрунти поділяють на скальні, крупнообломні, піщані, глинисті та 

рослинні. 

До скальних ґрунтів віднесені вапняки, піщаники та граніти, во-

ни практично не співпадають. 

Крупнообломні ґрунти – це щебінь, галька та гравій. При зволо-

женні фізичні якості їх не змінюються. 

Піщані ґрунти в залежності від розміру частин розділяють на 

гравеністі, крупні, середньої крупності, мілкі та пиловидні. 

При спорудженні фундаментів необхідно брати до уваги, що 

зволоженням якість цих ґрунтів погіршується. 

Глинисті ґрунти під навантаженням змінюють форму, тому при 

значному зволоженні, або промерзанні не надійні, і в якості основи 

під фундаменти не рекомендуються. 

Рослинні ґрунти мають у своєму складі залишки рослин, тому 

здатні значно осідати, при відкритті котловин їх видаляють. 

Основна механічна якість ґрунтів – несуча здатність, обчислю-

ється нормативним тиском (табл. А.3). 

Таблиця А.3 

Нормативний тиск на ґрунт 

Види ґрунтів Нормативний тиск, МПа 

Скальні  0,6 

Крупнообломні:  

- щебінь, галька 0,6 

- гравій 0,5 

Піщані:   

- крупні 0,35 – 0,45 

- середньої величини 0,25 – 0,35 
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- мілкі мало зволожені 0,2 – 0,3 

- мілкі, насичені вологою 0,15 – 0,25 

- пильоваті, насичені водою 0,1 – 0,15 

Глинисті:   

- супіски 0,2 – 0,3 

- суглинки 0,1 – 0,3 

- глина 0,1 

 

Способи ущільнення ґрунтів. 

При побудові фундаменту необхідно найповніше використову-

вати наявний ґрунт. 

Коли міцність ґрунту недостатня, його необхідно ущільнювати 

механічним чи хімічним способами. 

Механічний спосіб полягає в тому, що ґрунт ущільнюють, після 

чого його несуча здатність зростає до 30%. 

При хімічному способі в ґрунт уводять відповідний хімічний ро-

зчин, який збільшує його міцність, водозахист та покращує інші якос-

ті. Існують слідуючи хімічні способи ущільнення ґрунтів: 

- цементація; 

- смолізація; 

- силікатизація; 

- бітумізація. 

Розглянемо ці способи. 

Цементація – спосіб введення в ґрунт цементного молока. Для 

цього використовують цемент марки не нижче 300, розчиняють у воді 

у відношенні 1:10  1:0,4 в залежності від якості ґрунту. Бетон, який 

при цьому з'явився після затвердіння розчину збільшує міцність і во-

логонепроникнення ґрунту. 

Смолізація – закріплення піщаного ґрунту нагнітанням у нього 

розчину соляної кислоти, а потім синтетичної смоли. Міцність таких 

ґрунтів збільшується до 5 МПа. 

Силікатизація – послідовне введення в ґрунт водних розчинів 

рідкого сила й хлористого кальцію. Внаслідок хімічної реакції з'явля-

ється вапно та хлористий натрій, які також покращують якість ґрунту. 

Бітумізація – це коли в ґрунт подають розплавлений бітум. Це 

веде до запобігання проникнення ґрунтових вод. 

 


