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ВСТУП

Дисципліна «Монтаж та пусконалагодження обладнання 
переробних підприємств» є заключними в цілому ланцюгу дис
циплін професійно-практичної підготовки фахівця технічного 
напряму.

Сформована ситуація в економічному секторі нашої краї
ни призвела до появи й створення цілої програми зі зміни всієї 
структури переробної галузі України, тобто створення цілої ме
режі малих і середніх переробних підприємств, безпосередньо 
як у самих господарствах, що виробляють сільськогосподарську 
сировину, так і у великих об’єднаннях. Передбачається розши
рення нових і реконструкція діючих підприємств, а також 
оснащення їх новим високопродуктивним обладнанням.

У зв'язку з цим перед інженерами виникають нові і склад
ні задачі з монтажу нового (зокрема, закордонного) обладнання, 
а питання монтажу і пусконалагодження обладнання перероб
них підприємств є одними з профілюючих при підготовці інже- 
нерів-механіків переробного виробництва.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен 
знати: основи організації, склад і задачі служби підготовки ви
робництва монтажних і пусконалагоджувальних робіт; методи 
ведення монтажних робіт; матеріально-технічне забезпечення 
монтажних і пусконалагоджувальних робіт; загальні правила 
монтажу машин і обладнання переробних цехів; особливості 
монтажу основного технологічного обладнання. При цьому, пі
сля вивчення дисципліни студент повинен вміти: оформити не
обхідну документацію й підготувати договір на виробництво 
монтажних і пусконалагоджувальних робіт; зробити перевірку 
проектно-кошторисної й технічної документації на монтаж і на
лагодження обладнання; організувати технічний нагляд за ве
денням монтажу і налагодженням обладнання; зробити розра
хунок завдання по монтажу об'єкта й оформити наряд на вико
нання робіт.
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1. ОСНОВНІ ВІДОМ ОСТІ ПРО ПІДГОТОВКУ І 
ОРГАНІЗАЦІЮ  БУДІВЕЛЬНО-М ОНТАЖ НОГО ВИРОБ
НИЦТВА. СКЛАД І ЗАДАЧІ СЛУ Ж Б ПІДГОТОВКИ ДО 
М ОНТАЖ НИХ РОБІТ

Підготовка і організація монтажу, що входить в комплекс 
будівельного виробництва, повинні забезпечувати цілеспрямо
ваність всіх організаційних, технічних і технологічних рішень 
на досягнення кінцевого результату - введення в дію об’єкту з 
необхідною якістю і у встановлені терміни. Будівництво (реко
нструкцію, технічне переозброєння) допускається здійснювати 
тільки на основі попередньо розроблених рішень з організації і 
технології виробництва робіт, які повинні бути прийняті в про
екті організації будівництва (ПОБ) і проектах виробництва ро
біт (ПВР).

ПОБ розробляє галузева проектна організація, у складі ро
бочої документації (робочого проекту), ПВР - будівельно- 
монтажна організація - виконавець будівельних і монтажних 
робіт або за її замовленням проектно-конструкторська організа
ція будівельно-монтажного (науково-виробничого) об’єднання. 
Склад і зміст ПОБ регламентовані будівельними нормами і пра
вилами «Організація будівельного виробництва» (СНиГІ 
3.01.01-85).

При організації будівельного виробництва забезпечують 
наступне:

-  узгоджену роботу всіх учасників будівництва 
об’єкту з координацією їх діяльності генпідрядником, рішення 
якого з питань, пов’язаних з виконанням затверджених планів і 
графіків робіт, є обов’язковими для всіх учасників незалежно 
від відомчої підлеглості;

-  комплектне постачання матеріальних ресурсів з роз
рахунку на будівлю, споруду, поверх в терміни, передбачені ка
лендарними планами і графіками робіт;
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-  зведення будівель, споруд і їх частин індустріальни
ми методами на основі широкого застосування конструкцій ви
сокої заводської готовності, виробів, матеріалів і агрегованих 
комплектних блоків обладнання, що комплектно поставляють
ся;

-  виконання будівельних, монтажних і спеціальних 
будівельних робіт потоковими методами з дотриманням техно
логічної послідовності і технічно обгрунтованого поєднання їх з 
широким застосуванням бригадного підряду;

-  високу культуру ведення будівельно-монтажних ро
біт і суворе дотримання правил техніки безпеки;

-  дотримання вимог із охорони навколишнього приро
дного середовища.

У підготовчий період будівництва повинні бути запла
новані і виконані підготовчі роботи на монтажному майданчику 
та за його межами.

Майданчикові роботи передбачають: прокладку інже
нерних мереж; пристрій постійних і тимчасових доріг, майдан
чиків для укрупненого збирання обладнання; облаштування з 
інвентарних пересувних приміщень містечка будівельно- 
монтажних організацій, що беруть участь в будівництві; зве
дення постійних будівель і споруд, що використовуються для 
потреб будівництва (адміністративно-побутовий корпус, ремон
тно-механічний цех, блок матеріальних складів); організацію 
зв’язку для оперативно-диспетчерського управління виробниц
твом робіт, забезпечення будівельного майданчика освітленням, 
засобами сигналізації, протипожежним водопостачанням і інве
нтарем.

Роботи за межами майданчику включають: будівництво 
під’їзних шляхів, ліній електропередач з трансформаторними 
підстанціями, мереж водопостачання з водозабірними споруда
ми, каналізаційних колекторів з очисними спорудами і каналі
заційними трубопроводами (напірними і безнапірними).
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Тема 11. Підйом і установа обладнання і конструкцій за до
помогою оснащення такелажу: 1-6; 2-6; 3—в; 4 -а ; 5-в; 6-а.,

Тема 12. Установка, вивіряння і кріплення обладнання і конс
трукцій:

1-6; 2-а; 3 -в ; 4-6; 5-а; 6-а; 7-в.

Тема 13. Випробування змонтованого обладнання:
1-в; 2-а; З-б; 4 -в ; 5-6.

Тема 14. Налагодження технологічного обладнання:
1-а; 2-в; З-б; 4-а.

Тема 15. Організаційно-технічна підготовка до виробництва 
пусконалагоджувальних робіт: 1-6; 2 -а; 3 -в ; 4 -а ; 5-6; 6-а; 7 -  
а.

Тема 16. Технологія пуско-налагоджувальних робіт:
1-в; 2-а.; З-б; 4 -а ; 5 -в

Тема 17 Випробування обладнання на холостому ході:
1-а; 2-в; 3 -а ; 4 -в ; 5 -в ; 6-а.

Тема 18 Пуск, випробування, наладка і комплексне випро
бування обладнання під навантаженням: 1-а; 2—в; З-б; 4 -а ; 5 - 
а.

Тема 19 Особливості монтажу та пусконалагодження техно
логічних трубопроводів переробних підприємств:

1 -а ; 2-в; 3 -а ; 4-6; 5-а; 6-6; 7-6; 8-а; 9 -а ; 10-в; 11-6; 12-
а.

Тема 20 Безпека праці при монтажу технологічного облад
нання:

1-в ; 2-а; 3 -я ; 4-6; 5 -а ; 6-в ; 7-а; 8-6; 9-в ; 10-а; 11-а;12-в.
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