
О.М. Лівійський, І.Н. Дудар, /КД. Єсипенко,
Г.С. Ратушняк, В.І. Москаленко,

Т.В. Прилипко, Т.Е. Потапова



Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет

Українська академія наук * -
Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва

ТЕХНОЛОГІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Навчальний посібник для студентів будівельних
спеціальностей вищих навчальних закладів

За редакцією академіка Української академії наук,
д-ра техн. наук, професора О.М. Лівійського

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного
університету як навчальний посібник для студентів спеціальності
«Промислове та цивільне будівництво» та «Міське будівництво та

господарство». Протокол № 8 від 1 квітня 2010 р.

Київ-2010



'«ЇЖ
Л76

"'Ні,-,л , И г

II І ' І ^ І І М / , ,

и.ІІ. ('(НШЦЬкНії, нрорі'ііпір ІІрндпіироіііі.коїдержавної
ІІМІДІ'МІІ будіміїїіііііпі ні іірміскгурп, ломор технічних наук,
професор;

М.Ф. Друкованій'!, Піппипі.кпії МІЩІОІІІІЛЬНИЙ технічний
упімсрсіпсі, докюр і с* х 11 і • 11111 х ііііуі>, професор;
Н.С. Шаленішії, чіімідуиам кафедрою ІІапіоиалмюїакадемії
природоохоронного і курортного будіпництна, м. Сімферополь.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного
технічного університету Міністерства освіти і науки України

Лівійський О.М., Дудар І.Н., Єсипенко А.Д., Ратушняк Г.С.,
Москаленко В.І., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е.

Л76 Технологія спеціальних будівельних робіт: Навч. посібник. - К.:
«МПЛеся», 2010.-96 с.

І5ВК 966-8126-36-Х

У посібнику викладено основні відомості з технології виконання санітарно-
технічних, електромонтажних і механо-монтажних робіт. Посібник направлений
на цілісне наукове сприйняття студентами дисципліни «Технологія будівель-
ного виробництва» — однієї з найважливіших базових дисциплін у навчальному
процесі підготовки бакалаврів та інженерів-будівельників. Містить основні тео-
ретичні і практичні уявлення про санітарно-технічні, електромонтажні і механо-
монтажні процеси, їх структуру, методи і засоби виконання робіт.

Посібник призначений для студентів будівельних спеціальностей вищихнавчальних закладів.

ББК40.6.Я.7

«*) Лівійський О.М., Дулар І.Н., Єсипенко А.Д.,
Ратушняк Г.С., Москаленко В.І., Прилипко Т.В.,

Потапова Т.Е., 2010

Передмова 4

1. Технологія виконання санітарно-технічних робіт 5
1.1. Призначення і види санітарно-технічних робіт 5
1.2. Технологія виконання санітарно-технічних робіт 6
1.3. Механізми та пристрої для санітарно-технічних робіт 9

2. Технологія виконання електромонтажних робіт 25
2.1. Призначення і види електромонтажних робіт 25
2.2. Технологія виконання електромонтажних робіт 26
2.3. Механізми та пристрої для електромонтажних робіт 35

3. Механо-монтажні роботи 43
3.1. Призначення і види механо-монтажних робіт 43

3.2. Матеріали та комплектувальні вироби для
механо-монтажних робіт 47

3.3. Технологія механо-монтажних робіт 53

3.4. Вантажопідіймальні машини та засоби механізації для
ручних робіт 68

Література 93



ПЕРЕДМОВА

Санітарно-технічні, електромонтажні і механо-монтажні роботи від- І
носяться до спеціальних (спеціалізованих) будівельних технологічних
процесів. Вони виконуються як у процесі спорудження об'єктів, так і на
їх завершальному етапі. Слід зауважити, що без завершення цих робіт
об'єкт не вважається закінченим будівництвом і не може бути представ-
лений для приймання державній комісії.

При виконанні санітарно-технічних робіт виконуються різні техно-
логічні процеси й операції, основними з яких є виготовлення вузлів, де-
талей і виробів з труб, монтаж внутрішніх санітарно-технічних систем і
їх випробовування.

Електромонтажні роботи відносять до такої важливої галузі народ-
ного господарства, як електромашинобудування, оскільки під час їх ви-
конання повною мірою використовуються деталі і вироби підприємств
цієї галузі.

Механо-монтажні роботи пов'язані зі спорудженням промислових
об'єктів з металоконструкцій, установленням, збиранням і налагоджен-
ням роботи різного технологічного устаткування і пристроїв. Одночасно
з монтажем металоконструкцій виконується монтаж трубопроводів, сис-
тем електроживлення та енергозабезпечення, засобів контролю й автома-
тизації, систем вентиляції тощо.

У зв'язку з величезною значимістю вищевказаних технологічних
процесів виникла нагальна потреба в підготовці змістовного навчального
посібника, який дав би змогу студентам — майбутнім фахівцям не тіль-
ки мати уявлення, але і певні знання з цих спеціальних видів робіт, сві-
домо і зі знаннями орієнтуватися на виробництві.

№'•• 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

/. /. ІІриіііачеппя і види санітарно-техпічнихробіт
Сучасне будівництво будинків і споруд являє собою комплекс буді-

нпіі.ішх та спеціальних робіт, що виконуються різними будівельними
орпіпішціими. Сані гарно-технічні роботи в житловому будівництві ви-
міііуюп,, як правило, спеціалізовані монтажні управління. Вони співпра-
піпюті. і монтажними управліннями, заготівельними заводами, майстер-
ними, транспортними господарствами і постачальниками матеріалів та

(ІІНШДІІІШІІИ.

До саііітлрпо-технічних робіт відносяться заготівельні роботи з виго-
кшііспнм иуїлін, деталей і виробів із труб, листового і сортового металу
ні миіпажпі роботи. У даному посібнику розглядається тільки монтаж
ииуіршшіх сапїіарпо-тсхнічних систем на будівельному майданчику з
еііі'мшіш, ниготовлених на заводах.

НііІІі'фсктішпішим і розповсюдженим способом організації санітар-
нії ігхшчііііх робіт є потоковий, який передбачає одночасне зведення по-
исрхішіїх конструкцій і монтаж санітарно-технічних систем. При цьому
минопупі.си чергування будівельних і санітарно-технічних робіт за
дішч шхіштконою системою (монтаж конструкцій виконується на одній
«шин ні, а монтаж санітарно-технічних систем — на другій).

Моїм аж еапітарно-технічних систем, як правило, починають з ниж-
ііі.іиіі ионерху і н міру виконання будівельних робіт переходять на на-
гіуїші іншерхи. Можливий поповерховий пуск систем опалення, що
• н'ііОішші ШІЖЛІІШ) при зведенні будинків підвищеної поверховості в зи-

МІНІИІІ ІК'ріОД.

Мппніж санітарно-технічних пристроїв може також виконуватися
інн ііідоипнм способом, при якому сантехнічні роботи починаються після
іііінііііііі шиїпчешіи монтажу будівельних конструкцій. Перевага цього
і'іиігііОу шшідкігм. розгортання робіт з монтажу санітарно-технічних
ІЧІГІІ'М І можішиіси. виконання їх за короткий термін. Однак при по-
ічіілішіиіму іноіоіи ібілі.іиупься загальний термін зведення будинку і
ирімні іішіііно ускладнюється поєднання санітарно-технічних робіт з

ОІІІІІПІІМІШІІІІ.ІШМІІ.

Ми*пишім кроком в індустріалізації житлового будівництва є впро-
ннти ніш і пні шріїо• іСХІІІЧІІИХ кабін повної (або досить високої) заводсь-
міі іііиіиіин'ГІї 'Значна частина робіт з їх виготовлення виконується в
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