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ПЕРЕДМОВА 

Сучасне будівництво передбачає зведення і введення в експлуатацію житлових, ци

вільних і громадських будівель і споруд, промислових будівель, гідротехнічних та ін

женерних споруд. Для виконання величезних обсягів будівельно-монтажних робіт по 

їх спорудженню застосовують будівельні підйомно-транспортні маІІШНИ, устаткуван

ня і засоби малої механізації. 

Сучасне будівництво - одна із найбільш механізованих галузей народного госпо

дарства. Будівельні маІІШНИ використовуються на всіх етапах будівельного виробниц

тва: в кар'єрах для видобутку природних будівельних матеріалів (пісок, гравій, щебінь, 

глина, крейда і т.д.) ; у виготовленні бетонних і сталебетонних виробів і конструкцій; 

металевих, дерев'яних та інших будівельних елементів у заводських умовах; при нава

нтаженні, розвантаженні і складуванні будівельних конструкцій; транспортуванні бу-
• • о о • • 

дшельних матершшв; виконанні земляних, монтажних, покрmельних і опоряджуваль-

них робіт та ін. Будівельні маІІШНИ одночасно є засобами ремонтно-реставраційних та 

відновлювальних робіт. 

В теперіІШІій час в області механізації будівництва вирішуються проблеми високо-
. . 

го технічного ршня, а саме: 

~ у сфері підвищення ефективності механізованого будівельного виробництва -
створення технологічних комплектів і комплексів машин, які цілком забезпечу

ють повну механізацію технологічних процесів і найвищу продуктивність вико• ристання будівельної техніки при мінімальних трудових витратах; 

~ у соціальній сфері - забезпечення комфортних умов для персоналу, що обслуго

вує будівельні машини, широке впровадження автоматизованих систем управ

ління для полегшення ручної праці робітників, скорочення строків будівництва, 

трудових і матеріальних витрат, підвищення якості будівельно-монтажних робіт. 

В сучасному будівництві все більше застосування знаходять високоефективні віт

чизняні і зарубіжні високопродуктивні засоби механізації і системи машин для ком

плексної механізації трудомістких процесів технології будівельного виробництва. Під

ручник ,,Будівельні маІІШНИ" містить відомості про засоби механізації, практично, для 

всіх видів будівельно-монтажних робіт. У кожній главі подаються теоретичні відомос

ті про технологічний процес, або загальні відомості про машини розглядаємої теми з 

тим, щоб студент з першої сторінки мав чітку уяву про види будівельно-монтажних 

робіт, а потім уже змістовно вивчав будову, призначення і використання цих машин. 

На думку авторів це дає змогу глибоко засвоїти матеріал за темою. 

У країна пишається своїми видатними вченими в галузі створення і застосування 

будівельних машин, розробці систем і технологічних комплектів машин для комплек

сної механізації і автоматизації будівельних процесів, організації експлуатації та ремо

нту будівельних машин. Серед них: Ю.О. Ветров, Г.В. Радіонов, Ю.Ф. Чубук, В.Л. Ба

ладінський, І.А. Луйк, М.С . Канюка, О.М. Лівінський, Л.А. Хмара, І.А. Ємельянова, 

М.С . Болотських, О.Г. Оніщенко, Л.В. Назаров, А.М. Холодав, В.В. Нічке, І.І . Назаре

нко, В.Й. Сівко, В.Б. Яковенко, В.М. Смірнов, Л .Є. Пелєвін, О.Г. Маслов, Ю.Д. Абра
шкевич, С.В. Кравець, 0.1. Вольченко, Р.М. Рогатинський та ін . 

В 60-70 роки ХХ ст. в розробку технології і механізації будівництва значний вклад 
внесли такі українські вчені, як Г.К. Лубенець, Ю.О. Вєтров, П.І . Недавний, 
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О.Л. Філахтов, Б.Й . Рутковський, В.А. Голосов, О.Б. Білостоцький та ін. По теорії ме
ханізації будівництва слід відмітити праці Ю.О. Вєтрова і його послідовників В.Л. Ба

ладінського, Л.А. Хмари, В.П. Станєвського, А.І. Уткіна, Ю.П. Пристайло. Роботи Ю.І. 

Белякова і О.С. Фіделєва сприяли підвищеюпо ефективності роботи скреперів і одно-
о о 

ювшевих навантажувачт:· 

Значний внесок у розробку наукових основ і методів формуваІПІЯ технологі'ПІИХ 

комплектів і систем мalllliН та засобів малої механізації, баштових кранів, а також ме

тодів визначеІПІЯ ефективності комплексної механізації внесли вчені: М.С. Канюка, 

О .М. Лівінський, Р.Я. Зельцер, Р.А. Лівшиць, М.Г. Кучер. О.Т. Павток, І.П. Сліпченко 

тarn. 

В Україні розроблена теорія і сформувалося нове наукове направлеІПІЯ по проекту

ваюпо високоефективного вібраційного обладнаІПІЯ для формуваІПІЯ збірних сталебе

тонних конструкцій (Ю.Ф. Чубук, КА. Олехнович, 1.1. Назаренко, В.М. Гарнець, В .Б . 

Яковенко, В.Й. Сівко). 
Наукові школи, що були започатковані видатними вченими, їх фундаментальні 

праці сприяли підвищеюпо технічного рівня будівництва, росту комплексної механі

зації та ефективності будівельного виробництва. 

Сьогоднішні студенти, а майбутні інженери і вчені, повинні знати і пам 'ятати своїх 

видатнйх попередників, вчитися на їх прикладі і досягати вeplllliН в науці і виробницт

ві, як це робили ті, чиї імена заслужено ввійшли в історію будівельної галузі України 

· (в області механізації). 

Дисципліна <<Будівельні машини» є базовою і во а тісно пов'язана з такими дисци

плінами як: «Технологія будівельного виробництва», <<Будівельні матеріали», <<Будіве

льні конструкції» тощо. 

При підготовці даного підручника автори враховували багаторічний досвід викла

дання цієї дисципліни в КНУБА, ХДУБА, ПДАБА, ПНТУ та в інших вищих навчаль

них закладах України, а також праці видатних українських вчених. 

Ціль даного видаІПІЯ донести до свідомості кожного студента в доступній формі ві
домості про будівельну техніку, їі різноманітність, їі роль в будівельній практиці, на

вчити молодших фахівців полюбити техніку, а в майбутньому, примножувати знаІПІЯ і 

досяrнеІПІЯ в цій області. Однією з основних своїх задач автори вважають стимулю

вання інтересу студентів до глибокого засвоєІПІЯ та оволодіння теоретичними знаІПІЯ

ми і навиками творчої інженерної діяльності в галузі механізації будівельного вироб

ництва. 

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам підручника д.т.н. , проф. І.А. Єме

льяновій, д.т.н. , проф. 1.1. Назаренко і д.т.н. , проф. Л.А. Хмарі за їх зауважеІПІЯ та цінні 
пропозиції, які з вдячністю були прийняті і враховані при підготовці рукопису до ви

дання і сподіваються на те, що цей підручник буде широко використовуватися студен

тами вищих навчальних закладів в Україні і за їі межами. 

З глибокою повагою, -

О.М. Лівінський, перший віце-президент Української академії наук, заслужений 

будівельник України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, докт. 

техн. наук, професор. 
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Глава 1 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ І ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

І МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 
· СТРУКТУРА І СКЛАД МАШИННОГО ПАРКА 

1.1. Види будівельної продукції. Склад робіт і способи їх виконання 
Продукцією будівництва є будівлі і споруди різного призначення. На відміну від 

усіх інших галузей народного господарства продукція будівництва стаціонарна, а бу

дівельні підрозділи (бригади, машинні парки) мобільні і переміщуються від одного 

об'єкта робіт до іншого. 

Продукція будівництва є дрібносерійною, а частіше індивідуальною, оскільки при

родно-кліматичні умови (рівень грунтових вод, ступінь їх агресивності, рельєф місце

вості, сейсмічність, кількість 1 rnтенсивність опадrn 1 в1трових навантажень, мінімальні 
і максимальні температури повітря і ін.), соціальні, містобудівні, економічні та інші 

вимоги призводять до множинності об'ємно-планувальних і конструктивних рішень 

будівель і споруд одного й того ж призначення. 

Продукція будівництва різниться: 

~ за видами відтворення - нові, реконструйовані і капітально відремонтовані буді

вт 1 споруди; 
~ за призначенням - будівлі та споруди виробничого (промислового, сільськогос

подарського, транспортного та ін.) і невиробничого призначення (житлові, куль

турно-побутові, спортивні, навчальні, дитячі, оздоровчі, адміністративні та ін.); 

~ за ступенем капітальності- постійні і тимчасові; 

~за ступенем збірності- повнозбірні (панельні, блочні, комплектно-блочні), част

ково збірні (стіни з дрібноштучних матеріалів- цегли або дрібних блоків, а пере

криття зі збірних елементів), збірно-розбірні (з металевих тримальних та дерево

металічних огороджувальних конструкцій, повітряноопорні, пневмокаркасні), 

монолітні (сталебетонні), дерев'яні; 

~ за поверховьІстю- будівлі малоповерхові (1 .. .3 поверхи), багатоповерхові (до 25 
поверхів) і висотні (понад 25 поверхів); 

~ за розташуванням на місцевості - споруди підземні (гаражі, склади, метрополі

тени, транспортні тунелі, каналізаційні, водопровідні та інші споруди) і наземні 

(автомобільні і залізничні дороги, мости, портові споруди, аеродроми, ЛЕП, те

левежі та інші лінії зв'язку, домни, димові труби та ін.). 

У будівельному виробництві застосовуються предмети і знаряддя праці, викону

ються робочі рухи, робочі операції, технологічні процеси та види робіт. 

Предметом праці називається все, що піддається якісній обробці або переміщенню 

в ході виконання будівельних робіт: будівельні матеріали, деталі й конструкції, грунт, 

вихідні матеріали для приготування будівельних конструкцій (пісок, щебінь, шлак, 

гравій) і ін. 

Знаряддями праці є машини, технологічне оснащення, механізований і ручний ін

струмент. 

Робочий рух- це технологічно необхідне переміщення (або обертання) знаряддя 

праці або його робочого органу або предмета праці. 
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Робоча операція - це сума технологічно необхідних робочих рухів, нерозривно 

пов'язаних за часом виконання, в результаті виконання яких здійснюється переміщен

ня або якісна зміна предмета праці. 

Технологічний процес.- це сума технологічно необхідних робочих операцій, здій

снюваних безперервно (одночасно або послідовно), в результаті виконання яких вихо

дить продукція певної ступені готовності . 

Сума різних технологічних процесів, пов ' язаних спільністю обробmованих або пе

реміщуваних предметів праці і виконуваних при зведенні тих чи інших будівельних 

конструкцій в різні проміжки часу, утворює вид робіт. 

Робочі руху та операції технологічного процесу можуть виконуватися машинним 

способом і вручну. 

Механізованим інструментом називається засіб праці, що має механічний, елект

ричний, пневматичний або іюп:ий привід, отримуваний від спеціального джерела, але 

на відміну від машин, виконує робочі операції з додаванням м'язової енергії mодини 

до предмета праці або до робочого органу. 

Механізованою операцією називається сума технологічно необхідних робочих ру

хів, нерозривно пов ' язаних за часом виконання і виконуються в кожен даний момент 

часу JПШІе одним робочим органом машини без затрат ручної праці. 

Механізація - це заміна ручних засобів праці мапm:нами при виконанні окремих 

операцій технологічного процесу. 

Комплексна механізація - це заміна ручних собів праці мапm:нами при вико

нанні всіх взаємозалежних операцій технологічного процесу комплектом мапm:н. 

Комплект машин - це технологічна сукупність мапm:н, взаємопов'язаних між со

бою за їх основними параметрами, призначена для здійснення одного або декількох . . 
технолопчних процесш. 

Автоматизованим процесом, називається сукупність технологічно необхідних ро

бочих операцій, виконуваних одночасно або послідовно комплектом мапm:н, пристроїв 

та приладів без безпосередньої участі mодини, яка тільки здійснює загальний контроль 

за ходом процесу і роботою обладнання. 

1.2. Основні види будівельно-монтажних робіт, їх механізація і основні показ
ники оцінки їх рівня 

До будівельно-монтажних робіт, тобто робіт, що виконуються безпосередньо зі 

зведення будівлі чи споруди, відносяться: підготовчі (очищення території об'єкту -
знос старих будівель або споруд, ліквідація чагарнику, пнів, водазниження або осу

шення та ін.), земляні (вкточаючи бурові та вибухові), пальові, монтаж будівельних 

конструкцій, технологічного обладнання та трубопроводів, бетонні, кам'яні, теслярські, 

штукатурні, малярні, інші оздобmовальні (шпалерні, скларські, плиткові, паркетні та 

ін.), санітарно-технічні та електромонтажні (зовнішні і внутрішні), покрівельні, ізоля

ційні, внутрішньо будівельні, транспортні, вантажно-розвантажувальні, такелажні ро

боти, улаштування верхньої одежі залізничних і автомобільних доріг, берегоукріпто

вальні та інші роботи. 

До робіт, виконуваних у підсобних виробництвах будівельних організацій, відно

сяться : приготування бетону і розчину, фарб, виготовлення різних бетонних, сталебе

тонних, дерев'яних та інших конструкцій, напівфабрикатів та технологічної оснастки 
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(опалубки, риштування, лісів і т. д.) полігонним способом або в майстернях будівель

них організацій, видобуток піску, гравію та каменю в кар'єрах, не виділених на проми

словий баланс, позабудівні вантажно-розвантажувальні і складські роботи, технічне 

обслуговування та ремонт будівельних маІШПІ та інші види робіт. 

До робіт, виконуваних в інпmх і обслуговуючих будівництво господарствах, відно
сяться: доставка будівельних матеріалів, деталей, конструкцій і технологічного облад

нання на будівельний майданчик (приоб'єктний склад) власними автотранспортними 

засобами будівельної організації, технічна експлуатація цих засобів, лабораторні робо

ти (контроль якості матеріалів і конструкцій),утримання службових і житлових буді

вель будівельних організацій та ін. 

В даний час будівельні роботи виконуються переважно з використанням маІШПІ, 

завдяки їх високій продуктивності в порівнянні з роботами, які виконуються вручну. 

Це призводить до скорочення термінів будівництва та зниження пов'язаних з цим ви

трат. У той же час в будівництві є деякі технологічні процеси або окремі операції, в 

яких ще збереглася ручна праця, здебільшого, через недоцільність їх механізації. 

Будівельні процеси, в яких зайняті машини, називають механізованими, а їх забез

печеність маІШПІами - механізацією будівництва, по відношенню до якої будівельні 

машини також називають засобами механізації. Розрізняють повну та часткову механі

зацію. У першому випадку всі технологічні операції будівельного процесу виконують

ся маІШПІами, а в другому на окремих операцІЯХ використовується також ручна праця. 

В даний час для виконання Одн:ЧХ і тих же видів будівельних робіт використову

ються різні типи і моделі маІШПІ. У будівельній практиці при плануванні організації 

робіт доводиться вирішувати задачі оптимального вибору засобів механізації для най

більш ефективного виконання будівельних робіт. Подібні задачі виникають також при 

комплектуванні парків машин управлінь механізації для виконання будівельних робіт 

більш довгострокового періоду. У цих випадках орієнтуються на показники механіза

ції, найбільш суттєвими з яких є: 

)> продуктивність праці на одного робітника, чисельно рівна відношенню загально

го обсягу робіт, виконаних протягом зміни, до загального числа робітників, за
йнятих на цих роботах; 

)>вартість одиниці продукції, дорівнює сумі всіх грошових затрат, пов'язаних з їі 

виробництвом; частка ручної праці, оцінюється відношенням обсягу або вартості 

робіт, виконаних вручну, до загального обсягу (вартості) робіт або відношенням 

кількості робітників, зайнятих на ручних роботах, до загальної їх кількості. 

Ефективність механізації будівництва буде тим вище, чим більше перший показник 

і нижче два інпmх. Ці показники також залежать від таких основних параметрів маІШПІ 

як їх маса, потужність приводного двигуна і ін. Так, при виконанні монтажних робіт 

маІШПІами малої потужності продуктивність праці в 8 ... 13 разів більше того ж показ
ника при використанні ручної праці, а в разі застосування маІШПІ великої потужності 

це відношення може зрости в 50 ... 1 ОО разів. Порівняння вартостей 1 т змонтованих 
машинами та вручну конструкцій складе 0,4 ... 0,6 у разі застосування машин малої по
тужності і в 3 ... 4 рази менше цього відношення в разі застосування машин великої по
тужності. З цього порівняння ще не можна зробити однозначний висновок про більш 

високу ефективність маІШПІ великої потужності. Їх доцільно використовувати на ма
сових будівельних роботах, тому що при обмежених обсягах цих робіт, розосередже-
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них по різних будівельних об'єктах, і великий вартості їх перебазувань можна отрима

ти протилежний результат. 

Слід також вельми обережно ставитися до такого показника як частка ручної праці, 
який у ряді випадків без зв'язку з іншими показниками не стільки прояснює оцінку рі
вня механізації, скільки ускладнює їі. Розглянемо це на прикладі механізації відриван

ня траншей із застосуванням траншейного екскаватора продуктивністю 500 мз /год. 
Припустимо, що частка ручної праці в цьому процесі (очищення вручну траншеї від 

обсипаня rрунту) становить 0,5%. ОІже, рівень механізації в цьому випадку складе 
99,5%. На перший погляд ця цифра свідчить про дуже високий рівень механізації. 
Оцінимо тепер частку ручної праці по відношенню числа робітників, зайнятих ручною 

· працею, до загального їх числа, припустивши, що екскаватор обслуговується одним 

машиністом. При зазначеній вище частці ручної праці в 0,5% щогодини з траншеї буде 
вироблено приблизно 2,5 мз rрунту вручну. При середньому виробленні 0,5 мз/год на 
одного робітника-ручника для виконання цього обсягу робіт буде потрібно 5 робочих, 
що по відношенню до загального числа робочих 5+1 = 6 складе 5/6•100% = 83,3%. Ін
шими словами, на кожного механізатора при зазначеному вище рівні механізації пот

рібно 5 робітників, зайнятих ручною працею. Продуктивність праці на одного робіт
ника складе (509 + 2,5)/6 = 83,75 мз/год. Навіть незначне (на 0,1 %) зниження частки 
ручної праці при інших рівних умовах призведе до скорочення робочих-ручників на 

одну людину і збільшення продуктивності праці до (500+2)/5=100,4 мз, що майже на 
20% вище колишнього показника. При переході від р)'чної праці до машинної ефект 
досягається завдяки технічному переозброєнню зайнятих у будівельному процесі робі

тників - заміні примітивних ручних інструментів (лопат) машиною (екскаватором), що 

відповідає сучасному технічному рівню. 

Найбільш повно рівень механізації можна оцінити вартістю одиниці продукції, яка 

комплексно враховує всі витрати будівельного виробництва. У разі використання в 

будівельному процесі тільки однієї машини цей показник перетворюється в питомі 

приведен1витрати: 

Zпит= .l/Ц (1.1) 
де Пе- річна експлуатаційна продуктивність машини. 

Річні приведені витрати: 

Z=C+ ЕК, (1.2) 
де С- поточні витрати, рівні собівартості річного обсягу продукції машини; Е- коефі

цієнт ефективності капітальних вкладень; К - одноразові капітальні вкладення на 

створення чи купшлю машини. 

Коефіцієнт К залежить від терміну служби машини і становить від 0,1 ... 0,15 для ве
ликих машин до 0,4 ... 0,5 для машин малої потужності. Якщо в будівельному процесі 
зайнято кілька машин, то при розрахунку приведених витрат під Z розуміють їх сума
рні витрати. Більш високу ефективність застосування машин (їх високої продуктивно-

сті, мmtмальної витрати енергії, експлуатаційних матеріалів і інструментів при їх ро

боті, мінімальних витрат часу та інших ресурсів на ремонт, технічне обслуговування 

та перебазування машин,мінімальному числу машиністів та іншого обслуговуючого 

персоналу) відповідають менші питомі витрати. 
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У механізації будівництва існує також понятrя малої механізації з використанням 

ручних маІШШ, механізмів, пристроїв і оснащення, що спрощують і полегшують ручну 
працю і підвищують ії продуктивність . 

1.3. Комплексна механізація та автоматизація будівництва 
Сучасна технологія будівельного виробництва заснована на виконанні будівельних 

процесів за допомогою маІШШ, а найважливішою умовою вдосконалення технології 

будівельного виробництва є комплексна механізація та автоматизація будівельних 

процесш. 

Ручна праця в будівництві витісняється механізованою за рахунок перенесення ве

ликої кількості процесів на nідприємства будівельної індустрії і оснащення будмайда

нчиків високоефективними будівельними маІШШами та засобами малої механізації 

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. Рівень механізацІЇ· основних будівельних робіт 
Об'єми механізованих робіт,% 

Роботи в тому числі комплексно 
всього 

механізованих 

Земляні 99,6 97,7 
Вантажно- розвантажувальні 93,8 ... 99 30 .. .40 
Монтаж бетонних та сталебетонних конструкцій 96 96 
Бетонні і сталебетонні 92,3 92,3 
Приготовлення бетону 89,9 89,9 
Приготовлення розчину 77,7 77,7 
Штукатурні 78,8 40 
Малярні 79,8 40 
Найбільший ефект в удосконаленні технології будівельного виробництва і застосу

вання машинної техніки дає комплексна механізація будівельних процесів. 

Суть комплексної механізації полягає в тому. що всі основні і допоміжні важкі і 

працемісткі процеси окремих видів робіт виконують із застосуванням комплексів ма

шин та засобів малої механізації, ув' язаних між собою за технологічним призначенням 

та прОдуктиВНОСТІ. 

Продуктивність всіх маІШШ, що складають машинний комплекс, визначають з ура

хуванням продуктивності головного ведучого агрегату (машини). 

Для кожного виду робіт відповідно до конкретних умов створюють свій набір ма

шин та засобів малої механізації. 

Кількість маІШШ, що складають комплект, повинна забезпечувати безперебійну ро

боту ведучого агрегату і виконання всього обсягу робіт у встановлені календарні тер

МlНИ. 

Всі види будівельних робіт поділяються на технологічні процеси, а ці, в свою чергу 

-на операції, що виконуються послідовно (циклічні процеси) або одночасно (безпере

рвні процеси).У разі різноманітних операцій вони виконуються різними маІШШами, 

зв'язаними між собою по продуктивності, і в сукупності утворюють комплект. Прик

ладом може служити комплект маІШШ, що складається з екскаватора, що розробляє 

грунт в котловані, і декількох самоскидів, зайнятих вивезенням розробленого rрунту. 
Технологічний процес з використанням зазначеного комплекту, не втрачаючи своєї 

самостійності, може бути складовою частиною більш складного технологічного про-
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цесу, що включає, наприклад, розпушення міцного rрунту гідромолотом перед його 

екскаваторною розробкою. У цьому випадку зазначений вище комплект машин разом 

з гідромолотом утворює комплект. Для виконання робіт на одному місці можуть бути 

використані комбайни, число і різноманітність робочих органів яких має відповідати 

кількості і характеру виконуваних операцій . Комбайн може бути представлений також 

комплектом машин, керованих автоматично з єдиного пульта. Прикладом може слу

жити комплект машин для будівництва автомобільних доріг, що складається з профі

шровщика основи для утворення дорожнього котлована, конвеєра-перевантажувача 

для завантаження вийнятого з котлована rрунту в автосамоскиди, розподільника 

кам'яних матеріалів основи, котків для їх ущільнення, бетоноукладача для укладання 

на основу шару бетону, арматурних візків і занурювача в бетон арматурної сітки , ма

шини для фінішної операції, нарізувальники і заливальники швів. 

Найбільш високою формою механізації будівельних робіт є комплексна механізація . 

Комплексна механізація - це метод виробництва будівельних робіт, коли всі тех

нологічні операції певного процесу (основні і допоміжні) виконуються за допомогою 

комплекту машин та засобів малої механізації, ув'язаних між собою за технологічним 

призначенням, технічним рівнем і продуктивності, що забезпечує заданий темп робіт 

та оптИмальні техніко-економічні показники. 

Комплексна механізація не виключає ручної праці , але тільки на не трудомістких 

операціях за умови, що при цьому загальний темп робіт не буде знижений і що механі

зація цих операцій недоцільна як з економічних міркувань, так і з метою полегшення 

пращ. 

У складі комплектів розрізняють ведучі , допоміжні та резервні машини. 

За ведучою машиною визначають продуктивність комплекту, його склад і організа

цію процесу в цілому. Наприклад, при комплексній механізації земляних робіт в про

цесі влаштування котловану провідною машиною, що визначає продуктивність ком

плекту, є екскаватор. За його продуктивністю та іншими параметрами вибирають ком

плектуючі машини - автосамоскиди для відведення rрунту, бульдозери для плануван

ня дна котлована, бульдозери і котки для робіт на відвалі rрунту та ін. У кожному та

кому комплекті є одна або декілька ведучих машин, з допомогою яких виконуються 

основні технологічні процеси та операції. Звичайно продуктивність допоміжних ма

шин і механізмів перевищує продуктивність ведучої машини на 10-15%. Бажано виби

рати машини уншерсального застосування. 

Провідні машини виконують технологічно взаємопов 'язані операції будівельного 

процесу, допоміжні машини сприяють виконанню ведучими машинами основних фу

нкцій та підвищення їх продуктивності, резервні машини призначені для забезпечення 

надійності функціонування комплекта. Наприклад, при будівництві дорожніх насипів 

в комплект машин зазвичай входять: 

~ вялості ведучих машин- одноківшові екскаватори , розробляють грунт у кар'єрах, 

автомобілі-самоскиди для доставки rрунту з кар'єрів в насип, бульдозери, автог

рейдери і самохідні або причіпні котки для розрівнювання та ущільнення rрунту 

в насиш; 

~ допоміжних - бульдозери, ковшові навантажувачі та автогрейдери, зайняті на 

утриманні в справності землевозних доріг, планувальники укосш 1 розпушувачі 

на тракторах для розпушування міцних і мерзлих rрунтів; 
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~резервних- машини по номенклатурі ведучих машин (по одному примірнику 

кожного виду). 

В даний час від комплексної механізації окремих видів робіт переходять до ком

плексної механізації зведення об'єкта в цілому (будівлі, споруди) за допомогою дина

мічної, що змінюється в часі залежно від ряду факторів, системи машин, тобто сукуп

ності будівельних машин, ручних машин, транспортних засобів та допоміжного обла

днання, сформованої на основі технологічних вимог будівництва з урахуванням перс

пектив його розвитку. 

Основними показниками економічної ефективності механізації будівельних проце

сів є собівартість, працемісткість і тривалість робіт. 

До додаткових показників відносяться: витрати електроенергії і палива на одиницю 

продукції; питомі показники маси машин, їх металоємносТІ 1 потужності на годинну 
продуктивність; виробіток машини або комплекту машин на одного робітника; річна 

продуктивність машини або комплекту машин, термін їхньої служби. Додаткові пока-. . . . . 
зники використовують при порrnняню методrn виконання мехаюзованих процесrn. 

Провідні машини в складі комплексу можуть бути технологічно з'єднані послідов

но, паралельно і комбіновано (рис. 1.1). При послідовному з'єднанні зупинка однієї 
машини викликає зупинку всього комплексу; при паралельному - окрем1 машини пра

цюють незалежно одна від одної, тому зупинка будь-якої машини викликає тільки 

втрату темпу. 

а б в 

Рис. 1.1. Схе.маз'єднаннямашинукомплекті: 
а- послідовне; б- парШІельне; в- комбіноване; А-Д- провідні машини комплексу робіт 

Рівень комплексної механізації даного виду робіт оцінюють процентним відношен

ням обсягу робіт, ВЩ<онаних комплексно-механізованим способом, до загального об

сягу робіт. Крім вищенаведених показників механізації робіт для порівняльної оцінки 

ефективності комплексної механізації використовують такі показники як: 

~ механічна озброєність праці - вартість зайнятих в технологічному процесі ма

шин, віднесена до одного робочого; 

~ енергоозброєність праці - кількість енергії, споживаної в процесі виконання бу

дівельних робіт, що припадає на одну відпрацьовану людино-годину або на од

ного робітника. 

З метою подальшого підвищення продуктивності та зниження витрат ручної праці 

здійснюють перехід до автоматизації виробничих процесів. 

Розрізняють автоматичні й автоматизовані процеси . У автоматичних процесах всі 

операції виконують на технологічних mнlЯХ із застосуванням автоматичних пристроїв

роботів, що здійснюють технологічні процеси відповідно до заданої програми. Люди

ни доводиться лише спостеріГати за роботою автоматичних технологічних ліній та 

здійснювати їх налагодження. 
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В автоматизованих процесах автоматично виконують лише окремі елементи техно

логічних процесів, застосовуючи маніпулятори. При цьому для виконання ряду опера

цій і отримання кінцевого продукту потрібне втручання mодини. 

Автоматизація технологічних процесів передбачає оснащення мalllliН пристроями, 

що забезпечують виконання будівельних робіт за допомогою мalllliН без оперативного 

втручання mодини. У цьому випадку говорять про автоматизовану мalllliНY або авто

матизований комплект. За оператором залишаються лише функції спостереження за 

роботою мalllliНИ і перемикання управління на себе в екстремальних ситуаціях. Авто

матизація - це одна з найбільш ефективних форм системи управління, тому що вона 

вивільняє повністю або частково mодину від управління MalllliНOЮ. Важливим позити

вним фактором автоматизації є гараІПована можливість більш високої якості будіве

льних робіт, в ряді випадків сприяє скорочеmпо часу на їх виконання. Так, якщо для 

отримання необхідної якості земляної поверхні при ії плануванні неавтоматизованим 

бульдозером потрібно зробити п'ять-шість проходів по одному сліду, то з застосуван

ням автоматичної системи управління таку ж якість може бути отримано за три

чотири проходи. Автоматичні системи управління маllllіНами позбавлені властивого 

тодинj такого негативного чинника як фізична втома, внаслідок якої до кінця робочої 
зміни у маШиніста притупляється чіткість у координації управлінських рухів, що веде 

до зниження продуктивності. В даний час автоматизація будівництва здійснюється у 

таких напрямках: 

~ впровадження автоматизованих систем управління будівництвом (АСУБ) і підп

риємствами будівельної індустрії (планування, диспетчерський контроль, матері

ально-технічне забезпечення, виробничо-технологічна комплектація); 

~ часткова автоматизація технологічних процесів на підприємствах будівельної ін

дустрії (приготування бетонної суміші і розчинів, теплова обробка виробів, заго

тівля і зварювання арматурних каркасів, складування і транспортування цементу 

та інертних матеріалів та ін.). 

Основними шляхами вдосконалення механізації і автоматизації будівництва є: під

вищення одиничної потужності та технічного рівня будівельних мalllliН; розширення 

їх номенклатури і збільшення випуску; оснащення будівництв малогабаритними ма

ІІllіНами і ручними маllllіНами для виконання працемістких, але мало об'ємних робіт; 

розробка і впровадження автоматичних і автоматизованих технологічних процесів з 

застосуванням роботів і маніпуляторів; розвиток виробництва уніфікованих серій ро

ботів і маніпуляторів для оснащення ними будівельних процесів, що діють на модерні

зованих технологічних лініях і окремих мalllliНax. 

Найважливіше завдання - раціональне використання парку мalllliН і механізмів, пі

двищення коефіцієmа змінності, забезпечення виконання встановлених норм виробіт

ку для кожного виду мalllliН. Раціональне використання будівельних мalllliН необхідно 

передбачати при розробці ПОБ та ПВР. 

Можливості комплексної механізації і автоматизації процесів виробництва повинні 

враховуватися при проектуванні будівельних конструкцій, будівель і споруд. 

Застосування автоматизованих систем управління як правило ефективно тільки при . . . . . . 
комплексно мехаюзованому технолопчному процесІ, оскшьки автоматизацІЯ вивІЛЬ-

няє тільки робітників-механізаторів, які при частковій механізації становлять незначну 

частину від загального числа робітників, внаслідок чого витрати на створення і обслу-
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говування автоматичних систем управління можуть виявитися не окуплені . При част

ково механізованому будівельному виробництві можшше зростання продуктивності 

машин за рахунок автоматизації їх роботи в ряді випадків не покриває зниження їх 

продуктивності через простої з організаційних причин. 

Автоматизацію називають повною або комплексною, якщо всі основні і допо

міжні процеси управління автоматизовані так, що задана продуктивність і якість про

дукції забезпечуються без втручання mодини, за яким залишається тільки функція 

спостереження за роботою спеціальних пристроїв . Зі сказаного випливає, що пшях до 

комплексної автоматизації лежить через комплексну механізацію будівельних проце

сш. 

Значні успіхи досягнуті в автоматизації підприємств будівельної індустрії, напри

клад, бетонних та розчинних заводів, конвеєрних ліній на ДБК. Широке застосування 

знайпти автоматизовані системи управління будівництвом (АСУБ), призначені для 

регулярного вирішення основних завдань виробничо-господарської діяльності будіве

льних організацій. Такі системи вже ряд років працюють у великих будівельних під

розділах (Головмосбуд, Головкиївміськбуді, та ін.) . 

У будівельних машинах використовують автоматичні обмежувальні, запобіжні та 

облікові пристрої, йде автоматизація і такого складного ланцюга, як mодина - робочий 

орган маlІІИНИ - об'єкт впJПШу- привод МаlІІИНИ. Так, наприклад, працюють автогрей

дери, забезпечені системою «Профіль-2», що забезпечує автоматичну стабілізацію по

ложення відвала. У траншейних ~скаваторах автоматизований контроль напрямку і 

ухилу дна траншеї, в скреперах і бульдозерах- управління процесом копання і т.п . 

Складніше автоматизувати монтажно-укладальні процеси, здійснювані безпосеред

ньо при зведенні об'єкта. Однак і тут знаходять застосування башrові крани з радіоп

рограмним управлінням, бетононасоси з гідроприводом і телекеруванням операцією з 

укладання бетонної суміші та інші пристрої. 

На багатьох домобудівних комбінатах працюють автоматизовані диспетчерські . 

Вони забезпечують контроль і обробку інформації, регуmоють виготовлення деталей, 

транспортні та інші операції, подачу деталей на монтажні ділянки. 

Необхідно відзначити ще два важJПШі напрямки використання автоматичних сис

тем та пристроїв у роботі машин і в механізованому будівельному виробництві в ціло

му. У конструкціях будівельних машин широко застосовують автоматичні пристрої, 

попереджувальні позамежні режими їх роботи, вкmочаючи аварійні ситуації. Такі при

строї можуть виконувати тільки сигнальні функції - видавати світлову, звукову й іншу 

інформацію керуючому роботою маlІІИНИ оператору (машиністу), випереджаючи екс

тремальні ситуації, або блокувати окремі органи управління в тому числі при автома

тичному упраВЛlННі . 

Область другого важливого напрямку застосування автоматичних пристроїв - ав

томатичний облік та контроль за роботою будівельних машин і будівельних процесів в 

цілому із створенням надійного постійно діючого зв' язку між окремими агрегатами і 

пунктами управління (конторами будівництва,диспетчерськими вузлами і т.п.). Ця об

ласть вкmочає інформацію про продуктивність праці, зокрема зайнятих в технологіч

них процесах робітників, фактичний час чистої роботи машин, стан їх основних агре

гатів і вузлів, простоях машин із зазначенням причин, виробітку машин, витраті енер

гії,горючих і мастильних матеріалів і т.п. За результатами обробки цієї інформації 
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представляєrься моЖJШвість ефективно і оперативно керувати ходом будівництва і ро

ботою парку будівельних мапmн. 

1.4. Удосконалення структури парку машин для роботи в ринкових умовах 
Парк будівельних машин, що знаходяться в розпорядженні будівельних організацій, 

дуже веШІКИЙ, але незважаючи на це бmвько 50% робітників все ще виконують різні 
операції вручну. Витіснення ручної праці- найваЖJШВіша державна задача. Вона може 

бути вирішена в результаті впровадження більш досконалих мапmн і поліпшення сту

пеня їх використання, комплексної механізації та автоматизації будівельних процесів 

разом з широким застосуванням збірних конструкцій. 

Структура парку будівельних мапmн поліпшуєrься внаслідок створення розмірних 

рядів машин, збільшення їх потужності, маневреності та підвищення зносостійкості. 

Наприклад, у новому розмірному ряду будівельних баштових кранів є крани, призна

чені для монтажу будівель заввишки до ЗО поверхів. Вантажопідйомність стрілових 

кранів доведена до 160 т, пневмоколісних - до 100 т, автомобільних (з окремим двиrу

ном ходу) - до 63т. Значно збільшуєrься випуск потужних бульдозерів з двиrунами до 

400 кВт, ~амохідних скреперів з ковшем місткістю 15-25 мз і швидкістю пересування 
до 70 км/год. 

У перспективі - випуск кранів з телескопічним висуванням стріл вантажопідйомні

стю до 120 т, скреперів з ковшами місткістю до 40 мз і т. д . У досконалення структури і 
складу машинного парку є складовою частmrою єдиного організаційно-технічного 

процесу зведення будівель і споруд, найваЖJШВішою умовою організації будівництва в 

ринкових умовах і повинно проводитися систематично і комплексно по мірі зміни об

сягів способів виконання будівельно-монтажних робіт, витрачання ресурсу засобів ме

ханізації, появи нових машин,впровадження досягнень науково-технічного прогресу в 

матеріально-технічну базу експлуатації будівельної техніки. Відповідність розміру, і 

структури парку машин обсягам і технології будівельно-монтажних робіт, правильний 

розподіл техніки по об 'єктах, їі ефективне багатозмінне використання, підтримання 

парку мапmн у працездатному стані сприяють зростанню продуктивності праці в буді

вництві, зниженню вартості і скороченню термінів зведення об 'єктів, досягненню ви

сокого рівня якості споруд. Розрахунки потреби в поновленні парку машин потрібно 

здійснювати згідно з ДБН Г.l-5-96 «Нормативна база оснащення будівельних органі

зацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем» (розроблені під нау

ковим керівництвом д.т.н. професора О.М. Лівінського ). У досконалення машинного 
парку починається з визначення потреби та розміру постачання засобів механізації для 

виконання у всіх підгалузях будівництва намічуваних обсягів робіт. Вихідними дани

ми для розрахунку потреби в будівельних машинах є: структура та фізичні обсяги бу

дівельно-монтажних робіт; виробітку машин на різних видах робіт; способ виконання 

окремих видів будівельно-монтажних робіт і номенклатура потрібних машин (табл. 1.2, 
1.3). 

При визначенні обсягів робіт враховують фактори, що впливають на їх величину: 

науково-технічний прогрес у галузі індустріалізації будівництва; зміни в об 'ємно

планувальних і конструктивних рішеннях об'єктів, що зводяться; досягнення за техно

логією виконання будівельно-монтажних робіт, застосування сучасних засобів механі-
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зації; зниження вартості будівництва, що сприяє відносному збільшеmпо фізичних об

сягів робіт на 1 МJПІ. грн. капітальних вкладень. 

В основу розрахунку виробітку машин повинні буrи покладені передові технічні 

рішення: застосування машин, що мають галузі ефективного використання в підгалу

зях будівництва; спорудження об'єктів на базі прогресивної технології виконання бу

дівельно-монтажних робіт; організація ритмічної багатозмінної роботи машин на 

об 'єктах. 

Таблиця 1.2. ЗШІежності між вихідними даними для розрахунку 
потреби в будівельних машинах 

Формула 

Він= Ве.рік.Кв Т 
Ве.rоД. = V роб. І Нчр 

Кв = tп І tзм. 

Призначення 

Розрахунок потреби коштів 

механізації машинного па

рку, обслуговуючого декі

лька підгалузей будівницт

ва 

Визначення кількості ма

шин, необхідних для вико

нання даних обсягів робіт 

Роз!ІШфровка 

N - загальна потреба в машииах для ви

конання обсягу робіт на запланований 

період; wi - обсяг робіт, що підлягають 

виконанюо в і-й підгалузі будівництва; 

N - кількість машин, необхідних для 

виконання річного обсягу робіт і-ю під

галуззю будівництва 

Vj - фізичний обсяг у натуральному ви

раженні j-го виду робіт, що прІШадають 

на 1 МШІ .грн. будівельно-монтажних ро

біт; Yj - nитома вага обсягів робіт, ви

конуваних даними маІШfііами,%; Bj -
річний виробіток машин у фізичних об

сягах на одну машину або одиющю го

ловного параметра 

Визначення nитомої варто- С - сумарна вартість робіт, виконаних за 

сті робіт базовий період , грн . ; Vj - загальний об

сяг даного виду робіт за базовий період. 

Визначення продуктивності Ве.рік. _ продуктивність машини в фізич
машини при розрахуиках них вимірниках за 1 рік робочого часу; 
для низових будівельно- Кв - коефіцієнт використання внутріз

монтаж підприємств мінного часу; Т - кількість годин роботи 

машини протягом року; 

V роб. - обсяг робіт, на які визначені затра

ти машинного часу за ЄНіР; Нвр - норма 

часу по ЄНіР на виконання об'єму 

V роб. ,І;, -час корисної роботи машини за 
зміну, маш.год; f.:м _ тривалість зміни, 

год. 

Визначення виробітку ма- ОФ- обсяг фактично виконаних робіт за, 

шин при розрахуиках для звітний період Т Ф- фактичний робочий 

рівня великих об'єднань, час однієї середньосnискової машини за 

концернів, асоціацій звітний період 
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Визначення потреби в но- Nн - потреба в нових машинах по роках 

Nн = [ Qн У н - В:: N3 (І - вих машинах замість тих, випуску; Qн - обсяг робіт даного виду 

1/АзJ] В~ що знаходяться в експлуа- на певному році виробництва нової ма

що справедливо за умови тації засобів механізації шини; У н - питома вага обсяту робіт, 

повного припинення ви- аналогічного призначення 

рабиицтва замінних засо- При відсутності даних про 
бів механізації з моменту обсяти робіт, виконуваних 

що виконується машинами даного типу 

на певному році виробництва нової ма

шини; ~ і ~ - річна експлуатаційна 
продуктивність. відповідно замінюваної 

і нової машини, N3 - наявність замінних 

машин в будівництві. на перший рік ее

випуску нових машин 

Nн = [ QнУн- 8:; н:(І -
1/Аз>]/~, 
що справедливо, якщо за

мінна машина буде випус

катися і в наступні роки 

виробництва нової маши

ни при наявності 

(N':) замінної машини на і
му році виробництва нової 

машини 

замінюваними машинами, 

визначення потреби прово

дять за формулою: 

Nн = Кс ~ Nз (І 
1/АзJІ ~, 

- рійного виробництва нових машин, А3 _ 

де Кс - коефіцієнт способу 

виробництва робіт 

термін служби замінюваної машини 

Таблиця 1.3. Джерела визначення вихідних даних при розрахунку 
по]tlреби в будівельних машинах для різних рівнів управління 

Показники 
Значен- Будівельно-монтажне під- ТБО, міністерство, будкомі-

ня приємство, об'єкт тет, відомство 

' Річний обсяг робіт, що під- Проекти організації будів- Статистична звітність про 

ля:гають виконанню в і-й пі- wi ництва, проекти виконання стан механізації будівництва 

дгалузі будівництва, млн робіт і технологічні карти з урахуванням науково-

грн. об'єктів, що підля:гають технічних досягнень в стру-

будівництву ктурі будівництва 

Загальний обсяг даного ви- Проекти виконання робіт Статистична звітність 

ду робіт за минулий (базо- У заг по об'єктах, на яких вико-

вий) період (рік), мз, т, м2 та наний обсяг робіт даного 

інші одиниці виду 

Сумарна вартість робіт за Цінники на об'єкти Статистична звітність 

базовий період, млн. грн. с 

Питома вага обсятів робіт, Області ефективного за- Статистична звітність 

виконуваних даними маши- уі стосування машин, проек-

нами,% ти виконання робіт 

Обсяг робіт, на які визначе- Фактичний виробіток машин 

ні витрати машинного часу, vроб Є НіР у звітний період з урахуван-

мз, т, ~та інші одиниці ням можливого їі підвищен-

ня за рахунок вдосконалення 

умов виробництва робіт 

Норми часу по ЄНіР на ви-

канані обсяти робіт, маш.- Нв Є НіР -
ГОД 

Час корисної роботи маши- Режими роботи машин, 

ни за зміну, маш.-год tn фотографія робочого дня -

Робота машини протягом Режими роботи машин 

року, год т Режими роботи машин 
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Обсяг факrично виконаних 

робіт, млн .грн. оф - Статистична звітність 

Фактичний робочий час од-

нієї середньоспискавої ма- Тр - Статистична звітність 

шини, год/рік 

Номенклатура потрібних машин повинна відповідати об'єктам їх використаІШЯ і 

прийматися в залежності від технічних можливостей та галузей ефективного застосу

вання машин наявного парку, а також тих, що надходять із заводів-виrотовmовачів ма

сових засобів механізації. 

Викладений вище порядок отримаІШЯ вихідних даних дозволяє визначати серед

ньорічну потребу в будівельних машинах прямим розрахунком. 

Для укрупнених розрахунків, коли отримаІШЯ абсоmотних величин вихідних даних 

(табл. 1.2) є складним або неможливим, може бути використаний метод, при якому за 

основу приймаються готівковий · парк машин, наявний у великому будівельно

монтажному підприємстві, і обсяг робіт, виконаний цим парком. Розподілом наявного 

парку машин на фактично виконаний обсяг робіт отримують умовний базовий норма

тив потреби в машинах на 1 млн. грн., потім до цього нормативу вводяться поправочні 
коефіцієнти зміни обсягів робіт, структури способів механізації, виробітку машин в 

аналізованому періоді в порівнянні з базовим роком. Шляхом множеІШЯ отриманої по

треби в машинах на обсяг будівельно-монтажних робіт, що підлягають виконанню у 

поточному періоді, встановтоють укрупнену потребу в основній будівельній техніці 

на цей період. При зміні склаrот парку за рахунок поповнеІШЯ його новими машинами 

точність розрахунків не може бути досягнута. У цьому випадку потреба визначається 
за даними табл . 1.3. 

Встановлена прямим рахунком для рівня ПБО, ТЗ і оцінена за допомогою укрупне

них вихідних даних, потреба в машинах може бути виражена у вигляді показників по

треби, обчислених на 1 млн. грн . будівельно-монтажних робіт по галузях будівництва. 

Загальна потреба в будівельних машинах, що утворюють парк техніки, визначаєть

ся помноженням нормативу на обсяг робіт і подальІІШМ підеумовуванням потреб в 

окремих типах машин для виконання кожного виду робіт у всіх підгалузях будівницт

ва. 

ПрацемісткісТь розрахунків потреби в машинах може бути скорочена, коли заздале

гідь відомі питома вага обсягів робіт, виконаних даними машинами, Уі-річний виробі

ток машин у фізичних обсягах на одиницю головного параметра. У цьому випадку по

треба в машинах визначається на прийняту одиницю обсягу робіт Vj-в натуральних 

вимІрниках 

Потреба будівельно-монтажних підприємств у засобах малої механізації (ручних та 

будівельно-оздобmовальних машинах, вібраторах, пристроях і устаткуванні для буді

вельних майданчиків) визначають на підставі норм ДБН Г.l-5-96. 

Обсяг закупівлі засобів механізації в машинний парк будівельно-монтажних підп

риємств встановmоють як різницю між потребою машин,для виконання обсягу робіт 

на розрахунковий період і наявністю їх в парку на початок планованого періоду з ура

хуванням списаІШЯ застарілих машин і рівномірності закупівлі техніки. 

ВизначеІШЯ обсягу закупівлі основних засобів механізації за формулою, наведеною 

в цій таблиці, може вестися за умови зростаІШЯ обсягу робіт і необхідності поповнеІШЯ 

парку машин. Якщо обсяг робіт у розрахунковому році знижується або зберігається на 
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рівні фактичного виконаІПІЯ, розрахунок закупівлі машин повинен забезпечити збері

rаІПІЯ потреби в оновленні парку і підраховується за формулою П = (Н - N) + Ц;. Коли 
наявність машин Не перевищує потребу в них N, а різниця Н- N перевищує величину 
потреби для заміни зношених Не, виключається необхідність у розрахунку закупівлі і 

зменшеІПІЯ зношених машин не вІДшкодовується. 

Потреба в будівельних машинах і засобах малої механізації і необхідний обсяг їх 

закупівлі становлять машинооснащеність будівницrва. У вдосконаленні механізації 

будівництва поряд з машинооснащеністю необхідно мати оrпимальну структуру парку 

машин будівельно-монтажних підприємств. Задача визначеІПІЯ оптимальної структури 

парку будівельних машин полягає в тому, що при їі рішенні повинні бути враховані 

особливості роботи будівельно-монтажних підприємств та експлуатаційні можливості 

входящих в -парк засобів механізації, а також знайдені такі співвідношеІПІЯ типорозмі

рів і умов роботи машин, при яких приведені витрати на одиницю продукції по парку в 
цілому були б по можливості мінімальними. 

ТаблицЯ 1.4. Розрахунок обсягу закупівлі засобів механізацІЇ' 
в машинний парк будівельно-монта:жних організацій . 

Формула ДJІЯ розрахунку Розшифровка Джерела отримання вихід-

закупі,влі мalllliН нихданих 

П = (N- Н)Кр +Не П - кількість MalllliН, яка повинна буrи Розрахунок 

закуплена в планований період, шт І рік 

Кр= 365П/(П'Д' + П"Д") N - загальна потреба в MalllliНax іJІЯ ви- Розрахунок 

конання обсягу роба на розрахунковий 

період, шт І рік 

н: = 1+1/t Н - наявність мalllliН на початок розра- Дані бухгалтерського об-

хункового року, шт. ліку 

Кр - коефіцієнт рівномірності закупівлі Договірні строки закупівлі 

машин протягом року ск; на перспекти- MalllliН 

ву t років) Норми амортизаційний ві-

Не - кількість машин, необхідних ДJІЯ за- драхувань. 

міни зношених, застарілих і неефектив- Дані про область ефектив-

них машин, шт І рік ного застосування машин 

П' , П "- кількість машин, які надійuти в Договірні строки закупівлі 

різні періоди року, шт І рік MalllliН 

Д', Д" - кількість календарних днів пере-

бування в будівельно-монтажній органі- Графіки отримання та вве-

зацlі MalllliН, що надійшли в різні термі- дення машин в експлуата-

ни,дн / рік цію 

Оптимальна структура машинного парку - набір будівельної техніки, відповід

ний обсягам та структурі виконуваних і запланованих робіт, виробничим умовам екс

плуатації машин, що забезпечує виконання запланованого обсягу робіт у встаftовлені 

терміни,необхідної якості і з найменшими витратами. 

У результаті визначеІПІЯ оптимальної структури машинного парку можна здійснити 

ряд заключних заходів щодо його вдосконалеІПІЯ: перевірити, які машини з наявного 

парку залишаються в експлуатації на планований період; обrрунтувати склад типороз

мірів зразків нових машин, якими необхідно поповнити парк будівельної техніки з 

урахуванням реальних ~ожливостей по поставці;з урахуванням балансуваІПІЯ обсягів 

випуску і постачаІПІЯ машин заводами-виробниками позбутися від зношеної, застарі-
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лої та малоефективної техніки, що опинилася поза межами оптимальної структури па

рку. 

Подальше вдосконалення машинного парку будівельно-монтажних організацій в 

умовах ринкових методів господарювання буде відбуватися шляхом заміни адмініст

ративної регламентації розподілу будівельної техніки економічно виправданими рі

шеннями самих будівельно-монтажних організацій про величину і структуру парку. 

У спішно проведена робота щодо вдосконалення машинного парку, реалізація захо

дів щодо збільшення виробітку засобів механізації забезпечують інтенсивне викорис

тання всього парку, виконання обсягів будівельно-монтажних робіт без збільшення 

парку машин. 

Зі збільшенням обсягу робіт на об'єктах розширюються області ефективного засто

сування машин, що доставляються до місця експлуатації на трайлерах, підкатних віз

ках, що готуються до роботи шляхом попереднього монтажу окремих складових час

тин і складальних одиниць. Об 'єкти, значно віддалені один від одного і від експлуата

ційної бази з невеликими обсягами робіт, входять в галузі ефективного застосування 

мобільних пневмоколісних машин. 

ДJІя отримання найбільшої економії від наявних в будівельно-монтажному підпри

ємстві комплектів машин необхідно їх розподіл по споруджуваних об'єктах і робочих 

місцях проводити відповідно до заздалегідь встановленими областями ефективного за

стосування. 

1.5. Вибір комплектів машин 
Комплект машин представляє собою сукупність узгоджено працюючих і взаємно 

ув'язаних за технологічними параметрами засобів механізації, необхідних ДJІЯ вико

нання технологічно пов'язаних операцій, процесів та видів робіт. Складні комплекти 

машин, у свою чергу, складаються з декількох, що входять до них більш простих ком

плектів, призначених ДJІЯ виконання окремих операцій і процесів. 

До складу формованих комплектів входять ведучі , допоміжні та резервні машини. 

Ведучі машини виконують основні технологічні взаємопов'язані технологічні процеси 

в необхідному обсязі, у встановлені терміни та із заданою інтенсивністю. Допоміжні 

машини сприяють виконанню ведучими машинами обсягів робіт. Резервні машини 

перебувають в парку будівельно-монтажних підприємств і призначені ДJІЯ забезпечен

ня стійкої й безперебійної роботи схеми комплексної механізації на об'єкті. 

Ведучі машини в схемах комплексної механізації можуть працювати в потоці пос

лідовно, паралельно і комбіновано. При послідовному варіанті непередбачева зупинка 

однієї машини викликає простий всього комплекту, продуктивність комплекту визна
чається МlНІмальною потужністю однієї з машин,тому ведуча машина повинна визна

чати загальну продуктивність комплекту і впливати на вибір типів і типорозмірів до

поміжних засобів механізації. 

У паралельній схемі комплексної механізації окремі машини комплекту працюють 

незалежно один від одного, продуктивність комплекту дорівнює сумі продуктивності 

окремих машин, у зв' язку з чим простій комплекту в цілому може бути лише у випад

ку зупинки всІХ машин одночасно. 

В обох варіантах допоміжні машини можуть утворювати послідовний і паралель

ний потоки, використовуватися безперервно і періодично. 
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При підборі складу коМШІектів мапшн необхідно .цотримуватися умови про повне 

використання продуктивності ведучої і допоміжних мапшн у відповідності з їх облас

тями ефективного застосування. Використання ведучих мапmн на допоміжних проце

сах недоцільно. Необхідно прагнути до того, щоб число мапшн у коМШІекті було міні

мальним, тому в техніко-економічно обrрунтованих випадках доцільне застосування 

міжвидових універсальних мапшн, змінним обладнанням яких можна виконати ряд 
послідовно здійснюваних технологічних процесів. 

Вибір складу коМШІектів мапшн проводиться стосовно до конкретних технологіч

них характеристик реальних об'єктів, що враховує конструктивно-планувальні рішен

ня будівель, обсяги і терміни виконання робіт, найбільш раціональну технологію ви

робництва окремих видів будівельно-монтажних робіт. 

При зведенні .будинків і споруд з великими зосередженими обсягами однорідних 

робіт коМШІексну механізацію забезпечують застосуванням коМШІектів мапшн великої 

одиничноїпотужності і продуктивності. 

КоМШІексну механізацію об'єктів індустріально-мобільного будівництва, а також 

дрібних розосереджених багаторазово повторюнаних однорідних об'єктів доцільно 

здійснювати комплектами мапшн, що складаються з міжвидових та спеціалізованих 

машин, що ролодіють високою мобільністю. 

При будівництві лінійно-протяжних споруд використовують коМШІекти зі спеціалі

, заваних мапшн високої продуктивності. 

У залежності від сукупності технологічних хар{\КТеристик об'єктів коМШІект мапшн 

може мати різний склад ведучих і допоміжних засобів механізації. Однак, враховуючи 

наявність типових проектів будинків і споруд та можливість забезпечення однорідних 

умов виконання робіт, можна за типовими технологічними картами вибрати типові 
склади коМШІектів мапшн. 

Вибір складу коМІUІектів мапшн здійснюється в три етапи. На першому етапі в за

лежності від технологічної характеристики будівельного процесу (стосовно виду робіт, 

об'ємно-планувальному модулю споруджуваного будинку чи споруди) і технології 

робіт визначають схему коМІUІексної механізації, основні параметри провідних мапшн, 

ряд їх типорозмірів (табл. 1.5), а також типаж технологічно необхідних допоміжних 
мапшн. 

Таблиця 1.5. Рекомендовані типорозміри машин для земляних робіт 

Місячний об'єм зем-
Місткість ковша, М0 

Вантажопідйомність 
об " 3 Одноківшевого 

Скрепера одноківшевого навантажувача, т ЛЯНИХ р ІТ, ТИС.М 
екскаватора 

До 10 0,15-0,3 4,5-6 -

10-20 0,45-0,65 6-7 2-3 
20-30 0,8-1 7-8 3-6 
30-60 1-1,25 8-10 6-10 
60-100 1,5-2,5 10-15 10-15 
100-150 2,5-3,5 15-25 15-25 
Більше 150 3,5-4 25-30 25-40 

о о 

З отриманого ряду типорозМІрІВ наМІчають декІЛЬка можливих варшнпв типш ве

дучих мапшн і відповідних їм допоміжних засобів механізації. 

На другому етапі з числа відібраних варіантів проводиться визначення оптимально

го складу коМШІекту мапшн на підставі порівняльної техніко-економічної оцінки по 
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областях ефективного застосування. Для спрощення і прискорення розрахунків при 

підборі отимального складу комплекту машин використовують економіко

математичні моделі і програми, реалізовані за допомогою ЕОМ. 

На третьому етапі з єдиної номенклатури засобів малої механізації, що застосову

ються в будівництві (СНіП 5.02.02-86), формуються технологічні (нормо-) комплекти 
оснащення бригад будівельного майданчика. Ув'язані між собою за основними пара

метрами та продуктивностю засоби малої механізації уrворюють технологічний ком

плект, виходячи з необхідності виконання з його допомогою членами бригади всіх зу

стрічних операцій і процесів за окремими видами робіт. Такий комплект розрахований 

на певний чисельно-кваліфікаційний склад бригади, що виконує на будівельному май

данчику операції і процеси відповідно за прогресивною технологією і досконалою ор

ганізацією праці, передбаченими в технологічних картах та картах трудових процесів. 

Результати вибору комплектів машин та засобів малої механізації, викориСтовують 

для розробки схем комплексної механізації, складання проектів виконання робіт, ви

значення областей ефективного застосування та формування системи будівельних ма

шин. 

1.6. Заrальні вимоrи до машин, машинних комплектів і структури парків ма
шин 

Загальні вимоги до машин, машинних комплектів і структури парків машин випли

вають з необхідності забезпечення високої ефективності їх використання в будівництві, 

тобто отримання найбільшої про~вності при найменших витратах. До початку 
1990-х рр., коШІ парки будівельних машин управлінь механізації комплектуваJШся пе

реважно на основі державного розподілу будівельної техніки, основним критерієм для 

оцінки зазначеної ефективності СлужиJШ питомі приведені витрати. Останнім часом 

вітчизняний ринок будівельних машин поповнився машинами зарубіжних виробників, 

разом з якими до нас імпортуваШІся нові тенденції у взаєминах постачальників зі спо

живачами. Ринкова конкуренція змусила зарубіжних постачальників будівельної тех

ніки разом з машинами продавати серію послуг, включаючи передпродажну підготов

ку, постачання запасними частинами і гарантійне технічне обслуговування. У цих 

умовах коШІШНій показник - питомі приведені витрати виявився недостатнім для оці

нки ефективності використання машин у будівельному виробництві. Методи оцінки 

пропонованих товарів і послуг відносяться до компетенції менеджменту. 

Вимоги, що пред'являються до підбору комплектів машин випливають з визначен

ня поняття комплексної механізації. Вирішення цього питання безпосередньо 

пов'язано зі структурою парку машин. Чим ширше номенклатура типорозмірів основ

них видів машин, з яких можуть створюватися комплекти, тим ефективніше можуть 

вирішуватися завдання комплексної механізації. У той же час розширення типорозмі

рних рядів цих машин веде до зменшення серійності їх виробництва і відповідно до 

збільшення їх вартості. Раціональний набір типорозмірів машин, що випускаються ви

значають методами оптимізації. 

НайважJШВішими вимогами, що пред'являються до будівельних машин, є вимоги 

забезпечення сприятливих умов роботи машиністів та обслуговуючого персоналу. Ці 

вимоги визначають зміст соціальної пристосованості машин, основою якої є їх ексruту

атаційні, ергономічні, естетичні та екологічні властивості. 
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До експлуатаційних властивостей, що сприяють.запобіганню аварійних ситуацій, 

відносять: динамічні і гальмівні якості; стійкість проти перекидання і заметів; оглядо

вість; забезпеченість сигналізацією та приладами для попередження можливих крити

чних ситуацій, а також для взаємодії з іншими учасниками спорудження об 'єкта; на

дійність елементів, руйнування яких може призвести до аварії; забезпеченість автома

тичними пристроями безпеки та блокування. 

Ергономічні властивості машини полягають у відповідності їі конструкції гігіє

нічним умовам життєдіяльності та працездатності людини, її антропометричним, фі

зіолоrічним і психофізичним вимогам, нормованими діючими стандартами. 

Антропометричні вимоги передбачають положення тіла мапшніста в кабіні, що є 

близьким до стану функціонального спокою при рівномірному розподілі його ваги за 

площею опорних поверхонь. При цьому підвищується точність і швидкість його мо

торних дій, забезпечується можливість тривалої не переривчастої роботи без значного 

стомлення. 

Фізіолоrічні вимоги зводяться до забезпечення оптимальних умов на робочому мі

сці машиніста (температури, вологості, швидкості обдування повітрям і його хімічного 

складу, рівням шуму і вібраціі). Цими вимогами забезпечується необхідний рівень 

працездатtюсті та уваги машиніста, підтримка високого рівня продуктивності машини. 
Зrідно чинним стандартам температура в кабіні мапшніста повинна знаходитися в ме

жах 16 .. .25 °С, волоrість - 40 .. . 60%, швидкість повітря - 0 ... 0,5 м/с , вміст СО не більше 

20 мг/м3, а Si02 - не більше 10 мг/м3 , граничний рівень шуму на місці машиніста не 
повинен перевищувати 85 дБ. 

1.7. Система машин для комплексної механізації будівництва 
Сучасне будівельне виробництво характеризується різноманіттям технологічних 

процесів і засобів механізації, що використовуються для їх виконання. Кількість сто

рінок у будівельний комплекс основних видів загально будівельних та спеціальних 

робіт становить кілька десятків. До складу цих робіт включаються технологічні проце

си, характер і структура яких змінюються в залежності від виду споруджуваних буди
нків (споруд), обсягу робіт, реrіональних умов і т.п. , Тільки по загальнобудівельним 

роботам номенклатура технологічНих процесів включає більше 4 тис. операцій . Для їх 
виконання використовується понад 900 типорозмірів засобів механізації (машин, тран
спортних засобів, ручних машин), а з урахуванням використання одного і того ж типо

розміру номенклатура використовуваних засобів механізації наближається до 2000. 
Визначення необхідних параметрів мапшн, вибір і формування комплектів машин, 

визначення раціональної (оптимальноі) структури парків машин, а також кращих тех

нічних рішень, що забезпечують перспективний розвиток засобів механізації, предста

вляють складні техніко-економічні завдання. 

Вирішення цих завдань повинно здійснюватися на такому рівні, щоб виключити 

або звести до мінімуму випадкові, малоефективні рішення, здатні істотно знизити по

казники ефективності будівельного виробництва. Все це обумовтоє принципово но

вий, системний підхід до вирішення питань механізації будівництва. 

Формою такого підходу є створення систем машин для комплексної механізації те

хнолоrічних операцій і процесів у будівництві . 
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Система машин в будівництві - це змінюєма в часі оптимальна сукуrrnість засобів 

механізації, зібраних в певній технологічній послідовності для виконаІПІЯ будівельно

монтажних робіт індустріальними методами. Система машин заснована на взаємо

пов'язаних технологічних комплектах засобів механізації, номенклатурі та парку ма

шин, що забезпечують виконаІПІЯ операцій і виробничих процесів на об 'єктах. Систе

ма машин змінюється реrулярно по мірі змін, що відбуваються в проектно

технологічних рішеІПІЯХ будівельних об'єктів, в умовах розвитку будівельної техніки і 

т.д. 

Систему машин розробляють для промислового, житлового, культурно-побутового, 

енергетичного, транспортного будівництва та будівництва магістральних трубопрово

дів, а також реконструкції промислових підприємств. Вона охоптоє такі види будіве

льних робіт: земляні та буровибухові, пальові, бетонні та сталебетонні роботи, монтаж 

будівельних конструкцій і технологічного обладнання, влаштування підлоги, покріве

льні, оздобmовальні, вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи, улаштуваІПІЯ 

основи і покриттів автомобільних доріг, будівництво залізниць, прокладаІПІЯ магістра

льних трубопроводів. 

Система машин вкточає перелік технологічних операцій і технологічних комплек

сів засобів механізації окремих видів будівельно-монтажних робіт, номенклатуру що 

знаходиться у виробництві будівельної техніки, дані про необхідність їі модернізації та 

заміни новими моделями,основні техніко-експлуатаційні характеристики машин на 

кожній технологічній операції. , 
Система машин для будівництва є динамічною системою, що змінюється залежно 

від низки факторів будівельного виробництва до числа яких належать: зміна об 'ємно

планувальних і конструктивних рішень будівель і споруд; зміна властивостей будіве

льних матеріалів і поява нових їх видів; зміна фізичних обсягів та характеру будівель

но-монтажних робіт; розвиток і вдосконалеІПІЯ технології будівельних робіт, поява но

вих технологій; зміну територіально-кліматичного розміщення об'єктів, що будуються 

та інших регіональних умов будівництва; розвиток і вдосконалеІПІЯ конструктивних 

рішень засобів механізації, поява засобів механізації, заснованих на нових принципах 

дії. 

В основу системи машин покладені такі загальні напрями вдосконалеІПІЯ і розвитку 

технології і механізації будівництва: розвиток технологічних процесів, побудованих на 

індустріальній основі і відповідають принципам комплексно-механізованого виробни

цтва робіт; застосуваІПІЯ технологічних процесів, що прискорюють виробничий цикл, 

що забезпечують швидкісне будівництво; створеІПІЯ технологічних процесів і засобів 

механізації, необхідних для індустріально-мобільного будівництва; завершеІПІЯ ком

плексної механізації окремих видів будівельних робіт, перехід до комплексної механі

зації зведеІПІЯ об 'єктів у цілому, використання найбільш ефективних способів механі

зації; технічне переозброєІПІЯ парку машин в будівництві на основі застосуваІПІЯ най

більш прогресивних видів будівельної техніки . 

У системі машин використовують засоби механізації, які серійно випускаються; 

машини, ще перебувають у стадії освоєння; нові машини, створеІПІЯ яких для перспек

тивних будівельних об'єктів, технологічно необхідно, технічно реально і економічно 

доцільно. Машини застарілих конструкції, зняті з виробництва або з минулим термі-
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ном служби, наявні в парках будівельних організацій, до системи машин не включа

ють як технологічно необrрунтовані, а значить і непотрібні. 

Технологічні комплекти машин складають на основі схем комплексної механізації в 

залежності від технологічних характеристик будівельних процесів і типорозмірів від

повідних їм проrресивних, існуючих або нових (відсутніх) засобів механізації. Техно

логічну характеристику представляють у вигляді сукупності ознак (параметрів), що 

характеризують в процесі даного виду робіт конструктивні елементи з урахуванням 

умов виробництва робіт, однозначно визначають на основі технологічних обмежень 

або техніко-економічних оцінок тип і типорозмір машин, за допомогою яких вони мо

жуть бути виконані. 

Кожен вид будівельно-монтажних робіт може бути оцінений певною сукупністю . . . . 
технолопчних характеристик, що утворюють єдину технолопчну основу для всІХ ПІД-

галузей будівництва та будівельного комплексу. 

Технологічні характеристики складаються для базового рівня і двох наступних го

ризонтІВ. 

Технологічні характеристики складають з урахуванням найбільш проrресивних те

хнологічних схем і засобів механізації будівельних процесів, які застосовуються в да

ний час. 

ТехнолоІjчні характеристики виявляють, орієнтуючись на механізацію основних 

будівельно-монтажних робіт. На сучасному рівні проrресу технології будівництва та 

, розвитку будівельної техніки роботи вважаються комплексно-механізованими, якщо 
. . . 

за допомогою машин виконуються наступнІ, вхІДН них процеси: 

);> земляні роботи - розпушування, відривання, навантаження на транспорт, транс

портування, вивантаження; зачистка і планування rрунту, ущільнення; спору

дження приямків; безтраншейна прокладка комунікацій; виконання земляних 

споруд методом "стіна в rрунті" і т.п.; 

);> приготування бетонної суміші і розчину - вивантаження їх на складах, внутріш

ньоскладські переміщення, подача в вантажні пристрої (бункери), дозування, за

вантаження бетонозмішувачів і розчинозмішувачів, перемішування матеріалів, 

подача їх в транспортні засоби; 

);> бетонні та сталебетонні роботи - транспортування бетонної суміші, бетонних 

блоків, елементів опалубки і арматури від місця їх виготовлення до бетонованої 

споруди (конструкції) і в їі межах; установка (монтаж) елементів опалубки і ар

матури; подача, укладання, розподіл і ущільнення бетонної суміші; 

);> монтаж конструкцій та комплексно-блочних пристроїв - завантаження їх на тра

нспорт і доставка їх до місця монтажу; вивантаження; укрупнена зборка; устано

вка і монтаж з досягненням необхідної точності; 

);> штукатурні роботи -транспортування розчину; переробка його на будмайданчи

ку; подання до робочого місця, нанесення, розрівнювання і затирання; 

);> малярні роботи - доопрацювання шпаклювальних і фарбувальних складів на бу

дмайданчику; подання на робоче місце і нанесення на поверхні, що фарбуються; 

);> вантажно-розвантажувальні роботи - навантаження конструкцій і матеріалів; 

транспортування їх; контейнеризація і пакетування на базі комплектації; виван

таження (включаючи проміжні перевантаження); внутрішньоскладські перемі

щення вантажів; підйом і подача їх до робочого місця. 
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Поряд з технологічними характеристиками, що вкточають типи і типорозміри ма

шин, виявляють процеси та операції, які виконуються, як правило, вручну або малое

фективними засобами механізації і для них створення нових засобів механізації пред

ставляється недоцільним. Такі процеси та операції повинні ліквідуватися або за раху

нок змін конструктивних рішень будівель і споруд (підвищення заводської готовності 

виробів, їх укрупнення, вдосконалення з'єднань елементів і т . п . ) , або за рахунок зміни 

технології будівельного виробництва, а також шляхом перенесення ручних операцій з 

будівельного майданчика в заводські умови. 

При розробці технологічних комплексів засобів механізації в системі машин, приз

начених для реконструкції, враховуються такі їі особливості: у зонах робіт діє техно

логічне обладнання, яке необхідно захистити від технологічних процесів будівництва; 
о • • • 

вІдпоВІдно пщвищуються вимоги до охорони пращ та навколишнього середовища; на 

деяких виробництвах враховується можливість пожеж і вибухів; обмежується переве

зення великогабаритних і довгомірних вантажів; можливе тимчасове припинення бу

дівельних робіт у зв'язку із здійсненням технологічних процесів на діючому підприєм

стві, частіше, ніж при новому будівництві, застосовуються закриті способи прокладан

ня комунікацій; обмежується застосування великогабаритних будівельних машин все

редині приміщень, тобто використовуються засоби малої механізації; обмежуються 

або взагалі викточаються підривання, забивання та віброзанурення паль, ущільнення 

rрунту трамбуючими плитами, зварювання та ін; виконуються великі роботи з розби

рання будівель, демонтажу, підсrленню і заміні конструкцій. 

Робота машин всередині цехів не повинна погіршувати повітряне середовище, тому 

машини, як правило, повинні мати електричний привід. Щоб зберегти в цехах покрит

тя доріг, майданчиків, підлоги, рекомендується використовувати пневмоколісні маши

ни. При реконструкції потрібно застосовувати переважно мобільні та маневрені засоби 

механізації, швидко перекладаємііз транспортного в робочий стан, що вимагають мі

німального часу на розбирання, складання і заміну робочого обладнання, а також уні

версальні машини з відносно невеликою масою і габаритами, з телескопічним робо

чим обладнанням. Найбільш ефективні в умовах реконструкції одноківшеві гідравліч

ні екскаватори, обладнані гідромолотами, важільно-кліщовими захватами, призначе

ними для руйнування конструкцій (вкточаючи сталебетонні та металеві); крани на ко

роткобазовому шасі з телескопічними стрілами; одноковшеві універсальні пневмоко

лісні навантажувачі ; малогабаритні землерийно-транспортні машини; пневмопробій

ники; мотовізки; вишки з електро- та гідроприводом; гідравлічний механізований ін

струмент. 

Практика реконструкції показує, що індивідуальність рішень, особливості прова

дЖення робіт і невеликий їх обсяг вимагають формування комплекту машин з великої 

номенклатури засобів механізації. 

Цілі і завдання будівництва об'єктів в особливих регіональних умовах також вису

вають додаткові вимоги до технологічних комплексів при формуванні системи машин. 

Виконання будівельно-монтажних робіт відповідними машинами виявляє техноло

гічні комплекти машин, що забезпечують комплексну механізацію будівництва. Однак 
• о • о • 

для цього можна використовувати кшька варшнпв комплеКТІв машин з рІзними веду-

чими або допоміжними машинами. 
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Вибір комплектів машин для системи мarшrn здійснюється у два етапи. На першому 

етапі вибираються комплекти мarшrn з технологічної точки зору. У залежності від тех

нологічної характеристики будівельного процесу (виду і обсягу робіт, об 'ємно

планувальних і конструктивних рішень об 'єкта або його частини, технологічної струк

тури процесу) і технології виробництва робіт визначаються технічні параметри основ

них мarшrn, їх типи і типорозміри, а також склад технологічно необхідних допоміжних 

мarшrn, їх пmи і типорозміри. У результаті виявляється кілька варіантів комплектів 

техніки з відповідними типами і типорозмірами провідних і допоміжних мarшrn. На 
о • о о • 

першому еташ можна використовувати 1 типорозм1рю комплекти мarшrn, що мІстяться 
в технологічних картах, схемах комплексної механізації, проектах виробництва робіт, 

матеріалах атестації технологій. На другому етапі з кількох технологічно прийнятних 

варіантів комплектів машин вибирають оптимальний на основі порівняльної техніко

економічної оцінки з урахуванням областей ефективного застосування техніки. 

ДrІя техніко-економічної оцінки використовується система показників - основних і 

додаткових. До основних показників відносяться собівартість і працемісткість одиниці 

продукції, одержуваної в результаті механізованого процесу, тривалість виконання ро

біт, термін окупності капіталовкладень на придбання машин; до додаткових - питомі 

показtrnки..витрати енергоресурсів і умовної витрати металу на одиницю продуктивно

сті комплекту мarшrn . Необхідно виключити варіанти, що викликають підвищені ви

трати енергії на будмайданчику. Якщо застосування будь-якого варіанту комплектів 

мarшrn впливає на обсяги або структуру робіт, витрати матеріалів та інші показники, 

це необхідно враховувати . .. 
У ряді випадків варіанти комплектів мarшrn відрізняються собівартістю одиниці 

продукції і капітальними витратами. Один з них може мати меншу собівартість, але 

вимагає великих капітальних витрат, інший - навпаки. У цьому випадку основним 

економічним критерієм вибору оптимального варіанту комплекту машин служить по

казник приведених витрат. Якщо за одним з варіантів приведені витрати виявляться 

мінімальними, а працемісткість робіт велика, то вибирають комплект залежно від кон

кретних умов будівництва (стислі терміни, брак робочої сили та ін.). Перевага відда

ється варіанту з кращим показником працемісткості, хоча вrn 1 поступається іншим ва

ріантам за приведеними витратами . Якщо вибрані комплекти мarшrn відрізняються 

тільки основними маrшrnами, а допоміжні машини однакові, то техніко-економічні ро

зрахунки проводяться тільки за основними маrшrnами. При різних типах (типорозмі

рах) основних і допоміжних мarшrn розрахунки виробляються по всьому комплекту. 

ДrІя спрощення і прискорення розрахунків доцільно використовувати відповідні еко

номіко-математичні моделі і програми, реалізовані за допомогою ЕОМ. Економічна 

ефективність обраного комплекту мarшrn визначається різницею приведених витрат по 

еталонному і прийнятому варіанту. За еталонний варіант зазвичай приймають най

більш широко застосовуваний для даного випадку спосіб механізації (комплект мa

rшrn) . 

Таким чином встановлюють типорозміри комплектів мarшrn, які за технічними мо

жливостями і показниками ефективності найбільш відповідають технології індустріа

льних будівельних процесів. Ряди цієї прогресивної техніки включаються в систему 

машин і використовуються для складання зведеної номенклатури будівельної техніки . 

У зведену номенклатуру входять машини, установки та устаткування загальнобудіве-
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льного та спеціального призначення, автотранспортні засоби і засоби забезпечення те

хнічної експлуатації будівельних мапшн, що серійно виготовляються або розробля

ються і рекомеНдовані до розробки та освоєння будівельними чи машинобудівними 

підприємствами . Засоби механізації і автотранспорту групуються за технологічними і 

конструктивними ознаками і типорозмірної градації. Для кожного типорозміру наве

дені головний і основні параметри, модель (якщо їй присвоєно індекс), тип базової 

машини або ходового пристрою, стан виробницrва (виготовляється, розробляється, 

замінюється на нову), міністерство (відомство)- виготовлювач. 

При освоєнні нових машин з встановленого ряду типорозмірів отримують рішення 

про розширення виробництва машини і мобільні машин на пневмоколісному ходу, 
універсальні машини багатоцільового призначення, машин для техНологічних проце
сів, що виконуються вручну, а також значний розвиток для номенклатури маІІШн -
опоряджувальних робіт, монолітного житлового будівництва і інІІШх видів ефектив

них машин. 

Серед землерийних машин випереджаючий розвиток повинні отримати землерий

но-транспортні машини і машини безперервної дії, у тому числі самохідні великован

тажні скрепери з ковшами місткістю 15 і 25 м, бульдозери на тракторах класу тяги 15 т 
і більше, роторні багатоковшеві екскаватори. 

У групі екскаваторів настає випереджувальне виробницгво екскаваторів з ковшами 

місткістю 1-2,5 м і машин з гідравлічним приводом. 

Багато заходів спрямовано н~ істотну зміну структури виробницrва будівельних 

кранів шляхом освоєння і впровадження самохідних стрілових кранів на спеціальних 

шасі автомобільного типу вантажопідйомністю 25 - 1 ОО т, збільшення частки пневмо

колісних і гусеничних кранів вантажопідйомністю 40 т і більше. 

У групі баштових кранів перевагу віддано випуску кранів вантажопідйомністю 1 От 
і більше. 

З метою розвитку не кранового способу укладання бетонної суміші передбачається 

освоєння і впровадження гідравлічних бетононасосів (на автомобільному ходу, причі

пних і стаціонарних), а також бетоноукладачів. 

У досконалення парку одноківшових універсальних навантажувачів має Й1И за ра

хунок машин великої вантажопідйомності (4-10 ті більше). 
Повинно отримати прискорення освоєння рейкових вантажопасажирських підйом

НИКІВ 1 вантажних підйомників з великою висотою підйому. 

У групі опоряджувальних мапшн основну увагу звернено на комплектну поставку 

засобів механізації у вигляді ефективних типів штукатурних і малярських станцій, 

машин і устаткування для іНдустріальних методів опорядження. Передбачено ком

плект машин для механізації робіт при влаштуванні рулонних і мастикових покрівель. 

З урахуванням регіональних умов будівницrва пред'являються підвищені вимоги 

до інтенсифікації освоєння ряду типорозмірів машин (екскаваторів, кранів, бульдозе

рів та ін .) в північному і південному виконаннях. 

У частині засобів автомобільного транспорту на перше місце висунуто питання ро

зширення номенклатури та збільшення частки спеціалізованих автотранспортних за

собів (панелевози, фермовози, автоцементовози, саморозвантажні маніпулятори). 

Значний розвиток намічено по групі ручних машин з електричним і гідравлічним 

приводом. 
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Впровадження системи машин дозволяє вирішувати в будівельному комплексі на

ступнІ завдання: 

)> завершення комплексної механізації всіх основних будівельних робіт;широке 

впровадження механізації на допоміжних роботах, забезпечення поступового пе

реходу від комплексної механізації окремих видів робіт до комплексної механі
зації зведення об 'єктів у цілому і цілих видів будівництва; 

)> впровадження в практику будівництва прогресивних технологій, що базуються 

на індустріальних методах і сучасних високопродуктивних машинах; 
)> механізацію процесів, виконуваних вручну; 

)> вдосконалення структури парку машин у будівництві з метою максимального 

наближення їі до вимог будівельного виробництва; 

)> забезпечення стійкої роботи підрозділів механізації будівельно-монтажних підп

риємств у нових умовах господарювання. 

1.8. Продуктивність будівельної машини 
Продуктивність є найважливішою вихідною характеристикою будівельної машини. 

Її визначають кількістю продукції, виробленої машиною в одиницю часу. 
Підвищення ефективності будівельного виробництва забезпечується подальшим 

витісненням ручних процесів, підвищенням продуктивності засобів механізації й удо
сконалення технологічних процесів, пов'язаних із новими машинами та з організацією 

робіт, що забезпечує найкраще використання цщ машин. 

При наявності у процесі ведучої машини, яка визначає темп роботи комплекту (на

приклад, екскаватор у комплексі "Екскаватор - транспорт - укладання - ущільнення"), 

ув'язка машин комплекту повинна забезпечити найвищу за даних умів продуктивність 

ведучої машини. 

Високому рівню виробничих процесів має відповідати також висока за рівнем і по

стійно вдосконалювана організація різних управлінських робіт (оперативніше керу

вання виробництвом, планування, диспетчеризація, облік тощо). Основним техніко-. . . 
економІчнІМ показником є продуктивНІсть машини. 

Продуктивністю машин називається кількість продукції, виражена у відповідних 

одиницях виміру, який машина виробляє чи може виробляти за одиницю часу (годину, 

зміну, рік) в визначених експлуатаційних умовах. Розрізняють три категорії продукти

вності машини: конструктивну, технічну та експлуатаційну. 

Конструктивну розрахункову продуктивність визначають на стадії проведення нау

ково-дослідних робіт та ескізного проектування машини для попередньої оцінки при

йнятого конєтруктивного виконання. При розрахунку конструктивної продуктивності 

враховують, в основному, технічні можливості, закладені в конструкцію машини: па

раметри робочих органів, потужність силової установки, швидкість руху робочих ор

ганів, показники мобільності. Умови роботи машиніста приймають постійними і вра

ховують зручність конструкції машини для ії технічного обслуговування і ремонту, 

можливі технологічні і організаційні перерви в роботі машини. Під розрахунковою 

(теоретичною, конструктивною) продуктивністю Птеор розуміють продуктивність за 1 
рік безперервної роботи при розрахункових швидкостях робочих рухів, розрахункових 

навантаженнях на робочому органі і розрахункових умовах роботи. 
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