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ВСТУП
Дана розрахунково-графічна робота являє собою проект виконання робіт
(ПВР) на внутрішні системи опалення, вентиляції й кондиціювання повітря.
Розроблювана розрахунково-графічна робота складається із двох частин
розрахункової й графічної:
а) До складу розрахункової частини входить:
- розрахунок трудомісткості виконуваних робіт;
- розрахунок тривалості будівництва;
- розрахунок кваліфікаційного й кількісного складу робітників.
- розрахунок майданчиків під склади устаткування й матеріалів;
- розрахунок потреби в електроенергії й воді;
- розрахунок потреби в машинах, механізмах, пристосуваннях і оснащенні.
- розрахунок коефіцієнтів для графіка руху робітників;
- розрахунок комплектувальної відомості для системи вентиляції;
- розробка технологічної карти на монтаж устаткування;
- розрахунок техніко-економічних показників проекту виконання робіт;
- рішення по техніці безпеки й охороні праці.
б) До складу графічної частини входить, аркуш (формат А-1) на якому
наведені (приклад дивись додаток Б.1):
- приклад будгенплану споруджуваного будинку з нанесеними майданчиками під
склади опалювально-вентиляційного устаткування (М 1:500);
- календарний план провадження робіт і графік руху робітників (в зручному
масштабі);
- технологічна карта на монтаж устаткування устаткування за завданням.
ВИБІР ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
Вихідні дані для виконання розрахунково-графічної роботи визначаються
студентом самостійно з методичних вказівок по номеру залікової книжки в
наступній послідовності:
1.
Номенклатура та обсяги робіт приймаються по 2 останнім цифрам
залікової книжки по додатку А.1.
2.
Технологічна карта по сумі 2 останніх цифр залікової книжки по
додатку А.1.
3.
Номер будгенплану будинку - остання цифра залікової книжки (плани
зображені в масштабі 1:400) по додатку А.2.
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1. БУДІВЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
Будівельний генеральний план на зведення об'єкта розробляється
генеральним підрядником, а субпідрядники розробляється індивідуальні
будпланы на окремі види робіт.
На будівельному генеральному плані показується межа монтажної зони,
тимчасові споруди, підкранові колії, тимчасові дороги й площадки для установки
крану, місце введення тепла, води, газу. Траншеї для введення й випуску мереж з
будинку до одного колодязя.
Постійні й тимчасові підземні й повітряні мережі.
Розташування знаків разбивчої геодезичної основи. Проходи в будинки й
спорудження. Перехід через траншею. Площадки й приміщення для складування
устаткування. Адміністративні й санітарно-побутові приміщення. Зони виконання
робіт і небезпечні зони. Площадки укрупнювального складання встаткування.
Рішення по виробництву робот повинні прийматись з таким розрахунком, щоб
виконання календарного плану забезпечувалося без створення перешкод для всіх
організацій і ділянок будівництва. Ширина проїзної частини доріг і під'їзду до
будинку не менше 3,5 м при однорядному русі, зустрічне - 7 м радіуси
дорівнюють 12-18 м (повороти). Майданчики для складування варто
розташовувати в зоні дії крану. Побутові приміщення монтажників доцільно
розміщати в загальній групі з іншими учасниками будівництва.
1.1 Розрахунок майданчиків під склади
Розмір складських майданчиків приймається з урахуванням запасу матеріалів,
що гарантує безперебійний монтаж систем ТГПіВ
Запас матеріалів на майданчиках на прикладі повітропроводів визначається по
формулі:
QN

,
(1.1)
Tзаг.
де Q – обсяг монтажних робіт, м2;
N – запас повітропроводів N = 0,5×Tпов.,
Tзаг. – тривалість робіт з опалення й вентиляції.
Розмір складської площадки визначається по формулі:

F  (1  kq ) 

P
,
q

(1.2)

де q = 6 м2 повітропроводів – середнє навантаження на 1 м2 складській площі.
Кg = 0,5 коефіцієнт, що враховує додаткову площу складської території на
проїзди, проходи, завантаження повітропроводів.
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При складуванні й зберіганні заготівель на придбаних складських площадках
необхідно дотримувати наступних вимог:
а) повітропроводи круглого перетину потрібно укладати вертикально;
б) повітропроводи прямокутного перетину можна укладати в штабелі, прямі
ділянки висотою не більше 2,7 м ; фасонні частини не більше 2-х метрів.
в) повітропроводи укладають у штабелі з урахуванням послідовності
монтажу. Штабель забезпечують відповідними покажчиками. Між штабелями
необхідно залишати прохід шириною 1 м. Через кожні 3 штабелі повинні бути
влаштовані проїзди для транспорту.
2. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
У складі розрахунково-графічної роботи розробляється календарний план
виробництва монтажних робіт з опалення й вентиляції.

Рис. 2.1. Типова форма календарного плану виконання робіт
Вихідними даними для розробки календарного плану виконання робіт є:
строки виконання робіт, технологія робіт, обсяги й трудомісткість робіт,
чисельний і професійний склад робітників, сполучений графік виробництва різних
видів робіт на об'єкті.
Календарний план виконання робіт розробляється за формою встановленою
ДБН А.3.1-5-16. «Організація будівельного виробництва» див. рис. 2.1.
Приклад календарного плану виконання робіт наведений у таблиці 2.1;
Витрати праці на основні роботи визначаються по ДБН:
 ДСТУ Б Д.2.2-16:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні
роботи. Трубопроводи внутрішні».
 ДСТУ Б Д.2.2-18:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні
роботи. Опалення – внутрішнє обладнання».
 ДСТУ Б Д.2.2-20:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні
роботи. Вентиляція та кондиціювання повітря».
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Таблиця 2.1.

Найменування, одиниці виміру й обсяги робіт (стовпці 2, 4, 5 див. табл. 1)
заносяться в календарний план із завдання по додатку А згідно 2 останніх цифр
залікової книжки.
Обґрунтування по ДБН, витрати праці на виконання кожного виду робіт і
середній розряд робіт визначаються по відповідному збірнику ДБН і заносяться в
календарний план (стовпці 1, 3, 6), причому значення трудомісткості прийняті по
ДБН у чол.-год., необхідно перевести в чол.-дн., по співвідношенню:
Тр = ТрДБН (чол.-год.)/8, чол.-дн.,

(2.1)

Приклад 1: Витрати праці на прокладку 100 м2 повітропроводів з листової
сталі класу Н (нормальні), згідно ДБН Д. 2.2-20-99. [5], позиція 20-1-1,
становлять 261,8люд-годину., тоді в чел-дн. трудомісткість буде дорівнює
Трн = ТрДБН (люд-година.)/8= 261,8/8=32,7люд-дн.
Чисельність робочих N, яких варто запланувати для виконання монтажних
робіт визначається по формулі
N

Трн  100
, люд.
t  ПТ

(2.2)

де Трн – нормативна трудомісткість робіт (стовпець 6), чол.-дн; t – тривалість
робіт, дн. (установлюється по договорах підряду або виконання робіт); ПТ –
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продуктивність праці (приймається в межах 103-107% з таким розрахунком, щоб
середня чисельність робочих рівнялася цілому числу).
Приклад 2: Визначити чисельність робочих для монтажу повітропроводів в
обсязі 100 м2 (див. приклад 1) протягом 4 днів:
N

Трн  100 32,7  100

 7,79 чел.
t  ПТ
4  105

(2.3)

Для виконання монтажу 100 м2 повітропроводів приймаємо ланку 8 чоловік, тоді
фактична продуктивність буде дорівнює:
ПТ 

Трн  100 32,7  100

 102,2 %
N t
8 4

(2.4)

Примітка: Фактична продуктивність праці може прийматися в межах від
95-115 % залежно від виду робіт і графіка руху робочих.
Професійний склад робочих повинен відбивати специфіку виконуваних робіт.
Критерієм визначальну кваліфікацію робочих є середній розряд ланки (Рср ), що
повинен бути не нижче середнього розряду даного виду робіт (Р΄ср)певного по
ДБН. При цьому повинне дотримуватися співвідношення Рср  Р΄ср . Перевищення
середнього розряду робочих над середнім розрядом робіт не повинне бути більше
0,1-0,3. Це пов'язане з тим, що при недостатньому рівні кваліфікації робочих не
можна розраховувати на своєчасне і якісне виконання робіт, а у випадку істотного
перевищення середнього розряду робочих стосовно середнього розряду робіт
збільшуються витрати на заробітну плату.
Середній розряд робочих визначається по формулі:
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Рср 

 (P  N )
i 1

i

i

,

n

N
n 1

(2.5)

i

де Pi =1-6 – розряди робочих, передбачені тарифною сіткою; Ni – кількість
робочих даного розряду розглянутої ланки (бригади);
Приклад 3: Для бригади чисельністю 8 чоловік (див. приклад 1, 2), що виконує
роботи з монтажу повітропроводів, при середньому розряді робіт 3,2
професійно-кваліфікаційний состав робочих з урахуванням розподілу
трудомісткості робіт з розрядів може бути представлений у такий спосіб
(табл. 2.2)
Таблиця.2.2 Розподіл робочих по розрядах
Розряд
Професія
Усього
робочих
2
3
4
5
6
Монтажник
систем
3
2
1
1
1
8
вентиляції
8

У розглянутому прикладі середній розряд робочих буде дорівнює:
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Рср 

 (P  N )
i 1

i

i



n

N
n 1

(2  3  3  2  4  1  5  1  6  1)
 3,5,
2  3 111

i

що відповідає умові сформульованому вище.
Стовпець «Трудомісткість робіт із плану» варто заповнювати з обліком
прийнятої в розрахунках продуктивності праці (стовпець 7). Ця графа звичайно
заповнюється з розробкою правою «графічною» частиною календарного плану
(стовпці 10, 11).
Якщо в результаті розрахунків з'являються неповні робочі зміни, то можливі
наступні рішення:
1. Скорочення тривалості робіт до найближчої повної робочої зміни. При цьому
збільшення норм виробітку не повинне перевищувати 115%, якщо воно не
підкріплено додатковими розрахунками.
2. Продовження тривалості робіт до найближчої повної робочої зміни
(наступного дня). Це припустимо за умови, якщо планова продуктивність праці
не буде менше 100%, тобто планові трудовитрати не виявляться більше
нормативних.
3. Зміна чисельності ланки на одному з етапів роботи, найчастіше це робиться на
початковому або заключному етапах, коли 1-2 робочих або закінчують роботи
на попередньому об'єкті (виді робіт), або переводяться на іншу роботу,
заплановану для даної ланки робочих. Однак робота одинаків повинна бути
зведена до мінімуму, оскільки більшість виробничих операцій припускає
участь кількох людей. Крім того, одиночні робітники вимагають підвищеного
контролю з боку бригадирів і інженерно-технічних працівників.
4. Поряд зі строками робіт визначальним параметром є мінімально припустима
чисельність робочих, зазначена в ЕНіР для виконання даного виду робіт
(технологічної операції). Якщо ланка робочих рекомендованої чисельності, що,
при плановій трудомісткості робіт виконає необхідний обсяг робіт за проміжок
часу, що влаштовує виконавця робіт, то можна цим і обмежиться. Якщо
тривалість робіт перевищить установлені строки, то чисельність робочих у
даній ланці варто збільшити.
Приклад 4. Перевірити відповідність бригади виконуючої роботи з монтажу
повітропроводів, (див. приклад №3), мінімально припустимим вимогам по
чисельності й кваліфікації робочих, зазначеним в ЕНіР для виконання даного виду
робіт.
Згідно «ЕНіР на будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи».
Збірник Е10. Спорудження систем вентиляції, кондиціювання повітря,
пневмотранспорту й аспірації. Розділ 2. Монтаж вентиляційних систем і
деталей з листової сталі. § Е10-5. Прямі й фасонні частини повітропроводів
укрупненими блоками [4].
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Мінімальний склад ланки для виконання даної роботи представлений у такий
спосіб:
Монтажник систем вентиляції
5 розряд
1
"
4 розряд
1
"
3 розряд
1
"
2 розряд
1
Визначимо за який час дана ланка виконає необхідний обсяг роботи із
трудомісткістю 32,7 чол.-дн. ( см. приклад №1, №2) по формулі:
t

Трн  100 32,7  100

 8 днів
N  ПТ
4  102,2

(2.6)

Отримана тривалість виконання робіт 8 днів не укладається в необхідний
графік (робота повинна бути виконана за 4 дні), тому чисельність робочих
необхідно збільшити в такий спосіб:
- ланка що рекомендує ЕНіР (базове) збільшується за рахунок включення в
нього робочих (різних розрядів) так, щоб середній розряд отриманого
(збільшеного) ланки був не нижче чим вимагає ДБН для даного виду робіт;
- отримана ланка (бригада) повинна виконати плановані роботи в строк
виробника, що влаштовує, робіт (у даному прикладі 4 дні).
Складемо порівняльну таблицю для ланки по ЕНіР (базового) і обраного
(збільшеного) ланки.
Таблиця 2.3
Монтажник систем вентиляції
По ЕНіР
З розрахунку
ДБН
6 розряду
1
5 розряду
1
1
4 розряду
1
1
3 розряду
1
2
2 розряду
1
3
Усього
4 чол.
8 чол.
Середній розряд
3,5
3,5
3,2
Висновок: Обрана бригада складається з 8 чоловік відповідає вимогам ЕНіР і
ДБН по своєму кількісному й професійно-кваліфікаційному складі й може
виконати роботу в необхідний строк 4 дні.
У графі «Склад бригади (ланки)» вказується кількість робочих і їхні
кваліфікаційні розряди по кожному рядку таблиці.
Після заповнення частини календарного плану виробляється підсумовування
кількості робочих, зайнятих на виробництві в кожний з робочих днів. Сумарні
трудовитрати по правій частині календарного плану (чол.-дн.) повинні
відповідати плановим (див. рис.1). Якщо планові трудовитрати змінилися
стосовно первісних, то слід уточнити продуктивність праці й середню чисельність
робочих.
Приклад 5. Визначити кількість робочих зайнятих на монтажі систем ОВ і
зрівняти планову трудомісткість по лівій і правій частинах календарного плану.
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Згідно наведеного фрагмента календарного плану роботи виконуються 2
бригадами:
1. Повітропроводи систем вентиляції монтує - бригада монтажників систем
вентиляції з 8 чіл., роботи проводяться протягом 4 днів планова трудомісткість
становить 32,7 чол.-дн. Фактична трудомісткість даного виду робіт із правої
частини календарного плану становить:
Трф = NnПТ = 841,022= 32,71  32,7 чол.-дн.
де N - кількість робочих,чол.; n - кількість днів; ПТ - продуктивність праці, %,
(у частках від одиниці).
2. Чавунні секційні радіатори системи опалення монтує бригада
монтажників внутрішніх санітарно-технічних систем і встаткування з 7 чіл.,
роботи проводяться протягом 4 днів планова трудомісткість становить 27,8
чіл.-дн. Фактична трудомісткість даного виду робіт із правої частини
календарного плану становить:
Трф = NnПТ = 741= 28  27,8 чол.-дн.
Загальна фактична трудомісткість по правій частині календарного плану
складе:

Трф =32,71+28= 60,71 чол.-дн.
Загальна планова трудомісткість складе:

Трпл =32,7+27,8= 60,5 чол.-дн.
Тоді Трф =60,71 чол.-дн.  Трпл= 60,5 чол.-дн., що припустимо.
При складанні календарного плану необхідно дотримувати наступної
послідовності операцій:
- монтаж вентиляційних систем, як правило, потрібно починати з установки
встаткування, що повинне бути завезене на об'єкт замовником відповідно до
графіка поставки.
- кондиціонери на оцінці 0,00 монтувати за допомогою козлового пристрою.
При монтажі секцій кондиціонерів і іншого вентиляційного встаткування
необхідно керуватися Типовими технологічними картами серії 900-04-1: монтаж
металевих кондиціонерів; монтаж відцентрових вентиляторів на клиноремінній
передачі; монтаж дахових електровентиляторів.
- повітропроводи варто монтувати укрупненими вузлам, керуючись вказівками
Типових технологічних карт серії ТТК-7.05.01: монтаж горизонтальних
повітропроводів; монтаж вертикальних повітропроводів у будинку методом
«нарощування знизу».
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- засобу кріплення повітропроводів і такелажні пристосування потрібно
встановлювати до початку монтажу, використовуючи для цього інвентарні
пересувні монтажні вишки, підмости й сходи.
2.1 Графік руху робітників
Графік руху робочих розробляється на підставі календарного плану виконання
робіт. На рис. 2а наведений графік руху робочих за даними табл.
Форма графіка може бути різна. На кількісний і професійний склад робочих
можуть впливати наступні фактори:
 технологія виконання окремих виробничих операцій;
 строки виконання робіт, обумовлені контрактами погодженої з
генпідрядником черговістю здачі під монтаж елементів будинків, споруджень
і окремих приміщень;
 метод організації робіт;
 графік поставки встаткування замовником;
 графік комплектації об'єкта матеріалами, виробами монтажними заготівлями;
 календарний план організації робіт на групі об'єктів, що включають
розглянутий об'єкт;
На рис. 2 наведені найпоширеніші графіки руху робочих, які відображають
вплив зазначених факторів.

Рис. 2.2 Загальний вид графіків руху робочих
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2.2. Оцінка якості розробки графіка руху робочих
У розрахунково-графічній роботі необхідно зробити оцінку якості розробки
графіка руху робочих.
Графік руху робочих оцінюється двома показниками: коефіцієнтом К 1
нерівномірності зміни робочих кадрів по їхній кількості й коефіцієнту К 2
нерівномірності розподілу трудомісткості робіт.
Коефіцієнт нерівномірності зміни робочих кадрів по їхній кількості
знаходимо по формулі:
К1 

N ср

а,

N макс

N ср 

Qo
T

(2.6)

де N ср  середня кількість робочих;
N макс  максимальна кількість робочих;
Qo - загальна трудомісткість робіт;

Т – тривалість робіт.
Коефіцієнт нерівномірності трудомісткості робіт визначаємо як відношення
трудомісткості, розташованої на графіку вище за середнє кількості робочих, до
загальної трудомісткості по формулі:
К2 

Qизб
Qo

(2.7)

де Qизб  трудомісткість, що перебуває вище лінії середньої кількості робочих.
Qo - загальна трудомісткість робіт.

Необхідно, щоб дотримувалася умова К1  1, а К 2  0 .
2.3. Зведений графік потреби в робочих кадрах
На підставі календарного плану й графіка руху робочих складається графік
потреби в робочих кадрах у якому відбиваються дані по кількості необхідних
робочих і їхньому професійно-кваліфікаційному складу. Спосіб побудови графіка
аналогічний графіку руху робочих. Приклад графіка потреби в робочих кадрах
наведений у табл. 2.1.
2.4. Графіки потреби в устаткуванні й заготівлях
На підставі календарного плану складаються графіки потреби в устаткуванні й
заготівлях, у яких наводяться вимоги по поставках устаткування й заготівель на
об'єкт. Для забезпечення безперебійної роботи необхідно планувати надходження
встаткування й заготівель на складську площадку об'єкта як мінімум на 1 день
раніше, ніж початок монтажу даного виду встаткування за календарним планом.
Приклад складання графіків наведений у табл. 2.4, 2.5, 2.6.
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3. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ СИСТЕМ ТГПіВ
(вказівки по виконанню робіт)
У розроблюваній розрахунково-графічній роботі необхідно розробити
технологію монтажу систем ТГПіВ. Технологія робіт розробляється на види
робіт і системи згідно завдання обраного за двома останніми цифрами
номеру залікової книжки.
У процесі розробки технології робіт з монтажу систем ТГПіВ повинні
бути визначені:
- основні види робіт і послідовність їхнього виконання;
- перелік технологічних операцій, що входять до складу кожного виду
робіт;
- способи виконання технологічної операції;
- основні вимоги до будівельної готовності будинку (спорудження) і
суміжним видам робіт.
Технологія робіт може бути наведена в табличній формі (табл. 3.1).
До основних видів робіт відносяться: доставка матеріалів, устаткування,
конструкцій і монтажних заготівель у робочу зону (внутрішньобудівельні
транспортні роботи); монтаж устаткування вентиляційних камер; прокладка
повітропроводів; пуск і випробування встаткування.
При доставці конструктивних елементів вентиляційних систем у робочу
зону варто використати механізовані засоби горизонтального й
вертикального транспорту наявні на будівельному майданчику (баштові
крани, підйомники). Для переміщення елементів систем усередині приміщень
і монтажу встаткування необхідно орієнтуватися на застосування
механізованих і ручних лебідок, талів, щогл і інших такелажних
пристосувань.
Особливу увагу варто звертати на наявність передбачених проектом
монтажних прорізів і можливість переміщення громіздкого устаткування й
укрупнених вузлів через дверні прорізи.
До складу технологічних операцій повинні бути включені роботи з
доставки матеріалів, устаткування, виробів і заготівель у робочу зону; раз
мітці місць прокладки трубопроводів і повітропроводів; установці засобів
кріплення устаткування й повітропроводів; подачі елементів систем у
проектне положення; зборці вузлів і деталей (на різьбленні, фланцях,
зварюванні й т.д.).
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При визначенні способів виконання технологічних операцій повинні бути
ухвалені рішення щодо застосування засобів механізації робіт (у тому числі
механізованого інструмента), такелажних і інших пристосувань; методам
закріплення кронштейнів до будівельних конструкцій (пристрілюванням,
установкою в просвердлені отвори й т.д.); методам виконання робіт на
висоті і т.д. (табл. 3.2.).
Кількість засобів механізації робіт і пристосувань, а також тривалість
їхнього використання на об'єкті визначаються за результатами розробки
календарного плану виконання робіт.
Роботи з монтажу вентиляційних систем будинків і споруджень повинні
здійснюватися в умовах необхідної будівельної готовності. Тому при
розробці технології монтажних робіт повинні бути зазначені конкретні
вимоги ДБН А.3.1-5-16 до будівельної готовності конструктивних елементів
будинку (споруди) або ступеня закінченості попередніх робіт, які дозволили
б виконувати монтажні роботи відповідно до прийнятої технології.
Технологія робіт може бути виконана в табличній формі й доповнена
вказівками по провадженню робіт. Приклад оформлення технології робіт
наведена нижче (таблиці 3.1, 3.2, вказівки по виконанню робіт).
Приклад технології робіт з монтажу систем опалення та вентиляції
Таблиця 3.1 Технологія робіт з монтажу систем вентиляції й
кондиціювання повітря (приклад).
№
п/п
1

Вид робіт
Вивантаженн
я матеріалів із
транспортних
засобів,
складування й
подача в
робочу зону

Основні технологічні
операції
Вивантаження матеріалів,
виробів, заготівель із
транспортних засобів
(вказуються спосіб
вивантаження)
Комплектування й
підношення (підвезення,
подача краном і т.п.)
матеріалів на відстань до ...
м

Особливі вимоги до
будівельної
готовності
Під'їзд у зону дії баштового
крана або безпосередньо до
будинку при використанні
самохідних кранів
Наявність площадок для
складування матеріалів
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2

Монтаж
Монтаж вентагрегатів,
устаткування калориферів,
венткамер
кондиціонерів, фільтрів,
обв'язки встаткування

Наявність монтажних
прорізів фундаментів під
устаткування. Пристрій
гідроізоляції перекриттів
(при монтажі камер
зрошення) Первинна
обробка приміщення (без
фарбування) Можливість
підключення
електрозварювання,
електроінструментів і
освітлювальних приладів

3

Монтаж
Розмітка місць прокладки
повітропрово повітропроводів і
дів
установки
кронштейнів, підвісок
Зборка й монтаж вузлів
повітропроводів з
установкою кронштейнів і
підвісок,
ущільненням стикових
з'єднань (вказуються
способи кріплення
кронштейнів, підвісок і
ущільнення
стикових з'єднань).

Наявність отворів у
місцях проходу
повітропроводів через
будівельні конструкції,
заставних частин.
Підготовка стін
(штукатурка, шпаклівка).
Можливість підключення
електроінструментів і
освітлювальних приладів
на відстані до 50 м.
Пристрій лісів або
риштовання при роботі на
висоті.

4

Пуск
і Підключення
Наявність силового
випробування електродвигунів до мережі електропостачання
встаткування електропостачання
Освітлення приміщень
Пуск і випробування
вентагрегатов вхолосту й
під навантаженням.
Перевірка щільності
з'єднання повітропроводів,
працездатності
повітрозабірний,
регулювальних і
повітророзподільних
пристроїв.
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Таблиця 3.2. Перелік машин, механізмів, механізованого інструмента й
пристосувань (приклад)
Найменування технологічної
операції
Подача встаткування, матеріалів, виробів
і заготівель у зону монтажу.
Переміщення вузлів і встаткування до
місця монтажу
Монтаж устаткування
Переміщення кисневих і ацетиленових
балонів
Кріплення кронштейнів для
повітропроводів до бетонних стін
Те ж, до стін із цегли, керамзитобетону
Зборка фланцевих з'єднань
повітропроводів

Машини, механізми, механізований
інструмент, пристосування
Кран баштовий
Лебідка ручна вантажопідйомністю 3 т
Таль ручна вантажопідйомністю 3 т
Візок двоколісна на два балони
Будівельно-монтажний пістолет
Машина свердлильна
Електрогайковерт

3.1. Вказівки по виконанню робіт (приклад)
При виконанні робіт варто керуватись:
- Правилами виробництва й приймання санітарно – технічних робіт (ДБН
А. 3.1-5-16).
- Вказівками по організації внутрішніх санітарно - технічних і
вентиляційних робіт в організаціях.
- типовими технологічними картами на монтаж систем промислової
вентиляції й кондиціювання повітря (серії ТТК-7.05.01 і 900-04-10).
До початку складування повинні бути виконані всі передбачені
календарним планом - графіком попередні роботи.
Для складування повітропроводів варто влаштувати площадки.
Розміщення площадок показане на аркуші графічної частини. Розміри й
прив'язка площадок можуть бути по необхідності уточнені по місцю з
генпідрядником.
Вентиляційне обладнання й повітропроводи варто подавати автокраном
АК-75.
Монтаж вентиляційних систем, як правило, потрібно починати з
установки обладнання, що повинне бути завезене на об'єкт замовником
відповідно до графіка поставки.
Кондиціонери на оцінці ±0,00 монтувати за допомогою козлового
пристрою.
Вентиляційне обладнання на оцінках +5,00; +4,90; +3,70, монтувати,
відповідно до листа 1.
Повітропроводи в між фермовому просторі монтувати укрупненими
блоками.
При монтажі секцій кондиціонерів і іншого вентиляційного обладнання,
необхідно керуватися Типовими технологічними картами серії 900-04-1 18

монтаж металевих кондиціонерів; монтаж відцентрових вентиляторів на
клиноремінній передачі; монтаж дахових електровентиляторів.
Повітропроводи варто монтувати укрупненими вузлами, керуючись
вказівками Типових технічних карт серії ТТК 7-05-01, монтаж
горизонтальних повітропроводів, монтаж вертикальних повітропроводів у
будинку – методом «нарощування знизу».
Засоби кріплення повітропроводів і такелажні пристосування варто
встановлювати до початку монтажу, використовуючи для цього інвентарні
пересувні монтажні вишки, підмости й сходи.
4. ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ
Технологічні карти в складі проекту виконання робіт - це документи, що
визначають послідовність і режими виконання технологічних операцій по
монтажу окремих конструктивних елементів систем вентиляції й
кондиціювання повітря. Як конструктивні елементи звичайно розглядаються
фрагменти систем, що підлягають монтажу відповідно до календарного
плану виконання робіт.
У виробничих умовах технологічні карти, як правило, розробляються на
нові технології й найбільш складні процеси монтажу вентиляційних систем.
По існуючих технологіях використаються типові технологічні карти,
розроблені проектними інститутами й ведучими монтажними організаціями.
При наявності типових технологічних карт виробляється їхня прив'язка до
виробничих умов конкретного об'єкта, з урахуванням строків виконання
робіт, чисельності робочих і інших факторів, що характеризують специфіку
об'єкта.
Технологічна карта складається з наступних розділів: «Область
застосування», «Технологія робіт», «Організація робіт», «Матеріальнотехнічні ресурси» і «Техніко-економічні показники».
У розділі «Область застосування» вказуються наступні дані:
 найменування й шифр об'єкту, вид робіт (найменування укрупненої
технологічної операції відповідно до календарного плану виконання
робіт);
 розрахунок трудомісткості робіт (звичайно калькуляція витрат праці й
заробітної плати робочих);
 фрагмент календарного плану виконання робіт (табл. 4.1) у вигляді рядка,
приміром, табл. 1.12, що відповідає розглянутої укрупненої технологічної
операції.
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Прокладка
повітропрово
дів

Од.
вим.

2

м

Об’єм

51

16,3

за планом

Вид робіт

по нормі

Обсяг робіт

Витрати
праці,
чол.-дн.

16,0

продуктивність
праці, %

Таблиця 4.1 Фрагмент календарного плану виконання робіт по монтажу
системи вентиляції В-2.

Склад
ланки

102

5 р. - 1,
Зр. - 2,
2 р. - 1

Дні

8

9 10 11

4

4 4

4

Розділ «Технологія робіт» містить у собі перелік окремих технологічних
операцій (трудових процесів), що входять до складу розглянутої укрупненої
технологічної операції.
Окремі технологічні операції приводяться в послідовності їхнього
виконання, починаючи від розвантаження матеріалів (заготівель,
устаткування й т.д.), подачі їх у робочу зону й закінчуючи останньою
операцією, що завершує роботи з монтажу відповідного конструктивного
елемента.
При організації такелажних робіт і інших робіт з доставки матеріалів у
робочу зону вказуються засоби механізації, такелажні пристосування,
способи стропування обладнання, вузлів, деталей.
Для технологічних операцій, пов'язаних з монтажем конструктивних
елементів вентсистем, вказуються:
 монтажні положення елементів стосовно будівельних конструкцій
будинку;
 спосіб кріплення трубопроводів (повітропроводів), деталей, вузлів і
обладнання;
 спосіб (способи) з'єднання повітропроводів;
 ущільнювальні матеріали;
 місця укрупнювального складання вузлів;
 ручний і механізований інструмент;
 зварювальне обладнання й матеріали (електроди, дріт);
 заходи щодо забезпечення необхідної якості робіт з розробкою змісту
вхідного контролю й схеми операційного контролю;
 заходу щодо техніки безпеки.
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При монтажі обладнання з використанням такелажних пристосувань, а
також при роботі на висоті розробляються схеми виконання робіт
(наприклад, рис. 4.1).
У розділі «Організація робіт» приводяться відомості, що містять:
 вимоги до будівельної готовності будинку (спорудження) згідно ДБН
А.3.1-5-16 і додаткові умови обладнання будівельного майданчика у зв'язку із
прийнятою технологією робіт (наявність майданчиків для розвантаження й
тимчасового зберігання вузлів і деталей систем, площадок укрупнювального
складання обладнання поза або усередині будинку, площадок або прорізів
для прийому матеріалів і обладнання на різних поверхах будинку й т.п.);
 обґрунтування професійно-кваліфікаційного складу робочих і графіка
робіт відповідно до розряду робіт, їхньою трудомісткістю й черговістю
виконання окремих трудових операцій.
Професійно-кваліфікаційний склад робочих повинен відповідати
рекомендаціям ЕНіР, а середній розряд робочих - середньому розряду робіт
(див. розділ 2). Кожний з робочих повинен виконувати роботи у
відповідності зі своїм тарифним розрядом. Робітники більше високих
розрядів можуть використатися для виконання робіт, що характеризуються
меншими розрядами.
У тих випадках, коли обґрунтування й розрахунки організації робіт з
технологічних карт приводять до результатів, що відрізняється від
календарного плану виконання робіт, останній повинен бути
відкоректований відповідним чином.
Таблиця 4.2 Графік по прокладці повітропроводів

Розділ
«Матеріально-технічні
ресурси»
містить
розрахунок
матеріальних і технічних засобів, необхідних для виконання монтажних
робіт. Потреба в устаткуванні, матеріалах, виробах і заготівлях оформляється
у вигляді технологічного комплекту (див. розділ 2.3).
Потреба в засобах механізації монтажних робіт визначається відповідно
до рекомендацій розділу 3 (див. табл. 3.1, 3.2).
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У розділі «Техніко-економічні показники» приводяться розрахунки
показників технологічної карти в порівнянні з нормативами. Склад технікоекономічних показників залежить від нормативного документу, з даними
якого виробляється порівняння.
Якщо використаються калькуляції витрат праці й заробітної плати
робочих, то розрахунку підлягають наступні показники: трудомісткість робіт,
чол.-дн.; середній розряд робіт і робочих; продуктивність праці, %; денний
виробіток робітника, од./чол.-дн.; нормативна заробітна плата робочих, грн.
При використанні кошторисних нормативів додатково визначаються
показники, що мають у розмірності вартість будівельно-монтажних робіт
(БМР), а саме: вартість робіт, тис. грн. БМР; товарний виробіток робітника,
грн. БМР / чол.-дн.; норматив трудомісткості робіт.
5. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Й ВОДІ ТА
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД
Після складання календарного графіка, графіка руху робочих і розробки
технології проведення робіт у розрахунково-графічній роботі необхідно
виконати розрахунок потреби в електроенергії й воді.
Розрахунок потреби в електроенергії виконується на підставі розробленої
технології з урахуванням електричної потужності застосовуваних механізмів
і електроустановок. Сумарну потужність електроустановок визначають
шляхом вибору необхідних за технологією споживачів з таблиці 5.1.
Таблиця 5.1. Потужність електроустановок
Потужність
№ Найменування.
Одиниця
на
Кількість
п/п
споживачів
обмірювання
одиницю,
кВт
1
2
3
4
5
студент підбирає і розраховує
Технологічні
1
споживачів на період монтажу
споживачі
самостійно
2

Внутрішнє
освітлення

м

3

Зовнішнє
освітлення

м2

2

сумарна
площа
тимчасових
приміщень
площа
будівельного
майданчика

Коеф.
попиту
К

Коеф.
потужності

6

8

0,35

0,5

0,015

0,8

1

0,004

0,8

1

cos φ
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Розрахунок витрати електроенергії знаходимо по формулі:
 N  KT

N  1.1   T
 N о.в  K о.в   N о. з.  K х. з. , кВт
 cos 


(5.1)
де NT – потужність устаткування та ручного електроінструменту, задіяного
при монтажі;
КТ – коефіцієнт попиту;
cos φ – коефіцієнт потужності електродвигунів;
Nо.в. – потужність освітлювальних приладів у середині приміщення;
Ко.в. – коефіцієнт попиту на електроенергію при освітленні.
Nо.з. – потужність приладів зовнішнього освітлення.
Ко.з. – коефіцієнт попиту зовнішнього освітлення.
Тимчасове водопостачання об'єкту будівництва
Проектування тимчасового водопостачання для потреб будівництві
окремого об'єкту зводиться до наступного:
- визначається сумарна розрахункова витрата води Qзаг.., л/с;
- встановлюють джерело води і його місцезнаходження;
- наносять на стройгенплан мережу тимчасового водопроводу і
визначають діаметр труб на введенні на майданчик.
Сумарна розрахункова витрата води Qзаг., л/с визначають по формулі:
Qзаг. = Qвир. + Qгосп. + Qпож.,
де: Qвир ., Qгосп., Qпож., - відповідно
витрати
води
на виробничі,
господарські, протипожежні потреби, л/с.
Витрата води на виробничі потреби Qвир., л/с приймається такою, яка
необхідна для гідравлічного випробування в залежності від діаметру труби
проектованої системи.
Витрата води на господарські потреби Qгосп., л/с визначається:
Qхоз 

Nр  п  к

 П1  К1 ,

3600  8,2


де N р - число працівників на майданчику;
q2 - норма, вжитку води на 1 чол. у зміну (для майданчиків з каналізацією
25 л і без каналізації 15 л);
k2 - годинний коефіцієнт нерівномірності водоспоживання на
господарські потреби, k2 = 2.7;
q3 - норма вжитку води на прийом одного душу, q3 = 30л ;
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k3 - коефіцієнт, що враховує долю працівників, що користуються душем в
загальній чисельності, k3 = 0.3...0.4.
Число робітників приймається по максимуму графіка використання
робітників. Знаючи, що число ІТР і МОП приблизно складає 16% від
загальної чисельності працівників, отримаємо число працівників на
майданчику:
Np =

N
0.84

Для будівельних майданчиків, які можуть бути в розрахунково-графічній
роботі, на протипожежні потреби досить прийняти два струмені по 2.5 л/с на
кожну, тобто Qпож. = 2.5×2 = 5 л/с.
Діаметр водопровідних труб в розрахунково-графічній роботі
визначається лише на введенні на будівельний майданчик по формулі:
d=35.67

Qзаг.
,
V

де Qзаг. – визначається по формулі, л/с;
V – швидкість руху води в трубі (для тимчасового водопостачання
приймається V = 1.5...2 м/с).
Для тимчасового водопостачання за сортаментом приймається
поліетиленова труба найближчого діаметру.
Тимчасові будівлі та споруди
При розробці будгенплану окремого об'єкту будівництва необхідно
передбачати контору виробника робіт, контору субпідрядних організацій,
матеріальний і інструментальний склад, приміщення для прийому їжі,
вбиральні з умивальником, приміщення для обігріву робітників, літні душові,
туалети, прохідні і сторожові приміщення.
Розрахунок площ тимчасових будівель виконується по розрахункових
нормативах, приведених в ДБН 3.1-5:2016, і оформляється у формі таблиці.
Число робітників приймається по графіку потреби в робітниках в період, для
якого розробляється будгенплан. Число ІТП приймається в розмірі 8 %,
службовців 5 %, охорона 3 % від числа робітників.
Таблиця 5.2 Відомість тимчасових споруд на будівництві
№
пп

Найменування
тимчасових
споруди

Чисельність
працівників

1

2

3

Норма м2 Розрахункова Прийнята
на 1
площа,
площа,
робітника
м2
м2
4

5

6

Розміри,
м
7
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6. РІШЕННЯ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ
Проекти виконання робіт (ПВР) відповідно до вимог ДБН повинні
містити технічні рішення й основні організаційні заходи щодо забезпечення
безпеки виконання робіт по санітарно-гігієнічному обслуговуванню
працюючих.
У проекті виконання робіт повинні бути відбиті вимоги по:
 зниженню обсягів і трудомісткості робіт, виконуваних в умовах
підвищеної виробничої небезпеки;
 забезпеченню монтажної технологічності конструкцій, заготівель і
обладнання;
 безпечному розміщенню машин і механізмів;
 організації робочих місць із застосуванням технічних засобів безпеки.
Крім цього, повинні бути зазначені:
 номенклатура пристроїв, пристосувань і засобів індивідуального захисту
працюючих (ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці») і визначена потреба в
них;
 засоби освітлення будівельного майданчика, робочих місць, проходів і
проїздів, а також засоби сигналізації й зв'язку;
 вимоги по санітарно-побутовому обслуговуванню працюючих.
Для попередження небезпеки падіння працюючих з висоти в ПВР варто
передбачати скорочення обсягів верхолазних робіт (на висоті більше 5 м від
поверхні землі, перекриття або настилу) і переважне використання постійних
конструкцій, що обгороджують, для кріплення страхувальних пристроїв.
Місця й способи кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясів також
повинні бути зазначені в ПВР.
При роботі на висоті варто використати стаціонарні ліси або пересувні
підмости, інвентарні сходи.
Крім цього, для виконання робіт на висоті повинні бути визначені шляхи
й засоби підйому працюючих до робочих місць.
Для попередження небезпеки падіння конструкцій, виробів або матеріалів
з висоти при переміщенні їх краном або при втраті стійкості в процесі
монтажу або складування в проекті повинні бути зазначені:
 засоби контейнеризації й тара для переміщення штучних і сипучих
матеріалів і зручності подачі їх до місця робіт;
 вантажозахватні пристрої (вантажні стропи, траверси й монтажні захвати)
з урахуванням маси й габаритів переміщуваного вантажу, умов
стропування й монтажу;
 способи стропування, що забезпечують подачу елементів при складуванні
й монтажі в положенні, що відповідає або близькому до проектного;
 порядок і способи складування виробів, матеріалів і обладнання;
 способи остаточного закріплення конструкцій;
 способи тимчасового закріплення елементів, що розбирають, при
виконанні робіт з демонтажу інженерних систем, устаткування й
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будівельних конструкцій;
 способи видалення відходів будівельних матеріалів і сміття;
 необхідність пристрою захисних перекриттів (настилів) або козирків при
виконанні будівельно-монтажних робіт з одній вертикалі.
При провадженні робіт із застосуванням машин (механізмів) у ПВР варто
передбачати:
 вибір типів машин, місця їхньої установки й режиму роботи відповідно до
параметрів, передбаченими технологією й умовами будівництва;
 заходи, що виключають дію шкідливих і небезпечних факторів на
машиніста й працюючих поблизу людей;
 використання технічних засобів по обмеженню шляху руху або кута
повороту машини й засобів зв'язку машиніста із працюючими (звукової
сигналізації, радіо- і телефонного зв'язку) при виконанні машинами робіт
в умовах обмеженого простору й огляду робочої зони.
Для попередження небезпечного впливу електричного струму на
працюючих варто передбачати:
 вказівки по пристрої тимчасових електроустановок, вибору трас
тимчасових силових і освітлювальних електромереж, способу
огородження струмоведучих частин устаткування й мереж;
 заземлення металевих частин електроустаткування й виконання
заземлюючих контурів відповідно до вимог Інструкції із пристрою мереж
заземлення й занулення в електроустановках;
 додаткові захисні заходи при провадженні робіт у приміщеннях з
підвищеною небезпекою й особливо небезпечних, а також при виконанні
робіт в аналогічних умовах поза приміщеннями;
 складування
виробів,
матеріалів,
устаткування
з
міццю
вантажопідйомних кранів межами охоронної зони повітряних ліній
електропередачі.
Для попередження впливу на працюючих шкідливих виробничих
факторів (шуму, вібрації, шкідливих речовин у повітрі робочої зони)
необхідно:
 визначати ділянки робіт, на яких можуть виникнути шкідливі виробничі
фактори, обумовлені прийнятою технологією робіт;
 визначати засоби захисту працюючих від впливу шкідливих виробничих
факторів;
 передбачати при необхідності спеціальні заходи щодо очищення від
шкідливих речовин технологічних стоків і викидів.
Організаційні заходи щодо забезпечення безпеки виконання робіт
повинні включати:
 визначення робіт, виконуваних по нарядах-допусках;
 спільні заходи підрядника й замовника по провадженню робіт на
території діючих підприємств або поблизу діючих споруджень,
комунікацій і установок;
 спільні заходи генпідрядника й субпідрядників по забезпеченню безпеки
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при сполученні робіт.
При складанні календарних планів виконання робіт варто враховувати
додаткові роботи, викликані вимогами техніки безпеки (тимчасове кріплення
конструкцій у процесі монтажу, пристрій тимчасових захисних настилів і
т.п.), і час, необхідний для їхнього виконання.
Рішення по техніці безпеки варто розглядати й ураховувати при розробці
основних виробничо-технологічних документів (технологічних карт, схем
виконання робіт, карт трудових процесів, будівельних генеральних планів,
календарних планів виконання робіт, пояснювальних записок і т.д.).
7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Техніко-економічні показники проекту виконання робіт служать
критеріями, що дозволяють установити ефективність прийнятих інженерних і
організаційних рішень. Для кількісної оцінки показників використаовується
метод порівняння їх з нормативними значеннями, які визначаються на
підставі локальних кошторисів і калькуляцій витрат праці й заробітної плати
робочих.
Оцінка техніко-економічних показників проекту виконання робіт за
допомогою порівняння їх з показниками, отриманими з локальних
кошторисів, дозволяє скласти більш повне подання про ефективність
організації праці й виробництва. Метод порівняння показників на основі
калькуляцій витрат праці й заробітної плати дає можливість оцінити лише
рівень організації праці робочих.
Наведені розрахункові залежності, використані в процесі визначення
техніко-економічних показників проекту виконання робіт і порівняння їх з
нормативами. Всі розрахунки проводяться стосовно робочих основних
професій без обліку машиністів, частка яких у загальній трудомісткості робіт
при монтажі вентсистем незначна.
При позначенні показників у складі індексів (ТрОСМ ЗПОК, ТрО ПВР і т.д.)
використані додаткові символи, що вказують на приналежність показників до
вихідних даних, на підставі яких вони розраховані (СМ — по кошторису, ОК
— по калькуляції, ПВР — по проекті виконання робіт).
Вартість робіт Ссм визначається за даними локальних кошторисів.
Однак у складі проектів виконання робіт вона може становити лише частину
кошторисної вартості без обліку податків. В одиниці виміру вартості робіт
абревіатура БМР означає вартість будівельно-монтажних робіт в гривнях. Це
зроблено для того, щоб відрізняти кошторисну вартість від заробітної плати,
що вказується також у гривнях. Вартість робіт вираховується за додатком К1.
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Трудомісткість робіт, як правило, не повинна перевищувати розмір
витрат праці робочих у складі прямих витрат по локальному кошторисі. У
противному випадку варто проаналізувати склад і методи виконання робіт,
врахованих у калькуляції. Потрібно скоротити ручні роботи,
внутрішньобудівельні транспортні та ін. Відповідним чином варто
відкоригувати календарний план виконання робіт.
Середні розряди робіт і робочих обчислюються відомими методами.
Денний виробіток робочих (одиниць/чол.-дн.) являє собою фізичний
обсяг робіт, виконуваний одним робітником за зміну. Оскільки одиниці
виміру різних робіт як у складі локальних кошторисів, так і калькуляцій
відрізняються, треба як одиницю виміру вибрати основну технологічну
операцію, наприклад, монтаж 1 м2 площі поверхні повітропроводів, одиниці
обладнання.
Продуктивність праці в проекті виконання робіт у порівнянні з
кошторисом і калькуляцією витрат праці не повинна бути менше 100 %. У
той же час не слід приймати всерйоз результати розрахунку, згідно яким
продуктивність праці може виявитися більше 110-120 %. Подібний результат
може бути наслідком того, що в процесі розробки калькуляцій не були
враховані окремі види робіт або умови виконання робіт виявилися занадто
полегшеними в порівнянні з кошторисними нормативами.
Норматив трудомісткості робіт (Нт, чол.-дн./грн. БМР) служить
показником, що дозволяє не тільки оцінювати ефективність праці робочих,
але й планувати трудомісткість робіт виходячи з їхньої вартості й навпаки.
Нормативна заробітна плата робочих приймається безпосередньо з
кошторисів і калькуляцій. По ПВР розмір заробітної плати робочих у
порівнянні з калькуляцією не зменшується, тому що збільшення норм
виробітку (підвищення продуктивності праці) стало б позбавлене
економічного стимулу.
При розрахунку нормативної середньомісячної заробітної плати
робітника тривалість робочого часу t можна приймати рівної 21 чол.-дн./міс.
Такі показники, як товарний виробіток, нормативи трудомісткості робіт і
заробітної плати робочих, а також середньомісячна заробітна плата можуть
служити критерієм ефективності розробки ПВР не тільки стосовно норм, але
й аналогічним проектам виконання робіт по інших об'єктах. Крім того, вони
можуть бути використані в оцінці якості ПВР у порівнянні з відповідними
фактичними показниками, досягнутими на завершених будівництвом
об'єктах.
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6

Ï ð 0° 4300

2900

2880

4À 100S4

7,5

1455

Ó1

1

Ì åõàí è÷åñêèé öåõ

À12.5-5á Â-Ö4-70 12,5

6

Ï ð 0° 37600

1050

670

4À 200Ì 6

22

975

Ó2

1

Ì åõàí è÷åñêèé öåõ

À12.5-5á Â-Ö4-70 12,5

6

Ë 90° 37600

1050

670

4À 200Ì 6

22

975

Ó3

1

Ì åõàí è÷åñêèé öåõ

À12.5-5á Â-Ö4-70 12,5

6

Ï ð90° 37600

1050

670

4À 200Ì 6

22

975

Ó4

1

Ì åõàí è÷åñêèé öåõ

À12.5-5á Â-Ö4-70 12,5

6

Ë 90° 37600

1050

670

4À 200Ì 6

22

975

ÊÂÁ -10Ï

Площадь
Коли- 
поверхчест- Па
ности
во
нагрева, м3

0,3033

2

103,07
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Р-13
Р-12

Р-7

Р-5

Р-4

Р-6

Б

Р-11

В

Р-3

Р-1

Р-2

Г
17100

ПЛАН-СХЕМА
9 эт дома

А
42300

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12
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П-1

В-1

План-схема
Жилого дома

Д

Г

В
Б
А
1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

37

Д

В-12
Б

В-13
П-4

В-15

9445

В-6

В-2
В-5

В-4
В-9

В-10

В-3
В-8

В-7

А'

У-3

В-14 П-3

А

П-2

В-11

10

11

12

13

14

15

16

П-1

В-1

46361

17

18

19

У-1
20

У-2
21

22

23

24

Ввод теплоносителя
из котельной Т1,Т2 O 63
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В11

В12

В10

Р

В20

В13

В19

П1

В9

П
Н
М

Л

В16

В17 В18

В14

П6

И

В22

П8

В6 В5

33290

Ж

Е

П7

В21

В15

В23

К

В7
Д

П4
В24

В3

В4

П5
В2

В1
П1

Г

В

Ввод
теплоносителя

В8

П2

Б
А

54620
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25
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П-1

П-2

Д

В-3
ВЕ-9

Г
В

ВЕ-8

Б

В-7
В-4

ПЛАН-СХЕМА АБК

В-5
В-1
В-2
В-6

А
1

2 3 4 5
6
7
Ввод теплоносителя
из котельной Т1,Т2 O 63

8

9

10

40

П3
П2
В9
В1
В4
В3

В7

В6

В2

В8

П1

По д к лю ч и т ь
к н а р уж н о й
т еп ло с ет и

41
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Додаток Д 1
вv

Обосно
N°
вание
п/п РЭСН

R12
R12

1
2
3
4
5
6
7
8

R12

1

1

ГW

1

вv

вv

Календарный план работ

вv

R12

3500

17000

3500 1500

Стройгенплан М 1:200

вw

9
10
11
12
13
14

P-3

P-2

B1

P-11

P-13

B2

П1

P-12

26500

12000

46400

P-1

Á

Средний
разряд
работ

Наименование
работ

1. Отопление
Ï î äãî òî âèòåëüí û å ðàáî òû
16-6-4 Ì î í òàæ òðóá-â ñèñò. î òî ï ëåí èÿ
18-6-3 Монтаж конвекторов
18-21-1 Монтаж задвижек
18-16-4 Монтаж грязивиков
18-16-1 Монтаж вентилей
18-18-1 Монтаж теплового узла
16-29-2 Ãèäðàâëè÷åñêî å èñï û òàí èå ñèñòåì û
2. Вентиляция
20-1-4 Монтаж воздуховодов
20-31-3 Монтаж вентиляторов
20-11-4 Ì î í òàæ æàëþ çèéí û õ ðåø åòî ê
20-35-3 Монтаж калориферов
20-29-1 Монтаж гибких вставок
20-31-2 Монтаж клапанов

Объем
работ
Ед.
изм.

Кол
ичес
тво

Трудоемкость
ч-час
норме

ч-дней

3,9
3,6
3,8
3,7
3,7
4
5,3

36,35
м 968 48,71 58,93
кВт 350 42,68 18,67
шт 10 12,3 1,54
шт 2 5,87 1,47
48,71
шт 90 4,33
1узел 1
15,56 1,95
100 ì 16 8,22
16,44

3,2
3,3
3,4
3
3,2
3,3

м?
шт
шт
шт
шт
шт

1320
16
150
5
5
6

261,8
15,91
3,6
11,59
9,78
2,18

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9

Рабочие дни

Состав Кол-во Продобрига- чело- лжит
век в труда,
ды,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 1415 16171819 2021222324252627 28293031 3233343536373839 40414243 4445464748495051525354 555657585960 616263
звена смене дни

Ñåí ò ÿáðü

Î êò ÿáðü

Í î ÿáðü

1 2 3 4 5 8 9 1011121516171819 22232425 262930 1 2 3 6 7 8 9 10131415 16172021 22232427282930 31 3 4 5 6 7 10111213 14171819 2021242526

5-1;4-2
3-1
4-2;3-1
5-1;3-1
4-2;3-1
5-1;3-1
6-1;3-2
6-2;4-1
4-2;3-1
2-1
4-1;3-2
4-1;3-2
4-1;3-2
4-2;2-1
4-1;3-2

5
4
3
2
3
4
3
2

12
1
8

16
3
6
3
6
3

27
11
12
3
7
1

7
15
6
1

P-6

P-7

P-4

P-5

2

1

Условные обозначения
на стройгенплане

R12

4

5

6

2500

6000

2500

6000

2500

6000

2500 2000

28000

6200
8630

49200

Экспликация зданий
и сооружений на генплане
№ Наименование Площ. Разме
ры
60, м?

15х4, м

4, м?
Проходная
16,2 м?
Прорабская
Гардеробные 16,2 м?
16,2 м?
Душевые
Ï î ì åù åí èÿ äëÿ
ï ðèåì à ï èù è 16,2 м?
4 м?
Туалет
È í ñòðóì åí òí î
16,2 м?
êëàäî âàÿ

2х2, м
6х2,7 м
6х2,7 м
6х2,7 м

P-3

Тип
вв
вк

сборн. разб
УТС 420-04
УТС 420-04
УТС 420-04

6х2,7 м УТС 420-04
2х2 м

Наименование
Строящийся объект
Монтажная зона
Временные здания
Временная дорога
Городская электросеть
Городской водопровод
Городская канализация
Воздушная электросеть
Временная силовая сеть
Пожарный гидрант
Водоразборная колонка
Трансформаторная подстанция
Прожектор
Временный водопровод
Временная канализация
Временное ограждение
Временные ворота
Распределительный щит

21
20

20

21

N max
19

20

15
10
5
0

5

3

Дни

Технико-экономические
показатели

Монтажная схема
М 1:100

Наименование Ед.изм

¹
2
3

Схема монтажа шумоглушителя

4

Кожух

5
6

1. Пластина
2. Планка
3. Самонарезающие
винты

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263

1

7

Кол-во

Î ðèåí òèðî âî ÷í àÿ ñòî èì î ñòü
ì î í òàæí û õ ðàáî ò

т.грн

52,324

Общая трудоемкость работ
Äí åâí àÿ âû ðî áî òêà ï î
ì î í òàæó âî çäóõî âî äî â
Í î ðì àòèâí àÿ çàðàáî òí àÿ
ï ëàòà
Î áù àÿ ï ðî äî ëæèòåëüí î ñòü
ðàáî ò

чел/дн.

763,35

м?/дн.

48,9

грн

Среднее количество рабочих
Ì àêñèì àëüí î å êî ëè÷åñòâî
ðàáî ÷èõ

1500

дн.

64

чел.

12

чел.

23

1200
100 200 200 200 200 200 100

1. Крышка
2. Корпус
3. Звукопоглощающий
материал

1000

6

5

сборн. разб

Пластин П

N средн 12
9

7

6х2,7 м УТС 420-04

Сборка глушителя

11

10

9

1500

2
3
4
5
6
7
8

Площадь для конструкций и оборудования

Ï 2-3 1000
Ï 2-2 500

1

2

200

1

P-2

P-1

гw
гв
гк
вv
вw
пг

ГК

6000

P-13

вv

ГВ
12570

P-12

7

вv

2500 2000 2500

P-11
P-4

вv

B2

P-5

вv

3

вв

вv

B1
П1

График движения рабочих

Nраб.

Î ÃÀÑÀ. ÈÈÝÑ. Êàô åäðà ОВ и ОВБ
1000

2

Óñë.
î á.

вв
вv
вк

P-6

вv

вв
вv
вк

вк

6700

3500

R12

P-7

пг

R12

1500

17400

R12

вv

вv

À

èçì .Ëèñò
Çàâ. êàô .
Ï ðî âåðèë
Ðàçðàáî ò .

¹

äî êóì .

Ï î äï èñü Äàò à

Êóðñî âî é ï ðî åêò
Ñò àäèÿ

Ï ðî èçâî äñò âî ðàáî ò ï î ì î í ò àæó
ñèñò åì ï ðî ì . âåí ò èëÿöèè

ÊÏ

Ëèñò

1

Ëèñò î â

1

Календарный план.График движения рабочих.
Фрагмент стройгенплана.Схема монтажа
воздуховодов.Монтажная схема системы
вентиляции.Технико-экономические показатели
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