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ВСТУП 
 

 

Метою навчальної дисципліни „Ремонт машин і обладнання” є ознайомлення  

студентів з основами організації і технології капітального ремонту машин, 

технологічними процесами відновлення їх деталей, технічному нормуванню робіт, 

проектуванні виробничих дільниць ремонтних організацій. 

З метою більш глибокого засвоєння студентами теоретичного матеріалу 

передбачається проведення лабораторних робіт, виконання індивідуального 

науково-дослідного завдання та самостійної роботи. 

Самостійна робота студентів (СРС) – це запланована пізнавальна, організаційно і 

методично спрямована їх діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги 

викладача для досягнення конкретного результату. Складова частина СРС – 

самостійна робота, яка виконується студентом під керівництвом і контролем 

викладача за рахунок скорочення обов’язкових аудиторних занять. 

Самостійна робота студента під керівництвом викладача протікає у формі ділової 

взаємодії: студент отримує безпосередні вказівки, рекомендації викладача з 

організації самостійної діяльності, а викладач виконує функцію управління через 

облік, контроль і корегування помилкових дій. Викладач повинен, спираючись на 

сучасну дидактику, встановити рівень СРС і визначити необхідну ступінь її 

інтеграції у вивченні конкретної навчальної дисципліни. 

Організаційно СРС проходить два етапи: 

- перший етап – період початкової організації, яка потребує від викладача 

безпосередньої участі в діяльності студентів, знаходженні і аналізі помилок; 

- другий етап – період самоорганізації, коли немає особливої потреби в 

безпосередній участі викладача в процесі самостійного формування знань студентів. 

Навчити вчитися – це означає, що потрібно навчити кожного студента методиці 

сприйняття і опанування інформації, прийомам швидкого читання, ведення записів 

лекцій, принципам самоорганізації знань при аналізі нової інформації, самоперевірці 

засвоєння, створити у нього психологічний настрій до навчання, самостійної роботи. 
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Тема 1. Зношування машин обладнання 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1.1. Вплив макро- і мікроструктури матеріалу деталей на їх експлуатаційні 

властивості (с.23-24, [1]) 

З’ясувати особливості впливу макро- і мікроструктури матеріалу деталей на їх 

експлуатаційні властивості 

1.2. Загальні закономірності процесу зношування (с.16-24, [2]) 

З’ясувати: 

- особливості загального процесу зношування в часі;  

- динаміку зношування відповідно до умов роботи. 

1.3. Методи визначення зносу (с.27-28, [1]) 

З’ясувати методи визначення зносу: 

- мікрометражне вимірювання;  

- профілографування; 

- штучних баз; 

- за втратою маси; 

- за вмістом продуктів зношування у оливі; 

- за допомогою радіоактивних ізотопів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як впливає мікроструктура матеріалу деталі на стійкість проти зношування? 

2. Охарактеризуйте загальний процес зношування деталей машин? 

3. Розкрийте процес абразивного зношування? 

4. Що таке профілографування? 

5. У чому суть методу мікрометражного вимірювання? 
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Тема 2. Миття і очищення деталей 

Питання для самостійного опрацювання 

2.1. Механізм дії мийних засобів (с.60-62, [4]) 

З’ясувати: 

- особливості застосування мийних засобів  

- суть мийного процесу. 

 

2.2. Установки для миття машин (с.4-87, [5]) 

З’ясувати призначення, принцип дії, область застосування установок для миття 

машин, вузлів, деталей. 

 

2.3. Механізм очищення стічних вод (с.80-82, [4]; с.325-334, [6]) 

З’ясувати: 

- суть методів очищення стічних вод на виробництві; 

- призначення, принцип дії установок для очищення стічних вод. 

 

Питання для самоконтролю 

1. У чому суть механізму дії мийного засобу? 

2. Що розуміють під поняттям „вільна поверхнева енергія”? 

3. Охарактеризуйте основні етапи мийного процесу? 

4. Розкрийте конструктивні особливості камерних мийних установок? 

5. Як підрозділяються заглибні мийні установки? 

6. У чому суть біологічного методу очистки стічних вод? 

7. Що розуміють під поняттям „коагуляція”? 
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Тема 3. Комплектування деталей і складання агрегатів 

Питання для самостійного опрацювання 

3.1. Методи забезпечення точності складання (с.116-118, [4]) 

З’ясувати суть методу: 

- повної взаємозаміни; 

- неповної взаємозаміни; 

- групової взаємозаміни; 

- регулювання; 

- пригонки. 

3.2. Види з’єднань і технології їх складання (с.119-122, [4]) 

З’ясувати особливості: 

- різних видів з’єднань; 

- збирання різьбових з’єднань; 

- збирання пресових з’єднань; 

- збирання з підшипниками кочення; 

- збирання зубчатих передач. 

3.3. Технологічний процес збирання складових частин машин (с.127-130, [4]): 

З’ясувати суть технологічного процесу збирання: 

- двигуна; 

- коробки передач; 

- заднього мосту; 

- карданної передачі. 

Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під поняттям „точність складання”? 

2. У чому суть методу регулювання? 

3. Які вимоги ставляться до застосування методу групової взаємозаміни? 

4. Які існують групи і види з’єднань деталей? 

5. Від чого залежить якість складання пресових з’єднань? 

6. Яким чином перевірити правильність контакту зубів конічних шестерень 

головної передачі? 

7. Як здійснюється процес складання коробки передач? 
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Тема 4. Випробування машин 

Питання для самостійного опрацювання 

 

4.1. Загальні положення випробувань машин 

З’ясувати: 

- мету випробувань машин; 

- за якими критеріями класифікують випробування машин. 

4. 2. Експлуатаційні випробування машин 

З’ясувати: 

- мету експлуатаційних випробувань і вимоги, які ставляться до них; 

- особливості організації і методики експлуатаційних випробувань. 

4.3. Стендові і прискорені методи випробувань машин 

З’ясувати: 

- критерії класифікації прискорених випробування машин; 

- сутність методів стендових навантажень при випробуванні об’єкта. 

4.4. Методи вимірювань, які застосовуються при випробувані машин 

З’ясувати: 

- критерії класифікації методів вимірювань; 

- особливості застосування приладів і вимірювальної апаратури, яка застосовується 

при випробуваннях. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як класифікують випробування машин за умовами і місцем проведення? 

2. З якою метою випробовують дослідні зразки машин? 

3. Яка послідовність експлуатаційних випробувань? 

4. Які методи випробування машин відносять до стендових? до прискорених? 

5. В чому суть замкнутого методу навантаження об’єкта випробування? 

6. В чому суть розімкнутого методу навантаження об’єкта випробування? 

7. Які типи приладів і вимірювальної апаратури використовують при 

випробуваннях? 
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Тема 5. Основи ремонту типових деталей машин 

Питання для самостійного опрацювання 

 

5.1. Ремонт опор (с.138-140 [7]) 

З’ясувати: 

- типи підшипникових опор; 

- основні способи ремонту опор (слюсарно-механічний, пластичним 

деформуванням, полімерними матеріалами); 

5.2. Ремонт валів і осей (с.140-143 [7], с.365-371 [8]) 

З’ясувати особливості ремонту: 

- валів і осей; 

- посадочних місць під підшипники; 

- пазів і шліців; 

- різьби. 

5.3. Ремонт передач (с.143-146 [7], с.371-375 [8]) 

З’ясувати особливості ремонту: 

- зубчатих коліс і рейок; 

- зірочок; 

- шківів. 

5.4. Ремонт ходової частини машин (с.146-с.154 [7], с.379-393 [9]) 

З’ясувати особливості ремонту: 

- гусеничного ходу; 

- катків і роликів; 

- направляючих коліс; 

- ресор. 

 

Питання для самоконтролю 

1. У чому суть слюсарно-механічного способу ремонту підшипникових опор? 

2. Назвіть основні способи ремонту валів? 

3. Опишіть технологічний процес ремонту шліців роздаванням? 
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4. Опишіть технологічний процес ремонту зубів шестерень електродуговим 

наплавленням? 

5. Які основні поверхні шківів можна відновити? 

6. Яким чином здійснюється відновлення отворів проушин ланок гусениць? 

7. Яким чином відновлюють пружність листів ресор? 

 

 

Тема 6. Особливості поточного ремонту окремих типів машин 

Питання для самостійного опрацювання 

 

6.1. Ремонт екскаваторів (с.217-с.234 [10]) 

Визначити причини необхідності передачі машини в поточний ремонт. 

З’ясувати послідовність розбирання і складання: 

- екскаватора; 

- лівого і правого приводу гусениць екскаватора; 

- редуктора ходу екскаватора; 

- редуктора повороту екскаватора. 

6.2. Ремонт автогрейдерів (с.234-с.242 [10]) 

Визначити причини необхідності передачі машини в поточний ремонт. 

З’ясувати послідовність розбирання і складання: 

- автогрейдера; 

- коробки передач; 

- заднього мосту. 

6.3. Ремонт бульдозерів (с.242-с.256 [10]) 

Визначити причини необхідності передачі машини в поточний ремонт. 

З’ясувати послідовність розбирання і складання: 

- бульдозера; 

- особливості ремонту ножів відвалу; 

- муфти зчеплення; 

- коробки передач; 

- заднього мосту. 
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6.4. Ремонт скреперів (с.256-с.269 [10]) 

Визначити причини необхідності передачі машини в поточний ремонт. 

 

З’ясувати послідовність розбирання і складання: 

- скрепера; 

- муфти зчеплення; 

- коробки передач; 

- заднього мосту. 

 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Яка послідовність виконання операцій розбирання екскаватора? 

2. Які роботи виконуються при ремонті гусеничного візка екскаваторів? 

3. З яких операцій складається розбирання і складання автогрейдера при його 

поточному ремонті? 

4. Перерахуйте операції поточного ремонту бульдозерного обладнання? 

5. Як здійснюють відновлення ножів відвалу бульдозера? 

6. Які технологічні процеси виконують при поточному ремонті скреперів? 

7. Назвіть причини несправності зчеплення? 

 

Тема 7. Основні положення проектування (реконструкції) і технічної 

підготовки ремонтних підприємств. 

Питання для самостійного опрацювання 

 

7.1. Розрахунок основних параметрів ремонтного підприємства 

З’ясувати: 

- суть основних методів визначення річної програми ремонту машин; 

- способи визначення кількості ремонтів машин; 

- специфіку методів знаходження і розподілу трудомісткості ремонтних робіт. 

7.2. Режими роботи і методи визначення фондів часу 
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З’ясувати від чого залежить: 

- тривалість робочого дня ремонтного підприємства; 

- кількість змін ремонтного підприємства; 

- номінальний фонд часу робочих і обладнання; 

- дійсний фонд часу робочих і обладнання. 

7.3. Розрахунок кількості робочих місць, робочих, обладнання і площ 

підприємства 

З’ясувати: 

- суть основних способів визначення кількості робочих місць на підприємстві; 

- яким чином здійснюється розрахунок кількості виробничих робітників; 

- які є види складу робітників підприємства; 

- основні способи розрахунку кількості обладнання; 

- як розраховуються площі при проектуванні відділень підприємств. 

7.4. Визначення габаритів виробничого корпусу і компонування його підрозділів 

З’ясувати: 

- від чого залежать габарити виробничого корпусу; 

- поняття коефіцієнта доцільності плану будівлі ремонтного підприємства; 

- можливі схеми компонування виробничого процесу. 

 

Питання для самоконтролю 

1. У чому суть табличного способу визначення кількості ремонті машин? 

2. Яким чином вираховують сумарну трудомісткість ремонтного підприємства? 

3. Чи постійною величиною є трудомісткість ремонтних робіт? 

4. Від чого залежить кількість змін на підприємстві? 

5. Що розуміють під поняттям „фонд часу”? 

6. Кого відносять до допоміжних робітників? 

7. Під яким кутом розміщена лінія розбирання-миття при Г-подібному потоці. 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Ремонт машин і 

обладнання” є складання письмового звіту за темами вказаними у п.6.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на   1 год. 

самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, список 
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використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210×297) з одного боку. 

Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Звіт може бути рукописним або 

друкованим і виконується українською мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені 

студентом і викладачем. 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне завдання – форма організації навчання, що має за мету 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі 

навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачене навчальним планом у 

вигляді курсового проекту на тему „Проектування виробничого процесу в ремонтно-

механічній майстерні з розробкою технологічного процесу відновлення 

(виготовлення) деталі та конструкції ремонтного пристрою”. Курсовий проект 

складається з пояснювальної записки (20-30 сторінок) і графічної частини (2 

аркушів формату А1). 

Зміст пояснювальної записки: 

 І. Розрахунково-організаційна частина. 

Планування і організація ремонту машин на підприємстві 

1.1. Визначення видів і кількості ремонтів, розробка річного план-графіка 

ремонтів парку машин 

1.2. Організація ремонту машин на підприємстві 

1.3. Розрахунки трудомісткості ремонтних робіт  в ремонтно-механічній 

майстерні (РММ) 

1.4. Режим роботи і фонди часу РММ 

1.5. Розрахунок штату РММ 

1.6. Розрахунки кількості обладнання відділень РММ 

1.7. Розрахунки площ відділень і підрозділів РММ 

1.8. Компонування РММ. Складання графіка вантажопотоків та завантаження 

РММ 
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1.9. Розрахунки освітлення, вентиляції, опалення (для всієї РММ) 

 

ІІ. Технологічна частина. Розробка технологічного процесу відновлення 

(виготовлення) деталі 

2.1. Технічні умови на відновлення (виготовлення деталі) 

2.2. Вибір технології відновлення (виготовлення) деталі 

2.3. Вибір засобів технологічного забезпечення 

2.4. Розрахунки режимів виконання операцій 

2.5. Розрахунки технічних норм часу. 

ІІІ. Конструкторська частина. Проектування  ремонтного пристрою 

3.1 Аналіз і обґрунтування конструкції пристрою 

3.2. Призначення і порядок роботи пристрою 

3.3. Конструкторський розрахунок пристрою 

3.4.  Розрахунок основних елементів пристрою на міцність  

Графічна частина: 

Лист 1. План ремонтно-механічної майстерні з розстановкою обладнання 

Лист 2. Технологічна карта на відновлення (виготовлення) деталі 
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