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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

ТЕМА РОБОТИ: Розбирання вузлів та агрегатів обладнання 

МЕТА РОБОТИ: Закріплення теоретичних знань з технології 

виконання робіт по розбиранню вузлів та агрегатів технологічного 

обладнання галузі при його ремонті. Одержання практичних навичок 

в користуванні стандартним і спеціальним монтажним інструментом 

та пристосуваннями, вивчення специфічних прийомів розбирання 

складальних одиниць.  

Час проведення лабораторної роботи: 2 год. 

ВСТУП 

Система планово-попереджувального ремонту і обслуговування 
технологічного обладнання галузі передбачає, що поточні і середні ре-
монти проводять безпосередньо на місці роботи обладнання, а капіта-
льний ремонт у ремонтно-механічному цеху або на спеціалізованих пі-
дприємствах. Всі ці види ремонтів потребують або часткового або ж 
повного розбирання відповідного обладнання. Слід відмітити, що без 
вагомої причини справні вузли розбирати не рекомендується. 

Розбирання технологічного обладнання на агрегати та вузли, на-
ступне їх очищення і мийка, а потім розбирання на деталі з послідую-
чою мийкою від усіляких забруднень є підготовчими, але дуже відпо-
відальними операціями.  

Від якості цих робіт залежить збереженість деталей і придат-
ність для повторного використання (деталі із допустимим зносом) і 
також для відновлення. Встановлено, що за рахунок удосконалювання 
розбирально-мийних робіт частка повторного використання, напри-
клад, підшипників може бути збільшена на 15…20%, кріпильних та 
інших стандартних деталей та нормалей – на 25…45%. 

Розбиральні роботи у технологічному процесі є найбільш трудо-
місткими і малопродуктивними, тому що і на даний час вони недоста-
тньо оснащені сучасним механізованим устаткуванням, пристосуван-
нями, оснасткою.  

Аналіз сучасного стану підприємств харчової та переробної 
промисловості (особливо малих і середніх) показує, що на більшості з 
них ремонтні служби використовують ручний універсальний монтаж-
ний інструмент і мускульну силу. Виконання даної лабораторної ро-
боти дасть змогу студентам, наряду з одержанням практичних нави-
чок, осмислити сутність процесу розбирання і у подальшій професій-
ній діяльності поліпшувати технологію і оснащення цього процесу. 
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1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Під час підготовки до роботи проглянути конспект лекцій, учбо-

ву літературу та систематизувати об’єм теоретичних знань по методах 

і технічних засобах, що забезпечують процес розбирання машини на 

агрегати та вузли та складових одиниць – на деталі. Уяснити, у яких 

випадках застосовують спеціалізовані пристосування і інструмент. 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Яку частку, на вашу думку, займають операції розбирання 

у технологічному процесі ремонту обладнання? 

1.2.2 У чому полягає специфіка операцій по розбиранню маши-

ни, агрегатів, вузлів при виконанні поточного, середнього або ж капі-

тального ремонту машини? 

1.2.3 Як впливає якість виконання робіт по розбиранню на якісні 

та вартісні показники процесу ремонту в цілому? 

1.2.4 Чи доцільно розбирати агрегат або вузол, якщо засоби діа-

гностики підтверджують його задовільний стан? 

1.2.5 Назвіть основні складові (деталі, стандартні вироби та ін.), 

що входять до складу практично всіх вузлів і агрегатів обладнання. 

1.2.6 Яких основних правил безпеки праці потрібно дотримува-

тись при виконанні розбиральних робіт?  

1.3 Література для самопідготовки 

1. Рудик Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования пе-

рерабатывающих предприятий. / Ф.Я. Рудик. СПб.: ГИОРД. - 287 с. 

2. Ялпачик В.Ф. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обла-

днання переробних підприємств: Навчальний посібник: Практикум. / 

В.Ф. Ялпачик [та ін.] - Мелітополь, 2013. - 234 с. 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи; 

- ознайомитись з теоретичними відомостями про технологічний 

процес розбирання, специфікою розбирання деяких стандартних та 

специфічних складових одиниць, з’єднань, сполучень; 

- розглянути конструкції та уяснити принцип дії стандартного та 

спеціалізованого інструменту та пристосувань для виконання робіт по 

розбиранню технологічного обладнання; 
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- відпрацювати практичні прийоми по розбиранню деяких типо-
вих з’єднань та сполучень, освоїти методи використання специфічно-
го обладнання для видалення несправних деталей; 

- на основі зовнішнього огляду одного з натурних зразків вузла 
або агрегату обладнання, зробити припущення про його призначення, 
встановити порядок розбирання і розібрати; перевірити вірність своїх 
попередніх припущень; 

- зробити загальні висновки по роботі; 
- відповісти на контрольні запитання; 
- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

2.2 Короткі відомості з теорії 

2.2.1 Загальні положення 

Відомо, що у процесі експлуатації кріпильні вироби та сполучен-
ня деяких деталей у силу різних причин (наявність стопорних пристро-
їв, корозія, старіння, міжмолекулярна взаємодія, вплив пофарбування 
та інших причин) потребують збільшених зусиль для їх роз’єднання, 
наприклад, для розбирання різьбових з’єднань обладнання, яке пропра-
цювало декілька років, потрібний механізований інструмент із оберта-
ючим моментом, що перевищує в 1,2…2,5 рази обертаючий момент, 
необхідний при складанні нових з’єднань тих же типорозмірів.  

Таким чином для механізації і підвищення продуктивності праці 
при розбиранні різьбових з’єднань необхідні механізовані інструмен-
ти інерційно-ударного типу зі збільшеними обертаючими моментами.  

Для механізації робіт з розбирання сполучень із натягом без 
ушкодження деталей необхідно використовувати різні знімачі і пре-
сове устаткування з гідравлічним приводом. 

Розглянемо деякі правила, особливості і технологічні прийоми, 
які використовуються при розбиранні обладнання, вузлів, з’єднань. 

Розбирання машин доцільно починати з деталей і механізмів, що 
мають вільний доступ. Насамперед знімають деталі, які можуть нане-
сти травму робітникові. 

При розбиранні машини необхідно строго дотримуватися певної 
послідовності. Приступаючи до розбирання, попередньо видаляють 
усі додаткові пристосування, укріплені на корпусі машини і на робо-
чому столі, знімають огородження та щитки, які закривають доступ 
до деталей, вузлів і механізмам. 

Щоб запобігти безсистемного „розпадання“ вузлів і не переплу-
тати подібні складові частини, їх потрібно знімати комплектно разом 
із з’єднуючими ланками. 
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Розбирання машини на вузли також виконують послідовно. Перед-
часне розчленовування вузлів, що найбільш легко видаляються на деталі 
збільшує час на розбирання і утрудняє наступне складання.  

Тільки, розібравши машину по вузлах, можна приступати до дета-
льного розбирання цих вузлів. При цьому не слід роз’єднувати деталі, 
парне положення яких зафіксоване контрольними шпильками і штифта-
ми. Ці деталі знімають лише в тому випадку, коли вони мають значне 
зношування або дефекти. 

При розбиранні парних зубчастих коліс необхідно наносити міт-
ки на зуби, що сполучаються. Мітки слід наносити на деталях перед 
зняттям кулачків або ексцентриків, закріплених на валах або осях 
упорними гвинтами без свердлень під їх кінець, на шатунах зі знім-
ними кришками, на торцях вала і кривошипа із противагою. Це знач-
но полегшує складання машин і підвищує якість складання. 

Якщо упорні гвинти корпуса машини не мають дефектів, то їх 
тільки звільняють, не вивертаючи з корпуса. Деталі, термін служби 
яких практично не обмежений, при ремонті машин взагалі не зніма-
ють, якщо вони не мають поламок і явних ознак зносу.  

Окремі вузли, якщо вони, по оцінці діагностування працюють 
задовільно і не вийдуть з ладу у наступний міжремонтний період на 
деталі не розбирають.  

Порушення технологічної послідовності розбирання приводить 
не тільки до зайвих витрат часу, але і до поломок та псування деталей. 

Щоб розібрати машину, не ушкодивши гайок, торців валів, 
шпильок, шліців, шпонкових канавок, шліц гвинтів, необхідно мати: 
ключі, борідки, м’які вибивачі (оправки), киянки, знімачі, викрутки та 
інші інструменти відповідного розміру. 

Розбирання слід проводити акуратно, застосовуючи перевірені 
технологічні прийоми та уникаючи жорстких ударів. 

2.2.2 Розбирання різьбових з’єднань 

Різьбові з’єднання займають у складі технологічного обладнан-
ня досить вагоме місце. Близько 80…85% від загальної кількості різь-
бових деталей це кріпильні вироби (болти, гвинти, шпильки, гайки), а 
іншу частку складають елементи передач гвинт-гайка, різьбові деталі 
регулювальних пристроїв та різьбові з’єднання, як правило великих 
діаметрів, призначені для кріплення відповідальних деталей (елемен-
тів передач, робочих органів та ін.) на валах. Слід відмітити, що крім 
означених, суттєве місце у конструкціях технологічного обладнання 
займають різьбові з’єднання з трубними різьбами (труби і фурнітура 
трубопроводів різного призначення). 
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Як правило, при розбиранні найбільш поширеною операцією є 

відгвинчування гайок, деякі види з яких показані на рисунку 1 
 
 
 
 
 
 

 

а) - шестигранні; б) - корончаті; в) - квадратні; г) - барашкові; 
 д) - ковпачкові; е) - круглі зі шліцами 

Рисунок 1 – Розповсюджені види кріпильних гайок 

Розбирання кріпильних різьбових з’єднань проводять, в основно-

му, за допомогою універсального слюсарного монтажного інструменту, 

такого як гайкові ключі (ріжкові двохсторонні, ріжкові односторонні, 

накидні, комбіновані, торцеві та ін.). 

 Слід відмітити, що для розбирання 

з’єднань які дуже важко розібрати звичай-

ним інструментом, рекомендують застосо-

вувати гайкові ключі збільшеної довжини, а 

також спеціальні ключі, відгвинчування 

якими можна супроводжувати ударами по 

їх вільній частині (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Ключі для відгвинчування ударом 

 Зменшує номенклатуру інструменту і у деякій мірі полегшує ви-

конання робіт використання розвідних (з перемінним розміром зіву) 

ключів. Існує безліч розвідних ключів по конструкціях і типорозмі-

рах, деякі зразки показані на рисунку 3. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Розвідні ключі: а) - звичайний; б) - ключ з фіксатором; 

в)  ключ фірми KNIPEX 

б) а) в) 

а) б) в) 

г) 

д) е) 
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 На рисунку 4 показані ключі 

для відгвинчування круглих гайок з 

шліцами по окружності (рисунок 1 е) 

та круглих гайок з отворами під ключ 

по торцю (рисунок 4 в).  

 Ключ з шарніром (рисунок 4 а) 

дає змогу відгвинчувати гайки виго-

товлені у досить широкому діапазоні 

зовнішніх діаметрів, а ключ (рисунок 

4 б) призначений для вузького діапа-

зону типорозмірів, але є більш міц-

ним і жорстким. Ключі для гайок з 

отворами по торцю призначені тільки 

для одного певного типорозміру. 
 Для круглих гайок з отворами під ключ по окружності викорис-
товують ключі подібні ключам, показаним на рисунку 1 а) і б). 

Розбирання різьбових з’єднань між трубами і фітингами метале-
вих трубопроводів (рисунок 5) проводять за допомогою трубних (їх 
ще часто називають газовими) ключів (рисунок 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Фітинги металевих трубопроводів 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Трубні (газові) ключі: а)  шведський; б)  американський; 

в)  ланцюговий; г) ключ-кліщі (кобра) 

а) 

б) 

в) 

а) 

Рисунок 4 – Ключі для круглих 
гайок 

а) б) 

в) г) 
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Кріпильні гвинти, якщо їх головки мають зовні шестигранну або 

квадратну форму вигвинчують відповідними гайковими ключами. Якщо 

ж головки мають прорізи (шліци) або поглиблення, то для вигвинчуван-

ня застосовують викрутки з відповідною формою жала. На рисунку 7 

показані змінні леза (біти) 

для універсальної викрут-

ки з найбільш поширеними 

формами робочої частини. 

На даний час, у зв’язку з 

поширенням імпортної те-

хніки, різноманітність 

форм головок гвинтів зна-

чно збільшилось, що слід 

враховувати при розбиран-

ні такої техніки.  
Рисунок 7 – Форма лез викруток 

 Для гвинтів з внутрішнім шестигранним отвором застосовують клю-
чі із Г-подібно зігнутого шестигранного профілю відповідного розміру. 
 При розбиранні гвинтових з’єднань необхідно викручені з дета-
лей гвинти знову вкрутити у відповідні отвори. Це виключає втрату 
гвинтів і полегшує складання. 

Різьбові з’єднання, що зазнали корозії, необхідно перед розби-
ранням рясно змочити гасом. Це полегшує розбирання і виключає по-
ломку гвинтів, ушкодження шліців та граней. 
 Якщо гайку існуючими засобами відкрутити неможливо її мож-

на зруйнувати за допомогою при-

строю показаного на рисунку 8. Да-

ний пристрій складається з корпуса 

1, загартованого ріжучого леза 2 і 

гвинта 3. Ріжуче лезо відводиться 

назад, пристосування одягається 

отвором на гайку і при натиску гви-

нтом на лезо гайка розрізається на-

впіл і легко видаляється.  

   Рисунок 8 – Розрізувач гайок 

 Шпильки, закручені у корпусні деталі, не рекомендується без 

особливої потреби, вигвинчувати.  

У разі необхідності, викручування шпильок можна проводити 

різними способами, деякі з них показані на рисунку 9. 
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Рисунок 9 – Способи вигвинчування шпильок 

 Метод двох гайок а) є одним з найпростіших – викручування 

проводиться за нижню гайку; на рисунку б) показаний подібний спо-

сіб з гвинтовим пристосуванням; обидва способи малопродуктивні і 

найчастіше застосовують спеціальні ключі, наприклад ексцентрикові 

(схема в) і фото г). Доволі часто, при наявності достатнього місця для 

доступу до шпильки, її вигвинчують трубним (газовим) ключем.  

 Істотну проблему складає видобування з тіла деталі зламаних 

шпильок та гвинтів.  

Розрізняють дві ситуації: шпилька зламана у кінці верхньої (гайко-

вої) різьбової частини (або по стержню шпильки без різьби) і стержень 

виступає над корпусною деталлю; друга ситуація – шпилька (гвинт) зла-

мана у кінці нижньої різьби врівень з площиною деталі.  

У першій ситуації, якщо довжина виступаючої частини недостатня 

для викручування екс-

центриковим ключем, 

потрібно пристосувати 

переріз виступаючого 

стержня під один зі ста-

ндартних монтажних 

інструментів (рисунок 

10 а і б, або ж просто 

приварити до шпильки 

гайку чи важіль (рису-

нок 10 в, г). 

   Рисунок 10 – Викручування обламаних шпильок 

г) 
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Друга ситуація пов’язана з застосуванням 

спеціальних інструментів – екстракторів.  

У торці зламаного гвинта або шпильки 

(рисунок 11 а) просвердлюють осьовий отвір пе-

вного діаметра і глибини у який забивають екст-

рактор (бор), що представляє собою загартова-

ний конічний зубчастий стрижень із квадратною 

головкою для ключа або воротка. Поворотом 

бору вивертають залишки гвинта.  

Екстрактор на рисунку 11 б) має на коніч-

ній поверхні ліві спіральні канавки (кут спіралі 

30°). При повороті екстрактора гострі краї спі-

ральних канавок урізаються в стінки гвинта і 

гвинт вивертається. 

Рисунок 11 – Екстрактори 

У деяких випадках в осьовому отворі стержня гвинта нарізають 

зворотну різьбу, загвинчують у нього інший гвинт і обертають до по-

вного вивертання зламаного гвинта. 

 2.2.3 Розбирання посадок з натягом 

 Основні об’єкти силового розбирання це сполучення підшипник-

вал, маточина-вал, корпус-втулка, корпус-підшипник та деякі інші.  

 У даній роботі питання демонтажу і монтажу підшипників ко-

чення розглядатися не буде (воно буде винесене в окрему лабораторну 

роботу) тому зупинимося на огляді розбирання інших спряжень. 

Як правило, шківи пасових, зірочки ланцюгових передач та на-

півмуфти сполучаються з циліндричними шийками валів з невеликим 

натягом (для забезпечення надійного центрування по перехідних по-

садках) і тому потребують досить невеликих зусиль для зняття. Крім 

того ці деталі звичайно розташовані на вихідних кінцях валів і мо-

жуть спресовуватись з них легкими ударами молотка (з м’яким бой-

ком) або звичайного слюсарного молотка через м’яку проставку.  

Виключення можуть скласти сполучення, деталі яких з різних 

причин, „прикипіли“ одна до іншої і потребують значно більших зу-

силь, деталі конічних сполучень та деталі, які легко можуть зруйнува-

тися від удару. У цих випадках потрібно застосування спеціальних 

пристроїв – знімачів. 

Слід зауважити, що при наявності відповідних пристроїв, які мо-

жуть забезпечити зняття без ударів, пріоритет віддається цим пристроям. 
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На даний час існує безліч конструкцій знімачів як універсаль-

них, так і спеціальних, але основні правила їх застосування полягають 

у надійному контакті знімача з об’єктом, мінімальній вірогідності 

руйнування деталей та безпеки використання. На рисунку 12 показані 

основні компонувальні схеми застосування знімачів. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Компонувальні схеми застосування знімачів 

 При знятті маточини з вихідного кінця вала застосована класич-

на схема а), при якій лапи знімача захоплюють деталь з боків з двох 

або трьох сторін, якщо деталь має великі габарити, то лапи можна за-

кріпити через технологічні отвори на ободі деталі. 

 На ободах деяких деталей, зокрема зірочках, виробник спеціально 

виконує різьбові отвори для демонтажу цих деталей (схема б), за допомо-

гою цих отворів елементи знімача (лапи, штанги, ін.) з’єднують з деталлю. 

 На схемі в) показане випресовування деталі типу втулки з корпуса. 

Деталь повинна бути достатньо великою за розміром, щоб у її осьовому 

отворі можна було надійно встановити лапи знімача. 

 Схеми г) і д) показують процес випресовування втулки невели-

ких розмірів з корпуса.  

У пристосування за схемою г) його захоплюючий елемент повер-

тається на шарнірі на 90º, вводиться у втулку, повертається у вихідне 

положення, упирається у торець і обертанням гвинта втулка видаляється.  

На схемі д) у отвір втулки вводиться цангове пристосування, 

обертанням гвинта розтискається до контакту захоплюючих буртиків 

з торцем втулки і за допомогою другого гвинта втулка видаляється. 

Найбільш розповсюджені знімачі з гвинтовим та гідравлічним 

приводом, саме ці приводи дозволяють розвивати великі зусилля при 

невеликих габаритах.  

Як відомо, передача гвинт-гайка при стандартних співвідношен-

нях діаметра різьби і довжини рукоятки привода d15l  , може збі-

льшувати зусилля у 70…100 разів. Гідравлічний привод навіть з руч-

ним насосом дозволяє збільшувати силу у кілька сотень разів. 
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На рисунку 13 наведені фото деяких конструкцій лапчастих зні-

мачів, а на рисунку 14 переналагодження універсального знімача на 

різні схеми операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         а)      б)          в) 

а) і б) - гвинтові трилапий і дволапий; в) - гідравлічний трилапий 

Рисунок 13 – Конструкції універсальних знімачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Різні наладки універсального знімача 

 Крім універсальних знімачів при розбиранні техніки широко за-

стосовуються спеціалізовані та спеціальні пристрої, як стандартизо-

вані, так і власної конструкції. Вони вигідніші за стандартні тим, що 

розраховані на зняття відповідної деталі або групи деталей, і тому, 

при їх застосуванні, витрачається значно менше часу на переналадку і 

монтаж самого знімача. 

Знімачі, як правило, використовують для демонтажу деталей пе-

редач під час загального розбирання машини в цілому на агрегати і 

вузли на її робочому місці.  
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Розбирання агрегатів і вузлів на деталі проводиться на спеціалі-

зованих робочих місцях, обладнаних більш потужними і продуктив-

ними пристроями, такими як преси. 

Особливо це стосується таких деталей передач, як зубчасті і 

черв’ячні колеса. З метою підвищення несучої спроможності їх сполу-

чення з валом, встановлюють на вал з 

великим натягом (по пресових посад-

ках) і розбирання цих спряжень потре-

бує великих зусиль.  

 Преси можуть бути як стаціона-

рними так і настільними (рисунок 15) 

з гвинтовим, гідравлічним та зубчас-

то-рейковим приводом. 

 
 

Рисунок 15 – Настільний прес для ремонту обладнання 
 

Одним з етапів розбирання машини є видалення втулок. Втулки 

випресовують за допомогою стандартних знімачів або пристроїв по-

дібних зображеному на рисунку 12 г.  

Використовують також знімачі втулок з цанговим пристроєм 

(рисунок 13 д), який розтискається після введення його в порожнину 

втулки і за допомогою гвинта витягається разом з нею.  

Втулки, особливо при значному їх зношуванні, при ремонті зви-

чайно заміняють, тому у більшості випадків їх видаляють без збере-

ження цілісності, вибивають за допомогою надставок. 

2.2.4 Видалення стопорних пристроїв 

Стопорні кільця, з отворами стискають (розтискають) спеціальни-

ми кліщами (рисунок 16). 

Для зняття стопорних 

кілець без отворів, констру-

кція деталі, на якій воно 

кріпиться повинна перед-

бачати спеціальну виїмку 

для його демонтажу. 

Дротяні фіксатори 

видаляють пасатижами з 

довгими губками. 

Рисунок 16 – Стопорні кільця і інструмент 



 16 

2.3 Обладнання робочих місць 

Для кожної ланки (бригади) студентів передбачається два робо-

чих місця: учбове – для роботи з літературою, оформлення докумен-

тів і спеціалізоване – для виконання технологічних операцій.  

Роботи по розбиранню виконуються на монтажному столі, 

оснащеному пресом, лещатами, пристосуваннями для розбирання, 

комплектом інструменту і натурних зразків вузлів для розбирання. 

Комплект документів і наочних посібників включає в себе: ме-

тодичні вказівки, плакати, опис комплектності робочого місця, прави-

ла техніки безпеки. 

 

Рисунок 17 – Фото лабораторного місця з розбирання вузлів 

 

 

2.4 Інструкція з охорони праці 
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При проведенні робіт потрібно дотримуватися правил техніки 
безпеки за вимогами ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ Работы учебные лабо-
раторные. Общие требования безопасности. 

2.4.1 Загальні вимоги 
 До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли 
інструктаж по техніці безпеки, про що був зроблений відповідний за-
пис у реєстраційному журналі. 

2.4.2 При підготовці до лабораторної роботи: 
- до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний 

ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи; 
- не починати виконання експериментальної частини роботи без 

відповідного розпорядження викладача або лаборанта. 

2.4.3 Під час виконання роботи: 
- не тримати на робочому місці сторонні предмети; 
- не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересува-

тися без потреби, по лабораторії; 
- під час розбирання надійно кріпити вузли, що розбираються; 
- у процесі розбирання зняті, відокремлені деталі та кріпильні виро-

би акуратно у відповідному порядку розташовувати на монтажному сто-
лі, деталі, які можуть скочуватися укладати у лежаче положення; 

- операції по розбиранню проводити по черзі, не заважати один 
одному, при роботі удвох слідкувати за положенням рук партнера з 
метою не завдати йому травм; 

- не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні про-
ходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння; 

2.4.4 Після закінчення експериментальної частини роботи: 
- прибрати та здати робоче місце лаборанту або викладачу. 

2.4.5 У разі виникнення пожежі необхідно негайно проінформу-
вати викладача або лаборанта, подзвонити по номеру 101. 

2.5 Вказівки по виконанню роботи 

2.5.1 Вивчити теоретичний розділ 2.2, оглянути комплект прис-

тосувань, оснастки, інструменту призначений для виконання лабора-

торної роботи. 

2.5.2 Підібрати відповідний інструмент і провести розбирання 

натурних зразків різних видів різьбових з’єднань (болтового, гвинто-

вого, шпилькового, вал-гайка та ін.). 

2.5.3 Провести методом екстракції видалення з корпусної деталі 

залишків зламаної шпильки (гвинта). 
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2.5.4 Вибрати спосіб розбирання і провести видалення зношеної 

втулки з корпусної деталі. 

2.5.5 Підібрати відповідний знімач, налаштувати його і виконати 

операцію спресовування деталі (шківа, зірочки, напівмуфти) з вихід-

ного кінця вала.  

2.5.6 Налаштувати прес і провести операцію по роз’єднанню 

спряження вал-зубчасте колесо, вал-черв’ячне колесо та ін., викона-

ного по посадці з натягом. 

2.5.7 Оглянути і проаналізувати конструкцію вузла, призначено-

го для розбирання, намітити порядок розбирання, підібрати інстру-

мент і розібрати вузол. 

2.5.8 Зібрати розібраний вузол у зворотній послідовності. 

2.5.9 Привести монтажний стіл і комплект пристосувань у вихі-

дний стан, здати робоче місце лаборантові. 

2.5.10 Оформити звіт з лабораторної роботи. 

2.5.11 Пред’явити викладачеві оформлений звіт, пояснити ре-

зультати, отримані при виконанні роботи. 

3 ЗВІТНІСТЬ ПО РОБОТІ 

Звіт з лабораторної роботи оформлюється у наступному порядку: 

- тема лабораторної роботи; 

- мета роботи; 

- опис оснащення лабораторної роботи натурними зразками, 

  пристосуванням, оснасткою, інструментом; 

- опис послідовності розбирання натурного зразка агрегату, 

  вузла з зазначенням типорозмірів з’єднань, що розбираються 

  та інструменту для виконання операцій; 

- загальні висновки по роботі. 

4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1 Вкажіть місце розбиральних операцій у загальному технологі-

чному процесі ремонту машини. 

2 Які труднощі технічного характеру супроводжують процес ро-

збирання машини на вузли і агрегати, вузлів і агрегатів – на деталі? 

3. Які операції повинні обов’язково проводитися перед розби-

ранням машини на вузли і агрегати, вузлів і агрегатів – на деталі? 

4 З яких об’єктивних та суб’єктивних причин роботи по розби-

ранню вважаються найбільш трудомісткими? 
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5 Які деталі при виконанні процесу розбирання не можна підда-

вати знеособлюванню? 

6 Якими методами дотримуються збереження парності відпові-

дальних деталей? 

7 Яке універсальне обладнання і інструмент застосовують при 

виконанні розбиральних робіт? 

8 Яким механізованим інструментом бажано оснастити вико-

нання операцій по розбиранню? 

9 За допомогою якого інструменту розбирають різьбові з’єднання 

металевих труб з трубною арматурою? 

10 Якими методами і засобами викручують шпильку з тіла кор-

пусної деталі? 

11 Якими методами можна видалити зламану шпильку (гвинт) з 

корпусної деталі? 

12 Перелічіть основні конструктивно-технологічні схеми зніма-

чів, що застосовуються при розбиранні обладнання. 

13 За якими основними принципами потрібно підбирати види, 

типи та конструкції знімачів?  

14 За допомогою якого обладнання роз’єднують спряження, ви-

конані з посадками, що передбачають великі натяги? 
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