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1. ОПИС ДРУГОГО МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

 показників  

Галузь знань, 

 спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань  

13 «Механічна  

інженерія» 
(шифр і назва) 

За вибором студента 
(обов’язкова  або за вибором студента) 

Загальна кількість 

годин – 90 
Спеціальність  

133 «Галузеве  

машинобудування»  
(шифр та назва) 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 
4-й 

2-й 

 

8-й 

4-й 

 

Тижневе навантаження: 

аудиторних занять –  

5 год. 
самостійна робота 

студента – 2,9 год. 

Ступінь вищої освіти 

Бакалавр 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 10 год. 

Лабораторні 

заняття 
40 год. 

Практичні 

заняття 
– 

Семінарські 

заняття 
– 

Самостійна 

робота 
40 год. 

Форма контролю:  

Екзамен 
(екзамен або диференційований залік) 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДРУГОГО МОДУЛЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Мета другого модуля навчальної дисципліни „Монтаж, експлуатація та 

ремонт обладнання“ (МЕРО) - підготовка фахівців, які могли б самостійно 

організувати проведення планових і позапланових робіт з технічного 

обслуговування машин і обладнання переробного виробництва і тим самим 

забезпечити надійність роботи цього обладнання під час його експлуатації. 

Дисципліна МЕРО є однією з фахових дисциплін підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування” за ОПП «Галузеве 

машинобудування». Другий модуль навчальної дисципліни базується на 

дисциплінах загальноосвітнього і загально-інженерного профілю та має 

безпосередній зв‘язок з такими дисциплінами фахової підготовки спеціаліста як 

“Матеріалознавство і ТКМ“, “Деталі машин“  та “Взаємозаємність, стандартизація 

та технічні вимірювання“. 

Завданнями другого модуля дисципліни є: 

- надання відомостей про організацію служби технічного обслуговування та 

ремонту на переробних та харчових підприємствах; 

- вивчення теоретичних основ ремонту машин, що входять до складу 

потоково-технологічних ліній переробного виробництва; 

- ознайомлення з відомостями про механізацію та автоматизацію основних  

технологічних процесів ремонту; 

 - ознайомлення з інформацією про технічні засоби реалізації сучасних 

способів відновлення деталей та ремонту вузлів, агрегатів та обладнання в цілому;  

- вивчення основ організації, технології та технічної підготовки ремонтного 

виробництва галузі; 

Предметом вивчення другого модуля дисципліни є технічні засоби та методи 

проведення ремонтних робіт, які застосовуються при відновленні працездатності 

обладнання переробної галузі. 

За результатами вивчення другого модуля дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні поняття і визначення теорії ремонту машин і обладнання; 

- основині положення попереджувальної системи і стратегії ремонту машин; 

- основні положення і термінологію теорії надійності технічних об’єктів; 

- напрямки забезпечення ефективності ремонтно-обслуговуючої системи; 

- основи механізації технологічних процесів ремонтного виробництва; 

- типові сучасні технології ремонту машин та їх окремих складових; 

- види та методи відновлення зношених деталей; 

- систему технічної підготовки ремонтного виробництва; 

 - основи технологічної підготовки виробництва. 

Внаслідок вивчення другого модуля дисципліни студент повинен вміти: 

- обґрунтовувати раціональну стратегію ремонтно-обслуговуючих дій, яка 

забезпечить технічну готовність парку обладнання в визначених умовах;  

- вибирати доцільний метод ремонту агрегатів і систем обладнання; 

- обґрунтовувати необхідність механізації технологічних операцій ремонту; 

- оцінювати стан об’єктів ремонту за допомогою відповідних засобів; 
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- визначати склад та зміст операцій технологічного процесу ремонту об’єктів; 

- обґрунтовувати склад технічних засобів для реалізації відповідних 

ремонтних технологій; 

- виконувати наладку основного технологічного обладнання; 

- розробляти технологічну документацію на основні ремонтні операції; 

- формулювати основні положення технічного завдання на розробку 

(модернізацію) ремонтно-технологічного оснащення; 

володіти: основними навичками фахівця служби головного механіка 

переробного підприємства; 

отримати навички: роботи з конструкторською та технічною 

документацією; розробки робочих креслень деталей та технічної документації; 

моделювання основних та допоміжних технологічних процесів проведення 

ремонтних робіт; 

 

3. ПРОГРАМА ДРУГОГО МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ 

 

Тема 1. Організація технічного обслуговування та ремонту обладнання 

ПТЛ [1 с.281-286, 2 с.165-171, 177-184, 3 с. 241-263] 

 Основні положення та сутність планово-попереджувальної системи 

технічного обслуговування та ремонту; 

  Види, періодичність та зміст ремонтно-обслуговуючих заходів ППР; 

 Види та методи проведення ремонтів машин і обладнання; 

 Нормативні показники та структура ремонтно-обслуговуючих робіт; 

  Категорії складності ремонту, трудомісткість ремонтних робіт; 

 Порядок здачі обладнання в ремонт и приймання його з ремонту; 

 Організація служби головного інженера (головного механіка). 

Тема 2. Теоретичні основи ремонту обладнання [1 c.243-258, 2 с.184-190] 

  Загальні теоретичні відомості; 

  Класифікація видів тертя; 

  Фізична сутність зношування; 

 Характеристики і моделі відмов обладнання; 

 Оціночні критерії безвідмовності; 

 Оціночні критерії довговічності; 

 Оціночні критерії ремонтопридатності; 

  Оціночні показники процесу зношування. 

Змістовий модуль 2 

ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ 

Тема 3.  Виробничий процес ремонту обладнання [1 с. 292-303, 2 с. 191-

193, 231-240, 3. с.130-166] 

  Роботи по розбиранню обладнання, миття деталей та вузлів; 

 Дефектація елементів обладнання; 



6 

 

 Комплектування складових одиниць обладнання; 

 Складання агрегатів, вузлів та машини в цілому; 

 Обкатка та випробування відремонтованого обладнання. 

Тема 4.  Способи відновлення деталей [1 c. 302-355, 2 с. 196-230, 3 с.274-

307] 

 Відновлення пластичним деформуванням; 

 Ручне електродугове і газове зварювання та наплавка; 

 Автоматична наплавка під шаром флюсу; 

 Вібродугова наплавка та наплавка в середовищі вуглекислого газу; 

 Аргоно-дугове, плазмове зварювання і наплавка; 
 

Тема 5. Відновлення типових деталей обладнання [1 с. 292-303, 2 с. 191-

193, 231-240, 3. с.130-166] 

 Відновлення корпусних деталей; 

 Способи відновлення деталей типу валів і осей; 

 Відновлення деталей кривошипно-шатунного механізму; 

 Відновлення деталей спряжень типу вал-втулка; 

 Відновлення деталей зубчастих передач і зубчастих з’єднань; 

 
4. СТРУКТУРА ДРУГОГО МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Організація і теоретичні основи ремонту обладнання 

1-2 

Лекція 1 

Організація технічного 

обслуговування та 

ремонту обладнання ПТЛ 

2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 1 

Складання річного  
графіка ППР для одиниці 

обладнання 
- 4 - - 3 

Самостійна  

робота 1 
Види документації 

 з ремонту обладнання - - - 3 2 

Лабораторне  

заняття 2 
Розбирання вузлів 

 та агрегатів обладнання - 4 - - 4 

Самостійна  

робота 2 
Забезпечення розбиральних 

робіт - - - 3 2 

3-4 

Лекція 2  
Теоретичні основи  

ремонту обладнання 
2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 3 

Дефектація деталей  
технологічного  

обладнання 
- 4 - - 2 

Самостійна  

робота 3 
Технічна документація з  

дефектації деталей - - - 3 2 

Лабораторне  

заняття 4 
Розробка структурної 
схеми складання вузла - 4 - - 2 
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обладнання 

Самостійна  

робота 4  

Основні принципи  
процесу складання вузлів 

обладнання 
- - - 3 2 

5 

Лабораторне  

заняття 5 

Балансування робочих 

органів обладнання. 

 

- 2 - - 2 

Самостійна  

робота 5 

Балансування обладнання 

і його точність 
- - - 3 2 

Лабораторне  

заняття 6 

Монтаж та демонтаж 
підшипникових вузлів 

обладнання 
- 2 - - 2 

6-7 

Самостійна  

робота 6 
Підготовка до ПМК1 - - - 5 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 - - - - 10 

 

Всього за змістовий модуль 1 -  44 год. 
 

4 20 - 20 35 

 

Змістовий модуль 2.  Технологія обслуговування та ремонту обладнання 

 
 

Такелажні 

роботи 2 - - - - 

8-9 

Лекція 3 
Виробничий процес  
ремонту обладнання 

2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 7 

Методи відновлення  
працездатності типових 

з’єднань обладнання 
- 4 - - 3 

Самостійна 

робота 7 

Види і типи безшпонкових 
з’єднань 

- - - 3 2 

Лабораторне  

заняття 8 

Методи обробки тиском 
при ремонті обладнання 
(Ковальські та пресові 

роботи) 

- 4 - - 4 

Самостійна  

робота 8 

Інструментальне 
забезпечення ковальських 

робіт 
- - - 3 2 

10-11 

Лекція 4 
Способи відновлення  

деталей 
2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 9 

Зварювальні роботи при 
ремонті обладнання 

- 4 - - 2 

Самостійна  

робота 9 
Види робіт з наплавки 

зношених поверхонь 
- - - 3 2 

Лабораторне  

заняття 10 

Ремонт компресора  
холодильної установки 

- 4 - - 2 

Самостійна  

робота 10 
Засоби діагностування 
з’єднань компресора 

- - - 3 2 

12 

Лекція 5 
Відновлення типових 
деталей обладнання 

2     

Лабораторне  

заняття 11 

Застосування полімерних 
матеріалів при ремонті 

обладнання 
- 2 - - 2 

Лабораторне  

заняття 12 

 

Вибір раціонального 
способу відновлення деталі 

- 2 - - 2 
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Самостійна  

робота 11 

Нові марки полімерних 
матеріалів для  

відновлення деталей 
- - - 3 2 

13-14 

Самостійна  

робота 12 
Підготовка до ПМК2 - - - 5 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 46 год. 6 20 - 20 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1) У чому полягають переваги і недоліки планово-попереджувальної системи 

технічного обслуговування і ремонту? 

2) Які види планового ремонту і технічного обслуговування обладнання пе-

редбачає система ППР? 

3) Що являє собою дійсний фонд роботи обладнання? 

4) Що таке структура ремонтного циклу, що вона характеризує і з якою ме-

тою вона складається?  

5) Які ремонтні нормативи потрібно знати для складання річного графіка ППР? 

6) На яких підприємствах (виходячи з програми виробництва) доцільне запрова-

дження системи ППР? 

7) У чому полягає сутність поняття умовної ремонтної одиниці? 

8) Вкажіть місце розбиральних операцій у загальному технологічному проце-

сі ремонту машини. 

9) Які труднощі технічного характеру супроводжують процес розбирання 

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

10) Які операції повинні обов’язково проводитися перед розбиранням маши-

ни на вузли і агрегати, вузлів і агрегатів – на деталі? 

11) З яких причин роботи по розбиранню вважають найбільш трудомістки-

ми? 

12) Які деталі при виконанні процесу розбирання обладнання не можна під-

давати знеособлюванню? 

13) Якими методами дотримуються збереження парності відповідальних деталей? 

14) Яке універсальне обладнання і інструмент застосовують при виконанні 

розбиральних робіт? 

15) Яким механізованим інструментом бажано оснастити виконання операцій 

по розбиранню? 

16) За допомогою якого інструменту розбирають різьбові з’єднання металевих 

трубопроводів? 

17) Якими методами і засобами викручують шпильку з тіла корпусної деталі? 

18) Якими методами можна видалити зламану шпильку (гвинт) з корпусної дета-

лі? 
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19) Перелічіть основні конструктивно-технологічні схеми знімачів. 

20) За якими основними принципами потрібно підбирати види, типи та конс-

трукції знімачів?  

21) Які види пресів Ви можете назвати? 

22) Охарактеризуйте зміст, мету та значення дефектації деталей, з’єднань і 

сполучень обладнання. 

23) Проаналізуйте особливості організації і технічного забезпечення процесів 

дефектації в умовах спеціалізованих ремонтних підприємств і ремонтних підроз-

ділів невеликої потужності. 

24) Перерахуйте основні причини втрати роботоздатності та повного виходу 

з ладу деталей технологічного обладнання. 

25) Назвіть основні правила розподілу деталей у процесі дефектації по сту-

пеню придатності до подальшого використання. 

26) Які основні методи дефектації деталей застосовують у ремонтній практиці? 

Приведіть приклади. 

27) Охарактеризуйте зміст, мету і методику використання органолептичних 

методів дефектації. 

28) Охарактеризуйте зміст, мету і методику використання інструментальних 

методів дефектації. 

29) Охарактеризуйте зміст, мету і методику використання апаратних (фізичних) 

методів дефектації. 

30) Наведіть приклади, вкажіть призначення і методику використання конт-

рольно-вимірного інструмента для контролю геометричних параметрів деталей. 

31) Якими методами контролюють і за якими критеріями вибраковують крі-

пильні вироби? 

32) Вкажіть основні ознаки втрати роботоздатності зубчастими колесами. 

Якими методами можна виявити ці ознаки? 

33) За якими параметрами встановлюють придатність для подальшого вико-

ристання підшипників кочення? 

34) Розкрийте зміст технології дефектації пружин. Які показники пружини 

потрібно знати для визначення її жорсткості? 

35) За якими критеріями вибраковують гумові армовані ущільнюючі манжети? 

36) У чому полягає відмінність процесу складання при ремонті машини від 

процесу складання при виготовленні машини? 

37) За рахунок яких заходів можна зменшити частку трудомісткості склада-

льних робіт в загальній трудомісткості ремонту машини? 

38) З яких основних документів складається комплект технологічної докуме-

нтації на складання? 

39) З яких об’єктивних та суб’єктивних причин роботи по складанню відно-

сяться до мало механізованих (ручних) робіт? 

40) З якою метою і на основі яких вихідних даних розробляється структурна 

технологічна схема складання? 

41) Мета врівноважування ланок механізму, що обертаються. 

42) Умови статичного, динамічного і повного врівноважування ротора. 

43) Яке тіло називають ротором? 
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44) Який ротор називається жорстким? Гнучким? 

45) 3а рахунок яких факторів виникає неврівноваженість ротора? 

46) Яке балансування ротора називається статичним? Чому? 

47) Як називається вісь, що проходить через центр мас ротора? 

48) У чому фізична суть статичного, моменту маси ротора?  

49) На якому обладнанні проводиться статичне балансування? Основні вимо-

ги до його конструкції. 

50) Назвіть мінімальну кількість противаг, необхідних для статичного врів-

новажування однієї неврівноваженої маси ротора. 

51) Коли при балансуванні роторів можна обмежитися замість повного врів-

новажування тільки статичним або тільки динамічним? 

52) Чи буде ротор урівноважений статично одночасно врівноваженим дина-

мічно? Або врівноважений динамічно – одночасно врівноваженим статично? 

53) Які типи підшипників кочення ви можете назвати? 

54) В яких вузлах основного і допоміжного технологічного обладнання за-

стосовують підшипники кочення? 

55) З якою метою при циркуляційному навантаженні кільця підшипника за-

стосовують посадку з натягом, а при місцевому – перехідні або з зазором?  

56) Наведіть приклади конструкцій в яких внутрішнє кільце підшипника на-

вантажується місцево. 

57) З якою метою застосовують схеми двохопорних валів з однією фіксова-

ною, а з другою плаваючою опорою? Для яких механізмів застосовують вали з 

обома плаваючими опорами? 

58) Для яких валів і з якою метою застосовують опори з попереднім натягом? 

59) Які типи підшипників потребують регулювання? Назвіть основні методи 

регулювання підшипників кочення. 

60) Чим відрізняються схеми компонування радіально упорних підшипників 

„врозпір“ від схем компонування „врозтяг“? 

61) У чому полягає особливість розташування полів допусків кілець підшип-

ників кочення від загальноприйнятої системи отворів? 

62) Від чого залежить вибір посадок кілець підшипників? Перерахуйте най-

більш вживані посадки кілець підшипників кочення. 

63) Поясніть сутність методів холодного, термічного монтажу-демонтажу та 

методу гідророзпору. 

64) Від яких факторів залежить розрахункове значення зусилля запресовки-

розпресовки при посадці з натягом? 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2  

 

1) У чому переваги і недоліки циліндричних з’єднань з натягом? Окресліть 

область застосування цього виду з’єднань. 

2) Які дефекти виникають у процесі експлуатації з’єднань з натягом? 

3) Назвіть основні методи відновлення деталей з’єднань з натягом.  
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4) Перерахуйте основні відмінності конічних з’єднань з натягом від подібних 

циліндричних з’єднань 

5) Зробіть порівняльний аналіз напружених і ненапружених шпонкових 

з’єднань, різниця у їх навантаженнях. 

6) Назвіть основні методи ремонту шпонкових з’єднань. 

7) Наведіть переваги шліцьових з’єднань у порівнянні з шпонковими. 

8) За якими критеріями призначають метод центрування шліцьових з’єднань? 

9) Методи відновлення роботоздатності прямобічних шліцьових з’єднань. 

10) Які види безшпонкових з’єднань ви знаєте? 

11) Назвіть переваги і недоліки методу заміни безшпонковими з’єднаннями 

шпонкових при їх ремонті. 

12) Від яких чинників залежить несуча спроможність профільних і фрик-

ційних безшпонкових з’єднань? 

13) Перерахуйте види обробки тиском і розкрийте їх сутність. 

14) Область застосування ковальських та пресових робіт в ремонтній практи-

ці. 

15) Які нагрівальні пристрої використовують при ручному куванні?  

16) Як визначають температуру нагріву заготовки перед куванням? 

17) Який інструмент відносять до опорного, ударного, підкладного? 

18) З яких матеріалів виготовляють ковадла, молоти, зубила? 

19) Назвіть операції, які об’єднані загальним терміном „відрубка“. 

20) Під якими кутами заточують робочу частину зубила при холодній або 

гарячій відрубці? 

21) Перерахуйте способи осадки, її різновиди. 

22) Чим відрізняються операції пробивка і прошивка? 

23) Яким способом підвищують точність пробитого отвору? 

24) Якими методами забезпечують повну форму кута при гнутті? 

25) За якими ознаками можна класифікувати способи зварювання? 

26 )Які способи зварювання застосовують при ремонті технологічного обладнан-

ня? 

27) Перерахуйте основні дефекти обладнання, які можуть бути усунені за-

вдяки застосуванню методів зварювання. 

28) За якими параметрами оцінюють зварюваність матеріалів, з яких виго-

товляють деталі обладнання?. 

29) Для усунення якої номенклатури дефектів застосовують методи газового 

зварювання? Приведіть приклади. 

30) Для усунення якої номенклатури дефектів застосовують методи дугово-

го зварювання? Приведіть приклади. 

31) Які горючі речовини застосовують для газового зварювання? 

32) За якими параметрами розрізняють види зварювального полум’я при га-

зовому зварюванні? 

33) Переваги та недоліки газового зварювання. 

34) Які способи дугового зварювання ви знаєте, які з них є традиційними у 

ремонтному виробництві? 

35) Дайте порівняльну характеристику основним методам зварювання чавуну. 
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36) Дайте порівняльну характеристику основним методам зварювання алю-

мінію та його сплавів. 

37) Основні переваги та недоліки дугового зварювання під шаром флюсу. 

38) Переваги та недоліки зварювання в середовищі СО2. 

39) Переваги та недоліки зварювання у середовищі аргону. 

40) Чим відрізняються термопластичні полімерні матеріали від термореактивних? 

41) Область застосування полімерних матеріалів в ремонтній практиці. 

42) Опишіть призначення основних компонентів основних видів епок-

сидних композицій. 

43) Яким чином проводиться підготовка поверхонь тріщини перед її ремон-

том? 

44) Опишіть послідовність приготування композиції на основі епоксидної смо-

ли. 

45) Який максимальний час використання епоксидної композиції після до-

давання отверджувача? 

46) Наведіть переваги і недоліки методу усунення тріщин клеєзварюваль-

ним способом. 

47) Як залежить час затвердіння епоксидної композиції від температури су-

шіння з’єднання? 

48) Назвіть основні види синтетичних клеїв та окресліть сферу їх за-

стосування при ремонті машин. 

49) Окресліть область застосування еластомірів. 

50) Дати коротку технічну характеристику компресору ФВ-6. 

51) За якими критеріями оцінюють роботоздатність спряження циліндр-

поршень компресора? 

52) Поясніть сутність методу ремонтних розмірів, для відновлення яких 

спряжень компресора застосовують цей метод? 

53) При яких дефектах блок циліндрів компресора потрібно обов’язково ви-

браковувати? 

54) Якими способами відновлюють роботоздатність блока циліндрів? 

55) Які дефекти характерні для шатунних і корінних шийок колінчастого 

вала після тривалої експлуатації? 

56) Назвіть основні дефекти шатунів компресора. Якими способами ці де-

фекти можна усунути? 

57) Якими способами відновлюють роботоздатність спряження шатунна 

шийка вала-нижня головка шатуна? 

58) З якою метою поршневі кільця випробовують на жорсткість?  

59) Яким чином визначають значення мертвого лінійного простору робочої 

камери компресора? 

60) Якими способами ремонтують клапанну групу компресора? 

61) З якою метою обкатування зібраного компресора проводять у два етапи? 

Які операції проводять після першого етапу? 

62) Перерахуйте основні методи відновлення деталей технологічного обладнан-

ня. 
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63) Обґрунтуйте доцільність та наведіть переваги і недоліки відновлення 

деталей в процесі ремонту технологічного обладнання. 

64) Перерахуйте всі відомі вам методи і способи відновлення роботоздатно-

сті деталей обладнання. 

65) Які конструктивно-технологічні особливості робочої поверхні деталі 

слід враховувати при розрахунках з метою вибору раціонального способу віднов-

лення її роботоздатності? 

66) Які значення зносів характерні для найбільш розповсюджених з’єднань і 

спряжень технологічного обладнання?  

67) За якими основними ознаками можна оцінювати застосовність того або 

іншого способу відновлення для усунення конкретного дефекту деталі, що відно-

влюється? 

68) Назвіть три основних критерії вибору раціонального способу відновлен-

ня і охарактеризуйте кожний з них. 

69) За якими характеристиками оцінюється той або інший спосіб відновлен-

ня при застосуванні технологічного критерію? 

70) Від яких факторів залежить розрахункове значення коефіцієнта довгові-

чності при застосуванні технічного критерію? 

71) У яких одиницях визначається питома собівартість того чи іншого спо-

собу відновлення зношених поверхонь? 

72) У яких випадках можливе прийняття для виконання не самого раціона-

льного способу відновлення деталі? 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН  

З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Питання до екзамену з дисципліни  
«Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання» 

1) Планування ведення монтажних робіт. 
2) Методи монтажу обладнання , конструкцій і комунікацій. 
3) Етапи проведення інженерно-економічної підготовки виробництва 

монтажних робіт. 
4) Способи ведення будівельно-монтажних робіт. 
5) Проектно-технічна та монтажно-технологічна документація. 
6) Способи монтажу обладнання та їх характеристика. 
7) Випробування обладнання на холостому ходу. 
8) Класифікація обладнання, що підлягає монтажу. 
9) Етапи технології виробництва монтажних робіт. Технологічні карти 
10) Підготовка та організація виробництва монтажних робіт. 
11) Випробування, наладка та комплексне випробування обладнання під 

навантаженням 
12) Основи та фундаменти. Вимоги до фундаментів під обладнання. 
13) Етапи технічної підготовки обладнання до монтажу. 
14) Такелажне оснащення для переміщення і конструкцій у межах підприємства. 
15) Етапи проведення передмонтажної ревізії обладнання та трубопровідної 

арматури. 
16) Звітність і технічна документація на проведення пусконаладочних робіт. 



14 

 

17) Організаційно-технічні заходи при пусконаладочних роботах. 
18) Підйомно-транспортні операції при проведенні монтажних робіт. 
19) Слюсарні роботи при монтажу обладнання та складанні його типових вузлів і 

деталей. 
20) Порядок ведення площинних та просторових розміточних робіт. 
21) Транспортування обладнання на об’єкт монтажу. Види негабаритності 

вантажу. 
22) Такелажне оснащення та його класифікація. 
23) Складання металоконструкцій, його види та операції при монтажу. 
24) Заходи необхідні при зберіганні та передачі обладнання в монтаж. 
25) Етапи процесу підйому та встановлення обладнання в проектне положення 

кранами. 
* * * 

1) Визначення тягового зусилля при горизонтальному переміщенні обладнання 
волоком. 

2) Визначення дійсного зусилля на похилу гілку стропи від вертикального 
навантаження. 

3) Загальна оцінка придатності обладнання до монтажу. 
4) Визначення тягового зусилля при горизонтальному переміщенні обладнання на 

котках. 
5) Визначення кількості робітників та часу для проведення монтажних 

робіт. 
6) Визначення водо-цементного співвідношення та витрат цементу при 

будівництві фундаменту під обладнання. 
7) Визначення тягового зусилля при переміщенні обладнання за допомогою 

лебідки 
8) Визначення тягового зусилля при переміщенні обладнання волоком на 

листі під кутом меншим за 15. 
9) Визначення тягового зусилля у гілці поліспасту від навантаження. 
10) Визначення розмірів та маси фундаменту під монтаж обладнання. 
11) Визначення сумарного навантаження на оголовок стріли, якщо стріла 

встановлена під кутом, а стріловий поліспаст горизонтальний. 
12) Визначення тягового зусилля при переміщенні обладнання волоком на 

листі під кутом більшим за 15°. 
13) Визначення витрат щебеня на спорудження фундаменту обладнання. 
14) Визначення сумарної вартості монтажу обладнання. 
15) Визначення сумарного навантаження на оголовок  стріли, якщо 

стріловий поліспаст та стріла встановлені під кутом до горизонту. 
16) Визначення порядку переносу головної монтажної осі за допомогою 

теодоліту. 
17) Оцінка обладнання на придатність до монтажу. 
18) Визначення сумарного навантаження на металоконструкції. 
19) Розробити технологічну карту на проведення монтажних робіт для 

вовчка. 
20) Визначення необхідної ширини коридору для вписування кранів при 

поворотах. 
21) Визначення вантажопідйомності завантажувача обладнання. 
22) Визначення порядку роботи з нівеліром Н-3. 
23) Визначення витрат піску на будівництво фундаменту під обладнання. 
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24) Призначити організаційні заходи для проведення монтажу сепаратора. 
25) Визначення порядку роботи з теодолітом. 

* * * 
1) Основні принципи планово-попереджувальної системи технічного 

обслуговування і ремонту технологічного обладнання. 
2) види ремонтно-обслуговуючих впливів, обумовлені планово-

попереджувальною системою ТО і ремонту технологічного обладнання. 
3) Основні функції служби головного механіка на переробному 

підприємстві. 
4) Універсальне обладнання і інструмент, що застосовують при виконанні 

розбиральних робіт. 
5) Основні конструктивно-технологічні схеми знімачів, що застосовуються 

при розбиранні обладнання. 
6) Дефектація, її мета і місце у загальному технологічному процесі ремонту 

обладнання. 
7) Основні причини втрати роботоздатності та повного виходу з ладу 

деталей технологічного обладнання 
8) Методи виявлення явних і прихованих дефектів деталей обладнання. 
9) Основні правила розподілу деталей у процесі дефектації по ступеню 

придатності до подальшого використання 
10) Основні причини виникнення незбалансованості деталі або вузла при 

його виготовленні, експлуатації або ремонті. 
11) Сутність статичного і динамічного балансування робочих органів 

обладнання, методика балансування. 
12) Поняття надійності технічних об’єктів. Безвідмовність Довговічність. 

Ремонтопридатність. Збереженість 
13) Поняття зношування, графічне зображення виникнення граничного зазору 

спряження. 
14) Класифікація видів тертя, характерні види зношування деталей 

обладнання. 
15) Класифікація механічних видів зношування. Оціночні показники 

зношування. 
16) Основні етапи виробничого процесу ремонту обладнання. Опис кожного з 

етапів. 
17) Роль і місце комплектації деталей у загальному технологічному процесі 

ремонту. Методи комплектування деталей та вузлів для складання. 
18) Основні методи і прийоми складання вузлів, агрегатів і машин при 

ремонті. 
19) Сутність  і основні принципи обкатування і випробування машини після 

ремонту. 
20) Основні принципи операцій розбирання і миття під час проведення 

ремонтних робіт. 
21) Сутність процесу відновлення деталей при ремонті. Обґрунтування 

доцільності відновлення деталей. 
22) Загальна класифікація способів відновлення деталей при ремонту. 
23) Слюсарно-механічні методи відновлення деталей. 
24) Метод ремонтних розмірів, переваги і недоліки. Розрахунок ремонтних 

розмірів. 
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25) Відновлювання деталей зварюванням і наплавкою. Методи, переваги, 
недоліки. 
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