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Тема: Дослідження зносів і пошкоджень деталей машин 

 

МЕТА РОБОТИ: вивчити причини. механізм виникнення та види 

зносів і пошкоджень деталей при  використанні і 

зберіганні сільськогосподарської техніки (СГТ) , а 

також методи і способи забезпечення і 

підвищення їх надійності. 

В результаті виконання роботи студент повинен: 

 

Знати: Основні фактори. що діють на елементи технічних 

об‘єктів, характер та види зносів, відказів і пошкоджень, 

причини їх виникнення. Методи і способи забезпечення 

і підвищення надійності СГТ та ОПХВ. 

      

Вміти: встановлювати вид та характер зносу, пошкодження 

деталей, визначати  причини їх виникнення, намітити шляхи 

забезпечення  і підвищення надійності СГТ і ОПХВ. 

 

Отримати:  Практичні навички з оцінки зносів і пошкоджень 

деталей машин та з розробки пропозицій по 

забезпеченню і підвищенню їх справності і 

роботоздатності в процесі експлуатації та при ремонті. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання з  самостійної  підготовки до роботи 

 

1.1.1 Вивчити класифікацію видів тертя,  мащення та 

зношування деталей машин. 

1.1.2 Ознайомитись з основними факторами, що впливають на 

надійність машин та зношування їх деталей. 
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1.1.3 З літературних джерел ознайомитися з характерними 

зносами та пошкодженнями  деталей машин. 

1.1.4  Ознайомитися з рекомендованою літературою з методами і 

способами забезпечення і підвищення надійності СГТ. 

 
1.2 Питання для самопідготовки 

 

1.2.1 Дайте класифікацію видів тертя і мащення у машинах. 

1.2.2 Що таке зношування і знос? 

1.2.3 Основні причини зношування і зносів, види зношування. 

пошкодження деталей машин. 

1.2.4 Назвати методи і способи забезпечення та підвищення 

надійності машин. 

 

1.3 Рекомендована  література 

 
1.3.1 Надійність сільськогосподарської техніки / С.Г.Гранкін, 

В.С.Малахов, М.І.Черновол, В.Ю.Черкун / За ред. В.Ю.Черкун – К.: 

Урожай. 1998 – 208с. 

 

1.3.2 Ремонт машин / О.І.Сідашенко, О.А.Науменко, 

А.Я.Поліський та інші. За ред. О.І.Сідашенка, А.Я.Поліського – К.: 

Урожай, 1994 – 400с. 

 

2   ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

 

2.2.1 Ознайомитися з оснащенням робочого місця. 

2.1.2 Вивчити види поля, зноси і пошкодження, що виникають 

під його дією. 

2.1.3 Вивчити види зовнішнього тертя, як основної причини 

зношування деталей. 
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2.1.4 Проаналізувати вплив видів тертя і мащення на зношування 

деталей машин. 

2.1.5 Вивчити класифікацію і характеристику видів зношування. 

2.1.6 Ознайомитися з зразками зношених і пошкоджених   

деталей. 

2.1.7 Скласти  звіт про виконану роботу. 

 

2.2. Оснащення робочого місця 

 

2.2.1 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 

2.2.2 Методичні вказівки до лабораторної роботи. 

2.2.3 Зразки деталей з характерними зносами і пошкодженнями 

(руйнуваннями). 

2.2.4 Макети з деталями, що характеризують основні види 

зносів, корозії, пошкоджень (руйнувань) та втрати службових 

властивостей. 

2.2.5 Стенди, макети, плакати з класифікацією видів тертя, 

мащення     та зношування деталей. 

2.2.6  ДСТУ, довідкова та учбова література. 

 

2.3 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту 

 

2.3.1  Ознайомитися з інструкцією та пройти інструктаж з 

охорони праці. 

2.3.2 Ознайомитися з методичними вказівками до лабораторної 

роботи. 

2.3.3  Ознайомитися з робочим місцем та його оснащенням. 

2.3.4  Засвоїти основні види навколишнього середовища та 

навантажень, що діють на деталі СГТ і ОПХВ. Навести приклади  

пошкоджень (руйнувань) деталей під дією фізичного поля і хімічного 

поля (середовища). 
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2.3.5 Засвоїти основні види тертя і мащення в з‘єднаннях 

деталей машин. Привести приклади. 

2.3.6 Охарактеризувати та проаналізувати основні види 

зношування деталей СГТ та ОПХВ. 

2.3.7 Проаналізувати види, характер і величину зносів і 

пошкоджень (руйнувань) деталей, що представлені на планшеті і на 

робочому місці. 

2.3.8 Вказати можливі способи визначення зносів конкретних 

деталей, що є на робочому місці. 

2.3.9 Запропонувати та обґрунтувати можливі способи 

збереження і підвищення надійності досліджуваних деталей. 

2.3.10 За завданням викладачам для однієї  з досліджуваних 

деталей дати їх коротку характеристику: її матеріал, конструктивні 

особливості. умови роботи, умови роботи, вид тертя і мащення, ескіз 

деталі і ін. Назвати основні фактори і причини, що впливають на 

роботоздатність і довговічність деталей. Встановити вид, характер 

(величину) зносу або пошкодження (руйнування). запропонувати 

шляхи забезпечення і підвищення надійності досліджуваної деталі. 

2.3.11 Оформити звіт. 

 

2.4 Питання для самоконтролю 

 

2.4.1 Мета вивчення зносів і пошкоджень (руйнувань) деталей 

машин. 

2.4.2 Які види тертя і мащення найчастіше зустрічаються в 

з‘єднаннях СГТ? 

2.4.3 Назвати і охарактеризувати основні види зношення і 

пошкодження деталей машин. 

2.4.4  Що таке втомленість металу? Розкрити фізичну суть цього 

поняття. 

2.4.5 Які деталі найчастіше зношуються і руйнуються від 

втомленості металу? 
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2.4.6 Що таке корозія металів? У чому полягає фізична суть 

хімічної та електрохімічної корозії. 

2.4.7 Що таке  старіння матеріалу, суть цього процесу. 

2.4.8 Які фактори інтенсифікують старіння полімерів? 

2.4.9 Назвати методи і способи забезпечення і підвищення 

надійності машин і їх деталей. 

 

Звіт з роботи виконується у відповідності з формою, наведеною 

у додатку А. 
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ДОДАТОК  А 

 

Міністерство аграрної політики України 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Кафедра “Ремонт  машин” 

 

Студент ____________________________   група__________ 

                      (прізвище та П.Б.) 
 

З В І Т 

з лабораторної роботи № 

“Зноси та пошкодження (руйнування) деталей машин” 

 

1.Види фізичного поля, приклади деталей з зносами і пошкодженнями     

   (руйнуванням) під його дією __________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 

2. Види хімічного поля, зноси і пошкодження деталей під його   

    впливом __________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

 

3. Види тертя________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

 

4. Види мащення _____________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 
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5. Класифікація видів зношування в машинах ____________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

 

6. Аналіз зносу або пошкодження (руйнування) та пропозиції  по    

забезпеченню і підвищенню надійності (роботоздатності)   заданої     

деталі. 

 

6.1 Коротка характеристика деталі______________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

 

6.2 Ескіз зношеної (пошкодженої) деталі 

 

 

 

 

6.3 Опис зносу  (пошкодження) деталі. Умови роботи деталі і    

     аналіз причин, що   викликали знос (пошкодження) ____________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     

 

7. Пропозиції з забезпечення і підвищення надійності _____________ 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

 

  Висновки про виконану роботу ________________________________ 
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   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

    

 

Студент ____________________________________________________  

             (підпис, дата, прізвище та П.Б.) 

 

Викладач___________________________________________________ 

                                       (підпис, дата, прізвище та П.Б.) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


