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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  

показників   

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 
                       (денна або заочна) 
 

Кількість кредитів 4   

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
(шифр і назва) 

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

Загальна кількість  

годин – 120 годин  

Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 
(шифр та назва)  

Курс  Семестр  

Змістових модулів – 2  4-й  7-й  

Тижневе 

навантаження:  

     - аудиторних  

занять 4 год. 

     - самостійна робота  

студента  5,1  год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»   

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  12 год.  

Лабораторні 

заняття  
22 год.  

Практичні 

заняття  
10 год. 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота  
76 год.  

Форма контролю:  

екзамен 
 (екзамен або диференційований залік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова 

Господарювання в умовах ринкових відносин висуває нові вимоги до 

підготовки інженерів-механіків сільського господарства. Потрібні фахівці, які, 

ефективно виконуючи усі види ремонтних робіт і технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки, забезпечать прибуткове функціонування 

ремонтних підприємств. 

При цьому велике значення має вибір найбільш економічних технологій 

ремонтно-обслуговчого виробництва, сучасного високопродуктивного 

обладнання та способів організації робіт. 

Мета навчальної дисципліни “Ремонт машин та обладнання” (РМО) - 

навчити майбутніх фахівців забезпечувати працездатність сільськогосподарських 

машин за мінімальних витрат часу, трудових та матеріальних ресурсів. 

Завданнями дисципліни є: 

- вивчення закономірностей зміни стану елементів машин у процесі 

експлуатації і впливу їх на залишкову довговічність; 

- надати інформацію з теоретичних основ тертя та зношування; 

- надати інформацію з теоретичних основ ремонту машин та обладнання; 

- розкрити поняття про виробничий та технологічний процес ремонту 

машин та обладнання; 

- надати інформацію з методів відновлення посадок з’єднань; 

- надати інформацію з сучасних способів відновлення деталей та ремонту 

агрегатів і систем машин та закономірностей виконання технологічних процесів 

під час ремонту машин і виявлення параметрів, діючи на які можна підвищити 

якість і ефективність ремонту; 

- навчити здобувача ВО методиці вибору раціонального способу і розробки 

оптимального прогресивного технологічного процесу відновлення деталей і 

ремонту машини в цілому; 

- надати вимоги до оформлення технологічної документації. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі агропромислового виробництва (у ремонтному виробництві) , 

що передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та 

прийомів (науки з ремонту машин та обладнання) і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

  Загальні компетентності: 

 Знання та розуміння предметної області (ремонт машин та обладнання) 

та розуміння професії: 

- знати сучасні способи забезпечення працездатності сільськогосподарської  

техніки;  

- знати будову та основи використання сучасного ремонтно-технологічного 

обладнання. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях:  
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- знати методики проектування прогресивних технологічних процесів; 

- знати методи управління якістю продукції; підвищення довговічності 

деталей, міжремонтного ресурсу складальних одиниць і машин а цілому; 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Фахові компетентності 

 Здатність до конструювання машин на основі графічних моделей 

просторових форм та інструментів автоматизованого проектування - 

проектувати спеціальне технологічне оснащення для виконання операцій 

розбирання, складання та відновлення. 

 Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати 

відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання.  

 А саме: 

- вибирати і проектувати раціональні технологічні процеси ремонту та 

відновлення зношених деталей; 

- вибирати і користуватись вимірювальним інструментом і спеціальними 

засобами для дефектування деталей; 

 - використовувати в практичній діяльності ремонтну технічну 

документацію. 

  Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності 

застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, 

інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, 

фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані: 

- виконувати розрахунки режимів технологічних процесів нанесення 

покриттів та подальшого механічного обробітку деталей; 

- проводити оцінку економічної ефективності ремонтних робіт. 

 Soft skills: 

 - комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне 

спілкування; - уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і 

відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички 

створення, керування й побудови відносин у команді. 

 - уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на 

публіці; проводити презентації.  

 - керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно/. 

 - гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

 - лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 

 - особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до навколишніх. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основні складові технологічного процесу ремонту 

машин та обладнання 

Тема 1. Вступ. Стан та перспективи розвитку ремонтно-обслуговуючої бази 

с.г. техніки. [ 1, с. 3...10;  4, с., 3…10] Причини порушення працездатності та 

зниження надійності машин. Теоретичні основи тертя та зношування. [1 , с.10...29; 

4, с. 11…38] 

Ремонт техніки як наука про забезпечення працездатності і підвищення 

якості машин та обладнання, об'єкти і методи її дослідження, зв'язок з іншими 

науками. Історичний огляд розвитку науки про ремонт машин. Роль вітчизняних і 

закордонних учених у розвитку науки про ремонт машин. Науково-технічний 

прогрес і перспективи розвитку ремонту машин. 

"Ремонт машин та обладнання" як навчальна дисципліна, її зв'язок з іншими 

навчальними дисциплінами. Завдання, структура і етапи вивчення навчальної 

дисципліни. Мета, завдання і структура навчальної дисципліни "Ремонт машин та 

обладнання" 

Ремонт машин як об'єктивна потреба для підтримання працездатності і 

відновлення ресурсу машин та обладнання.. Теоретичні основи ремонту машин та 

обладнання. Зміна технічного стану машин і виникнення дефектів деталей. 

Основи науки про тертя та зношування. Загальні поняття, основні терміни 

теорії тертя та зношування. Молекулярно-механічна та структурно-енергетична 

теорії тертя. Класифікація видів зношування. Загальні закономірності процесу 

зношування. Методи визначення зносу. Критерії граничного стану деталей та 

спряжень. 

Тема 2. Виробничий і технологічний процес ремонту машин та обладнання. 

[ 1, с.30 ...36; 4, с.39…42] Приймання машини в ремонт. Розбирання та очищення 

об’єктів ремонту. Дефектація деталей. [1 , с.36 ...60; 4, с.42…60] 

Основні поняття і визначення: виробничий і технологічний процеси 

ремонту машин та обладнання, загальні схеми поточного і капітального ремонтів 

машин, їх особливості порівняно з технологічними процесами виготовлення 

машин. Загальна схема технологічного процесу ремонту. Вплив конструктивних 

особливостей машин на схему технологічного процесу. 

Приймання машини на ремонт і зберігання. Призначення технологічних 

процесів та вимоги до них. Сільськогосподарські машини та їх складові частини 

як об'єкти очищення. Теоретичні основи і методи очищення поверхонь складових 

частин машин. Очисні середовища та засоби технічного оснащення. Організація 

очищення машин. Теоретичні основи розбирання з'єднань машин. Технічні засоби 

для розбирання машин та їх складових частин. Організація розбирання машин під 

час ремонту. Класифікація дефектів. Вимоги на дефектування деталей. Методи, 

засоби і послідовність дефектації. Методика вибору вимірювальних засобів. 

Контроль та сортування корпусних деталей, деталей шатунно-поршневої та 

кривошипної груп, кулачків валів, зубів та шліців, підшипників кочення, пружин, 
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різьбових з'єднань та ін. Технічна документація на контроль та сортування 

деталей. 

Тема 3. Складання механізмів та систем. [1 , с.65 ...71; 4, с.60…76] Обкатка 

та випробування машин. Фарбування [1 , с. 71...79; 4, с.76…87] 

Суть і завдання комплектування. Технічні вимоги до комплектування 

деталей. Деталі сільськогосподарських машин як об'єкти комплектування. 

Теоретичні основи та методи комплектування деталей, визначення кількості 

селективних груп під час комплектування деталей. Засоби технічного оснащення і 

технічна документація. Організація комплектування деталей. Роль 

комплектування в підвищенні якості ремонту машин і устаткування. 

Сільськогосподарські машини та їх агрегати як об'єкти складання. 

Теоретичні основи та методи забезпечення точності складання спряжень машин. 

Балансування деталей та складових частин машин. Методика і порядок складання 

різьбових, пресових, шліцьових та інших спряжень. Засоби технічного оснащення 

і технічна документація. Організація складання агрегатів і машин. 

Складені під час ремонту агрегати і деталі як об'єкти обкатування та 

випробування. Теоретичні основи та методики обкатування і випробування 

агрегатів і машин під час ремонту. Засоби технічного оснащення. Технічна 

документація і методика обкатки та випробування двигунів, агрегатів трансмісії, 

ходової частини, паливних, гідравлічних та електричних систем. Організація 

обкатування та випробування агрегатів і машин під час ремонту. 

Особливості фарбування машин під час ремонту. Способи фарбування. 

Підготовка поверхні. Лакофарбові матеріали і засоби технічного оснащення, 

способи нанесення фарбувального матеріалу і сушіння, технічна документація. 

Організація фарбування машин та їх агрегатів під час ремонту. Контроль якості 

фарбування. 

 

Змістовий модуль 2. Відновлення деталей під час ремонту машин та 

обладнання. 

Тема 4. Відновлення посадок з’єднань. Класифікація способів відновлення 

деталей. [1 , с.60 ...65, 80; 4, с.36…38] Ручне та механізоване зварювання та 

наплавлення. Спеціальні види зварювання, наплавлення. [ 1, с.80 ...113, 114…120; 

4, с.89…133] 

Призначення технологічних процесів та вимоги до них. Деталі 

сільськогосподарських машин як об'єкти ремонту і відновлення. Класифікація 

способів відновлення деталей. Методи і способи відновлення геометричних 

параметрів, цілісності та фізико-механічних властивостей пошкоджень деталі. 

Оброблення поверхонь під ремонтний розмір (стандартний, 

регламентований, вільний) точінням, фрезеруванням, свердлінням, шліфуванням 

та ін. Обґрунтування кількості ремонтних розмірів. Ремонт деталей 

припилюванням, шабруванням та притиранням пошкоджених поверхонь, 

видаленням зламаних болтів, шпильок, прогоном різьби та виготовленням нових 

несучих поверхонь на непошкоджених ділянках деталі. 
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Усунення пошкоджень установленням втулок (кілець) з гарантованим 

натягом, згортних втулок із розкатуванням, стальної стрічки з контактними 

приварюваннями. 

Ремонт деталей установленням замість пошкоджених конструктивних 

елементів нових із закріпленням їх до основної деталі заклепками, гвинтами, 

болтами, приварюванням, торцями тощо. 

Ремонт деталей установленням різьбових штифтів, фігурних, різьбових та 

спіральних вставок, металевих латок, накладок із наступним закріпленням 

різьбовими штифтами, болтами, приварюваннями тощо. 

Ручне зварювання і наплавлення під час відновлення деталей 

(газополуменеве і електродугове). Зварювання і наплавлення деталей із чавуну та 

алюмінієвих сплавів. Механізовані способи наплавлення і зварювання. 

Наплавлення і зварювання під шаром флюсу, у середовищі захисних газів. 

Вібродугове наплавлення. 

Спеціальні види наплавлення, зварювання та нанесення покриття. 

Застосування лазерного випромінювання. Нанесення покриття. Ремонт деталей 

заливанням рідким металом та обпресуванням. 

Тема 5. Гальванічне нарощування деталей. [ 1, с. 128...138 ; 4, с.141…168] 

Суть і основні параметри процесу електролізу. Характеристика і 

особливості окремих видів гальванічних покриттів. Технологічний процес, 

обладнання, матеріали та режими. 

Тема 6. Застосування паяння та полімерних матеріалів при ремонті. [1 , с. 

138..144, 148…151; 4, с. 184…189, 204…217] Огляд сучасних технологічних 

способів відновлювання деталей. [ 1, с.113, 114, 120...128, 172…177; 4, с.168…181 

] Поверхневе зміцнення деталей. [1 , с. 151...172; 4, с.189…204] 

 Фізична суть паяння. Паяння твердими та м’якими припоями.  

Полімери та композиції на їх основі. Способи застосування полімерних матеріалів 

при ремонті машин. 

Застосування плазмової дуги. Металізація. Ремонт деталей напиленням. 

Напікання порошкових матеріалів. Інші способи відновлення деталей. 

Зміцнювання поверхонь деталей поверхневим пластичним деформуванням 

(дробострумінною обробкою, відцентрово-кульковим способом, обкатуванням і 

розкатуванням, ультразвуковою обробкою та ін.). 

Надання поверхням деталей високої зносостійкості чистовим точінням, 

фрезеруванням, струганням, шліфуванням, термічною та хіміко-термічною 

обробкою, обробкою лазером тощо. 

Надання матеріалам заданих властивостей намагнічуванням 

(розмагнічуванням), підвищення корозійної стійкості поверхонь деталей. 

Тема7. Проектування технологічних процесів ремонту деталей та машин. 

[1, с. 212...233; 8, с.209…222] 

 Стадії проектування. Вихідні дані. Технологічна документація. 

Проектування технологічного процесу відновлення деталей. Призначення 

послідовності виконання операцій технологічного процесу відновлення деталей. 

Проектування технологічного процесу складання механізмів. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основні складові технологічного процесу ремонту  

                                     машин та обладнання 

1 

Лекція 1 

Вступ. Стан  та 

перспективи розвитку 

ремонтно- 

обслуговуючої бази 

с.г. техніки. 

Теоретичні основи 

ремонту машин та 

обладнання. Причини 

порушення 

працездатності.Теорет

ичні основи тертя та 

зношування. 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття1 

Дослідження 

зношування 

конструкційних 

матеріалів. 

Дослідження зносів 

деталей методом 

штучних баз 

- 2 - - 3 

Лабораторне 

заняття2 

Контроль технічного 

стану деталей і 

агрегатів, що 

поступають у ремонт. 

Дефектація деталей 

машин 

- 2 - - 1,5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до 

лабораторного 

заняття 1 та 2. 

Переглянути 

презентацію та 

відеофайли до теми 1. 

- - - 5 1 

 

2 

 
Лабораторне 

заняття 3 

Комплектування та 

складання шатунно-

поршневої групи 

двигуна СМД-60. 

- 2 - - 1,5 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до 

лабораторного 

заняття 3 

-  - - 5 2 

3  Лекція 2  

Виробничий і 

технологічний процес 

ремонту машин та 

обладнання. 

2 - - - - 
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Приймання машини в 

ремонт. Розбирання та 

очищення об’єктів 

ремонту. Дефектація 

деталей. 

Лабораторне 

заняття 4 

Складання блок-

картера СМД-60. 

Встановлення гільз. 

Укладання 

колінчастого вала 

- 2 - - 1,5 

Лабораторне 

заняття 5 

Зрівноважування 

деталей та 

складальних одиниць 

після ремонту 

- 2 - - 1,5 

Самостійна 

робота 3  

Підготовка до 

лабораторного 

заняття 4 та 5. 

Переглянути 

презентацію та 

відеофайли до теми 2. 

- - - 5 2 

 

 

4 

 

Лабораторне 

заняття 6 

Обкатування, 

випробування та 

контрольний огляд 

двигуна після 

ремонту: 

- 2 - - 1,5 

Самостійна 

робота 4  

Підготовка до 

лабораторного 

заняття 6 

- - - 5 2 

 

 

5 

Лекція 3 

Складання 

механізмів та систем. 

Балансування. 

Обкатка та 

випробуваня машин. 

Фарбування. 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 7 

Ремонт гільз 

циліндрів двигунів 

обробкою на 

ремонтний розмір 

- 2 - - 1,5 

Лабораторне 

заняття 8 

Ремонт (відновлення) 

колінчастих валів 
- 2 - - 1,5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до 

лабораторної роботи. 

7,8. Переглянути 

презентацію та 

відеофайли до теми 3. 

- - - 5 2 

6 

 

Лабораторне 

заняття 9  

Ремонт 

розподільного вала 
- 2 - - 1,5 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до 

лабораторного 
- - - 5 1 
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заняття 9. 

7,8 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК1 - - - 8 - 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  62 год. 6 18 - 38 35 

 

Змістовий модуль 2.  Відновлення і ремонт складальних одиниць.   

                                                        Проектування ТП. 

9 

 

Лекція 4 

Відновлення посадок 

з’єднань. 

Класифікація 

способів відновлення 

деталей. Ручне та 

механізоване 

зварювання та 

наплавлення. 

Спеціальні види. 

зварювання, 

наплавлення 

Гальванічне 

нарощування деталей 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 10 

Ремонт  блок-

картерів  двигунів 
- 2 - - 3 

Лабораторне 

заняття 11 

Автоматичні способи 

наплавлювання 

зношених поверхонь 

деталей. Зварювання в 

середовищі 

вуглекислого газу при 

ремонті машин 

- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до 

лабораторного 

заняття 10,11. 

Переглянути 

презентацію та 

відеофайли до тем 4 

та 5. 

- - - 7 1 

 

10 

 

Практичне 

заняття 1 

Проектування 

технологічного 

процесу ремонту 

складальної одиниці 

(вузла). Загальні 

відомості про 

проектування ТП 

Проектування 

технологічного 

- - 2  2 



 12 

процесу відновлення 

деталі агрегата. 

Технологічний 

процес дефектації.  

Самостійна 

робота 9 

Загальні відомості про 

проектування ТП. 

Терміни та 

визначення.  

- - - 7 3 

11 

Лекція 5 

Застосування паяння 

та полімерних 

матеріалів при 

ремонті. Огляд 

сучасних 

технологічних 

способів 

відновлювання 

деталей Поверхневе 

зміцнення деталей. 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Вибір раціонального 

способу усунення 

дефектів 

- - 2 - 2 

Практичне 

заняття 3 

Розробка плану 

операцій 

технологічного 

процесу відновлення 

деталей машин 

- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 10 

Переглянути 

презентацію та 

відеофайли до теми 6. 

Критерії для вибору 

раціонального 

способу відновлення 

деталі (технологічний, 

довговічності, 

техніко-

економічний).Види 

технологічної 

документації . 

Вихідні дані для 

проектування. 

Розробка загальної 

схеми ТП 

- - - 7 3 

12 

Практичне 

заняття 4 

Розробка ремонтного 

кресленика. 

Оформлення 

технологічної 

документації 

  2  2 

Самостійна Робоче креслення 

деталі. Дефекти та 
- - - 7 3 
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робота 11 методи їх усунення. 

Переглянути 

презентацію та 

відеофайли до теми 7. 

13 

Лекція 6 

Огляд сучасних 

технологічних 

способів 

відновлювання 

деталей Поверхневе 

зміцнення деталей 

(продовження). 

Проектування 

технологічних 

процесів ремонту 

деталей та машин 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Розрахунок 

очікуваних техніко-

економічних 

показників 

- - 2 - - 

14,15 

Самостійна 

робота 12  
Підготовка до ПМК2 - - - 10 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 58 год. 6 4 10 38 35 

    Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни   62 + 58= 120 год. 100 

 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
  

1. Об‘єкти, що розглядаються в надійності машин і обладнання. 

2. Що значить відновлений та невідновлений об‘єкт? 

3. Що значить ремонтований та неремонтований об‘єкт? 

4. У яких станах з точки зору надійності може бути технічний об‘єкт при експлуатації? 

5. Які події зумовлюють перехід об‘єкта у несправний стан, у непрацездатний стан? 

6. Дати визначення подій: пошкодження та відказ. Навести приклади. 

7. Що розуміють під терміном “надійність машин і обладнання”? 

8. Якими властивостями обумовлюється надійність машин і обладнання? 

9. Які втручання необхідні для повернення об‘єкта з непрацездатного стану 

працездатний та справний? 

10.  Які втручання необхідні для підтримки справності або працездатності об‘єкта при 

використанні, зберіганні і транспортуванні? 

11.  Дати визначення терміну безвідмовність. 

12.  Дати визначення терміну довговічність. 

13.  Дати визначення терміну ремонтоздатність. 

14.  Дати визначення терміну збереженість. 
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15.  Що таке напрацювання? Одиниці вимірювання напрацювання різних   технічних 

об‘єктів? 

16.  Що таке технічний ресурс та строк служби? Яка між ними різниця та одиниці 

вимірювання? 

17.  Що таке строк збереженості? 

18.  Які показники застосовують для оцінки надійності машин і обладнання? 

19.  Причини втрати працездатності об‘єктів. 

20.  Класифікація відказів за складністю усунення. 

21.  Класифікація відказів за походженням та причиною виникнення. 

22.  Класифікація відказів за характером проявлення. 

23.  Класифікація відказів за вазємозалежністю. 

24. Фізична суть раптового відказу. 

25. Фізична суть поступового відказу. 

26. Фізична суть вібраційних відказів та міри боротьби з ними. 

27.  Фізична суть відказів при припрацюванні деталей та з‘єднань та міри боротьби з 

ними. 

28.  Дайте визначення поняття показника надійності машин і обладнання. 

29.  Які дані треба мати, щоб визначити показники надійності машин і обладнання? 

30.  Які показники безвідмовності неремонтованих /невідновлених/ об‘єктів? 

31.  Які показники безвідмовності ремонтованих /відновлених/ об‘єктів? 

32.  Якими показниками вимірюють довговічність машин і обладнання? 

33. Назвати додаткові комплексні показники надійності машин і обладнання. 

34.  Як розрахувати коефіцієнт відновлення технічного ресурсу? 

45. В чому полягає об‘єктивна необхідність проведення ремонта  с.г.техніки? 

46. В чому полягають задачі проведення ремонта с.г.техніки? 

47. В чому полягає відмінність технології ремонта техніки порівняно з її   

виготовленням? 

48. Які вимоги ставляться до відремонтованої техніки і чим вони зумовлені? 

49. В чому полягає необхідність вивчення  умов експлуатації техніки та закономірностей 

зношення її складових частин з точки зору покращення якості  ремонта техніки? 

50. Коли виникає необхідність в ремонті техніки. Поясніть існуючі системи  ремонта 

техніки? 

51. Якими показниками оцінюється придатність машини до подальшого  використання 

та як це робиться в умовах експлуатації. 

52. З‘ясуйте поняття “граничний стан” машини (деталі), в чому полягає  необхідність в 

його визначенні? 

53. Як можна визначити можливість виконання машиною певного обсягу  робіт? 

54. В чому полягають поняття про технічний стан машини: 

 - справний стан;  

 - несправний стан;  

 - працездатний стан; 

 - непрацездатний стан;  

 - граничний стан; 

 - допустимий стан. 

55. Викладіть та поясніть закономірність протікання процесу зношення  деталей 

(з‘єднань) в часі. 

57. Що ви розумієте під процесом зношення поверхні деталі (з‘єднання), в чому полягає 

його відмінність від руйнування? 
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58. За якими ознакам прийнято класифікувати процеси зношення. 

59. За допомогою яких заходів можливо зменшити швидкість протікання процесів 

зношення деталей. 

60. Викладіть суть існуючих методів вивчення закономірностей протікання  процесів 

зношення деталей. 

61. Викладіть поняття “залишковий ресурс” машини (деталі, з‘єднання) та як його 

можна визначити. 

62. Причини та характер зносу прецизійних деталей ДПА, впливання зносу на  

показники технічного стану цих деталей. 

63. З‘ясуйте поняття: наробіток, технічний ресурс, строк служби, та коли і як  ними 

користуються  в процесі використання машини. 

64. Призначення та суть процесу очищення деталей, агрегатів та машин. На яких стадіях 

технологічного процесу ремонта машин необхідно проводити очищувальні операції? 

65. Поясніть загальну схему технологічного процесу ремонту техніки.  

 Призначення та необхідність  операцій технологічного процесу. 

66. Розбирання машин та агрегатів. Основні вимоги до виконання цих робіт при ремонті 

машини 

67. Призначення дефектації деталей в процесі ремонту машин. Способи визначення 

технологічного стану деталей. 

68.Технічна документація, що використовується в процесі проведення  

 дефектації. На підставі чого та як робляться висновки про можливість    

 подальшого використання деталей при ремонті машин. 

69. Викладіть суть методів виявлення прихованих дефектів деталей, сфери їх  

застосування. 

70. Викладіть методи відновлення посадок з‘єднань деталей. Переваги та недоліки 

кожного із цих методів. 

71. Оброблення робочих поверхонь деталей під ремонтні розміри. Викладіть  існуючі 

методи установлення розмірів оброблюваної поверхні. 

72. Особливості механічного оброблення робочих поверхонь деталей в  процесі їх 

ремонту та вибору установочних баз. 

73. Призначення та суть проведення комплектування деталей при ремонті  машин. 

74. Особливості виконання складальних операцій в ремонтному виробництві та 

досягнення необхідної точності складання агрегатів. 

75. Призначення обкатки агрегатів, чим вона зумовлена та які вимоги  

 пред‘являються до виконання цих робіт. 

76. Режими обкатки ДВЗ, чим вони зумовлені. Як впливають на процес обкатки 

властивості мастила та інтенсивність зміни режимів обкатки. 

77. Заходи по покращенню процесу обкатки ДВЗ 

78. Викладіть необхідність та суть статичного балансування агрегатів  при ремонті 

машин. 

79. Викладіть призначення та технологію фарбування та сушки машин. Способи 

нанесення лакофарбових матеріалів та виконання сушки поверхонь. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ №2 

 

80. В чому полягає суть ремонту деталей пластичним деформуванням. 

   Способи використання пластичного деформування для ремонта деталей? 

81. В чому полягає суть метода електромеханічного висадження при ремонті деталей? 

82. В чому полягає особливість використання зварювання деталей  

      виготовлених з чавуну в порівнянні з деталями, виготовленими із сталі? 

83. Викладіть основні заходи, що покращують виконання зварювання та  властивостей 

деталей, виготовлених з чавуну (зварювання в холодному стані деталей). 

84. Технологія та суть зварювання деталей методом відпалювальних валиків. 

85. В чому полягає особливість та складність виконання зварювальних робіт  деталей, 

виготовлених із сплавів алюмінію? 

86. Які дефекти можуть виникати в деталях виготовлених з чавуну при  відновленні їх за 

допомогою зварювання, чим це зумовлено? 

87. В чому полягає особливість та складність виконання механічного  

 оброблення деталей при ремонті машин? 

88. В чому полягає суть, переваги, недоліки та сфера застосування   

   наплавлення під шаром флюсу? 

89. Як можна забезпечити необхідну властивість наплавленого металу при   

автоматизованому наплавленні під шаром флюсу? 

90. З яких міркувань виходять, вибираючи склад дроту та флюсу при   

  наплавленні під шаром флюсу? 

91. Як впливають на формування шва та властивості наплавленого металу  величина 

струму та напруги наплавлення? 

92. В чому полягає суть процесу вібродугового наплавлення деталей? 

 Переваги та недоліки цього способу відновлення деталей. 

93. Суть процесу наплавлення металу в середовищі вуглекислого газу.  

  Переваги та недоліки цього способу та сфера його застосування. 

94. Суть процесу виконання зварювальних робіт в середовищі інертних газів,   сфера 

його використання. 

95. Суть процесу металізації при відновленні деталей. Умови застосування     цього 

способу, його переваги та недоліки. 

96.Суть процесу електролізу, переваги та недоліки цього способу відновлення    деталей 

в порівнянні з наплавленням деталей. 

97. Умови формування металічних покриттів в процесі електролізу. Фактори,    що 

впливають на розмір кристалічної гратки покриття. 

98. Загальна схема технологічного процесу відновлення деталей електролітичними 

покриттями. Обумовленість операцій технологічного процесу. 

99. Залізнення деталей. Умови виконання цього процесу при відновленні    деталей. За 

рахунок чого можна покращити твердість нарощеного шару         металу? 

100. Хромування деталей. Особливості технологічного процесу в порівнянні з    

залізненням 

101. Паяння в процесі ремонту машин. Суть процесу та умови його виконання. 

102. Паяння деталей за допомогою припоїв на основі олова. 

103. Паяння деталей за допомогою  припоїв на основі міді та цинку. 

104. Роль флюсів в процесі паяння та технологічні умови, що забезпечує    необхідну 

властивість паяних з‘єднань. 
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105. Викладіть існуючі технологічні способи отримання металопокриття за допомогою 

процесу електролізу. 

106. Чим обґрунтовано багаторазове застосування процесу очищення та миття     в 

технологічному процесі ремонту машини? 

107. Чим зумовлений вплив мікро- та макрогеометрії поверхонь деталей на     процес 

зношення деталей? 

108. Що впливає на визначення значення допустимого зносу робочої поверхні    деталі 

при ремонті машини? 

109. Викладіть поняття оптимального терміну використання машини. 

110. Суть процесу утворення металопокриття в процесі електролізу.  

   Що сприяє покращенню з‘єднання покриття з поверхнею деталі? 

111. В чому полягає необхідність виконання контрольних операцій при    складанні 

агрегатів? 

112. В чому полягає необхідність контрольного огляду ДВЗ після обкатки? 

113. В чому полягає необхідність випробування ДВЗ після обкатки, умови    виконання 

випробування? 

114. Які умови необхідно створювати в процесі обкатки агрегатів  при ремонті    машин? 
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