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Група № : 22 

Урок № : 11 

Тема уроку: Деталі машин 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про деталі машин 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Машини, як і інші вироби, виготовляються тільки за проектом, що, у 

кожному разі, є сукупністю графічних і текстових документів. Правила й 

порядок розробки, оформлення й обліку цих документів встановлюється 

комплексом стандартів – системами конструкторської документації (СКД 

ДСТУ, СКД ISO). Проектування машин виконують у кілька стадій, 

встановлених ГОСТ 2.103-68. Для одиничного виробництва це: 1. Розробка 

технічної пропозиції за ДСТ 2.118-73. 2. Розробка ескізного проекту за ДСТ 

2.119-73. 3. Розробка технічного проекту за ДСТ 2.120-73. 4. Розробка 

документації для виготовлення виробу. 5. Коректування документації за 

результатами виготовлення й випробування виробу. Стадії проектування при 

серійному виробництві ті ж, але тільки коректування документації доводиться 

повторювати кілька разів: спочатку для дослідного екземпляра, потім для 

дослідної партії, потім за результатами виготовлення й випробувань першої 

промислової партії. У кожному разі, приступаючи до кожного етапу 

конструювання, як і взагалі до будь-якої роботи, необхідно чітко позначити три 

позиції: – вихідні дані – будь-які об’єкти й інформація, які відносяться до 

справи («що ми маємо?»); – мета – очікувані результати, величини, документи, 

об’єкти («що ми хочемо отримати?»); – засоби досягнення мети – методики 

проектування, розрахункові формули, інструментальні засоби, джерела енергії 

й інформації, конструкторські навички, досвід («що і як робити?»). Діяльність 

конструктора-проектувальника знаходить зміст тільки за наявності замовника – 

особи або організації, що потребує виріб та фінансує його розробку. 

Теоретично замовник повинен скласти й видати розробнику технічне завдання 

– документ, у якому грамотно й чітко позначені всі технічні, експлуатаційні й 

економічні параметри майбутнього виробу. Але, як правило, цього не 

відбувається, оскільки замовник поглинений своїми відомчими завданнями, а, 

головне, не має достатніх навичок проектування. Таким чином, інженер не 

залишається без роботи. Робота починається з того, що замовник і виконавець 

спільно складають (і підписують) технічне завдання. При цьому виконавець 

повинен одержати максимум інформації про потреби, побажання, технічні та 

фінансові можливості замовника, обов’язкові та бажані властивості 

майбутнього виробу, особливості його експлуатації, умови ремонту, 

можливому ринку збуту. Ретельний аналіз цієї інформації дозволить 



проектувальникові правильно вибудувати логічний ланцюжок «завдання – мета 

– засоби досягнення мети» і максимально ефективно виконати проект. 7 

Розробка технічної пропозиції починається з вивчення технічного завдання. 

З’ясовуються призначення, принцип роботи пристрою й способи з’єднання 

основних складальних одиниць і деталей. Все це супроводжується аналізом 

науково-технічної інформації про аналогічні конструкції. Виконуються 

кінематичний розрахунок, проектувальні розрахунки на міцність, жорсткість, 

зносостійкість і за критеріями працездатності. З каталогів попередньо 

вибираються всі стандартні вироби – підшипники, муфти тощо. Виконуються 

перші ескізи, які поступово уточняються. Необхідно прагнути до максимальної 

компактності розташування й зручності монтажу-демонтажу деталей. На стадії 

ескізного проекту виконуються уточнені й перевірочні розрахунки деталей, 

кресленики виробу в основних проекціях, проробляється конструкція деталей з 

метою їх максимальної технологічності, вибираються з’єднання деталей, 

проробляється можливість складання-розбирання й регулювання вузлів, 

обирається система змащення й ущільнення. Ескізний проект розглядають і 

затверджують, після чого він стає основою для технічного проекту. При 

необхідності виготовляються й випробовуються макети виробу. Технічний 

проект повинен обов’язково містити кресленики загального виду, відомість 

технічного проекту й пояснювальну записку. Кресленики загального виду 

повинні давати відомості про конструкцію, взаємодію основних частин, 

експлуатаційно-технічні характеристики і принципи роботи виробу. Відомість 

технічного проекту та пояснювальна записка, як і всі текстові документи 

повинні містити вичерпну інформацію про конструкцію, виготовлення, 

експлуатацію і ремонт виробу. Вони оформляються в точній відповідності з 

нормами і правилами СКД (ГОСТ 2.104-68; 2.105-79; 2.106-68). Таким чином, 

проект набуває остаточного виду – креслеників і пояснювальної записки з 

розрахунками, яке сукупно називається робочою документацією. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 
      

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

Які документи є результатом конструювання? 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 

 



Урок № : 12 

Тема уроку: Організація технічного обслуговування та ремонту 

електроустаткування промислових   підприємств 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про організація технічного 

обслуговування та ремонту електроустаткування промислових   підприємств 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Ефективна робота встаткування неможлива без своєчасного виконання 

технічного обслуговування й ремонту в певних обсягах і встановленого 

якості. Тривале збереження встаткуванням працездатності й зменшення суми 

витрат на її підтримку й втрат основного виробництва, пов'язаних із 

простоями встаткування через несправність, вимагають раціональної 

організації експлуатації й обов'язкового виконання комплексу робіт з його 

технічного обслуговування. 

Проведення технічного обслуговування й ремонтів технологічного 

(механічного) устаткування здійснюється на підставі Єдиної системи 

планово-запобіжного ремонту й раціональної експлуатації технологічного 

встаткування машинобудівних підприємств, яка містить у собі: 

а) визначення ремонтних робіт з видів і їх опис; 

б) планування профілактичних операцій (регулювання, підтяжка болтових 

з'єднань і т.д.) і контролювання їх здійснення; 

в) установлення тривалості ремонтних циклів, міжремонтних періодів; 

г) визначення категорій ремонтоскладності для всіх видів устаткування; 

д) організацію служби для виробництва ремонтних робіт; 

е) застосування сучасних методів ремонту встаткування, що спрощують 

технологію й методи відновлення зношених деталей; 

ж) організацію закупівель готових запчастин, впровадження прогресивних 

технологічних процесів виготовлення запчастин, їх зберігання й облік; 

з) ведення мастильного господарства; 

і) організацію матеріального постачання ремонтної служби; 

к) організацію контролю якості ремонту й догляду за встаткуванням 

Порядок виконання робіт з технічного обслуговування й ремонту 
Керівник ремонтної служби наприкінці кожного року на наступний 

розробляє річний графік планово-запобіжних ремонтів. Річний графік 

розписується по місяцях і видається керівникам виробничих ділянок. 

Огляди й усі види ремонтів роблять слюсарі-ремонтники й електрослюсарі 

ремонтної служби (далі в тексті – персонал). Ремонтний, черговий і 

експлуатаційний персонал зобов'язаний знать і дотримувати правил технічної 

експлуатації встаткування, викладені в інструкції з технічного 

обслуговування встаткування, знати й виконувати діючі посадові інструкції. 

Інструкції технічного обслуговування встаткування повинні перебувати на 

робочих місцях, де встановлене встаткування. 



Керівник виробничої ділянки закріплює встаткування за експлуатаційним 

персоналом, прізвища, яких пишуться на спеціальних планшетах, 

розміщених на встаткуванні. 

Керівник виробничої ділянки регулярно затягає зауваження по технічному 

стану встаткування в журналі своєї ділянки. 

Експлуатаційний персонал ділянок бере участь у технічному обслуговуванні 

й ремонті закріпленого за ним устаткування. 

Вивід устаткування на ремонт проводиться згідно із затвердженими планами 

ППР. 

 

Види технічного обслуговування й ремонтів технологічного встаткування: 

 

 I вид - внутрішнзмінне технічне обслуговування - поточний ремонт; 

 II вид - огляд; 

 III вид - малий ремонт; 

 IV вид - середній ремонт; 

 V вид - капітальний ремонт. 

Внутрішнзмінне технічне обслуговування здійснює експлуатаційний 

персонал ділянки, черговий і ремонтний персонал під час технологічних 

простоїв, обідньої перерви технологічного персоналу ділянки. 

Підставою внутрішнзмінного технічного обслуговування є журнал 

приймання-передачі змін, де фіксуються всі збої в роботі встаткування, 

технологічні зупинки, час простою, журнал ведеться керівником виробничої 

ділянки. 

Увесь експлуатаційний персонал через керівництво виробничою ділянкою 

забезпечується інструкціями з технічного обслуговування, розробленими 

керівником ремонтної служби, у яких регламентуються його функції й обсяги 

робіт протягом зміни. 

Усі види ремонтів технологічного встаткування у виробничих ділянках 

виконуються персоналом ремонтної служби й, якщо буде потреба, 

підрядними організаціями. Видача завдань ремонтному персоналу 

оформляється в журналі. 

 

Огляди 
Огляди проводяться персоналом ремонтної служби для перевірки стану 

встаткування, усунення механічних і електротехнічних поломок і визначення 

обсягу підготовчих робіт для майбутнього технічного обслуговування або 

планового ремонту. 

Огляди проводяться інженерно-технічними працівниками ремонтної служби 

й відповідної виробничої ділянки. 

Огляд проводиться згідно річного плану ППР. 

 

Малий ремонт 



Малий ремонт – вид планового ремонту, при якому шляхом заміни або 

відновлення зношених деталей і регулювання механізмів забезпечується 

нормальна робота встаткування до чергового планового ремонту. 

Малий ремонт проводиться відповідно до річного й місячного графіків ППР. 

Малі ремонти виконують ремонтні бригади під керівництвом керівника 

ремонтної служби із залученням експлуатаційного персоналу виробничої 

ділянки. 

Після проведення малого ремонту керівник ремонтної служби робить запис 

результатів в агрегатному журналі. 

 

Середній ремонт 
Середній ремонт – вид планового ремонту, при якому проводиться часткове 

розбирання встаткування, капітальний ремонт окремих вузлів, заміна й 

відновлення основних зношених деталей, складання, регулювання й 

випробування під навантаженням. 

При середньому ремонті персонал ремонтної служби із залученням 

персоналу виробничої ділянки проводять перевірку встаткування на 

технологічну точність. 

Після проведення середнього ремонту керівник ремонтної служби робить 

запис результатів в агрегатному журналі. 

 

Капітальний ремонт 
Капітальний ремонт – комплекс робіт, що включають повне розбирання 

встаткування, заміну всіх зношених вузлів і деталей, ремонт базових деталей 

і вузлів, складання, регулювання й випробування встаткування під 

навантаженням. 

При капітальному ремонті відновлюють передбачену нормативними 

документами по обслуговуванню й ремонту геометричну точність 

устаткування на строк до чергового планового ремонту. 

Зупинка встаткування на капітальний ремонт здійснюється відповідно до 

річного плану ППР. 

Капітальний ремонт виконується, на підставі записів у журналах приймання-

передачі змін, агрегатних журналах і паспортних даних устаткування. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 
     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не залишають припуск 

на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 



б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 


