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ВСТУП 

 

Ці методичні вказівки щодо виконання практичних робіт складені на підста-

ві навчальної та робочої навчальної програм з навчальної дисципліни «Експлуа-

тація та обслуговування машин». 

Під час виконання практичних робіт студент набуває навичок: 

1) у визначенні числових значень показників надійності та якості виробів з 

використанням теорем математичної статистики та теорії ймовірностей; 

2) у побудові графіків розподілів, їх порівняння та обчислення середніх 

похибок параметрів емпіричної сукупності; 

3) робити висновки про досконалість технологічного процесу виготов-

лення досліджуваних шестерень; 

4) вести розрахунки щодо параметрів, що характеризують їх експлуата-

ційні властивості, та оптимальних строків служби машин з метою своєчасного 

призначення технічного обслуговування і ремонту та підтримання машин у 

працездатному стані протягом усього терміну служби. 

Пропоновані письмові завдання мають розширити кругозір майбутніх фа-

хівців. 

Під час виконання практичних робіт використовують робочі креслення ма-

шин. Усі необхідні розрахунки базуються на знаннях, отриманих під час вивчення 

таких навчальних дисциплін, як «Теорія механізмів та машин», «Основи конс-

труювання і моделювання машин» , «Деталі машин», «Теорія ймовірностей і ма-

тематична статистика», «Вантажопідйомна, транспортувальна та транспортна те-

хніка». 

У результаті проведення практичних занять студент  

повинен: 

1) закріпити теоретичні знання з цієї навчальної дисципліни; 

2) уміти користуватися довідковою та нормативною літературою та станда-

ртами; 

3) навчитися оформляти текстову технічну документацію. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

Й ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практичні роботи передбачають закріплення та поглиблення теоретично-

го матеріалу, уміння виконувати необхідні розрахунки, а також закріплення 

уміння вибирати деякі параметри та показники з довідкової літератури та за ка-

талогами. 

Варіанти числових значень студент вибирає з таблиць відповідно до 

останньої цифри шифру залікової книжки. 

Кожну практичну роботу необхідно виконувати у послідовності, указаній 

нижче, в окремому зошиті обсягом 10 – 12 аркушів або на аркушах форматом 

А4, обов’язково залишаючи поля для зауважень викладача. 

Виконуючи розрахунки,  спочатку  слід навести буквений вираз із зазна-

ченням смислового значення вхідних до нього параметрів, а потім підставити 

цифрові величини і виконати розрахунок з точністю до одного знака після коми. 

Графічні роботи слід виконувати олівцем з використанням креслярських 

інструментів, дотримуючись ДСТУ і вимоги ЄСКД без додавання фотографій 

та інших копій з підручників (що недопустимо). 

Сторінки і рисунки слід пронумерувати. Після виконання завдання необ-

хідно навести список використаної літератури, указати дату виконання роботи, 

поставити свій шифр і підпис. 

Після виконання повного практичного курсу студенти мають оформити 

роботи підшиванням їх у брошуру з використанням титульної сторінки. 

У процесі захисту виконаних робіт студенти мають знати теоретичний 

матеріал, уміти визначати основні параметри та пояснити методику розрахун-

ку. Завдання оцінюється диференційованою оцінкою. 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Практична робота № 1 

Тема. Розрахунок зносу напрямних верстата 

Мета роботи: закріпити знання про зношення деталей машин і його за-

кономірності, навчити визначати необхідні розрахунки для з’ясування виду 

зношення та методу ремонту. 

Короткі теоретичні відомості 

Класифікацію відмов взаємодії, змінення та руйнувань поверхневих шарів 

наведено на. рис. 1. 

 
Рис. 1 – Класифікація відмов взаємодії, змінення та руйнувань поверхневих шарів 

У процесі тертя й зношення металів відбувається: 

1) пружне та пластичне деформування мікронерівностей і пластична течія  

у  твердих поверхневих шарах,  що призводить до  пластичного зношення – 

змінення розміру тіл, що труться, без помітного руйнування їх поверхні; 



 7 

2) повторні мікропластичні деформації у разі періодичних зустрічей мік-

ронерівностей, що призводять до втомного руйнування поверхонь; 

3) змінення механічних і фізичних властивостей поверхневих шарів мета-

лу внаслідок глибокої пластичної деформації, котре відображається на характе-

рі та інтенсивності зношування. 

Зношення поверхонь тертя відбувається завдяки видаленню матеріалу в 

окремих місцях фактичного контакту спряжених пар унаслідок: 

1) видряпування (мікрорізання) чи зрізування макронерівності, що 

з’явилася в матеріалі, якщо вона недостатньо міцна; 

2) викришування (пластичного відшарування матеріалу); 

3) відшаровування (пружне відтиснення); 

4) мікроруйнування (скріплювання плівок, що вкривають поверхні, та їх 

руйнування – адгезійний відрив); 

5) глибинне виривання (скріплювання поверхонь, що супроводжується 

глибинним вириванням – когезійний відрив). 

На підставі численних досліджень Б. І. Костецький запропонував таку 

класифікацію основного зношення: 

1) зношення скріплюванням 1-го роду; 

2) окислювальне; 

3) теплове (скріплюванням 2-го роду); 

4) абразивне; 

5) утомне (осповидне). 

Узагальненим критерієм оцінювання службових якостей машин є віднос-

на здатність і потенційна можливість машин виконувати свої функції в межах 

допустимих відхилень щодо якості та економічності протягом оптимального 

терміну її служби у виробництві. Таку характеристику службових властивостей 

машини можна уявити у вигляді суми узагальнених характеристик її конструк-

тивних і неконструктивних елементів. 

Під конструктивними елементами мають на увазі всі виготовлені деталі,  

що входять до складу машини. 
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Неконструктивними  елементами  машини  називаються  такі,  які не є її 

деталями, але забезпечують нормальне функціонування вузлів і власне машини. 

Неконструктивними елементами є: складання, регулювання, змащування, фар-

бування і т. д. 

Допустимими величинами зношення деяких деталей верстатів є: 

1) для напрямних токарних верстатів (за довжини оброблювальної деталі 

100 – 300 мм): 

а) на верстатах, призначених для чорнової обробки – 0,2.. .0,3 мм; 

б) на верстатах, призначених для напівчистової обробки – 0,08 мм; 

в) на верстатах, призначених для чистової обробки – 0,02 мм; 

2) для пари вал-підшипник визначається величина максимально допусти-

мого зазору. 

Завдання до практичної роботи № 1 

Розрахувати середню величину зносу U напрямних станин верстатів за 

задану певну кількість років. 

Вихідні дані 

Таблиця 1 – Дані питомої інтенсивності зносу та середнього тиску 

№ Тип верстата I  iP  
1 Токарний 2,5 50 
2 Токарний 50 15 
3 Координатно-розточувальний 1,1 70 
4 Токарний 1,4 70 
5 Токарний 2,5 100 
6 Токарний 3,8 50 
7 Токарний 70 15 
8 Координатно-розточувальний 1,6 70 
9 Токарний 2,2 70 
0 Токарний 3,5 100 
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Таблиця 2 – Дані для визначення шляху тертя та поправкових коефіцієн-

тів 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

п  2,2 3 2,5 1,5 2,7 1,8 2,2 2,8 1,6 2,3 

12 ff  0,5 0,47 0,52 0,55 0,4 0,51 0,48 0,53 0,46 0,54 

За передостанньою цифрою шифру залікової книжки з таблиці 1 студент 

вибирає тип верстата. За останньою цифрою шифру за таблицею 2 студент ви-

бирає кількість років роботи п  і співвідношення коефіцієнтів тертя 12 ff . 

Контрольні питання 

1. Результат зношування, вимірюваний у прийнятих одиницях. 

2. Властивість матеріалу чинити опір зношуванню за певних умов тертя.  

3. Відношення значення  зносу до  шляху, на якому  відбувалося зношування, 

або об’єму виконаної роботи. 

4. Зношування в результаті механічних дій.  

5. Механічне зношування матеріалу в результаті різальної або дряпаючої дії 

твердих тіл або твердих частин. 

5. Корозійно-механічне зношування, при якому переважає хімічна реакція 

матеріалу з киснем або окисним навколишнім середовищем.  

6. Зношування в результаті локального з’єднання двох твердих тіл, що труть-

ся, і глибинного виривання матеріалу з їх поверхневих шарів. 

7. Процес виникнення і розвитку пошкоджень поверхонь тертя внаслідок 

схоплювання і перенесення матеріалу. 

8. Відношення значення зносу до інтервалу часу,  протягом якого він виник.  

Література: [2, 5]. 
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Практична робота № 2 

Тема.  Надійність машин:  складання структурних схем з’єднань деталей 

машин і визначення параметрів імовірності безвідмовної роботи  tPі  

Мета роботи: навчити складати структурні схеми з’єднань деталей ма-

шин та вести необхідні розрахунки. 

Короткі теоретичні відомості 

Надійність складних машин  tP , що являють собою технічні (механічні) 

системи, складається з великої кількості окремих елементів (деталей) і зале-

жить від надійності кожного елемента і схеми їх з’єднання. 

Технічна система – об’єкт, що розбивають на складові частини (елемен-

ти). 

Елемент – складова частина об’єкта,  що розглядається під час розрахун-

ку надійності як єдине ціле, що підлягає подальшому розбиванню. 

Визначальний чинник– фізичний параметр (показник якості), що характе-

ризує стан об’єкта, досягнення яким деякого  граничного  значення  визначає 

відмову (граничний стан). 

Резервування – метод підвищення надійності виробів завдяки введенню 

резервних частин, що є надлишковими відносно мінімальної функціональної 

структури виробу, необхідної та достатньої для виконання ним заданої функції. 

Під час послідовного з’єднання т  елементів відмова одного елемента 

призводить до відмови всієї системи. 

Під паралельного з’єднання n  елементів забезпечується дублювання еле-

ментів, що відмовили, резервними. Відмова системи настає лише у разі відмови 

всіх елементів. 

Під змішаного з’єднання загальним чи роздільним резервуванням елемен-

тів, уважаючи, що надійність усіх елементів однакова    tPtPi  . 
Максимальне значення надійності вибирають на підставі техніко-

економічного аналізу. Для машин загального призначення   9,0min tP ; для 

машин високої відповідальності   99,098,0min tP . 
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Завдання до практичної роботи № 2 

1. Визначити надійність (імовірність безвідмовної роботи) )(tP  складної 

машини, що складається з т  деталей за умови, що ймовірність безвідмовної 

роботи всіх т  елементів однакова, тобто виконується умова    tPtPi  . 

2. Розв’язати запропоновану задачу оберненим способом, тобто визначи-

ти потрібну ймовірність безвідмовної роботи  tPi  деталей машин, якщо відоме 

числове значення сумарної ймовірності безвідмовної роботи )(tP  машини. 

Вихідні дані 

Таблиця 3 – Дані щодо вибору значень імовірності безвідмовної роботи 

 tP  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 tP  0,95 0,80 0,90 0,85 0,75 0,95 0,80 0,90 0,85 0,75 
 

Таблиця 4 – Дані щодо вибору числових значень показників т  та п . 

№ варіанта (остання цифра 

залікової книжки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Кількість деталей, т  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кількість паралельних гілок, п  2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
 

За передостанньою цифрою шифру залікової книжки студент вибирає з 

таблиці 3 значення  ймовірності  безвідмовної  роботи   tP   деталей машини. 

За останньою цифрою за таблицею 4 студент вибирає числові значення показ-

ників т  та п . 

Контрольні питання 

1. Спосіб забезпечення надійності машин за рахунок використання додат-

кових деталей, надмірних до мінімально необхідних для виконання  необхідної 

функції. 

2. Основна деталь на випадок відмови, у машині якої передбачено одну 

або декілька резервних деталей.  
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3. Деталь або система, що призначена для виконання функції основної де-

талі (системи) у разі її відмови. 

4. Резервування з кратністю резерву один до одного.  

5. Резервування, за якого резервується об’єкт загалом.  

6. Резервування, за якого резервується окрема деталь або їх групи.  

7. Структурна схема машини, що подана у вигляді сукупності певним чи-

ном з’єднаних для надійності її складових частин. 

Література: [1, 2]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ 

 

Для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машино-

будування» освітнього ступеня «бакалавр» оцінювання кожної виконаної прак-

тичної роботи матиме такий вигляд: 

 Кількість балів 

Практична робота № 1 15 

Практична робота № 2 15 

 

Примітка. Сучасний навчальний процес передбачає кредитно-модульну 

систему, за якою на виконання та захист практичних робіт надають  сумарно  

30 балів. 
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Додаток А 

Приклад виконання практичної роботи № 1 

 
Практична робота № 1 

Тема. Розрахунок зносу напрямних верстата 

Мета роботи: закріпити знання про зношення деталей машин і його за-

кономірності, навчити визначати необхідні розрахунки для з’ясування виду 

зношення та методу ремонту. 

Розв’язання 

Верстати працюють на двох режимах – робочому (і=1) та холостому (і=2) 

ходах. Базовий режим – робочий. 

Середню величину зносу розраховують за формулою: 

 ,2321111 PPLIkU                                  (1) 

де  k1 і k2 – коефіцієнти, що враховують режим роботи верстата;  I – питома ін-

тенсивність зносу з базовим режимом роботи, мкм·см2/кгс·км;  iP  – номіналь-

ний середній тиск з i-им режимом, кгс/см2;   1,  2,  3 – поправкові коефіцієн-

ти,  які знаходяться за результатами експериментальних спостережень; L – за-

гальний сумарний шлях тертя. 

Під час розв’язання задачі слід брати k1=k2=2. 

Загальний сумарний шлях тертя L визначають за такою залежністю: 

,nLL Р                                                    (2) 
де РL  – сумарний річний шлях тертя;  n – кількість років роботи. 

З двозмінною роботою РL  – 1,1 км/рік. 

Поправкові коефіцієнти  1,  2,  3 визначають за залежностями: 

,1
1 L

L    ,2
2 L

L    ,
11

22
3 fK

fK



                                (3) 

де 
f
f i  – відношення коефіцієнта з i-им режимом та базовим режимом;  L1 та L2 –  

шляхи тертя на різних режимах. 

Під час розв’язання задачі слід брати L1=L2= 0,5. 
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Додаток Б 

Приклад виконання практичної роботи № 5 

 

Практична робота № 2 

Тема. Надійність машин: складання структурних схем з’єднань деталей 

машин і визначення параметрів імовірності безвідмовної роботи 

Мета роботи: навчити складати структурні схеми з’єднань деталей ма-

шин і вести необхідні розрахунки 
 

Дано: m = 10, n = 2, Pi(t) = 0,95, )(tP =0,9. 

Розв’язання 

За вихідними даними будуються схеми з’єднань деталей машин так, як це 

показано на рис. 2 – 5. 

1. Для послідовного з’єднання деталей імовірність безвідмовної роботи 

)(tP  складної машини визначається за формулою: 

).()( tPtP m
i                                                   (4) 

Наприклад: 

.5987,09,0)( 10  tP  

 
Рис. 2 – Послідовне з’єднання деталей 

 

2. Для паралельного з’єднання деталей імовірність безвідмовної роботи 

)(tP  складної машини визначається за формулою: 

.)](1[1)( ntPtP                                            (5) 
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Наприклад: 

.8389,0)95,01(1)( 2  tP  

 
Рис. 3 – Паралельне з’єднання деталей 

3. Для змішаного з’єднання деталей із загальним резервуванням імовір-

ність безвідмовної роботи )(tP  складної машини визначається за формулою: 

  ,)(11)(
nm tPtP                                             (6) 

Наприклад: 

  .8389,0)95,01(1)(11)( 210 
nm tPtP  

 
Рис. 4 – Змішане з’єднання деталей із загальним резервуванням 

 

4. Для змішаного з’єднання деталей з роздільним резервуванням імовір-

ність безвідмовної роботи )(tP , складної машини визначається за формулою: 

   ,}11{)( mntPtP                                        (7) 
Наприклад: 
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.9753,0])95,01(1[)( 102  tP  

 
Рис. 5 – Змішане з’єднання деталей з роздільним резервуванням 

 

Для розв’язування оберненої задачі формули (4 – 7) необхідно перетвори-

ти відносно P(t), за ними виконати розрахунки. 

1. Для послідовного з’єднання деталей імовірність безвідмовної роботи 

P(t) деталей машин визначатиметься за формулою: 

 .)( m tPtP                                                  (8) 

Наприклад: 

  .95,05987,0)( 10
1  m tPtP  

2. Для паралельного з’єднання деталей імовірність безвідмовної роботи 

P(t)деталей машин визначатиметься за формулою: 

 .11)( n tPtP                                             (9) 

Наприклад: 

  .95,09975,01111)( 11  
n tPtP  

3. Для змішаного з’єднання деталей із загальним резервуванням імовір-

ність безвідмовної роботи P(t) деталей машин визначатиметься за формулою: 

 .11)( m tPtP                                           (10) 
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Наприклад: 

  .949,08389,01111)( 10
3  m tPtP  

4. Для змішаного з’єднання деталей із роздільним резервуванням імовір-

ність безвідмовної роботи P(t) деталей машин визначатиметься за формулою: 

 .11)( n m tPtP                                        (11) 

Наприклад: 

  .95,09753,01111)( 10
4  

n m tPtP  
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дис-

ципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для  студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» освітнього сту-

пеня «Бакалавр» 
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