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ВСТУП 

 

Якісна  технологічна  підготовка  до  майбутньої  інженерної діяльності 

студентів зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» освітнього 

ступеня «бакалавр» із забезпеченням необхідного ступеня підготовленості 

можлива завдяки вивченню циклу певних навчальних дисциплін за вибором. 

Однією з таких навчальних дисциплін є «Монтаж, експлуатація і ремонт 

підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин». 

Предмет  її  вивчення – ознайомлення із  загальними  основами  вибору  

раціональних методів монтажу,  безпечної експлуатації машинного парку та 

ремонту підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин, поняттями 

теорії надійності обладнання; надання необхідних знань для практичної 

діяльності інженера-механіка в галузі створення, експлуатації та ремонту 

машин, які мають особливе  значення  для забезпечення високого технічного 

рівня, безпеки та максимальної ефективності їх виробничого використання. 

Певну частину цього навчального курсу студенти вивчають самостійно. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза аудиторією окремих 

питань, які не викладаються, або викладаються частково викладачем в 

основному теоретичному курсі, а також у закріпленні теоретичного матеріалу, 

який повністю або частково було викладено на лекціях і практичних заняттях за 

завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його 

безпосередньої участі. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та 

організованості, творчого підходу до розв’язання проблем навчального та 

професійного рівня, дозволяє сформувати досвід власної пошукової, творчої, 

науково-дослідної діяльності. 

Приступаючи до самостійного вивчення курсу, необхідно ознайомитися з 

програмою навчального курсу, її змістом, обсягом теми і послідовністю 

включених до неї питань.  Допомогою  студентові  під час самостійного  
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вивчення дисципліни «Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, 

дорожніх і будівельних машин» будуть ці методичні вказівки, підручники та 

книги, наведені у списку літератури у кінці методичних вказівок. Також студент 

може отримати консультації та рекомендації у викладача, який керує його 

самостійною роботою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять, у тому числі й до тих, на 

яких вивчатиметься новий, незнайомий матеріал. Така підготовка припускає 

вивчення навчальної програми, установлення зв’язку з раніше отриманими 

знаннями,  виділення  найбільш  значущих  і  актуальних  проблем,  на вивчення 

яких слід звернути особливу увагу та ін.; 

2) самостійна  робота під час прослуховування лекцій з осмисленням 

інформації, що повідомляє викладач, її узагальненням і коротким записом, а 

також своєчасним доопрацюванням конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз та за необхідності конспектування 

рекомендованих джерел з цієї навчальної дисципліни; 

4) з’ясування найскладніших, незрозумілих питань та їх уточнення під час 

консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань, заліку та іспиту; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) пошук та аналіз додаткової інформації з цієї навчальної дисципліни. 

Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час 

оцінювання поточної роботи викладач ураховує результат засвоєння знань, що 

вивчалися студентами у позааудиторний час. Також викладач може 

використовувати (і зазвичай, використовує) оцінку самостійної роботи як 

заохочувальну складову під час проведення заліку. 

Незалежно від виду самостійної роботи, критеріями оцінювання 

самостійної роботи можуть уважатися: 

а) уміння проводити аналіз і виділяти головне; 
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б) здатність узагальнювати матеріал не тільки з лекцій, але й з різних 

прочитаних і вивчених джерел; 

в) позитивне власне ставлення, зацікавленість у навчальному предметі; 

г) уміння застосовувати свої знання для відповіді на питання; та деякі інші. 

Джерела для самостійного вивчення цього теоретичного курсу: 

– конспект лекцій і підручники з навчальної дисципліни, перелік яких 

указаний у цих методичних вказівках; 

– навчальні посібники з окремих тем; 

– методичні вказівки щодо виконання практичних занять і самостійного 

вивчення частини лекційного курсу; 

– наукові статті в періодичному технічному друці та рекомендованих 

збірниках і наукові монографії; 

– навчальна програма навчальної дисциплінидисципліни та методичні 

вказівки щодо практичних занять; 

– різні довідники технічної тематики, бібліографічні покажчики. 

Уміння студентів швидко і правильно підібрати літературу, необхідну для 

виконання навчальних завдань, є передумовою успішного навчання. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних 

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти. 

Знайти потрібний матеріал допоможе список літературних джерел. Питання для 

самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань.  

Самостійно вивчати навчальний матеріал можна як удома, так і в 

аудиторії ЗВО чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у 

бібліотеці. 

У разі виникнення питань з приводу вивчення певної теми студенти 

можуть отримати консультацію у викладача, згідно з графіком, який розміщено 

на дошці розкладу занять кафедри. 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 
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САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання № 
пор. Тема К-сть 

год. 
(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Монтаж підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин 
1 Організація та планування 

монтажних робіт 
4 16 – – 

2 Монтаж основних вузлів і 
механізмів 4 17 – – 

3 Вимоги до якості монтажних робіт. 
Монтаж кранів 4 17 – – 

4 Монтаж машин безперервного 
транспорту 4 16 – – 

Змістовий модуль 2. Експлуатація підйомно-транспортних, 
дорожніх і будівельних машин 

1 Працездатність машин. Шкідливі 
процеси, що виникають у машинах 
під час їх експлуатації 

4 17 – – 

2 Зношування і руйнування деталей 
ПТДБМ 6 17 – – 

Змістовий модуль 3. Технічне обслуговування 
підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин 

1 Основи технічної експлуатації 
підйомно-транспортних машин. 
Правила технічної експлуатації 
конвеєрів, ліфтів. Технічний нагляд 

4 18 – – 

2 Технічне обслуговування та нагляд 
за станом типових деталей, вузлів і 
механізмів ПТМ 

4 16 – – 

Змістовий модуль 4. Ремонт машин 

1 Змащення ПТДБМ 4 16 – – 
2 Планування та організація ремонту 

ПТДБМ 4 16 – – 

3 Загальний технологічний процес та 
основні операції ремонту ПТДБМ 4 18 – – 

4 Сучасні методи ремонту 
(відновлення) деталей ПТМ 4 18 – – 

5 Ремонт типових деталей, вузлів і 
устаткування ПТМ 4 18 – – 

 Усього 54 120 – – 
2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
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Тема 1 Організація та планування монтажних робіт 

1. Основні поняття. Методи підвищення монтажної технологічності ПТМ. 

2. Планування монтажних робіт. 

3. Місце монтажу підйомно-транспортних машин. 

4. Вибір місця під відкриті монтажні майданчики і їх будівництво. 

5. Підйомно-транспортне та такелажне обладнання монтажних майданчиків. 

6. Технологічне обладнання монтажних майданчиків. 

7. Технічна документація, яка надається заводом-виробником. 

8. Правила транспортування машин до місця монтажу. 

9. Схеми розміщення і зберігання на монтажному майданчику вузлів монтованої 

машини. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке монтаж машини? Де виконують роботи з монтажу? 

2. За допомогою яких методів доцільно підвищувати монтажну технологічність 

підйомно-транспортних машин? 

3. Що належить до поняття планування монтажних робіт? 

4. Для чого під час планування монтажних робіт будують лінійні чи мережеві 

графіки? 

5. Що таке монтажний майданчик? Як правильно вибрати місце для нього? Які 

вимоги до його вибору? 

6. Яке обладнання використовують для облаштування та ефективної роботи 

монтажного майданчика? 

7. Що таке технологічне обладнання монтажних майданчиків? Які інструменти 

використовують? 

8. Яку документацію надає завод-виробник на машини, що прибули для роботи 

на монтажному майданчику? 

9. Що таке паспорт машини? Які типові дані у ньому містяться? 
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10. Які додаткові документи, окрім паспорта, мають бути у доставленої для 

роботи машини? 

11. Навіщо виготовляють будівельний план? 

12. Укажіть основні вимоги щодо збереження обладнання на монтажному 

майданчику. 

Література: [1, с. 5 – 32, 133 – 140; 2, с. 6 – 17, 131 – 136]. 

 

Тема 2 Монтаж основних вузлів і механізмів 

1. Особливості складання вузлів і механізмів під час монтажу машин. 

2. Монтаж валів, осей і муфт. 

3. Монтаж підшипників, гальм і відкритих зубчастих передач. 

4. Монтаж ланцюгових передач, канатних блоків і барабанів. 

5. Монтаж ходової частини кранів мостового типу. 

6. Монтаж металоконструкцій. 

7. Монтаж електрообладнання підйомно-транспортних машин. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому особливість складання основних вузлів і механізмів під час монтажу 

машин? 

2. Як здійснюють монтаж валів, осей і муфт? 

3. Як правильно встановити підшипники? 

4. Які зубчасті передачі можна провести в умовах монтажу підйомно-

транспортних машин? 

5. Як здійснюють монтаж ходової частини кранів? 

6. Укажіть етапи складання (монтажу) металоконструкцій. 

7. Які пристосування використовують під час здійснення монтажних робіт? 

8. Як здійснюється монтаж електрообладнання? За якими правилами? Хто 

виконує такі роботи? 

Література: [1, с. 180 – 193; 2, с. 131 – 164]. 
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Тема 3 Вимоги до якості монтажних робіт. Монтаж кранів 

1. Загальні технічні (підвищені) вимоги до якості монтажних робіт, які виконують 

під час монтажу кранів, а також їх виготовлення та ремонту. 

2. Монтаж мостових кранів в умовах закритого приміщення. 

3. Монтаж мостових кранів на відкритих естакадах. 

4. Монтаж козлових кранів. 

5. Монтаж портальних кранів. 

6. Монтаж будівельних баштових кранів. 

7. Монтаж мостових перевантажувачів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні вимоги висувають до якості монтажних робіт? 

2. Назвіть основні операції монтажу мостових кранів.  

3. За допомогою яких засобів і пристосувань здійснюють монтаж будь-якого 

мостового крана? 

4. Які способи підйому мостових кранів за допомогою мачт і балок вам відомі? 

5. Як монтують мостові крани на відкритих естакадах? 

6. Як здійснюють монтаж козлових кранів? 

7. Як здійснюють монтаж баштових кранів? 

8. На якій позначці найкраще монтувати мостові перевантажувачі? 

Література: [1, с. 205 – 222; 2, с. 165 – 183]. 

 

Тема 4 Монтаж машин безперервного транспорту 

1. Загальні вимоги до монтажних робіт. 

2. Монтаж стаціонарних стрічкових, підвісних, а також пластинчастих 

конвеєрів. 

3. Монтаж горизонтально-замкнутих візкових конвеєрів і підвісних канатних 

доріг. 

4. Техніка безпеки під час монтажу підйомно-транспортних, дорожніх і 

будівельних машин. 
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Питання для самоперевірки 

1. На чому монтуються машини безперервного транспорту? За допомогою чого 

їх закріплюють? 

2. Які методи монтажу складальних одиниць стрічкових конвеєрів? 

3. За якими схемами кріплять раму приводної та натяжної станцій конвеєрів? 

4. Яким способом найчастіше з’єднують конвеєрні стрічки? Обґрунтуйте. 

5. Які основні операції під час монтажу підвісних канатних доріг? 

6. Укажіть правила безпечних робіт з монтажу машин безперервного 

транспорту. 

Література: [1, с. 223 – 239; 2, с. 184 – 197]. 

 

Тема 5 Працездатність машин. Шкідливі процеси, що виникають у 

машинах під час їх експлуатації 

1. Працездатність машин і їх стан у процесі експлуатації. 

2. Характеристика чинників, які викликають шкідливі процеси в ПТМ. 

3. Тертя та зношуваність у ПТМ. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке працездатність машини? Скільки років (приблизно) підйомно-

транспортні машини можуть працювати у працездатному стані без ремонту? 

2. Укажіть стани, у яких може перебувати будь-яка підйомно-транспортна 

машина під час експлуатації. 

3. Які чинники викликають шкідливі процеси в підйомно-транспортних 

машинах? 

4. На що впливає низька температура повітря під час експлуатації підйомно-

транспортних машин? 

5. На які машини та їх вузли впливає висока температура повітря? 

6. До чого призводить негативний вплив сонячної радіації на підйомно-

транспортні машини? 

7. Що розуміють під чинниками експлуатаційного характеру? 
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8. Які види тертя за наявністю змащення існують? 

9. Як  вид  тертя впливає на характер і швидкість зношування поверхонь, що 

контактують? 

Література: [1, с. 64 – 97; 2, с. 198 – 210]. 

 

Тема 6 Зношування і руйнування деталей ПТДБМ 

1. Види зношування деталей ПТМ. 

2. Методи дослідження тертя і зношування. 

3. Методи зниження швидкостей зношування. 

4. Види руйнування деталей ПТМ. 

5. Методи підвищення зносостійкості. 

6. Вплив надійності машин на витрати під час їх експлуатації. 

7. Розрахунок на знос і гранично допустиме зношування. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке зношування деталей? У чому воно полягає? 

2. Які види зношувань характерні для деталей підйомно-транспортних машин? 

3. Які заходи щодо зниження швидкості абразивного зношування доцільно 

проводити для деталей підйомно-транспортних машин? 

4. Унаслідок яких причин виникає утомне зношування? 

5. Якому виду корозії найчастіше піддаються підшипники кочення? 

6. Які методи попередження заїдання тертьових поверхонь можна вважати 

ефективними? 

7. Перелічіть основні види руйнувань деталей підйомно-транспортних машин. 

8. За допомогою яких методів можна виправити руйнування основних деталей 

машин? 

9. Укажіть основні показники надійності машин. 

10. Що таке безвідмовність? Як її розраховують? Накресліть схеми основних 

видів з’єднань? 

Література: [1, с. 64 – 97; 2, с. 211 – 225]. 
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Тема 7 Основи технічної експлуатації підйомно-транспортних машин. 

Правила технічної експлуатації конвеєрів, ліфтів. Технічний нагляд 

1. Характеристика експлуатаційної технологічності ПТМ. 

2. Загальні правила технічної експлуатації ПТМ. 

3. Правила технічної експлуатації кранів. 

4. Правила технічної експлуатації ескалаторів. 

5. Правила технічної експлуатації конвеєрів. 

6. Правила ТЕ ліфтів і будівельних підйомників. 

7. Спеціальні правила технічної експлуатації ПТМ, які працюють на відкритому 

повітрі. 

8. Системи технічного обслуговування і нагляду. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке експлуатаційна технологічність машин? Які її кількісні показники? 

2. За рахунок чого можна підвищити експлуатаційну технологічність машин? 

3. Що належать до правил і вимог технічної експлуатації машин? 

4. Для чого проводять технічні огляди та випробування? 

5. Яким видам технічного огляду піддають вантажопідйомні пристрої? 

6. Для чого здійснюють статичні випробування? 

7. У чому різниця між динамічними та статичними випробуваннями? 

8. Укажіть основні правила технічної експлуатації кранів. 

9. Якими є правила безпечної експлуатації ескалаторів? 

10. Які правила технічної експлуатації конвеєрів? 

11. На що слід звертати увагу під час експлуатації машин, що працюють на 

відкритому повітрі? 

12. У чому полягає система технічного обслуговування та нагляду? 

13. Укажіть основні операції технічного обслуговування. 

14. Що є одиницею вимірювання періодичності технічного обслуговування? 

Література: [1, с. 249 – 329; 2, с. 226 – 238]. 
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Тема 8 Технічне обслуговування та нагляд за станом типових деталей, 

вузлів і механізмів ПТМ 

1. Технічне обслуговування та нагляд за станом канатів, ланцюгів, вантажних 

гаків та підвісок. 

2. Технічне обслуговування та нагляд за станом підшипників, муфт і зубчастих 

передач. 

3. Технічне обслуговування та нагляд за станом гальм, ходових коліс, 

електроапаратури та металевих конструкцій. 

4. Технічне обслуговування та нагляд за станом грейферів, кранів, ліфтів та 

інших пристроїв. 

Питання для самоперевірки 

1. Для чого та як саме слід проводити огляд сталевих ланцюгів? З якою 

періодичністю? 

2. У яких випадках слід виконувати заміну гаків і вантажних підвісок? 

3. Які ознаки поганої роботи підшипників? 

4. Через вплив якого чинника муфти не зможуть працювати? 

5. У чому полягає технічне обслуговування зубчастих передач?  

6. Як часто слід робити огляд гальм кранів? Чому? 

7. Як перевіряють ходові колеса у підкранових і підвізкових рейок? 

8. Що перевіряють під час огляду електродвигунів? 

9. Які основні операції здійснюють під час техогляду електроапаратури? 

10. Як здійснюють огляд металевих конструкцій? 

11. Чому грейфери швидко зношуються та заміну яких деталей необхідно 

виконувати найчастіше? 

12. Хто перевіряє стан кранів і конвеєрів? 

13. На що слід звертати увагу під час огляду конвеєрів відкритих розробок? 

14. До чиєї компетенції належить огляд ліфтів? Яка періодичність їх огляду? 

Література: [1, с. 249 – 329; 2, с. 239 – 249]. 
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Тема 9 Змащення ПТДБМ 

1. Мета і призначення змащення машин. 

2. Властивості та номенклатура мастильних матеріалів. 

3. Паспорти і карти змащення. 

4. Механізація процесів змащення. 

Питання для самоперевірки 

1. Для чого необхідно змащувати деталі машин і тертьові поверхні? 

2. Які системи змащення використовують у конструкціях підйомно-

транспортних машин? 

3. Укажіть види мастильних матеріалів за ступенем щільності. 

4. Де використовують рідкі мінеральні мастила? 

5. Які види консистентних мастил використовують під час змащення машин? 

6. Що таке паспорт змащення? Які дані у ньому відображені? 

7. Що враховують під час вибору мастильного матеріалу? 

8. У чом у полягає  механізація  процесів змащення? За допомогою яких 

пристроїв її здійснюють? 

Література: [1, с. 98 – 110; 2, 250 – 264]. 

 

Тема 10 Планування та організація ремонту ПТДБМ 

1. Основні чинники, що визначають необхідність ремонту машин. 

2. Характеристика ремонтної технологічності ПТМ. 

3. Ремонтні цикли ПТМ. 

4. Нормування трудомісткості ремонту ПТМ. 

5. Види ремонтів. 

6. Календарне і технологічне планування ремонтів. 

7. Підготовка машин до ремонту. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке плановий ремонт та яка його основна мета? 

2. У яких випадках виконують неплановий ремонт? 
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3. Як розраховують витрати на виконання ремонтів? 

4. Що характеризує ремонтна технологічність машин? Назвіть основні її 

показники. 

5. Як розраховують середній час відновлення? 

6. У чому полягає суть коефіцієнта готовності машини? 

7. Що таке ремонтний цикл машини? 

8. У чому виражається (яких одиницях) періодичність ремонту машин? 

9. Чим нормується трудомісткість ремонту? 

10. Які види планових ремонтів найпоширеніші? 

11. Для чого потрібні структурні графіки? 

Література: [1, с. 111 – 127; 2, с. 265 – 284]. 

 

Тема 11 Загальний технологічний процес та основні операції ремонту 

ПТДБМ 

1. Загальний технологічний процес ремонту ПТМ. 

2. Організаційно-технологічні методи ремонту. 

3. Розбирання і миття машин. 

4. Дефектація деталей і норми вибраковування типових деталей ПТМ. 

5. Вузлове і загальне складання. 

6. Технологічні випробування машин після монтажу і ремонту. 

7. Вимоги техніки безпеки під час монтажу та ремонту машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке ремонт машини? 

2. Назвіть основні операції ремонту підйомно-транспортних машин. 

3. Які методи використовують під час ремонту підйомно-транспортних машин? 

4. Для чого здійснюють розбирання машин? Якими пристосуваннями при цьому 

користуються? 

5. Якими способами здійснюють миття деталей і вузлів машин? 

6. Що розуміють під дефектацією деталей? 
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7. Що таке граничні розміри робочих елементів деталей? 

8. Від чого залежать величини зносу деталей? 

9. Укажіть види вузлового складання та як його здійснюють. 

10. Яка мета технологічних випробувань? 

Література: [1, с. 249 – 329; 2, с. 285 – 3054]. 

 

Тема 12 Сучасні методи ремонту (відновлення) деталей ПТМ 

1. Загальна характеристика. 

2. Класифікація і характеристика методів ремонту деталей завдяки поповненню 

(присадці) металу в місцях зносу. 

3. Ремонт деталей методами наплавлення електродуги. 

4. Ремонт деталей методами індукційного, електрошлакового, плазмового і 

газового наплавлення. 

5. Ремонт деталі методами металізації. 

6. Ремонт деталі методами електролітичного осаджування. 

7. Порівняльний аналіз методів ремонту деталей з поповненням металу. 

8. Ремонт деталей методами обробки їх на ремонтний розмір. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке відновлення деталей? У якому разі його використовують? 

2. Що таке метод поповнення металу? 

3. За допомогою яких методів можна відновити ушкоджені деталі? 

4. Як здійснюють ремонт деталей методом наплавлення електродуги? 

5. У чому полягає суть індукційного наплавлення деталей? 

6. Що таке металізація? Де її використовують? 

7. Що таке хромування? Де використовують цей вид відновлення деталей? 

8. Назвіть основні правила вибору найраціональнішого методу ремонту деталей. 

9. У чому полягає суть методу обробки деталей на їх ремонтний розмір? 

Література: [1, с. 249 – 329; 2, с. 306 – 322]. 

Тема 13 Ремонт типових деталей, вузлів і устаткування ПТМ 



 18 

1. Загальні правила ремонту і вимоги, що висуваються до нього. 

2. Ремонт вантажозахватних органів. 

3. Ремонт валів і осей. 

4. Ремонт підшипників і підшипникових вузлів. 

5. Ремонт гальм, барабанів і блоків. 

6. Ремонт зубчастих коліс і зірочок. 

7. Ремонт ходових коліс кранів. 

8. Ремонт конвеєрних стрічок. 

9. Ремонт металоконструкцій. 

10. Ремонт пневматичного обладнання. 

11. Ремонт електричних машин та апаратів. 

12. Види ремонтних підприємств. 

13. Методи розрахунку ремонтних баз. 

Питання для самоперевірки 

1. Яким чином слід вибирати потрібний метод ремонту? 

2. Розкажіть, як здійснюють ремонт вантажозахватних органів.  

3. У чому полягає ремонт великих деталей? 

4. Як необхідно ремонтувати підшипники та підшипникові вузли? 

5. Укажіть методи ремонту металоконструкцій. 

Література: [1, с. 249 – 329; 2, с. 323 – 337]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Модуль 1 

1. Основні поняття. 

2. Методи підвищення монтажної технологічності ПТМ. 

3. Організаційно-технічна підготовка до монтажу: оформлення основної 

документації, організація монтажної площадки, вибір обладнання, приймання 

будівельних об'єктів під монтаж. 

4. Місце монтажу підйомно-транспортних машин. 

5. Вибір місця під відкриті монтажні майданчики і їх будівництво. 

6. Підйомно-транспортне та такелажне обладнання монтажних майданчиків. 

7. Технологічне обладнання монтажних майданчиків. 

8. Технічна документація, яка надається заводом-виробником. 

9. Правила транспортування машин до місця монтажу. 

10. Схеми розміщення і зберігання на монтажному майданчику вузлів 

монтованої машини. 

11. Монтаж металевих конструкцій: особливості складання вузлів і механізмів. 

Монтаж валів, осей і муфт. 

12. Монтаж підшипників, гальм і відкритих зубчастих передач. 

13. Монтаж ланцюгових передач, канатних блоків і барабанів. 

14. Монтаж ходової частини кранів мостового типу та металоконструкцій. 

15. Монтаж електрообладнання підйомно-транспортних машин. 

16. Загальні  технічні  вимоги  до  якості  монтажних  робіт, які виконують під час 

монтажу кранів, а також їх виготовленні та ремонті. 

17. Монтаж мостових кранів в умовах закритого приміщення. 

18. Монтаж мостових кранів на відкритих естакадах. 

19. Монтаж стаціонарних конвеєрів. 

20. Монтаж горизонтально-замкнутих візкових конвеєрів і підвісних канатних 

доріг. 
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Модуль 2 

1. Види зношування деталей ПТМ і методи зниження швидкостей зношування. 

2. Види руйнування деталей ПТМ і методи їх попередження. 

3. Вплив надійності машин на витрати під час їх експлуатації. 

4. Види зношування деталей ПТМ. 

5. Методи дослідження тертя і зношування. 

6. Методи зниження швидкостей зношування. 

7. Види руйнування деталей ПТМ. 

8. Методи підвищення зносостійкості. 

9. Вплив надійності машин на витрати під час їх експлуатації. 

10. Розрахунок на знос і гранично допустиме зношування. 

11. Характеристика експлуатаційної технологічності ПТМ. 

12. Загальні правила технічної експлуатації ПТМ. 

13. Правила технічної експлуатації кранів. 

14. Правила технічної експлуатації ескалаторів. 

15. Правила технічної експлуатації конвеєрів. 

16. Правила ТЕ ліфтів (пасажирських, вантажопасажирських, лікарняних, 

вантажних) і будівельних підйомників. 

17. Спеціальні правила технічної експлуатації ПТМ, які працюють на 

відкритому повітрі. 

18. Системи технічного обслуговування і нагляду. 

19. Технічне обслуговування та нагляд за станом канатів, ланцюгів, вантажних 

гаків і підвісок. 

20. Технічне обслуговування та нагляд за станом підшипників, муфт і 

зубчастих передач. 

21. Технічне обслуговування та нагляд за станом гальм, ходових коліс, 

електроапаратури та металевих конструкцій. 

22. Технічне обслуговування та нагляд за станом грейферів, кранів, ліфтів та 

інших пристроїв. 
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Модуль 3 

1. Мета і призначення змащення машин. 

2. Властивості та номенклатура мастильних матеріалів. 

3. Паспорти і карти змащення. 

4. Механізація процесів змащення. 

5. Вибір мастильних матеріалів і режимів змащення для типових вузлів тертя. 

6. Основні чинники, що визначають необхідність ремонту машин. 

7. Характеристика ремонтної технологічності ПТМ. 

8. Ремонтні цикли ПТМ. 

9. Нормування трудомісткості ремонту ПТМ. 

10. Види ремонтів. 

11. Календарне і технологічне планування ремонтів. 

12. Підготовка машин до ремонту. 

14. Загальний технологічний процес ремонту ПТМ. 

15. Організаційно-технологічні методи ремонту. 

Модуль 4 

1. Розбирання і миття машин. 

2. Дефектація деталей і норми вибраковування типових деталей ПТМ. 

3. Вузлове і загальне складання. 

4. Технологічні випробування машин після монтажу і ремонту. 

5. Вимоги техніки безпеки під час монтажу та ремонту машин. 

6. Класифікація і характеристика методів ремонту деталей завдяки поповненню 

(присадці) металу в місцях зносу. 

7. Ремонт деталей методами наплавлення електродуги. 

8. Ремонт деталі методами металізації. 

9. Ремонт вантажозахватних органів, валів т осей. 

10. Ремонт підшипників та підшипникових вузлів. 

11. Ремонт гальм, барабанів і блоків, зубчастих коліс і зірочок. 

12. Ремонт ходових коліс кранів, металоконструкцій, електричних машин. 

13. Види ремонтних підприємств. Методи розрахунку ремонтних баз. 
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