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Вступ
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни складена з
урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів
напряму 6.050504 «Зварювання»
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Триботехніка і
основи надійності машин» є особливості процесів тертя та зношування
деталей машин, та методи і засоби контролю цих процесів.
Міждисциплінарні зв'язки: знання, що здобувають студенти під час
вивчення дисципліни «Триботехніка і основи надійності машин»
використовуються ними в подальшому навчанні при опануванні наступних
нормативних дисциплін програми підготовки бакалаврів.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Основи надійності машин
2. Методи і засоби триботехніки
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання дисципліни «Триботехніка і основи надійності
машин»— навчити студентів розробляти і виконувати заходи по
підтриманню і відновленню роботоздатності і ресурсу техніки з мінімальними затратами.
1.2. Завдання дисципліни «Триботехніка і основи надійності машин»:
вивчення теорії тертя і зношування деталей машин для вирішення
основних проблем сучасного машинобудування - довговічності,
зносостійкості, коефіцієнта корисної дії і в цілому надійності
технологічних машин і устаткування.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
— знати:
- основи надійності машин і шляхи її підвищення;
- причини виникнення несправності машин, методи їх попередження,
вияву і усунення;
- сучасні технологічні процеси відновлення працездатності і ресурсу
машин в цілому;
- питання механізації і автоматизації технологічних процесів і правила
техніки безпечної роботи при роботі машин.

— вміти:

- планувати випробовування машин на надійність і визначати її
показники;
- попереджувати і виявляти несправності машин і дефекти їх деталей;
- використовувати засоби механізації, автоматизації та математичного
прогнозування параметрів підвищення надійності деталей машин і
механізмів
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин,
4 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основи надійності машин
Тема 1. Вступ. Задачі та значення курсу
Знайомство з планом курсу та рекомендованою літературою.
Підтримка роботоздатності, відновлення ресурсу машин і обладнання,
забезпечення їх високої надійності та ефективності використання.
Надійність машин як наука про причини порушення, про підтримку і
відновлення роботоздатиості та підвищення ресурсу техніки. Пріоритет
вітчизняних вчених у розвитку науки про триботехніку та надійність
машин.
Значення якості та надійності машин у підвищенні ефективності
використання техніки. Науково-технічний прогрес і перспективи
розвитку науки про надійність та триботехніку.
Мета, задачі та структура дисципліни "Триботехніка і основи
надійності машин".
Тема 2. Основи надійності машин
Поняття
про
якість
машин.
Справність,
несправність,
роботоздатність, нероботоздатність, пошкодження, відмова, граничний
стан та інші терміни й визначення. Поняття про надійність машин та її
складових по ДЕСТ: безвідмовність, довговічність, збережуванність і
ремонтоздатність.
Взаємозв'язок основних понять про якість і надійність. Термінологія
та означення прийнятих понять надійності та триботехніки.
Одиничні і комплексні, групові і індивідуальні показники
надійності машин. Значення якості і надійності машин і підвищення
ефективності використання техніки.

Тема 3. Фізичні основи триботехніки та надійності машин
Причини, які порушують роботоздатність і понижують надійність
машин, і їх аналіз. Класифікація відмов машин: по причині виникнення,
по затратах їх усунення тощо. Фізичне й моральне старіння машин.
Критерії оцінки технічного стану машин та обладнання.
Тема 4. Математичні методи визначення показників надійності
Відмови й пошкодження машин як випадкові явища, оцінка
об'єктивної можливості їх виникнення.
Статистична оцінка одиничних і комплексних показників
надійності машин. Статистичні характеристики надійності машин.
Збір статистичної інформації про надійність виробів. Плани
випробовування. Визначення параметрів розподілу на основі дослідної
статистичної інформації, критеріїв згоди.
Прогнозування надійності машин. Етапи і методи прогнозування. Достовірність і ефективність прогнозування.
Тема 5. Випробовування машин на надійність
Призначення випробовування. Планування випробовування машин на
надійність. Методи експертних оцінок і область їх використання.
Прискорені
та
імітаційні
випробовування.
Контрольні
випробовування машин на полігонах і випробовувальних станціях.
Випробовування па зносостійкість, втомлюваність і корозійну
стійкість. Методи і засоби діагностування технічного стану і ресурсу
машин в ході випробовування на надійність. Організація і проведення
випробовування.
Тема 6. Методи підвищення надійності машин
Конструкторсько-технологічні методи забезпечення і підвищення
надійності машин. Підвищення ремонтоздатності машин, покращання
конструкції деталей і складальних одиниць.
Попередження відмов, не зв'язаних із тертям. Технологічні методи
підвищення надійності машин.
Підвищення зносостійкості деталей шляхом підбору матеріалів, пар
тертя і умов змащення, методів виготовлення й зміцнення деталей тощо.
Резервування машин і складальних одиниць.
Змістовий модуль 2. Методи і засоби триботехніки
Тема 7. Зміна технічного стану машин і виникнення дефектів
деталей
Функціональні властивості деталей. Основні види руйнівних
процесів: тертя і зношування деталей, пластичне деформування, явище
втомлюваності, корозія.

Порушення фрикційних зв'язків за моделлю І.В. Крагельського.
Методи розрахунку тертя та зношування на основі адгезійнодеформаційної теорії.
Виникнення дефектів як випадковий процес. Критерії оцінки
технічного стану машин і обладнання.
Тема 8. Зношування і знос деталей машин
Тертя й зношування як взаємодія двох рухомих контактуючих тіл.
Класифікація видів тертя по ДСТУ в залежності від відносного
переміщення поверхонь і по присутності мастильних матеріалів між
поверхнями тертя. Класифікація видів мащення по ДСТУ та їх
характеристика. Молекулярна й механічна теорії тертя. Адгезійне
порушення фрикційного зв'язку. Суть процесів тертя.
Класифікація видів зношування по ДСТ України і фізична сутність
кожного виду. Характеристика і закономірності зношування.
Фактори, які впливають на інтенсивність зношування і основні
залежності. Зношування як випадковий процес.
Тема 9. Вплив макро- і мікроструктури матеріалу деталей на їх
експлуатаційні властивості
Макро- та мікроструктурні зміни в процесі експлуатації. Фазовий
склад і фізичний стан поверхневого шару деталей.
Вплив термообробки поверхні на експлуатаційні показники деталей.
Усунення пошкоджених зон поверхонь перед ремонтом і відновленням.
Стійкість матеріалу проти зношування. Вплив напружень на
експлуатаційні показники деталей.
Тема 10. Загальні закономірності процесу зношування і методи
визначення зносу
Процес зношування. Динаміка зношування. Оцінка довговічності
деталей і спряжень.
Типова крива динаміки зношування. Вплив форми спряжених
поверхонь на швидкість зношення. Інтегральна функція зношування.
Моделювання процесів зношування. Методи визначення зносу
деталей.
Тема 11. Критерії граничного стану деталей і спряжень
Допустимі значення параметрів стану. Встановлення граничних і
допустимих значень геометричних та інших параметрів.
Граничний стан деталей і спряжень під час ремонту та відновлення.
Залишковий ресурс деталі або спряження.
Технічний критерій. Технологічний критерій. Економічний критерій.
Оптимальна довговічність.
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