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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Опір матеріалів 

2.Деталі машин.  

3. Електромеханіка 

4. Транспорт промислових підприємств 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін Діагностика, 

експлуатація та ремонт транспортних машин, Основи проектних розрахунків, 

модернізація та динаміка транспортних систем Транспортні машини: (автомобільний 

транспорт, промисловий транспорт)тощо 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Формування загально-теоретичної бази технічної освіти майбутніх інженерів-

педагогів. 

Завдання: Забезпечити комплексну технічну підготовку студентів шляхом засвоєння 

ними сучасних методів визначення показників якості машин з урахуванням технологічних 

властивостей, надійності , рівня стандартизації та уніфікації деталей та вузлів машин. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: визначення та сутність понять і категорій надійності, трибо техніки та якості; 

основні закони надійності, довговічності, тертя; 

структурні елементи показників якості; 

основні методи визначення показників надійності, довговічності та якості машин; 

теорію надійності та довговічності; 

засоби підвищення довговічності деталей та вузлів машин; 

межі підвищення довговічності, визначення оптимальної довговічності; 

види тертя, зносу, методи визначення зношеності деталей; 

методи підвищення зносостійкості деталей; 

        теорію та методи аналізу експлуатаційної надійності машин; 

       проведення  структурного аналізу показників якості машин; 

       визначення та сутність понять резервування і методи розрахунків різних резервних 

схем машин; 

 

вміти: правильно оцінювати надійність і довговічність машин; 

визначати критерії та показники надійності та довговічності; 

методами теорії вірогідності та математичної статистики визначати показники 

надійності транспортних машин; 

визначати оптимальну кількість показників по управлінню якістю транспортних 

машин; 



дати економічне обґрунтування показникам якості, вибрати раціональну 

конструкцію деталей, а також машини в цілому ; 

обчислювати відповідні параметри тертя та зносу для різних схем контакту 

поверхонь, які труться;  

застосовувати закони надійності при визначенні показників робото здатності машин; 

на основі знань особливостей роботи транспортних машин енергетичних  розробляти 

заходи щодо підвищення їх надійності і довговічності. 

  

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.   Показники якості. 

Тема 1.  Експлуатаційна надійність. 

Тема 2 . Технологічність машин як один із основних засобів підвищення якості 

машини.  

 

Змістовий модуль 2.   Забезпечення надійності машини при проектуванні 

Тема 3.  Уніфікація і стандартизація деталей, вузлів і агрегатів машин 
Тема 4.  Раціональний вибір конструктивних засобів підвищення жорсткості і 

міцності деталей. 
 

Змістовий модуль 3.  Методи оцінки надійності машин 

Тема 5. Статистичний метод оцінки надійності. 

Тема 6.   Експериментальний метод оцінки надійності. 

Тема 7.   Застосування законів надійності для визначення показників надійності. 

Тема 8.   Резервування машин. 

 

Змістовий модуль 4.   Довговічність машин 

Тема 9.    Ресурс машин. Критерії довговічності . 

Тема 10.   Термін служби машин. Коефіцієнти, які визначають режими роботи 

машини. 

Тема 11.   Залежність довговічності від ступеня використання машин. 

 

Змістовий модуль 5.  Засоби підвищення довговічності 

Тема 12.   Міцність машин. Фактори, які впливають на міцність деталей машин. 

Тема 13.   Вибір матеріалів, способів обробки, умов експлуатації для підвищення 

довговічності машин. 

Тема 14.   Межі підвищення довговічності. Визначення оптимальної довговічності. 

 

Змістовий модуль 6. Основи треботехніки 

Тема 15.   Види тертя. Фізична сутність тертя. 

Тема 16.  Види зносу. Методи визначення зношуваності деталей. 

Тема 17.   Засоби підвищення зносостійкості деталей 

 

 

Змістовий модуль 7.   Змащування деталей машин 

Тема 18.   Визи мастильних матеріалів. 

Тема 19.   Методи змащування деталей. 



Тема 20.   Типи присадок. 

 

Змістовий модуль 8.    Якість машин 

Тема 21.  Категорії якості машин. 

Тема 22.  Класифікація показників якості. 
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