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ВСТУП 

Мета контрольної роботи – вивчення методики міцністних 

розрахунків кріпильних елементів фланцевих з’єднань для здійснення 

монтажних робіт та подальшої експлуатації обладнання хімічних та харчових 

виробництв. 

Дана робота має двадцять варіантів завдань та розрахована на одну 

групу студентів. Ці варіанти допоможуть студентам в процесі міцністних 

розрахунків параметрів болтів та шпилек фланцевих з’єднань, а саме 

визначити діаметр різьблення болтів dб, навантаження Uб на болти (або 

шпильки) фланцевого з’єднання, температурне навантаження Utб у болтах 

(шпильках), загальне навантаження на болти (шпильки) UƩб, найбільше 

навантаження, яке сприймається кріпильною деталлю Uнб (Uшб) та на основі 

розрахунків у відповідності із запропонованою методикою зробити вибір 

кріпильних елементів фланцевих з’єднань (в бік болтів або шпилек) з 

урахуванням міцністних та температурних показників, отриманих в 

результаті наведеної методики розрахунків. Методичні вказівки також 

містять тестові завдання для проведення проміжного контролю знань з 

дисципліни «Монтаж, експлуатація та ремонт машин». 

Найважливішим значенням розв’язку цих питань є можливість щодо 

визначення, проектування та конструювання параметрів кріпильних 

елементів обладнання, визначення розмірів кріпильних елементів 

обладнання виходячи з умов їх міцності, жорсткості, вібростійкості, а також 

знаходження раціональних режимів експлуатації з’єднувальних елементів з 

урахуванням впливу характеристик середовища апарата на деталі та вузли 

обладнання, все це потрібно знати та використовувати студентам під час 

практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Монтаж, 

експлуатація та ремонт машин». 
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1. ВХІДНІ ДАНІ 

Дані щодо розрахунку вибирають за номером завдання, відповідно до 

порядкового номеру прізвища студента у робочому журналі. У таблиці 1 (у 

відповідних стовпцях) вказано наступні дані (зліва – направо): номер завдання; μ 

– коефіцієнт питомого тиску на прокладку; h – ширина прокладки; ρn – питомий 

тиск; a – температурний коефіцієнт лінійного розширення; d1 – діаметр болта 

(шпильки), Ап – середній радіус (паронітової прокладки для фланцевих з’єднань). 

Також відомі наступні параметри:  робочий тиск середовища P =0,95 МПа; 

конструкційний додаток С1 =0,002 м; матеріал Ст.45 [1–8].  

 

Таблиця 1 – Вхідні дані: робочий тиск середовища P =0,95 МПа; конструкційний 

додаток С1 =0,002 м; допустима напруга δ = 120 МПа; кількість болтов (шпилек) 

n=8; матеріал Ст.45; температура фланцевого з’єднання змінюється в діапазоні 

20 £tф £300 0С. 

 

№ 

прізви

ща 

студент

а у 

журналі 

коефіцієнт 

питомого 

тиску на 

прокладку, μ 

 

Ширина 

прокладк

и, 

h×10-3 м 

Питомий 

тиск, 

ρn, МПа 

Температурни

й коефіцієнт 

лінійного 

розширення 

a×10-6, 1/°С 

діаметр 

болта 

(шпильки) 

d1, мм 

середній 

радіус 

прокладки 

Ап, мм 

1 2,71 6,0 31 12,0 12,50 25 

2 2,81 5,97 32 11,13 12,91 30 

3 2,85 5,80 34 12,5 11,51 35 

4 3,00 5,75 36 12,9 9,50 40 

5 3,5 6,01 38 13,3 9,12 45 

6 3,75 6,03 40 11,1 8,06 53 

7 4,0 5,85 50 13,3 8,09 63 

8 4,2 5,90 55 12,7 10,00 70 

9 4,1 5,95 57 12,5 8,30 80 
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10 4,6 6,10 60 13,0 9,70 60 

11 4,8 5,87 65 11,1 8,40 95 

12 5,0 5,94 100 11,3 8,80 100 

13 5,2 6,12 110 12,00 9,80 111 

14 5,6 5,79 125 11,00 10,12 135 

15 5,8 5,90 140 14,00 10,40 160 

16 6,0 6,20 165 13,9 9,30 200 

17 6,5 5,81 180 11,6 8,20 221 

18 2,8 6,0 30 12,7 15,50 65 

19 3,0 6,1 35 11,9 12,00 250 

20 2,8 5,64 38 12,00 9,00 305 
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2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Монтаж – комплекс робіт, що виконуються на місці експлуатації 

машини або апарату, який включає до себе: складання, встановлення у 

проектне положення, налагодження та здачу в експлуатацію. Монтаж 

обладнання починають з установлення базових деталей, щодо яких 

орієнтують і закріплюють інші деталі, складальні та монтажні вузли [1–5]. 

Дотримання технологічних правил монтажу, налагодження, діагностування 

та ремонту обладнання, комунікацій і конструкцій в ремонтній системі, 

визначає ефективну та безпечну експлуатацію обладнання хімічних та 

харчових виробництв [1–5]. Одночасно з монтажем обладнання виконують 

монтаж трубопроводів, систем енергозабезпечення, об'єктів 

електропостачання, засобів контролю й автоматизації, санітарно-технічних 

систем і пристроїв, систем вентиляції, будівельних і технологічних 

металоконструкцій, та ін. Монтаж обладнання – полягає у збиранні, 

встановленні, вивірянні та випробуванні машин, агрегатів і технологічних 

установок, тобто у комплексі взаємопов'язаних складних процесів, які 

потребують ретельної підготовки виробництва, високого рівня організації, 

високої кваліфікації та спеціалізації монтажників. На підприємствах надійна 

робота обладнання забезпечується заходами системи планового технічного 

обслуговування і ремонту [1–6]. 

Ремонт – це комплекс операцій з відновлення справного або 

працездатного стану та відновлення ресурсу складових частин обладнання. 

Залежно від ступеня спрацювання і старіння, характеру ушкоджень, від 

складності й обсягу робіт, необхідних для приведення обладнання у 

справний стан, ремонт підрозділяють на поточний і капітальний [1–5]. 

Поточний ремонт, як правило, виконується обслуговуючим персоналом 

відразу ж після виявлення несправності або першої відмови обладнання (при 

роботі або при технічному обслуговуванні). Капітальний ремонт 

здійснюється відповідно до плану ремонтними підприємствами або 

експлуатаційно-ремонтними майстернями. Підтримання обладнання у 
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справному стані, подовження його ресурсу істотно залежать від організації 

промислової експлуатації деталей та вузлів обладнання. На основі обробки 

параметрів, які свідчать про результи експлуатації обладнання та здійснення 

аналізу статистичних даних, розробляються заходи щодо підвищення 

надійності та удосконалення експлуатації обладнання. Таким чином, процес 

експлуатації обладнання складається з великого комплексу різних заходів 

якість виконання яких, істотно впливає на експлуатаційні властивості 

обладнання [1–8]. Нижче наведено основні терміни, які застосовують під час 

розрахунків міцністних характеристик кріпильних деталей.  

Мембранний запобіжний пристрій – пристрій, який складається із 

запобіжної мембрани (однієї або декількох) у складі із затискними 

пристроями та іншими елементами. Деталь – це виріб (частина виробу), 

виготовлений з однорідного матеріалу (за назвою і маркою) без застосування 

складальних операцій. Деталь (фланець, прокладка, болт, гайка та ін.) є 

первинним складальним елементом будь-якого більш складного виробу або 

конструкції [1–5]. Заглушка – знімна деталь, яка дає змогу герметично 

закривати отвори штуцера. З’єднання фланцеве – нерухоме рознімне 

з’єднання оболонок, герметичність якого забезпечується стисканням 

ущільнювальних поверхонь безпосередньо одна з одною або за допомогою 

розміщених між ними прокладок із більш м’якого матеріалу стиснених 

кріпильними деталями [1–5].  

До засобів вимірювань фізико-механічних параметрів деталей – 

відносять пристрої з нормованими метрологічними характеристиками, які 

використовують при вимірах [6, 7]. Вимірювальний прилад – засіб 

вимірювань, що забезпечує доступність вимірювальної інформації для 

безпосереднього сприйняття під час здійснення прямих та непрямих вимірів 

фізичних величин [6, 7]. Вимірювальна установка – сукупність способів та 

методів прямих, непрямих, сукупних та сумісних вимірювань фізичних 

величин, призначених для опрацювання вимірювальної інформації в зручній 

для обробці формі    [6, 7]. Діагностичне обладнання – засоби діагностики 
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деталей, вузлів, конструкцій та з’єднань, які встановлюють та інтегрують у 

агрегати чи системи устаткування харчових та хімічних виробництв [1–7]. 

Діагностичний пристрій – засіб діагностики, який входить до складу 

діагностичного приладу, діагностичний пристрій не має інтерфейсів 

керування та індикаторів [1–7]. Діагностична установка – засіб діагностики, 

за допомогою якої активізується об’єкт обладнання з метою проведення 

перевірок щодо подальшої експлуатації деталей, вузлів та конструкцій [1–7].  

 

3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ 

Фланці служать для з’єднання окремих частин машин і апаратів, а також 

для приєднання до відповідного устаткування: трубопроводів, 

трубопровідної арматури, давачів контрольно-вимірювальних приладів, а 

також для з’єднання між собою окремих ділянок трубопроводів. Під час 

монтажу обладнання застосовують фланцеві з’єднання переважно круглої 

форми, оскільки такі з’єднання найбільш надійні та прості у виконанні [1–5]. 

Поширеність фланцевих з’єднань трубопровідної арматури обумовлена 

безліччю властивих їм переваг, серед яких слід визначити можливість 

монтажу та демонтажу обладнання, а також здатність перерозподілу 

навантаження в місці з’єднання [1–5]. Фланцеві з’єднання відрізняються 

міцністю і надійністю, що дозволяє використовувати їх для комплектації 

трубопровідних систем працюючих під високим тиском. При дотриманні 

ряда умов фланцеві з’єднання забезпечують оптимальну герметичність. Для 

цього фланці, що стикуються, повинні мати аналогічні приєднувальні 

розміри, які не виходять за рамки допустимої похибки. Важливою умовою 

надійності з’єднання є обов’язкове періодичне підтягування стиків, яке 

дозволяє підтримувати на достатньому рівні зчеплення кріпильних 

елементів. Всі ці фактори мають важливе значення при наявності впливу на 

з’єднання механічних вібрацій або наявності суттєвих коливань значень 

температури та вологості оточуючого середовища особливо для 

трубопроводів великих діаметрів (під час проектування яких необхідно 
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враховувати значні зусилля на фланцеві з’єднання) [1–5]. Герметичність 

фланцевих з’єднань багато в чому залежить від ущільнювальної здатності 

встановлюваних поміж фланцями прокладок [1–5].  

Якщо під час монтажу обладнання переробних та харчових виробництв 

застосовують трубопроводи малих діаметрів, є доцільним  використання 

муфтових з’єднань [1–5].  

Надійність та якість фланцевого з’єднання багато в чому залежить від 

вибору ущільнювальної прокладки. Для фланцевих з’єднань застосовуються: 

м’які неметалеві, напівметалеві, повністю металеві прокладки [1–5]. 

Прокладка це окремий елемент з’єднання, який підлягає стисканню та 

перебуваючи в стислому стані поміж фланцевими деталями трубопроводів 

під дією тиску від затягнутих кріпильних елементів, заповнює собою 

проміжок поміж з’єднувальними елементами [1–5]. Рухоме або нерухоме 

ущільнення фланцевих роз'ємів забезпечують різними матеріалами: гумою, 

паронітом, легкоплавким ущільнювачем [1–5].  

Кріпильні деталі – деталі, які служать для нерухомого з’єднання 

устаткування машин та апаратів [1–5]. До кріпильних деталей під час 

здійснення монтажних робіт, зазвичай відносять такі з’єднувальні елементи: 

болти, шпильки, шурупи, гайки, шайби та ін. Болт – кріпильна деталь у 

вигляді циліндричного стрижня, яка має виконану по гвинтовій лінії нарізь 

зорієнтовану під монтажний інструмент [1–5]. Крок різьблення – відстань 

поміж двома сусідніми вершинами різьблення. Залежно від призначення 

кріпильного виробу, більшість нормативних документів передбачає 

можливість виготовлення з’єднувальних деталей з різним кроком різьблення 

(великий або дрібний крок різьблення). При цьому, великий крок різьблення 

є основним та при замовленні з’єднувальної деталі не вказується. Практично 

всі кріпильні деталі мають внутрішній (гайки) та зовнішній (шпильки і 

болти) діаметр різьби [1–5]. Довжина болта у більшості випадків не 

являється габаритною характеристикою. Переважно довжина болта, яка 

вказується в позначенні виробу, дорівнює довжині стрижня болта (при цьому 
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висота головки болта не враховується). Гайка – це кріпильна деталь з 

нерізцевим отвором і конструктивним елементом для прикладення крутного 

моменту. Застосовується в болтових і шпилькових з’єднаннях, часто у 

поєднанні з шайбою. Шайби – підкладають під головку болта або гвинта для 

збільшення опорної поверхні і зниження напруги зминання при затягуванні 

нарізного сполучення [1–5]. Гвинт – це стрижень з головкою на одному кінці 

і різьбою на іншому, яким він вгвинчується в отвір для гвинта в одній з 

деталей, що з’єднуються [1–5]. З’єднання гвинтами застосовують при 

відсутності місця під гайку і в тому випадку, якщо одна з деталей має 

відносно велику товщину. Гвинти також можуть застосовуватися для 

з’єднання у парі з гайкою. Найбільш поширеним типом гвинта при монтажі є 

кріпильний гвинт [1–5]. Такий гвинт є головною деталлю роз’ємного 

гвинтового з’єднання, і являє собою стрижень з різьбленням на одному кінці 

і головкою на іншому. Головка гвинта – служить для притискання деталей, 

що з’єднуються і захоплення гвинта викруткою, гайковим ключем, 

шестигранним ключем  або іншим інструментом [1–5]. Набули поширення 

кріпильні гвинти з круглою, шестигранною, квадратною та іншими 

головками [1–5]. Шпилька – кріпильна деталь, яка представляє собою мета-

левий стрижень з різьбленням на обох кінцях. Шпильки застосовують в 

конструкціях, які піддаються дії змінних навантажень, оскільки у шпильці 

відсутній концентратор напружень в місці переходу від стрижня до голівки 

болта або гвинта. Шуруп – спеціальний різновид гвинта, засіб кріплення у 

формі стрижня зі спеціальною зовнішньою різьбою. Від звичайного гвинта 

шуруп відрізняється наявністю конічного звуження на кінці та більш рідким 

різьбленням [1–5].  

Матеріал фланців зазвичай відповідає матеріалу частин конструкцій, які 

підлягають з’єднуванню [1–6]. У з’єднаннях, які під час функціонування 

підлягають впливу високої, низької або змінної в процесі експлуатації 

температури, коефіцієнти лінійного розширення матеріалу фланців та болтів 

(шпильок), повинні бути однаковими.  
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Робочій тиск P – значення тиску, яке приймає рідинне або газоподібне 

середовище, що транспортується системою. Таким чином, чим вище 

значення робочого тиску у системі, тим вище вимоги до характеристик 

міцності кріплення [1–6]. Характеристики міцності кріплення також залежать 

від якості попередньої термічної обробки та правильного обирання 

матеріалів для виготовлення кріпильних елементів. Слід визначити, що у 

робочому діапазоні температур (для хімічної та харчової галузі) від [-20 - 

+500°С] при значеннях тиску до P = 1000 Па, рекомендується застосовувати 

кріплення з конструкційних вуглецевих якісних сталей [1–6]. Робоча 

температура t є важливою характеристикою, яку потрібно враховувати під 

час кріплення фланцевих з’єднань, оскільки від значень температури 

зовнішнього середовища, а також значень температури устаткування 

харчових та хімічних виробництв, залежить вибір марки сталі з якої 

виготовляють фланцеві кріплення. При цьому, кожна марка сталі має певний 

діапазон робочих температур при яких кріпильна деталь може забезпечити 

міцність та надійність з’єднання. Для агресивних середовищ підбирається 

кріплення, які витримує негативний руйнівний вплив [1–8]. Таким чином, під 

час розрахунку кріпильних деталей, необхідно враховувати вплив 

температури робочого середовища машин та апаратів харчових та хімічних 

виробництв. 

 

4. РОЗРАХУНОК БОЛТОВ (ШПИЛЕК) ФЛАНЦЕВОГО З'ЄДНАННЯ  

Спочатку визначають діаметр різьблення болтов (шпилек) фланця 

,                                                                   (1) 

де d1 – внутрішній діаметр різьблення. 

Навантаження на болти (або шпильки) фланцевого з’єднання, що 

знаходиться під впливом тиска P внутрішнього середовища апарата, 

знаходять за формулою  

,                                        (2) 

 

118,1 ddб ×=

hAPAPU ппб ××××+××= 42 µp
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де P – робочий тиск середовища (МПа); Aп – середній радіус паронітової 

прокладки; μ – коефіцієнт питомого тиску на прокладку, який показує у 

скільки разів питомий тиск повинен бути більшим внутрішнього тиску 

середовища апарату задля виконання умови герметичності; h –розрахункова 

ширина прокладки, яку приймають в залежності від конструкції прокладки та 

ущільнювальної поверхні [1–5]. 

Навантаження на кріпильні деталі (на болти або шпильки) фланцевого 

з’єднання, яке не перебуває під тиском внутрішнього середовища апарату та 

забезпечує початкове змінання прокладки і створює умови для досягнення 

надійної герметичності (найбільше навантаження U'б), знаходять за 

формулою  

,                                                         (3) 

 

де ρn – питомий тиск, який потрібно створювати на поверхні прокладки. 

При підвищенні температури середовища в апаратах харчових та 

промислових підприємств елементи фланцевих з’єднань піддаються 

нагріванню наступним чином: температура болтів та шпилек tб 

встановлюється нижче tф температури фланців tф [1–5]. Це пояснюється тим, 

що отвір під болти виконують на 2-3 мм більшим ніж діаметр болта, при 

цьому основна частина деталі відокремлюється від фланця повітряним 

проміжком. Внаслідок цього тепло від фланця до болтів передається через 

поверхню стикання гайок та головок болтів з фланцем. При цьому 

розширення фланців є значно більшим ніж кріпильних деталей, саме тому 

виникають додаткові напруги на фланцях. 

Температурне навантаження, при зміненні температури фланцевого 

з’єднання в діапазоні 20 £tф £300 0С з кроком 20 0С (для кожної 

температурної точки), визначають за формулою [1–5] 

,                                                               (4) 

nпб hАU rp ×××=/

ббфб
t SttEU ×-××= )(a
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де E – модуль пружності Юнга; a – температурний коефіцієнт лінійного 

розширення; tф – температури фланців; tб – температура болта; Sб – площа 

поперечного перерізу кріпильної деталі за внутрішнім діаметром різьблення. 

Модуль пружності Юнга E – надає характеристику опору матеріалу під 

час впливів деформацій розтягання або стискання [1–5]. Модуль пружності 

визначають у вигляді співвідношення напруги до подовжування деталі, яке 

викликано впливом деформації [1–5]. Модуль Юнга обирають за даними 

табл. А.1 (див. додаток А). Слід визначити, що зусилля Utб або Utш 

визначають без урахування деформацій прокладки, які призводять до вигинів 

фланців та відповідно до зниження механічної напруги у кріпильних деталях 

[1–5].  

Загальне  навантаження, визначають за формулою 

                                                                            (5) 

Знаходимо значення припустимого навантаження на шпильку, 

користуючись даними табл. А.2 (див. додаток А) [1–5] 

 

                                                               (6) 

де G1 – конструкційний додаток; δ – припускна напруга на одну кріпильну 

деталь.  

Кількість кріпильних деталей визначають за найбільшим навантаженням 

,                                                                                        (7) 

Навантаження, яке сприймається кріпильною деталлю, визначають за 

формулою [1–5] 

.                                                                                  (8) 

За отриманими результатами розрахунків, необхідно побудувати 

градуювальну залежність загального навантаження на шпильку U ∑ш від 

температури t, тобто U ∑ш = F(t). 

 

б
t

бб UUU +=S
/

dp
×-×= 2

11 )(
4

Gduб

б

б

u
Un
/

=

ббм unU ×=
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5. ЧИСЕЛЬНИЙ ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ШПИЛЕК ФЛАНЦЕВОГО 

З'ЄДНАННЯ 

Варіант №18. 

1. Визначимо діаметр різьблення болтов (шпилек) фланця: 

м. 

2. Розрахуємо навантаження на болти (або шпильки) фланцевого з’єднання  

 

3. Далі знаходять найбільше навантаження на болти U'б 

 Мн. 

Оскільки U'б > Uб для подальших розрахунків приймаємо навантаження U'б. 

Наприклад, здійснюється розрахунок для температурної точки tф =3000С, 

оскільки температура середовища більша ніж 250℃, саме тому у даному 

випадку, здійснюється розрахунок параметрів шпильки для подальшого 

монтажу фланцевого з’єднання.  

4. Знаходимо припустиме навантаження на шпильку, обираючи припускну 

напругу δ (див. табл. А.2, додаток А) 

 

 

5. Кількість шпилек для фланцевого з’єднання, визначають за найбільшим 

навантаженням 

 

Далі необхідно виконати заокруглення числа шпилек (до числа кратного 

двом), тобто n=2. 

6. Далі отримують найбільше навантаження, яке сприймається шпильками 

 Мн 

0183,00155,018,118,1 1 =×=×= ddб

Мн
hAPAPU ппб

0168,0
1064065,08,295,0065,014,395,04 322

=
×××××+××=××××+××= -µp

0367,030106065,014,3 3/ =××××=×××= -
nпб hAU rp

МНGduш 0186,0130)002,00155,0(
4
14,3)(

4
22

11 =×-×=×-×= dp

97,1
0186,0
0367,0/

===
ш

ш

u
Un

0372,00186,02 =×=×= шнш unU
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7. Визначають температурне навантаження в шпильках, наприклад, для 

температурної точки tф =3000С (прийнявши матеріал деталі Ст. 45), маємо 

 

7. Далі знаходять загальне навантаження на шпильку 

МН. 

8. Градуювальна залежність загального навантаження на шпильку U ∑ш від 

температури t,  має наступний вигляд 

 

 
Рис. 1 – Залежність загального навантаження на шпильку U ∑ш від 

температури t, U∑ш = F(t) 

9. Результати розрахунків параметрів кріпильної деталі зводимо у табл.2. 

Таблиця 2 –Результати розрахунків параметрів кріпильної деталі 

dб Uб  U'б (Uш') 
 

U ∑б (U ∑ш) Uнб (Uнш) Ut б (Ut ш) 

      

      

      

      

Мн

SttEU шшфш
t

3

2
65

104
4
0155,014,3)30097,0300(107,121067,1)(

-

-

×=

×
××-××××=×-××= a

0407,01040367,0 3/ =×+=+= -
S ш

t
шш UUU

 

180 100 20 40 60 80 120 140 160 220 240 260 280 300 200 

U∑ш 
∑ш 

t 
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6. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Загальний обсяг звіту 10–12 ст. Текст має бути написано розбірливим 

почерком або креслярським шрифтом згідно з СТП НТУ «ХПІ» з висотою 

букв та цифр не менш ніж 2,5 мм з одного боку аркуша стандартного 

формату 297х210 мм; формули та креслярські знаки виконувати 

креслярським шрифтом. Графічний матеріал виконувати простим олівцем 

відповідно до стандартів ЄСКД на умовні графічні зображення елементів 

схем. 

Робота повинна містити основні співвідношення, які використовуються під 

час розрахунку діаметра різьблення болтів dб, навантаження на болти (або 

шпильки) фланцевого з’єднання Uб, температурного зусилля Utб в болтах 

(шпильках), загального навантаження UƩб на болти (шпильки), 

навантаження, яке сприймається кріпильною деталлю Umб, дані таблиць, 

залежність загального навантаження на шпильку U ∑ш від температури t, U∑ш 

= F(t)  та інші матеріали, які наведено у тексті контрольної роботи. 
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Контрольні запитання 

 

1.. Операції монтажу та демонтажу. 

2. Види ремонту обладнання. 

3. Проаналізуйте особливості розбирання фланцевих з’єднань. 

4. Зношування та знос обладнання. 

5. Міжремонтні періоди і структури ремонтних циклів обладнання.  

6. Генеральний план підприємства. 

7. Показники безвідмовності. Середній наробіток до відмови. 

8. Властивості виробу, що визначають його надійність. 

9. Проаналізуйте особливості розбирання нарізних з’єднань.  

10. Відмінності між технічним обслуговуванням та ремонтом. 

11. Застосування ремонтної документації. 

12. Категорії ремонтної складності обладнання. 

13. Імовірність безвідмовної роботи. 

14. Показники ремонтопридатності обладнання. 

15. Зміст інструкцій щодо монтажу, регулювання та обкатування виробу на 

місці його експлуатації. 

16. Міцність, жорсткість і вібраційна стійкість елементів обладнання. 

17. Особливості складання клепаних з’єднань.  

18. Особливості розбирання шпонкових з’єднань. 

19. Введення в місцях інтенсивного зношування змінних деталей. 

20. Обґрунтуйте відмінність між суміщеним та комбінованим 

зміцнювальним обробленням. 

21. Показники довготривалісті обладнання хімічних та харчових 

виробництв. 

22. Технічне діагностування та контроль технічного стану. 

23. Категорії ремонтної складності обладнання.  

24. Експлуатаційна документація обладнання. 

25. Методи забезпечення та підвищення надійності обладнання. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1  

Модуль пружності Юнга E сталей при різних значеннях температури t з до-

сліджуваного діапазона 20 £tф £300 0С 

 

Сталь [80-100] ℃ [100-150]℃ [250-300]℃ 

Конструкційна 

вуглецева якісна сталь 

Ст.45 

1,90 ˑ105 МПа 1,75 ˑ105 МПа 1,67 ˑ105 МПа 

Конструкційна легована 

сталь 40Х 

1,88 ˑ105 МПа 1,71 ˑ105 МПа 1,67 ˑ105 МПа 

Конструкційна легована 

сталь 50Г2 

 

1,92 ˑ105 МПа 1,73 ˑ105 МПа 1,63 ˑ105 МПа 

Конструкційна 

вуглецева якісна сталь 

Ст.35 

 

1,90 ˑ105 МПа 1,75 ˑ105 МПа 1,69 ˑ105 МПа 

Конструкційна легована 

сталь 40ХН 

1,85 ˑ105 МПа 1,77 ˑ105 МПа 1,65 ˑ105 МПа 

 

 

Таблиця А.2  

Припустиме напруження для різних матеріалів кріпильних деталей 

Температура, 

℃ 

Припустиме напруження δ, МПа 

Ст.45 40Х 50Г2 

 

Ст.35 

 

40ХН 

[50-100] 150 200 140 200 170 

[150-200] 150 200 200 200 150 

[250-300] 130 200 200 200 180 
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Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни 

«Монтаж, експлуатація та ремонт машин». 

 

1. Послідовність монтажу забезпечує:  

а) створення фронту робіт для суміжних будівельно-монтажних організацій;  

б) першочергове виконання підготовчих  робіт;  

в) пристрій майданчиків для складування конструкцій і трубопроводів.  

 

2. Зведений календарний план будівництва підприємства включає:  

а) всі будівельні роботи;  

б) тривалість будівництва об'єктів пускового комплексу;  

в) такелажні роботи. 

 

3. Графік потреби в кадрах будівельників і монтажників по основних ка-

тегоріях складається на основі:  

а) пояснювальної записки з описом атестації працівників підприємства;  

б) нормативної трудомісткості будівництва об’єкту і об’ємів будівельно-

монтажних робіт;  

в) пояснювальної записки з описом прийнятих конструкцій.  

 

4. Сітьові або лінійні графіки, розроблені з урахуванням норм тривалості 

будівництва і директивних термінів монтажу входять до складу:  

а) проекту виробництва робіт;  

б) схеми монтажу обладнання;  

в) нормативно-кошторисної документації. 

 

5. Послідовність робіт на сітьовому графіку, за якої кінцева подія кожної 

роботи збігається з початковою подією наступної, називають:  

а) шляхом; 

б) вихідною подією; 
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в) кінцевою подією. 

6. Застосування сітьових моделей для вирішення організаційних задач 
зумовлено такими особливостями: 

а) у лінійному графіку система виробництва подана в статистичній схемі; 

б) у лінійному графіку присутні наочно позначені взаємозв'язки між 
окремими операціями; 

в) за допомогою лінійних графіків важко описати різні варіанти рішень і 

прогнозувати хід виконання комплексу робіт. 

7. Які категорії робіт включають в себе будівельно-монтажні роботи: 

а)  підготовчі, роботи нульового циклу, спеціальні будівельні; 

б) будівельні, спеціальні будівельні, механомонтажні; 

в) будівельні, роботи нульового циклу, механомонтажні. 

 

8. На які види ділиться обладнання за розмірами: 

а) габаритне і негабаритне; 
б) габаритне і блочне; 

в) негабаритне і трейлерне. 

 

9. Види технічної документації, яку застосовують під час монтажу облад-

нання: 

а) стандарти на штрихове кодування; 

б) нормативна технічна документація, виконавча документація; 

в) стандарти на послуги. 

 

10. Якими бувають монтажні вежі:  

а) свайні та трубчасті; 

б) інвентарні та гратчасті; 

в) трубчасті та гратчасті. 

11. Назвіть способи виконання монтажних робіт: 
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а) індустріальний, крупними блоками за місцем; 

б) за місцем або автоматично; 

в) крупними блоками або вручну. 

 

12. Під час гнуття труб припускаються наступні відхилення від 

геометричних розмірів та форми деталі: 

а) відхилення радиусу згину при R≤4Dн не повинно перевищувати значень 

Dу.: 80 мм; 80-100 мм; 125 мм; 150-200 мм; 

б) відхилення радиусу згину при R≤4Dн не повинно перевищувати значень 

Dу.: 50 мм; 50-80 мм; 110 мм; 130 мм; 150 мм; 

в) відхилення радиусу згину при R≤4Dн не повинно перевищувати значень 

Dу.: 30 мм; 30-50 мм; 100 мм; 110-130 мм. 

 

13. Зміщування вісей фланців приварюванних встик, відносно вісей 

суміжних з ними деталей не повинно перевищувати:  

а) половини допуску на зміщування кромок спряженних кінців; 

б) 25% допуска на зміщування кромок спряжених кінців; 

в) дві третини допуска на зміщування кромок спряжених кінців. 

 

14. Відстань від штуцеру або іншого елементу з кутовим (тавровым) шо-

вом від початку ізгину труби або поперечного зварного шову повинна 

бути не менш ніж:  

а) 50 мм для трубопроводів діаметром до 100 мм та не менш ніж 100 мм – для 

трубопроводів більших діаметрів; 

б) 30 мм для трубопроводів діаметром 100 мм та не менш ніж 80 мм – для 

трубопроводів більших діаметрів; 

в) 100 мм для трубопроводів діаметром до 100 мм та не менш ніж 50 мм – для 

трубопроводів більших діаметрів. 

 

15. При пневматичних випробуваннях технологічних трубопроводів на 
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міцність, при робочому тиску від 0,1 до 0,2 МПа, огляд потрібно 

здійснювати: 

а) при тиску, який дорівнює 0,6 від пробного, та при повному робочому тис-

ку; 

б) при тиску, який дорівнює 0,8 від пробного, та при повному робочому тис-

ку; 

в) при тиску, який дорівнює 0,5 від пробного, та при повному робочому тис-

ку. 

 

16. Монтажна технологічність це: 

а) ступінь прилаштування конструкцій до монтажу з мінімальними затратами 

праці, часу та ресурсів; 

б) ступінь прилаштування конструкцій до монтажу з максимальними затра-

тами праці, часу та ресурсів; 

в) сукупність всіх процесів та операцій монтажу. 

 

17.  Роздільний метод монтажу – це: 

а) установлювання, вивіряння та кінцеве закріплення послідовно 

однойменних конструктивних елементів; 

б) установлювання, вивіряння та закріплення всіх конструкцій однієї ячейки; 

в) сполучення, установлювання однойменних елементів (наприклад, колон) 

та встановлення конструкцій за ячейками. 

 

18.   Комплексний метод монтажу  - це: 

а) установлювання, вивіряння та кінцеве закріплення послідовно одноймен-

них конструктивних елементів; 

б) установлювання, вивіряння та закріплення всіх конструкцій однієї ячейки; 

в) сполучення, установлювання однойменних елементів та  встановлення 

конструкцій за ячейками. 

19.  Комбінований метод монтажу  -  це: 
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а) установлювання, вивіряння та кінцеве закріплення послідовно одноймен-

них конструктивних елементів; 

б) установлювання, вивіряння та закріплення всіх конструкцій однієї ячейки; 

в) сполучення установлювання однойменних елементів. 

 

 20. Висота штабелю блоків фундаменту не повинна перевищувати: 

а) 3 ряди блоків; 

б) 4 ряди блоків; 

в) 5 рядів блоків. 

 

21. Висота штабелю  плит перекриття не повинна перевищувати: 

а) 3 ряди; 

б) 4 ряди ; 

в) 10 рядів. 

 

 22. Проходи поміж штабелями складову вальних конструкцій 

передбачають через: 

а)15 м; 

б) 20м; 

в) 25 м. 

 

23. Залізобетонні конструкції супроводжують: 

а) сертифікатами якості; 

б) паспортами; 

в) знаками відповідності. 

 

24. Траверси  - це: 

а) конструкція у вигляді балок або ферм з почиплюваними до них стропами; 

б) елемент строповочного пристрою; 

в) система забезпечення рівномірного натяжіння стропів. 
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25.  Захват – це: 

а) конструкція у вигляді балок або ферм з почиплюваними до них стропами; 

б)  елемент строповочного пристрою, який безпосередньо має взаємодію з 

конструкцією, яка підлягає монтажу; 

в) система забезпечення рівномірного натяжіння стропів. 

 

26. Строповку  ферм  здійснюють: 

а) кліщовими захватами; 

б) траверсами; 

в) двогілковими стропами. 

 

27. Строповку  фундаментальних блоків здійснюють: 

а) кліщовими захватами; 

б) траверсами; 

в) двогілковими стропами. 

 

28. Який метод монтажу застосовують під час монтажу безкаркасних 

крупнопанельних будівель: 

а) поелементний; 

б) комплексний; 

в) комбінований. 

 

 29. Монтаж будівельних споруд з об’ємних елементів краще здійснюва-

ти: 

а) з транспортних засобів; 

б) зі складу виробника; 

в) зі складу замовника. 

 



 28  

30.  У якості строповки для об’ємних елементів надають рекомендації 

щодо застосування: 

а) метчиків та калібрів; 

б) балансувальних траверсів; 

в) чотирьохгілкових стропів. 

 

31. Монтаж стрічкових фундаментів виконують: 

а) автоматичним способом; 

б) способом «на весу»; 

в) від одного торця будівлі до іншого. 

 

 32. Монтаж фундаментів під колони виконують: 

а) способом повірки засобів технічних вимірювань; 

б) способом «на себе»; 

в) від одного торця будівлі до іншого. 

 

 33. Тимчасове закріплення колони здійснюють за допомогою: 

 а) кондукторів; 

б) канатів; 

в) траверс. 

 

34.  Струбцина – це: 

а) засіб для фіксації конструктивного елементу; 

б) вид строповки; 

в) вид крюка. 

 

35. Стінові панелі установлюють способом: 

а) «на себе»; 

б) «від себе»; 

в) від одного торця будівлі до іншого. 
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36. Який пункт немає відношення до похибок, що виникають під час 

ремонту:  

а) кваліфікація монтажника; 

б)  недостатня точність вимірювального інструменту;  

в) комплексна ціна на ремонтні роботи.  

 

37. Особливостями ремонту деталей обладнання є: 

а) необхідність часткового або повного розбирання обладнання.  

б) незначна вартість.  

в) велика або мала періодичність технічного обслуговування.  

 

 

38. Чим обумовлено напрацювання вузла до гранічного стану:  

а) відмовою; 

б) напрацюванням до ремонту;  

в) ресурсом.  

 

 

39. Якого виду ремонту не існує:  

а) капітального;  

в) поточного;  

г) повного. 

 

40. Зміст та режими профілактичних та ремонтних робіт не 

визначаються…:  

а) надійністю елементів; 

б) нормативними документами; 

в) посадовими інструкціями.  
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41. До переваг методу визначення періодичності технічного 

обслуговування не відносять:  

б) можливість гарантування заданого рівня безвідмовності; 

в) урахування варіації технічного стану; 

г) урахування економічних наслідків відмови. 

 

42. До чого призводить збільшення періодичності технічного 

обслуговування:  

а) до збільшення ресурсу та зменшення питомих затрат; 

б) ресурс залишається незмінним, питомі затрати зменшуються; 

в) до скорочення ресурсу та зростання питомих затрат.  

 

43. Первинна груба обробка деталі це: 

а) шабровка; 

б) притирка; 

в) обрубка. 

 

44. Для отримання надійного з’єднання одержаного вальцюванням 

достатньо мати ступень развальцьовування, яка дорівнює: 

а)  2-2,8%; 

б) 1-1,5 %; 

в) 3-1,5 %. 

 

45. При складанні шпонкових з’єднань необхідно застосовувати: 

а) термічну обробку деталі; 

б) механізувати процес нарізання різьблення в деталях та механічних 

конструкціях; 

в) перевірити якість поверхні деталей, що збираються та усунути забоїни, 

задри та інші дефекти. 

 



 31  

46. Шліцеве з’єднання забезпечує більш точну у порівнянні зі 

шпонковими з’єднаннями……: 

а) центровку деталі; 

б) притирку;  

в) шабровку. 

 

47. Під час монтажу технологічного обладнання для запресовування 

заготівок використовують: 

а) мікрометри; 

б) калібри; 

в) гвинтові та рейкові преси. 

 

48. При складанні відповідальних з’єднань (вузлів компресорів, 

фланцевих з’єднань апаратів та трубопроводів ) застосовують: 

а) динамометричні ключі; 

б) термічну обробку; 

в) операції штампування. 

 

49. Які основні одиниці SI запроваджені в Україні? 

метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, кандела, моль;  

метр, кілограм, секунда, ампер, вольт, кандела, моль; 

метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, джоуль, моль; 

метр, кілограм, секунда, джоуль, градус, кандела, моль.  

 
50.  Проект виробництва робіт розробляє: 

а) санітарно-епідеміологічною комісія;  

б) керівництво профільного міністерства;  

в) будівельна організація на види та етапи робіт,  які вона виконує.  
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Навчальне видання 

Методичні вказівки до контрольної роботи «Розрахунок міцністних 

характеристик кріпильних елементів фланцевих з’єднань» з дисципліни 

«Монтаж, експлуатація, діагностика та ремонт машин» для студентів 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізацій: «Обладнання 

хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Обладнання 

переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання. 

 

Укладачі:  

СЕБКО Вадим Вадимович 

ПИРОЖЕНКО Євгенія Володимирівна 

БАРАНОВА Антоніна Олегівна 

БАБЕНКО Володимир Миколайович 

РЕПКО Каліф Юрійович 

 

Відповідальний за випуск проф. Шапорев В.П. 

 

Роботу рекомендувала до видання проф. Зінченко М. Г. 

 

План 2021 р., п. 15 

 

Підп. до друку 15.03. 2021 р. Формат 60×84 1/16. Папір офісний. RISO-

друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 2,1. Обл. – вид. арк. 2,5. Наклад 50 

прим. 

Ціна договірна 

Віддруковано в ТОВ .Друкарня МАДРИД. 
61024, м. Харків, вул. Гуданова,18 

Тел.: (057)756-53-25 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи, 

Серія ДК, No4399 від 27.08.2012 р. 
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