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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

 

Завдання: 

1. Вибрати мастильні матеріали для змащування бурового обладнання, згідно 

завдання, користуючись картами і схемами змащування [1]. 

2. Навести характеристику усіх вибраних змащувальних матеріалів: 

- назва і ГОСТ; 

- склад; 

- галузь застосування; 

- фізико-механічні властивості вибраних масел; 

- основні властивості вибраних пластичних мастил. 

3. Розрахувати необхідну кількість мастильних матеріалів. 

4. Розрахувати обсяг тари для зберігання запасу мастильних матеріалів. 

 

Методика розрахунку кількості мастильних матеріалів 

 

1. Найменування мастильних матеріалів, періодичність заміни і заправні обсяги 

вибираються з карт змащування бурового обладнання [1, стор. 201-326]. 

2. Для геологорозвідувального  обладнання розрахунок кількості мастильних 

матеріалів проводиться, виходячи із напрацювання, яке планується на період екс-

плуатації (1): 

Qпл=(30tnmКм) – (Ркр+Рт)tnКм, (1) 

де 30 – середньоарифметична кількість робочих днів для обладнання на протязі 

місяця; t – кількість годин роботи обладнання у зміні; n – кількість змін роботи об-

ладнання на добу; m – кількість  місяців  роботи обладнання у періоді, який плану-

ється; Км – коефіцієнт роботи обладнання даного виду за машинним часом; [1, стор. 

79-81; додаток 4]; Ркр – час простою обладнання в капітальному ремонті [1, стор. 

82-84; додаток 4]; Рт –час транспортування в ремонт і з ремонту (Рт – 10 діб). 

3. Необхідна кількість масла певного ґатунку за період експлуатації на групу 

однотипних машин визначається за формулою [2, стор. 176]: 

q = a (qзм cx + qз  у); (2) 

де: a – кількість однотипних машин; qзм – змінна норма витрат масла даного  ґа-

тунку на одну машину, кг; c – кількість робочих змін у добі; qз – разові витрати ма-

сла при його заміні, кг; y – кількість замін масла за період експлуатації; x – кіль-

кість робочих днів експлуатації машини. 

4. Кількість замін масла можна визначити за формулою: 

3

пл

t

Q
у 

, (3) 

де: tз – періодичність заміни масла, маш.-год. 

5. Витрати масла для зубчастих передач закритого типу залежить від місткості 

масляної ванни Qв. Для редукторів, які мають добре ущільнений корпус, добова ви-

трата масла на долив: 

qc = Kр  Qв, (4) 
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де: Кр=1,8 – 0,6 г/кг (для ванни місткістю до 20 кг приймають Кр=1,8 кг. Зі збі-

льшенням місткості ванни коефіцієнт Кр зменшується, і при Qв=900 кг і більше 

Кр=0,6 г/кг. 

6. Витрати масла на одне змащування направляючих ковзання орієнтовно мож-

на приймати: 

qн = kF, г; (5) 

де, k – коефіцієнт, який дорівнює 1,6-0,8 для горизонтальних направляючих і 

2,4-1,4 для вертикальних направляючих. 

Найбільше значення k відповідає площі тертя направляючих менше 500 см
2
; F –

 площа тертя, см
2
. 

7. Орієнтовно витрати масла для підшипників качання 

qп = 7,510
-4

 d b, г; (6) 

де: d – внутрішній діаметр підшипника, мм; b – ширина підшипника, мм. 

8. Підсумовуванням визначаємо загальну річну потребу в даному гатунку мас-

тила на усі види машин: 

Qр = Σ q.  (7) 

9. Прийнявши визначений відсоток від річної потреби даного гатунку масла у 

вигляді резерву, який постійно поповнюється, отримаємо необхідну місткість бака: 

G = kзQр, (8) 

де: kз – коефіцієнт, який дорівнює при двохтижневому запасі 0,04; при місячно-

му – 0,08, при сорокап'ятиденному – 0,125. 

 

Зміст звіту з індивідуальної роботи 

 

1. Вихідні дані. 

2. Карта змащування обладнання згідно завдання. 

3. Схема змащування обладнання. 

4. Характеристика вибраних змащувальних матеріалів. 

- назва і ГОСТ; 

- склад; 

- галузь використання; 

- фізико-механічні властивості. 

5. Розрахунок необхідної кількості мастильних матеріалів на заданий період 

експлуатації обладнання згідно завдання. 

6. Розрахунок обсягу тари для зберігання місячного запасу мастильних матеріа-

лів. 

7. Перелік використаних літературних джерел. 
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 ДОДАТОК 1 

 

Таблиця 1 

ВИХІДНІ ДАНІ  ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варі- 

ант 

Обладнання Кількість Строк роботи, 

міс. 

1 Верстат БСК-2М-2-100 

Насос НБ2-63-40 

10 

10 

5 

5 

2 Верстат СКБ-4 

Насос НБ3-120/40 

10 

10 

6 

6 

3 Верстат ЗИФ-650М 

Насос 11ГРИ 

5 

5 

7 

7 

4 Верстат СКБ-5 

Насос НБ3-120/40 

5 

5 

8 

8 

5 Верстат ЗИФ-120МР 

Насос НБ-32 

5 

10 

9 

9 

6 Верстат СКБ-7 

Насос НБ-32 

5 

10 

10 

10 

7 Верстат СКБ-8 

Насос НБ-32 

5 

10 

11 

11 

8 Установка 1БА-15В 10 12 

9 Установка УРБ-2А2 15 11 

10 Установка УРБ-2,5А 20 10 

11 Установка УКБ-200/300С 10 9 

12 Установка УКБ-500С 15 8 

13 Установка УРБ-3АМ 20 7 

14 Установка ЛБУ-50 5 6 

15 Установка УШ-2Т 6 5 

16 Установка УГБ-50М 7 4 

17 Установка УГБ-1ВС 8 5 

18 Установка УРБ-2М 9 6 

19 Установка УГБ-3УК 10 7 

20 Установка БУ-20-2 УШ 11 8 

21 Установка АВБ-ТМ 12 9 

22 Установка АВБ-2М 13 10 

23 Верстат СКБ-4 

Насос НБ2-63-40 

5 

5 

11 

11 

24 Верстат СКБ-5 

Насос 11ГРИ 

8 

8 

12 

12 

25 Верстат ЗИФ-650М 

Насос НБ3-120-40 

9 

9 

11 

11 

26 Верстат ЗИФ-1200МР 

Насос 11ГРИ 

12 

24 

10 

10 

 


