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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Найважливіша мета навчального процесу – підготовка самостійно 

мислячого спеціаліста, здатного до швидкої адаптації в сучасному світі, що 

змінюється. Для досягнення цього результату необхідна власна діяльність 

того, хто навчається. Індивідуальні зусилля щодо оволодіння знаннями, 

навичками та вміннями сприяють творчій самореалізації, креативному 

зростанню. 

Представлені завдання ВРР спрямовані на формування професійних 

компетенцій у форматі професійного модуля Експлуатація бурового 

обладнання: 

Основна мета методичних рекомендацій – допомогти студентам 

самостійно освоїти теоретичні питання та виконати практичні завдання з 

дисциплін та міждисциплінарних курсів. 

 
 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І 

ЗДАВАННЯ ЗАВДАНЬ 
 

Самостійні роботи необхідно виконувати письмово у лекційному 

зошиті. 

По кожній самостійній роботі вказано рекомендовану літературу; 

завдання; час виконання. 

Рівень виконання самостійної роботи учня контролюється та 

оцінюється викладачем на занятті чи консультації. Оцінюється повнота 

розкриття теми, грамотність та логічність викладу матеріалу, оформлення, 

творчий підхід до роботи, а також своєчасність здачі роботи. 

Самостійне вивчення тем пропонується за допомогою різних форм 

роботи: робота з підручником, періодичною печаткою, Інтернет-ресурсами, 

нормативними документами; реферат; графічна робота. 

Обов'язковою умовою отримання позитивної оцінки/відмітки за 

СРС є здавання виконаного завдання до зазначеного викладачем 

терміну. 
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ДЖЕРЕЛА, РЕКОМЕНДУЄМО ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНИХ РОБОТ 
 

1. Дудля М.А. Діагностика та проектування бурових машин і 

механізмів Навч. посібник. Дудля М.А., Мещеряков Л.І. – Дніпропетровськ: 

Національний гірничий університет, 2004. – 448 с. 

2. Михалків В.Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій: 

[Конспект лекцій]/ В.Б. Михалків // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. –

236 с. 

3. Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 

60.3-30019801-050:2008 . – [Чинні від 2008-01-18]. –К.: Укртрансгаз, 2008. –

197 с.3.1.2 Додаткова 
 

 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1 
(розв'язання задач) 

 

Тема 2.7. Приводи бурових установок 

 

Ціль:розширення знань на тему, формування ПК. 2.1. Проводити вибір 

бурового обладнання відповідно до геолого-технічних умов проведення 

свердловин. 

Час виконання: 4 год. 

Інструкція з виконання:виконати завдання. 
Джерело:[1], с. 32 – 41. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 

Тема 2.10 Системи управління буровими установками 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 

- ПК. 2.1. Проводити вибір бурового обладнання відповідно до геолого-

технічних умов проведення свердловин. 

- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 6 год. 

1. Інструкція виконання: Призначення СУ. Основні органи СУ. Види 

СУ (рис. 1). 

2. Замалювати рис. XI.1., записати підмалювальний напис. 
3. Записати якості систем керування (терміни написані курсивом). 

 

Будь-яка бурова установка – сукупність різноманітних машин і 

механізмів, спільна робота яких дозволяє здійснювати всю різноманітність 

технологічних операцій, що мають місце при розробці свердловин. Те, 

наскільки ефективною буде робота всього комплексу обладнання, що 

входить до складу бурової установки, залежить від надійності та чіткості 

роботи кожного з її елементів. Однією з найважливіших ролей є система 

управління (СУ), відповідальна за виконання кожного етапу буріння. 

Завдяки СУ забезпечується: 

- запуск, зупинка, зміна режиму роботи двигунів, компресора, 

освітлювальної установки, інших допоміжних механізмів; 

- керування роботою клинів, ключів, а також трансмісій, що працюють 

спільно з двигунами, ротором, лебідкою, насосами; 

- контроль за обладнанням, застосовуваним при герметизації гирла 

свердловини тощо. 

Органи керування приводяться в дію за рахунок механічного 

(використовується жива сила оператора), пневматичного (задіяна енергія 

стисненого повітря), гідравлічного (енергія стиснутої рідини), електричного 

(в електричних СУ) впливу. Складається СУ з керуючих механізмів та 

апаратури, а також сигналізуючих елементів та систем автоматизації. 

Стандартна СУ складається з таких основних органів: 

1. сприймають команду. Це може бути важіль, кнопка, педаль тощо. 

елемент, що піддається впливу людини. Останнім часом все частіше 

використовується мікропроцесор та програмуючий пристрій; 

2. передає команду. За рахунок зовнішньої енергії команда передається до 

виконавчих механізмів бурової установки; 

3. виконують команду. Будь-який технологічний елемент бурової 

установки, підконтрольний СУ; 

4. що обмежують виконання команди. Органи, що забезпечують безпеку 

проведення роботи: автоматичний вимикач, клямка тощо; 

5. сигналізуючої частини. Основне її завдання – передача інформації про 

виконання або невиконання команди, в обов'язки якої входить повідомлення про 
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основні технологічні параметри: показники тиску, температури, швидкості 

тощо. 

Види СУ. 

У сучасних бурових установках можна використовувати кілька видів 

СУ. Централізована СУ дозволяє керувати робочими механізмами прямо з 

поста бурильника. Індивідуальна СУ розташовується у безпосередній 

близькості до виконавчого механізму (її ще називають місцевою СУ). 

Змішана СУ поєднує у собі можливості централізованої та індивідуальної 

системи управління. 

Ланцюги управління бувають взаємопов'язаними, коли при виконанні 

однієї операції блокується інша логічно необґрунтована, а також 

незалежними, що застосовуються в тих випадках, якщо пристрої бурової 

установки не пов'язані з ін. (актуально для насосів, ротора, лебідки тощо). 

п.). У сучасному буровому обладнанні застосовуються комбіновані СУ, які 

дозволяють збільшити швидкість здійснення технологічних операцій, 

забезпечити безпеку проведення робіт, підвищити ефективність 

використання установки загалом. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА № 3 
(розв'язання задач) 

 

Тема 2.11. Бурові установки для експлуатаційного та 

глибокого розвідувального буріння 

 

Завдання 3.1. 

Ціль:розширення знань на тему, формування ПК. 2.1. Проводити вибір 

бурового обладнання відповідно до геолого-технічних умов проведення 

свердловин. 

Час виконання: 4 год. 

Інструкція з виконання:виконати завдання. 

Джерело:[1], с. 5 – 8. 

 

Завдання 3.2. 

Ціль:розширення знань на тему, формування ПК. 2.1. Проводити вибір 

бурового обладнання відповідно до геолого-технічних умов проведення 

свердловин. 

Час виконання: 4 год. 

Інструкція з виконання:виконати завдання. 

Джерело:[1], с. 8 – 14. 

 

Завдання 3.3. 

Тема роботи:Склад бурової установки 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 

- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 5 год. 

Інструкція з виконання:Схема бурової установки. Склад бурової 

установки. Вимоги до бурових установок. 

Форма звітності: конспект у лекційному зошиті. 

 

Буріння свердловин здійснюється за допомогою бурових установок, 

обладнання та інструменту. 

Бурові установки. Бурова установка – це комплекс наземного 

обладнання, необхідний для виконання операцій з проведення свердловини. 

До складу бурової установки входять (рис. 1): 

 бурова вишка; 

 обладнання для механізації спуско-підйомних операцій; 

 наземне обладнання, що безпосередньо використовується при бурінні; 

 силовий привід; 

 циркуляційна система бурового розчину; 

 привішкові споруди. 
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Рис. 1. - Бурова установка: 1 – долото; 

2 – наддолотна обтяжена бурильна труба; 3 – перекладач; 
4 – центратор; 5 – муфтовий перекладач; 6, 7 – обтяжені бурильні труби; 8 

– перекладач; 9 – запобіжне кільце; 

10 – бурильні труби; 11 – запобіжний перекладач; 
12, 14 – перекладачі штангові нижній та верхній; 13 – провідна труба; 15 – 

перекладач вертлюга; 16 - вертлюг; 17 – стояк; 18 – шланг; 19 - гак; 

20 – талевий блок; 21 – вежа; 22 – кронблок; 23 – редуктор; 24 – лебідка; 

25 – ротор; 26 – шламовідділювач; 27 – буровий насос. 
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Вимоги до бурових установок визначаються: 

1) умовами буріння, 
2) показниками, що характеризують рівень їх технічної досконалості. 

 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4 
(розв'язання задач) 

 

Тема 2.12. Цементувальні агрегати 

 

Ціль:розширення знань на тему, формування ПК. 2.1. Проводити вибір 

бурового обладнання відповідно до геолого-технічних умов проведення 

свердловин. 

Час виконання: 4 год. 

Інструкція з виконання:виконати завдання. 
Джерело:[1], с. 41 – 46. 

 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5 

Тема 2.13. Монтаж бурового обладнання 

5.1. 

Тема роботи:Установка обладнання на фундамент 

Час виконання: 6 год. 
Інструкція з виконання:Вимоги до фундаментів. Різновиди 

фундаментів. Роботи, що виконуються під час виготовлення фундаментів. 

 

Джерело:[2]. 

Форма звітності:конспект у лекційному зошиті. 

 

Завдання 5.2. 

Тема роботи:Транспортні роботи 

Методичні рекомендації:Що необхідно враховувати при виборі 

засобів і способу транспортування обладнання, що монтується. Як 

здійснюється транспортування важкого обладнання. У якому разі 

допускається переміщення обладнання волоком. 

Час виконання: 6 год. 

Джерело:[2]. 
Форма звітності:конспект у лекційному зошиті. 

 

Завдання 5.3. 

Тема роботи:Бурові лебідки та ротори 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 

- ПК. 2.1. Проводити вибір бурового обладнання відповідно до геолого-
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технічних умов проведення свердловин. 

- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 4 год. 

Інструкція з виконання:виконати завдання. 
Джерело:[1], с. 14 – 24. 

 

Завдання 5.4. 

Тема роботи:Вертлюги та шланги 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 
- ПК. 2.1. Проводити вибір бурового обладнання відповідно до геолого-

технічних умов проведення свердловин. 

- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 4 год. 

Інструкція з виконання:виконати завдання [1], с. 24 – 26. 

 

Завдання 5.5. 

Тема роботи:Бурові насоси 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 
- ПК. 2.1. Проводити вибір бурового обладнання відповідно до геолого-

технічних умов проведення свердловин. 

- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 4 год. 

Інструкція з виконання:виконати завдання [1], с. 27 – 32. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА № 6 
 

Тема 2.14. Експлуатація та технічне обслуговування 

бурового обладнання 

 

Завдання 1. 

Тема:Зношування деталей бурового обладнання 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 
- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 6 год. 

Інструкція з виконання: 

1. Зношування стовбура бурового вертлюга. 

2. Швидкозношувані деталі бурових насосів. 
3. Підбір деталей проточної частини турбобура перед 

збиранням. Форма звітності: реферат. 

Джерело:будь-який. 

Рекомендоване джерело: [2]. 

 

Завдання 2. 

Тема роботи:Система планово-попереджувального ремонту та 

обслуговування обладнання 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 

- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 6 год. 

Інструкція виконання: Особливості системи ППР. Види ремонтів 

обладнання. Види ТО БО. 

Форма звітності:конспект у лекційному зошиті. 

 

Правильна експлуатація машин або механізмів до повного виходу з 

ладу вимагає своєчасних зупинок для заміни деталей, що швидко 

зношуються, необхідного регулювання та ремонту. 

Для збереження нормальної працездатності бурового та 

нафтопромислового обладнання застосовують систему планово-

попереджувального ремонту (ППР), що є сукупністю організаційно-

технічних заходів щодо догляду, нагляду та ремонту, що проводяться у 

плановому порядку. Завдяки такій системі заздалегідь планується зупинка 

машин на ремонт за графіком, готуються запасні частини, матеріали тощо. 

Система планово-попереджувального ремонту технологічного обладнання 

характеризується такими основними особливостями. 

1. Обладнання ремонтується у плановому порядку, через певну 

кількість відпрацьованих машино-годин або відповідно до встановленої 

норми відпрацювання у календарних днях. 

2. Певна кількість планових ремонтів відповідного виду, що послідовно 



11  

чергуються, утворює періодично повторюваний ремонтний цикл. 

3. Кожен плановий періодичний ремонт здійснюється в обсязі, що 

заповнює той знос обладнання, який став результатом його експлуатації в 

період, що передував ремонту; він повинен забезпечувати нормальну роботу 

обладнання до наступного планового ремонту, термін якого настане через 

певний, заздалегідь встановлений проміжок часу. 

4. Між періодичними плановими ремонтами кожна машина 

систематично піддається технічним оглядам, у процесі яких усувають дрібні 

дефекти, проводять регулювання, очищення та мастило механізму, а також 

визначають номенклатуру деталей, які повинні бути підготовлені для заміни 

зносу. 

Система планово-попереджувального ремонту в залежності від об'єму 

та складності ремонтних робіт передбачає проведення поточного та 

капітального ремонтів. 

Поточний ремонт – це мінімальний за обсягом плановий ремонт, за 

допомогою якого обладнання підтримується у працездатному стані. Він 

виконується безпосередньо на місці встановлення обладнання. 

При поточному ремонті перевіряють стан обладнання, замінюють 

деталі, що швидко зношуються, змінюють при необхідності мастило і 

усувають дефекти, що не потребують розбирання складних вузлів 

обладнання. Ті несправності обладнання, які не можуть бути усунені силами 

служби технічного обслуговування, усувають виїзні ремонтні бригади. 

Перелік ремонтних робіт при поточному ремонті визначається 

класифікатором ремонту. Після ремонту перевіряють роботу обладнання, 

регулюють ВУЗЛИ та механізми». 

Капітальний ремонт - найбільш складний і трудомісткий вид планового 

ремонту, при якому проводять повне розбирання обладнання з наступним 

ремонтом або заміною всіх зношених вузлів або деталей, а також роботи, 

що входять до обсягу поточного ремонту. Внаслідок капітального ремонту 

повністю відновлюється технічна характеристика обладнання. 

Позаплановий ремонт – ремонт, викликаний аварією обладнання або не 

передбачений планом. При належній організації системи ПВР позапланові 

ремонти, як правило, не потрібні. 

Для підтримання обладнання у постійній технічній справності та 

експлуатаційній готовності, а також попередження аварій та поломок 

необхідна система технічного обслуговування. Технічне обслуговування 

включає контроль за виконанням правил експлуатації обладнання, 

зазначених у технічних умовах та паспортах, перевірку технічного стану 

обладнання, усунення дрібних несправностей та визначення обсягу 

підготовчих робіт, які будуть виконані при черговому плановому ремонті. 

Для бурового та експлуатаційного обладнання встановлюють такі види 

технічного обслуговування. 

1. Після завершення монтажу обладнання до початку його експлуатації 

проводять перевірку всіх з'єднань, зовнішній огляд, а також перевірку 

працездатності обладнання та приладів. 

2. При короткочасних зупинках, якщо за кількістю відпрацьованих 



12  

годин обладнання не підлягає більш складному технічному 

обслуговуванню, здійснюють зовнішній огляд та усувають несправності, 

помічені обслуговуючим персоналом. 

3. Періодичні види технічного обслуговування здійснюють через певну 

кількість відпрацьованих годин. Обсяги однойменних періодичних видів 

технічного обслуговування рівні один одному, обсяг кожного наступного 

виду обслуговування включає обсяг попереднього виду. 

При періодичних видах технічного обслуговування виконують 

трудомісткі роботи: промивання фільтрів, зміну мастила, заміну шинно-

пневматичних муфт тощо. 

Правильно організоване технічне обслуговування обладнання значно 

скорочує його простої через поломки та виходи з ладу вузлів та деталей у 

міжремонтний період. Міжремонтним періодом називається період роботи 

обладнання між двома черговими плановими ремонтами. 

Ремонтний цикл – найменший період роботи обладнання, протягом 

якого у певній послідовності виконуються встановлені види технічного 

обслуговування та ремонту, тобто період роботи обладнання між двома 

капітальними ремонтами. Структура ремонтного циклу є схемою 

чергування видів ремонту, що різняться за обсягом робіт, що проводяться в 

певній послідовності через певні проміжки часу на всьому протязі 

ремонтного циклу. 

 

Завдання 3. 

Тема роботи:Вимоги безпеки під час роботи зі сталевими канатами. 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 

- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 6 год. 

Інструкція з виконання:Вимоги до кріплення ходового та нерухомого 

кінця каната. Вимоги до вибракування каната. Обов'язки другого помічника 

бурильника роботи з канатом. 

Форма звітності:конспект у лекційному зошиті. 

 

Тальовий канат повинен мати запас міцності не менше трьох. На канат 

повинен бути сертифікат (свідоцтво) або копія сертифіката підприємства-

виробника каната про їх випробування. Канати, що не мають сертифіката, 

для роботи як талеві не допускаються. 

Нерухомий кінець талевого каната повинен кріпитися з боку 

протилежної ходового кінця так, щоб він не торкався будь-яких елементів 

щогли. 

Ходовий кінець талевого каната повинен бути надійно закріплений до 

барабана лебідки підйомника і при нижньому положенні талевого блоку на 

барабані повинно залишатися не менше 5 витків каната (при торканні 

сережки талевого блоку робочого майданчика). 

Рубку каната слід проводити в захисних окулярах, рукавицях, 

спеціальним пристосуванням для рубання каната та у бік від гирла 
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свердловини. По обидва боки від місця розсічення канат слід перев'язувати 

м'яким дротом. 

Канат вважається несправним і має бути замінений, (вимоги 

вибракування), якщо: 

 одна з пасмів обірвана або втиснута;
 він деформований (витягнутий або сплющений) та його початковий 

діаметр зменшився на 25 відсотків і більше;

 число обірваних дротів на етапі звивки каната діаметром до 20

мм становить понад 5 %, але в канаті діаметром понад 20 мм - понад 10 %; 
 на канаті є скручування ("жучок");

 в результаті зношування початковий діаметр дротів зменшився на 40 

відсотків і більше;

 на ньому є сліди перебування в умовах високої температури (колір 

втечі, окалини) або короткого електричного замикання (оплавлення від 

електричної дуги);

Застосовувати зрощені канати для оснащення талевої системи, а також 

для підйому вишок і щоглів та виготовлення відтяжок не допускається. 

До обов'язків другого помічника бурильника входить спостереження за 

справністю талевого каната, канатів на ПЛ, канатів ключів УМК та ПБК, 

каната підвіски «спідниці» автозатягувача, каната легості, а також за станом 

металевих стропів, що застосовуються для переміщення бурильних та 

інструменту та пристроїв. При цьому слід звертати увагу на те, щоб на 

канаті не було обірваної тяганини, пасм, вм'ятин та інших дефектів. 

Особливу увагу слід звертати на стан з'єднань сталевих канатів з 

механізмами та пристроями. Такі сполуки повинні здійснюватися за 

допомогою петель, виконаних на кінцях заплеткою 3, або стисків 1 та мати 

коуш 2 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 - З'єднання сталевих канатів 
 

Перед рубанням каната на ньому відзначають місце рубки і з обох 

боків від неї канат перев'язують м'яким дротом. Потім канат укладають і 

проріз підстави пристосування для рубки, поворотом наголовника 

встановлюють клин-зубило в робоче положення і, ударивши кувалдою по 

наголовнику, перерубують канат. Щоб уникнути травмування, роботу зі 

сталевими канатами необхідно проводити тільки в рукавицях. 

При зміні талевого каната другий помічник бурильника бере участь як 

підсобний робітник і виконує вказівки бурильника. Під час зміни каната 

забороняється перебувати між талевим блоком і ротором, а також поблизу 

канату, що розмотується, оскільки у разі заїдання може статися зрив 

талевого блоку і захльостування канатом. 
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Завдання 4. 

Тема роботи:Вибір сталевого каната. 

Ціль:підготовка до вивчення теми, формування: 
- ПК 2.4. Здійснювати оперативний контроль за технічним станом 

наземного та підземного бурового обладнання. 

Час виконання: 6 год. 

Інструкція з виконання:Область застосування різних видів канатів. 

Мастило сталевих канатів. 

Форма звітності:конспект у лекційному зошиті. 

 

Вибір канатів для конкретних умов експлуатації повинен враховувати: 

вид канатів, їх конструкцію та характеристики канатів. 

Канати одинарної звивки з круглих дротів мають підвищену 

жорсткість, тому їх рекомендується застосовувати в областях, де 

переважають розтягуючі навантаження на канат: грозозахисні троси 

високовольтних ліній електропередач, огорожі, розтяжки тощо. 

Канати подвійної звивки з лінійним дотиком дротів мають порівняно 

велику працездатність і мають різноманітні конструкції, що дозволяє 

вибрати канати для роботи при великих кінцевих навантаженнях, при 

значному абразивному зносі, при мінімально допустимих відношеннях 

діаметра органу навивки до діаметра каната. 

Канати сталеві типу ЛК-Р рекомендується застосовувати при впливі на 

них агресивних середовищ, інтенсивного знакозмінного вигину під час 

роботи на відкритому повітрі: на будівельних та металургійних кранах, 

шахтних підйомних установках, екскаваторах, скріперах, підвісних дорогах, 

кранах-штабелерах. 

Канати сталеві типу ЛК-О рекомендуються для роботи в умовах 

сильного стирання завдяки наявності у верхньому шарі дротів збільшеного 

діаметру: як підйомні канати на суднах і ліфтах, гальмівні - на шахтних 

підйомних установках, тягові - на канатно-підвісних дорогах і т.п. 

Канати сталеві типу ЛК-РО відрізняються порівняно великим числом 

дротів у пасмах і тому мають підвищену гнучкість. Наявність у 

зовнішньому шарі пасм цих канатів щодо товстих дротів дозволяє успішно 

застосовувати їх в умовах абразивного зносу та агресивних середовищ. 

Канати сталеві подвійної звивки типу ТЛК рекомендується 

застосовувати тоді, коли використання канатів з лінійним торканням дротів 

у прядях неможливо через порушення встановлених мінімально допустимих 

співвідношень між діаметрами органів навивки та діаметрами дротів каната 

або за неможливості забезпечення рекомендованого запасу міцності. 

Канати сталеві подвійної звивки типу ТК не рекомендуються для 

відповідних та інтенсивно працюючих установок, оскільки вони мають 

низький технічний ресурс. Застосування сталевих канатів типу ТК 

допустиме для напружених умов експлуатації, де знакозмінні вигини та 

пульсуючі навантаження незначні або повністю відсутні: розчалочні та 

вантажозахисні троси. 
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Вибір канатів повинен витримувати рекомендовані співвідношення між 

діаметрами органів навивки та діаметрами канатів, а також необхідний 

запас міцності, що забезпечує безаварійну роботу каната. Надійність і 

довговічність канатів значною мірою залежать від матеріалу сердечника, а 

канатів, що працюють в агресивних середовищах, також від застосування 

захисних металевих покриттів та антикорозійного мастила. Мастило 

сталевих канатів призначене не тільки для захисту металу від корозії, але й 

для забезпечення тривалого збереження органічного сердечника в канаті, 

зменшення тертя та зношування як внутрішніх, так і зовнішніх дротів під 

час роботи каната на блоках. 

Змащення сталевих канатівпри виготовленні проводиться у всьому 

перерізі каната. 

При надходженні сталевих канатів на зберігання вони підлягають 

огляду та змащуванню канатним мастилом оголених під час 

транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт ділянок канату. 

Змащення сталевих канатів при тривалому зберіганні проводиться 

канатним мастилом по зовнішньому шару за результатами контрольного 

періодичного огляду не рідше ніж один раз на 6 місяців. 

Однією з основних завдань догляду за сталевими канатами в умовах їх 

експлуатації є захист його від механічних та корозійних ушкоджень. 

Регулярне мастило сталевих канатів у процесі експлуатації збільшує термін 

їхньої служби. 

Тип змащення канатів: торсіол-55, торсіол-35, БОЗ-1, мастило 

канатне ТУ 38.301-38-140-95. Мастило канатне ТОРСІОЛ-55 - захисне 

антифрикційне пластичне мастило, призначене для змащування в процесі 

виготовлення та експлуатації сталевих канатів з дроту без покриття та 

оцинкованого дроту. Захищає органічні сердечники сталевих канатів від 

гниття в умовах помірного клімату. Змащення ТОРСІОЛ-55 працює в 

інтервалі температур від -50 °С до +50 °С і відповідає ГОСТ 20458-89. 

Температура мастила при нанесенні на канат повинна бути 80-100 °С. 

Канат перед нанесенням мастила очищають від старого мастила та бруду 

різними способами, наприклад, очищення за допомогою сталевих щіток та 

бавовняних паперових кінців. Змащування сталевих канатів у процесі 

експлуатації проводиться суцільною безперервною плівкою завтовшки 

0,1...0,2 мм. 

Тип канатного мастила та спосіб його нанесення має велике значення, 

тому що від цього сильно залежать надійність роботи каната та ступінь 

використання його технічного ресурсу. 

Мастило сталевих канатів призначене не тільки для захисту металу від 

корозії, але й для забезпечення тривалого збереження органічного 

сердечника в канаті, зменшення тертя та зношування як внутрішніх, так і 

зовнішніх дротів під час роботи каната на блоках. 

Існує два способи нанесення мастила на канат: 

 подача мастила в конус звивки (для канатів типу ЛК, ТК, ТЛК);

 змащування зовнішньої поверхні каната у ваннах.
Залежно та умовами експлуатації канатів, і навіть від вимоги 
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споживачів, передбачені різні варіанти мастила канатів, які у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Коди різних варіантів змащення канатів 

 

Код 

змаще

ння 

Сердечник 

органічний 

Сердечник металевий Пасма 

каната 
Канат 

пасма в цілому 

S(A) без 
змащення 

без 
змащення 

без 
змащення 

без 
змащення 

без 
змащення 

АТ змащений змащені без 
змащення 

без 
змащення 

без 
змащення 

А1 змащений змащені без 
змащення 

змащені без 
змащення 

А2 змащений змащені змащений змащені змащений 

A3 змащений змащені без 
змащення 

без 
змащення 

змащений 

А4 без 
змащення 

без 
змащення 

змащений змащені без 
змащення 

А5 без 
змащення 

без 
змащення 

змащений змащені змащений 

А6 без 
змащення 

без 
змащення 

змащений без 
змащення 

змащений 

 

Застосування канатів для роботи в агресивних середовищах 
Надійність та довговічність таких канатів значною мірою залежать від 

застосування захисних металевих покриттів та антикорозійного мастила. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ СРС 

Вид завдання: ЗАХИСТ ПРАКТИЧНИХ РОБОТ 

Інструкція з виконання самостійної роботи: 

 подання до строку відповідно до навчального робочого плану 

спеціальності звіту з виконаної роботи;

 короткий (протягом 3 хвилин) усний виклад змісту роботи;

 відповіді контрольні питання.
Усі необхідні вихідні дані для виконання робіт учень отримує під час 

аудиторних занять та в години консультацій. 

Ефективність самостійної позааудиторної роботи з практичних занять 

може бути оцінена викладачем і, якщо робота виконана та звіт подано до 

кінця заняття, то виконавець може отримати залік з даної роботи без її 

захисту. 

Позначка: залік / незалік. 

Критерії оцінювання: 

залік виставляється, якщо: 

 учень виконав роботу в повному обсязі з дотриманням необхідної 

послідовності дій; правильно та акуратно виконано всі записи, таблиці, 

малюнки, креслення, графіки, обчислення;

 при захисті роботи учень правильно розуміє сутність питання, дає 

точне визначення та тлумачення основних понять у рамках теми.

залік не виставляється, якщо: 

 учень виконує роботу не повністю або обсяг виконаної частини 

роботи не дозволяє зробити правильних висновків;

 що навчається не захищав роботу.

Вид роботи: ПІДГОТОВКА КОНСПЕКТУ 

Інструкція з виконання самостійної роботи 

Добре складений конспект допомагає засвоїти матеріал. У конспекті 

коротко викладається основна сутність навчального матеріалу, наведено 

необхідні обґрунтування, табличні дані, схеми, ескізи, розрахунки тощо. 

Конспект доцільно складати на тему. При цьому можна завжди 

доповнювати складений конспект виписками з журналів, статей, нових 

підручників, даних з Інтернету та інших джерел. Таким чином, конспект 

стає збіркою необхідних матеріалів, куди студент вносить все нове, що він 

вивчив, дізнався. Такі конспекти мають велику цінність при підготовці до 

заліків та іспитів. Конспект оформляється у лекційному зошиті. 

Порядок роботи: 

1. Первинне ознайомлення з матеріалом теми, що вивчається, за 

текстом підручника, додатковою літературою та джерелами. 

2. Виділення головного в матеріалі, що вивчається, складання 

звичайних коротких записів. 

3. Підбір до цього тексту графіків, малюнків. 
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4. Продумування схематичного методу оформлення знань. 

5.Складання опорного конспекту. 

Критерії оцінки: 

"Відмінно". Повнота використання навчального матеріалу. Обсяг 

конспекту – 4-5 сторінок лекційного зошита на одну тему або три аркуші 

формату А 4. Логіка викладу (наявність схем, кількість смислових зв'язків 

між поняттями). Наочність (наявність малюнків, символів та ін.; акуратність 

виконання, читаність конспекту. Грамотність (термінологічна та 

орфографічна). Відсутність зв'язаних речень, тільки опорні сигнали – слова, 

словосполучення, символи. Самостійність при складанні. 

"Добре". Використання навчального матеріалу не є повним. Обсяг 

конспекту – 2-3 сторінки лекційного зошита на одну тему або два аркуші 

формату А 4. Не досить логічно викладено (наявність схем, кількість слів-

зв'язків між поняттями). Наочність (наявність малюнків, символів та ін.; 

акуратність виконання, читаність конспекту. Грамотність (термінологічна та 

орфографічна). Відсутність зв'язаних речень, тільки опорні сигнали – слова, 

словосполучення, символи. Самостійність при складанні. 

"Задовільно". Використання навчального матеріалу не є повним. Обсяг 

конспекту – менше двох сторінок лекційного зошита на одну тему або один 

аркуш формату А 4. Не досить логічно викладено (наявність схем, кількість 

смислових зв'язків між поняттями). Наочність (наявність малюнків, 

символів та ін.; акуратність виконання, читаність конспекту. Грамотність 

(термінологічна та орфографічна). Відсутність зв'язаних речень, тільки 

опорні сигнали – слова, словосполучення, символи. Самостійність при 

складанні. Не розбірливий почерк. 

"Незадовільно". Використання навчального матеріалу не повне. Обсяг 

конспекту – менше однієї сторінки лекційного зошита на одну тему або 

один аркуш формату А 4. Відсутні схеми, кількість смислових зв'язків між 

поняттями. Відсутня наочність (наявність малюнків, символів та ін.; 

акуратність виконання, читаність конспекту. Допущено помилки 

термінологічні та орфографічні. Відсутність пов'язаних речень, тільки 

опорні сигнали – слова, словосполучення, символи. Не самостійність при 

складанні. Робота не здана [1] ]. 

 

Вид самостійної роботи: РЕФЕРАТ З ЗАДАНОЇ ТЕМИ 

Інструкція з виконання: 

Реферат – короткий виклад у письмовій формі або у формі публічної 

доповіді змісту наукової праці або праць, огляд літератури на тему. Виклад 

матеріалу має проблемно-тематичний характер, показуються різні точки 

зору, а також власні погляди на проблему. Зміст реферату має бути 

логічним. Обсяг реферату зазвичай від 5 до 15 сторінок. Теми реферату 

відображені в таблиці «Види самостійної роботи та форми звітності та 

контролю». Перед початком роботи над рефератом слід намітити план та 

підібрати літературу. Насамперед, слід користуватися літературою, 

рекомендованою навчальною програмою, а потім розширити список 

джерел, включаючи використання спеціальних журналів, де є новітня 
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наукова інформація. 

Етапи роботи над рефератом: 

1. Вибір та формулювання теми. 

2. Підбір навчальної та наукової літератури (при розробці реферату 

має бути використано щонайменше 5-10 джерел). 

3. Відбір та систематизація матеріалу до реферату, складання плану. 

4. Робота над чернечкою (консультації викладача). 

5. Оформлення реферату, здавання на перевірку. 

6. Підготовка до захисту реферату 
7. Захист реферату (виступ із доповіддю). 

Структура реферата: 

1) титульний аркуш; 

2) зміст із зазначенням сторінок кожного питання, підпитання 

(Пункт); 

3) Вступ; 
4) текстове викладення матеріалу, розбите на запитання та запитання 

(пункти, підпункти) з необхідними посиланнями на джерела, використані 

автором; 

5) висновок; 

6) бібліографічний список; 
7) додатки, що складаються з таблиць, діаграм, графіків, малюнків, 

схем (необов'язкова частина реферату). 

Програми розташовуються послідовно, відповідно до заголовків, що 

відображають їх зміст. 

Реферат оцінюється викладачем виходячи з показників та критеріїв 

оцінки реферату. 

Реферати можуть бути представлені на теоретичних заняттях у вигляді 

виступів. 

Вимоги до змісту реферату 

Зміст реферату має відповідати темі, повно її розкривати. Усі 

міркування потрібно аргументувати. Реферат показує особисте ставлення 

автора до викладеного. Слід прагнути, щоб викладення було ясним, 

простим, точним і при цьому виразним. При викладанні матеріалу 

необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил: 

 при згадці у тексті прізвищ обов'язково ставити ініціали перед 

прізвищем;

 кожен розділ (параграф) починається з нового рядка;

 при викладі різних точок зору та наукових положень, цитат, витягів 

з літератури необхідно вказувати джерела, тобто. наводити посилання.

Правила оформлення посилань: 

у рефераті відомості про використану літературу наводяться 

найчастіше у квадратних дужках після слів, яким належать. Приклад: [1, 

c.145]. 

Робота над висновком: 

Висновок - самостійна частина реферату. Воно повинно бути 
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перекладенням змісту роботи. Висновок має містити: 

- основні висновки у стиснутій формі; 

- оцінку повноти та глибини вирішення тих питань, які постали у 

процесі вивчення теми. 

Об'єм 1-2 комп'ютерних листів формату А4. 

Оформлення програми: 

Додаток міститься після укладання та включає матеріали, що 

доповнюють основний текст реферату. Це може бути таблиці, схеми, 

фрагменти джерел, ілюстрації, фотоматеріали, словник термінів, афоризми, 

висловлювання, малюнки тощо. 

Правила оформлення бібліографічних списків: 

Список літератури міститься в кінці реферату та пронумеровується.  

Приклад: Дудля М.А. Діагностика та проектування бурових машин і 

механізмів Навч. посібник. Дудля М.А., Мещеряков Л.І. – Дніпропетровськ: 

Національний гірничий університет, 2004. – 448 с. 

. 

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Кожен розділ роботи повинен мати назву, а також починатися з 

нової сторінки (за винятком параграфів); 

2. Обсяг реферату без урахування бібліографічного списку та додатків 

– 5 – 10 сторінок тексту; 

3. Інтервал між рядками півтора; 

4. Шрифт - 12 pt Times New Roman; 
5. Поля сторінок: ліве – 3 см., праве – 1,5 см., верхнє та нижнє – 2 

см; 
6. Текст документів має бути набраний на одній стороні аркуша 

лой паперу формату А4; 

7. Червоний рядок (відступ, абзац) – 1,25 см; 
8. Нумерація сторінок вгорі центром. 

Підготовка до захисту та порядок захисту реферату: 

Необхідно наперед підготувати тези виступу (план-конспект). 

Порядок захисту реферату 
1. Коротке повідомлення, що характеризує завдання роботи, її 

актуальність, отримані результати, висновок та пропозиції. 

2. Відповіді студента на запитання викладача. 

3. Відкликання керівника-консультанта про хід виконання роботи. 

Поради студенту при захисті реферату: 

При захисті постарайтеся дотриматися наведених нижче 

рекомендацій. По-перше, необхідно чітко дотримуватися регламенту 

– 15 хвилин. 

Для того щоб укластися у відведений час необхідно: 
а) ретельно відібрати факти та приклади, виключити з тексту виступу 

все, що не відноситься безпосередньо до теми; 

б) виключити всі повтори; 
в) весь ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, таблиці, схеми) має 

бути підготовлений заздалегідь; 
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г) необхідно заздалегідь проговорити вголос текст виступу, 

зафіксувавши час та зробивши поправку на хвилювання, яке неминуче 

збільшує час виступу перед аудиторією. 

По-друге, доповідь повинна добре сприйматися на слух. 

а) стислість, тобто. виключення з тексту слів і словосполучень, які не 

мають сенсового навантаження, виключити слова - паразити; 

б) смислову точність, тобто. відсутність можливості двоякого 

тлумачення тих чи інших фраз; 

в) відмова від невиправданого використання іноземних слів та 

складних граматичних конструкцій. 

І, нарешті, головне: слухачеві має бути зрозумілою логіка викладу. З 

цією метою перед тим, як закінчити доповідь, бажано дуже коротко 

повторити алгоритм (хід міркувань), за допомогою якого автор дійшов 

остаточних висновків. 

По-третє, необхідно постійно підтримувати контакти з аудиторією. Для 

того, щоб підтримувати постійний контакт з аудиторією, використовуються 

різноманітні ораторські прийоми. Основними з них такі: 

а) риторичні питання;  

б) паузи; 

в) голосові прийоми (зниження або підвищення голосу, прискорення 

або уповільнення мови, уповільнене та чітке виголошення деяких слів); 

г) жестикуляція; 

д) пряма вимога уваги. 
Критерії оцінки реферату:відповідність до теми; глибина 

опрацювання матеріалу; правильність та повнота використання джерел; 

володіння термінологією та культурою мови; Оформлення реферату. 

«Відмінно» виставляється у разі, коли обсяг реферату становить 10 

сторінок, текст надрукований акуратно, відповідно до вимог, повністю 

розкрито тему реферату, відображено точку зору автора на розглянуту 

проблему, реферат написаний грамотно, без помилок. При захисті реферату 

студент продемонстрував відмінне знання матеріалу роботи, наводив 

відповідні аргументи, давав повні розгорнуті відповіді питання і 

аргументував їх. 

«Добре» виставляється у випадку, коли обсяг реферату складає 8 

сторінок, текст надрукований акуратно, відповідно до вимог, зустрічаються 

невеликі друкарські помилки, повністю розкрито тему реферату, 

відображено точку зору автора на розглянуту проблему, реферат написаний 

грамотно. При захисті реферату студент продемонстрував добре знання 

матеріалу роботи, наводив відповідні аргументи, але не зміг дати повні 

розгорнуті відповіді на запитання та навести відповідні аргументи. 

«Задовільно» - у разі, коли обсяг реферату становить менше 8 сторінок, 

текст надрукований неакуратно, багато друкарських помилок, тема 

реферату розкрита неповністю, не відображена точка зору автора на 

розглянуту проблему, реферат написаний з помилками. При захисті 

реферату студент продемонстрував слабке знання матеріалу роботи, не зміг 

навести відповідні аргументи та аргументувати свої відповіді. 
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«Незадовільно» - у разі, коли обсяг реферату становить менше 5 

сторінок, текст надрукований неакуратно, багато друкарських помилок, 

тема реферату не розкрита, не відображена думка автора на розглянуту 

проблему, багато помилок у побудові речень. При захисті реферату студент 

продемонстрував слабке знання матеріалу роботи, не зміг розкрити тему, не 

відповідав на запитання [1]. 

 

Вид самостійної роботи: РІШЕННЯ РОЗРАХУНОЧНИХ І ТЕС- 

ТОВИХ ЗАДАЧ 

Інструкція з виконання: 

Текст умови завдання записується повністю. Звіти без оригіналь- них 

текстів умов не перевіряються. Потім необхідно зробити короткий запис 

умови: варіант, дано, знайти (надформульний текст), рішення. Одиниці всіх 

фізичних величин у системі одиниць СИ. Виконання обчислень в інших 

системах одиниць не допускається. Роботи, виконані за своїм варіантом не 

приймаються. 

Вирішення задач супроводжувати текстовим поясненням. Без 

текстових пояснень не приймається індивідуальне завдання. 

Малюнки та схеми в завданнях будувати за допомогою креслярських 

інструментів олівцем. 

Оформлення тестових завдань: студентом у зошиті записується умови 

тесту та правильна відповідь із цифровим позначення та текстом. 

Критерії оцінки графічних та розрахункових завдань: 

Оцінка «5»: у рішенні немає помилок, схеми виконані згідно з 

вимогами, вірно розставлені позиції. 

Оцінка «4»: у рішенні немає суттєвих помилок, але завдання 

оформлене з порушенням вимог, графічні задачі оформлені не на вимоги, є 

несуттєві помилки у розміщенні позицій. 

Оцінка «3»: у графічному завданні немає суттєвих помилок, але до- 
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пущена істотна помилка у розрахунках. 

Оцінка «2»: є помилки у графічних завданнях та у вирішенні, або 

відсутня відповідь на завдання. 

Оцінка «1»: завдання не здано. 
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