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Завдання 

1. Знайти  в інтернеті,  записати  в  конспект  та вивчити: 

а)  Технологічний  процес  Д-1 та  Д2, обладнання,  що  використовується  при  діагностуванні  Д-1 та  Д2 .  

2.  Знайти  в інтернеті,  записати  в  конспект  та вивчити: 

б)  Технологічна  документація і порядок  її  заповнення 

 

3. В  конспект  накреслити та заповнити операційно-технологічну карту технічного обслуговування 
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Зразок операційно-технологічної карти технічного обслуговування 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1 операція 005 

Очищення і промивання ротора реактивної оливної центрифуги при ТО-2  

Трудомісткість 0,2 люд. - год. (вид обслуговування) 

№ 

п/п 
Найменування і зміст робіт 

Місце 

виконан

ня 

Число 

місць 

точок 

обслугов 

Трудо- 

місткість 

люд. год. 

Прилади, 

інструмент, 

пристосування, 

модель, тип 

Технічні вимоги і 

вказівки 

1. 
Очистити ковпак центрифуги від 

пилу і бруду 
зверху 1 0,005 Ганчір’я обтиральне 

 

2. 
Відкрутити гайку  кріплення ковпака  

і зняти ковпак 
зверху 1 0,01 Ключ гайковий 17 мм 

 

3. 
Відкрутити гайку  і обережно зняти з 

осі упорну шайбу  і ротор центрифуги 
зверху 1 0,02 Ключ гайковий 17 мм 

 

4. 

Встановити ротор центрифуги в 

тиски і не затискаючи губок, 

відкрутити гайку ротора  

дільниця 

ТО 
1 0,02 

Лещата слюсарні: 

ключ гайковий 36 мм; 

викрутка 
 

5. 

Зняти кришку , очистити остов  

ротора і внутрішню порожнину 

кришки  від забруднень, промити 

комплектуючі в чистій рідині для 

промивання 

дільниця 

ТО 
1 0,025 

Скребок; ванна мийна; 

кисть волосяна або 

щітка капронова 

Внутрішня поверхня 

кришки має бути 

ретельно очищена. 

Промивати внут-

рішню поверхню 

кришки не рекомен-

дується 

6. Перевірити чи не забруднені сопла дільниця 1 0,035 Дріт мідний; ключ Мітки на кришці і 



форсунок. Прочистити при 

необхідності форсунки мідним 

дротом. Перевірити стан ущіль 

нювального кільця , змастити кільце 

солідолом. Зібрати ротор центрифуги 

ТО гайковий 36 мм; 

ганчір’я обтиральне; 

солідол 

основі ротора повин-

ні співпадати. Гайку 

ротора необхідно 

затягувати з невели-

ким зусиллям 

7. 

Ретельно очистити шийки осі  і 

спрягаючими з ними поверхні ротора. 

Встановити ротор на вісь. Встановити 

шайбу  і накрутити гайку  

дільниця 

ТО 
1 0,030 Ключ гайковий 17 мм 

Забоїни і натерті 

місця на поверхнях 

не допускаються 

8. 
Перевірити обертання ротора від 

руки 

на 

двигуні 
1 0,015 

  

9. 

Перевірити стан ущільнюючої 

прокладки . Встановити ковпак  на 

місце і закріпити гайкою  
 

1 0,02 Ключ гайковий 17 мм 
 

10. 

Перевірити роботу центрифуги за 

часом обертання ротора після 

зупинки прогрітого двигуна. У 

випадку невідповідності технічним 

вимогам, перевірити знову стан 

підшипників ротора і сопел 

форсунок. Усунути виявлені 

недоліки. 

на 

двигуні 
1 0,02 Хронометр 

Ротор центрифуги 

повинен обертатися  

після зупинки двигу-

на не менше 40 с 

 

 

 

 


