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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          Програма розроблена на основі навчального плану і освітньо – 

професійної програми вищої освіти з напрямку підготовки фахівців 050502 

«Інженерна механіка», спеціальність 7.,8.05050201 «Технологія 

машинобудування» з урахуванням досвіду роботи кафедри «Гірничі машини 

та мехатронні системи машинобудування» та включає основні питання по 

базовим дисциплінам. Розкриття цих питань вимагає також міцних знань по 

фундаментальним дисциплінам. 

В якості об'єктів для перевірки знань при вступі в магістратуру або для 

підготовки спеціаліста обрані відомості щодо основ досягнення якості 

машини, основ розробки технологічного процесу виготовлення машин, 

технологій виготовлення типових вузлів та деталей машин. 

 

ОСНОВИ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОСТІ МАШИНИ 

 

1. Основи базування. Теоретичні основи визначення положення 

твердого тіла у просторі. Призначення закріплювання т1ла. Поняття про базу, 

комплект без, опорну точку. Види баз. Приховані бази. Визначеність та 

невизначеність базування. Зміна баз. Принцип єдності баз. 

2. Теорія розмірних ланцюгів. Основні поняття та визначення. 

Методика побудови і виявлення розмірних ланцюгів. Відхилення 

характеристик якості виробів від запроектованих показників. Розсіювання та 

його числові характеристики. Вплив окремих факторів на статистичні сталі 

та випадкові характеристики якості. Сумарна дія систематичних та 

випадкових факторів. Крива розсіювання. Точкові діаграми як засіб 

відображення стану процесу у часі. Похибка замикаючої ланки розмірного 

ланцюга. Шляхи підвищення точності замикаючого ланцюга. Метода 

досягнення точності замикаючого ланцюга; повної, неповної та групової 

взаємозамінності, метод підгонки, метод регулювання. Методика розрахунку 

допусків. 

3. Основи досягнення точності машин при складанні. Похибки 

складальних процесів та причини їх виникнення. Похибки вимірів. 

Технологічні розмірні ланцюги у складальних процесах. Досягнення точності 

машин при складанні. Шляхи зменшення похибок, що є наслідком пружних 

деформацій деталей. Монтаж деталей, що з'єднуються з натягом. Зменшення 

осьових пересувань деталей, що обертаються. Зменшення похибок 

радіального биття поверхонь деталей. Методи контролю точності машин. 

 

ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ВИГОТОВЛЕННЯ МАШИН 

 

1. Вихідні матеріали для розробки технологічного процесу. 

Послідовність розробки ТП виготовлення машин. Формулювання задачі, 



вивчення службового призначення машини та запланованого об'єму випуску. 

Вивчення робочих креслень і аналіз відповідності норм точності та технічних 

умов службовому призначенню машини. 

2. Основи розробки ТП складання машин. Вибір виду і форми 

організації виробничого процесу складання машин. Поділ машин на 

складальні одиниці, комплекти, підвузли і вузли. Вибір методів досягнення 

потрібної точності машини. Аналіз технологічності конструкції машини. 

Розробка послідовності складання машини. Побудова схеми складання 

машини. Вибір засобів полегшення праці і підвищення Її продуктивності. 

Нормування. Побудова циклограм складання машин. Формування операцій з 

переходів. Впорядкування тривалостей операцій. Контроль точності машини. 

Розробка методики випробувань. Документація технологічних процесів 

складання. 

3. Основи розробки ТП виготовлення деталей. Послідовність 

розробки ТП. Аналіз службового призначення деталі, норм точності та 

технічних умов. Вибір напівфабрикатів та технологічного процесу отримання 

заготовок. Розробка послідовності обробки поверхонь деталі та 

обгрунтування вибору технологічних баз. Вибір способів обробки та 

кількості необхідних переходів з використанням поняття про передаточне 

відношення системи ВПІЗ. Обгрунтування вибору обладнання та інших 

технологічних пристроїв, розрахунок міжперехідних розмірів і допусків з 

використанням технологічних розмірних ланцюгів. Методика розрахунку і 

оптимізація режимів різання. Формування операцій. Вибір найбільш 

ефективного варіанту технологічного процесу виготовлення деталі. 

Документація. 

4. Автоматизоване проектування ТП. Можливості ЕОМ у вирішенні 

задач проектування. Автоматизована система проектування, як складова 

частина ЄСТПВ. Вихідна інформація, яка необхідна для автоматизованого 

проектування. Різні підходи до автоматизації проектування ТП: 

використання типових ТП; розробка ТП як основи проектування. Алгоритми 

проектування ТП. Логічні операції та побудова маршрутів обробки деталей. 

Автоматизація технологічних розрахунків. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТИПОВИХ ВУЗЛІВ ТА 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

1. Складання типових вузлів та механізмів, монтаж підшипників 

ковзання та кочення. Складання циліндричних, конічних зубчастих та 

черв'ячних передач. Складання деталей з допомогою напрямних. Складання 

різьбових з'єднань. Особливості та методи досягнення необхідної точності 

типових вузлів та механізмів. Балансування деталей та складових частин 

машин. 

2. Технологія виготовлення типових деталей машин: основ, 

корпусів, ступінчастих та колінчастих валів, циліндричних та конічних 



зубчастих коліс, черв'яків та черв'ячних коліс, важелів та шатунів, 

підшипникових втулок та вкладишів. 

Для кожного типу деталей розглядаються: службове призначення та 

конструктивні особливості деталей, вимоги до технологічності конструкції, 

вимоги до якості, матеріали, способи отримання заготовок, обгрунтування 

побудови маршрутів виготовлення в умовах одиничного, серійного та 

масового виробництва, послідовність обробки поверхонь та схем базування, 

способів обробки та кількості переходів, режимів обробки, вибору 

устаткування та технологічного оснащення, засобів механізації, та 

автоматизації процесів, методів та засобів технічного контролю. 

3. Проектування технологічних процесів виготовлення деталей 

машин на верстатах з ЧПК. Коректування робочого креслення, вибір 

заготовки, вибір схем базування та закріплення заготовки, визначення 

послідовності та змісту переходів, розрахунок припусків та розмірів 

заготовки, вибір інструментів та призначення режимів різання. Визначення 

траєкторії руху інструменту та координат опорних точок траєкторії. 

Знаходження найменшого холостого шляху за методом лінійного 

програмування. Визначення необхідних команд для керування робочим 

циклом, кодування отриманих даних та запис їх на програмоносії. Підготовка 

управляючих програм. Коректування програм. Використання дисплеїв та 

графопобудовників. Автоматизована підготовка програм для верстатів з 

ЧПК. Специфіка обробки деталей та побудова операцій на верстатах типу 

"Оброблюючий центр". Використання верстатів з ЧПК для групової обробки 

деталей на автоматичних лініях. Групове управління верстатами від ЕОМ. 
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