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ВСТУП 
 

Дисципліна “Технологія обробки типових деталей та складання 
машин” є однією із вузлових дисциплін спеціальності „Технологія 
машинобудування”, що забезпечує якісну підготовку фахівця. 

Термін, що перпедбачений рабочим планом на аудиторні 
заняття з дисципліни, не дає можливості у необхідному обсязі 
викласти передбачений навчальний матеріал. Тому частина робочої 
навчальної програми дисципліни може не викладатися на аудиторних 
заняттях, що передбачає її самостійне вивчення. До того ж, і той 
матеріал, що викладається в аудиторії, теж повинен бути закріпленим 
шляхом самостійної роботи студента. 

Згідно діючих навчальних планів викладання дисципліни 
здійснюється у VIII семестрі для студентів для напряму підготовки 
6.050502 «Інженерна механіка» за фахом спрямування „Технологія 
машинобудування” загальною кількістю годин 90 (2,5 кредити), в 
тому числі лекції – 24 години, практичні заняття – 12 годин, 
індивідуальна самостійна робота студента – 54 годин. По закінченню 
VIII семестру  передбачено іспит з дисципліни. 

Мета цих методичних рекомендацій полягає в наступному: 
- ознайомити студента з повним обсягом навчального матеріалу 

з дисципліни, який він повинен засвоїти, в тому числі і з тою 
частиною, яка повністю виноситься на самостійне вивчення;  

- навести необхідну навчальну літературу по кожній тематиці 
дисципліни; 

- надати методичні вказівки та контрольні питання для 
самоперевірки знань; 

- ознайомити студентів з заходами контролю засвоєння 
навчального матеріалу в умовах кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу. 
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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
1.1 Мета вивчення дисципліни 
 
Мета викладання дисципліни „Технологія обробки типових 

деталей та складання машин” - навчити фахівця розробляти 
технологічні процеси обробки типових деталей, їх використанню при 
виробництві деталей машинобудування та авіаційних двигунів з 
використанням високопродуктивного обладнання, засобів механізації 
та автоматизації, розробляти технологічні процеси складання машин із 
забезпеченням потрібної точності, прищепити практичні навички для 
самостійної роботи по складанню основних етапів технологічних 
процесів за допомогою практичних занять,  виробничої практики, а 
також у процесі повсякденної праці при виконанні курсових та 
дипломного проектів. 

 
1.2 Завдання вивчення дисципліни 
 
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати: 
- організаційно-методичні основи проектування технологічних 

процесів; 
- проектування технологічних процесів механічної обробки; 
- проектування технологічних процесів виготовлення деталей на 

основних металорізальних верстатах; 
- проектування технологічних процесів складання машин; 
- забезпечення  точності, якості та продуктивності при обробці 

деталей машинобудування та складанні машин при мінімальних 
витратах. 

 
1.3 Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно для 

вивчення дисципліни 
 
Для глибокого та всебічного розуміння технології обробки 

типових деталей та складання машин необхідно вивчення та знання 
таких дисциплін: 

- технологія конструкційних матеріалів; 
- основи технології машинобудування; 
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- взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; 
- теорія різання; 
- металорізальний інструмент; 
- металорізальні верстати; 
- охорона праці в галузі та техніка безпеки. 
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2 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
 

По кожній тематиці вказані години на лекційні заняття. Години 
на самостійну роботу студента при вивчені кожної теми надані у 
розділі 3 

 
2.1 Назва та зміст тем дисципліни, методичні вказівки до їх 

вивчення 
 
2.1.1 Загальні відомості про дисципліну, основні уявлення та 

визначення – 2 години 
Мета та завдання вивчення дисципліни. Зміст робочої програми. 

Необхідність впровадження технологічних процесів обробки типових 
деталей та складання машин на підприємствах. Роль дисципліни при 
організації випуску конкурентоспроможньої продукції. Основні 
уявлення та визначення. 

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на те, що машини служать 

для підвищення продуктивності праці. Крім того сучасне 
машинобудування – основа техніко-економічної незалежності 
держави. Необхідно підвищувати виробництво засобів механізації 
підіймально-транспортних, завантажно-розвантажних та складських 
робіт, а також засобів автоматизації для різних галузей промисловості. 
Значну увагу треба приділити технологічній підготовці виробництва. 
Один з основних принципів побудови технологічних процесів є 
принцип єдності технічних, економічних та організаційних задач. 
Технологічний процес, що проектується, повинен забезпечити 
виконання усіх вимог стосовно точності та якості виробів. Необхідно 
також розуміти технологічний характер різних типів виробництва.  

[1, с.5-26; 2, с.5-14; 7; 8].  
Питання для самоперевірки 

1. Об’єкти машинобудівного виробництва та їх елементи. 
2. Типи виробництв та їх характеристики. 
3. Виробничий та технологічний процеси та їх характеристики. 
4. Основні принципи організації виробничих процесів. 
5. Форми та методи організації технологічних процесів. 
6. Основні напрямки удосконалення виробничіх та 

технологічних процесів. 
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2.1.2 Організаційно-методичні основи проектування 
технологічних процесів – 4 години 

Розробка технологічних процесів – складова частина 
технологічної підготовки виробництва. Технологічний контроль 
конструкторської документації. Відпрацьовка конструкцій виробів на 
технологічність. Види технологічних процесів. Структура 
технологічних процесів. Техніко-економічні принципи та задачи 
технологічного проектування. Вихідні дані для розробки 
технологічних процесів. Стадії та послідовність розробки 
технологічних процесів. Особливості проектування технологічних 
процесів в різних типах виробництва. Порядок розробки, прийняття та 
передача в виробництво нових технологічних процесів.  

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на те, що вид 

технологічного процесу визначається кількістю виробів. Існує 
одиничний, уніфіцирований, типовий та груповий технологічні 
процеси. Робота по розробці технологічного процесу починається з 
контролю креслень. Технологічному контролю підлягає 
конструкторська документація на вироби основного та допоміжного 
виробництва. Основний фактор, що впливає на характер 
технологічного процесу є технологічність конструкції виробу та його 
складових частин. Потрібно знати структуру технологічних процесів. 
Основними вихідними даними є програма випуску, робочікреслення 
виробів, специфікації деталей по кожному виробу, технічні вимоги на 
виготовлення та здачу виробів. Слід звернути увагу на три стадії 
розробкитехнологічних процесів: технічне завдання, технічний 
проект, робочий проект. Особливості проектування технологічних 
процесів полягають у різних типах виробництва. Загальний порябок 
розробки, прийому та передачи в виробництво технологічних процесів 
визначається стандартом. Сторони, які приймають участь в розробці 
та реалізації технологічної документації, можуть виступати у ролі 
замовника, виконавця та споживача. 

[1, с. 292-319; 2, с.14-28; 3; 4; 11] 
Питання для самоперевірки 

1. Розробка технологічних процесів – складова частина 
технологічної підготовки виробництва. 

2. Технологічний контроль конструкторської документації. 
3. Відпрацьовка конструкцій виробів на технологічність.  
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4. Види технологічних процесів. 
5. Структура технологічних процесів. 
6. Техніко-економічні принципи та задачі технологічного 

проектування. 
7. Вихідні дані для розробки технологічних процесів. 
8. Стадії та послідовність розробки технологічних процесів.  
9. Особливості проектування технологічних процесів в різних 

типах виробництва.  
10. Порядок розробки, прийняття та передача в виробництво 

нових технологічних процесів.  
 
2.1.3 Проектування технологічних процесів механічної 

обробки – 2 години 
Аналіз технологічності конструкції деталі. Вибір методу 

отримання заготівки. Вибір технологічних баз. Вибір методів обробки. 
Розробка маршруту обробки деталі. Вибір схем обробки та уточнення 
структури операцій. Визначення припусків на обробку та розмірів 
заготівки. Розмірний аналіз технологічного процесу та визначення 
лінійних технологічних розмірів. Вибір технологічного обладнання. 
Вибір пристосувань. Вибір ріжучого та допоміжного інструменту. 
Вибір засобів технічного контролю. Вибір засобів механізації та 
автоматизації. Проектування схем наладок. Встановлення режимів 
обробки. Нормування операцій. Проектування типових технологічних 
процесів. Проектування технології групової обробки. Проектування 
технологічних процесів ремонту деталей.  

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на  теоретичні основи 

процесу формоутворення: механізм анодного розчинення, зняття 
металу в процесі електрохімічної обробки, пасивація обробляємої 
поверхні, вибір електроліту, гідродинамічні процеси у 
міжелектродному просторі, особливості електрохімічної обробки 
імпульсною напругою. Електохімічне формоутворення: копіювання 
електрода-інструмента на заготовці, міжелектродний простір, 
припуски на обробку. Технологічні показники електрохімічної 
обробки: точність, продуктивність, якість поверхонь. Проектування 
технологічних процесів: вихідна інформація для проектування, 
технологічність деталей при розмірній електрохімічній обробці, 
технологічні можливості, послідовність проектування технологічного 
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процесу,основні етапипобудови технологічних процесів. Конструкція 
та розрахунок електрода-інструмента: особливості проектування, 
матеріали, розрахунок та виготовлення. Обладнання для 
електрохімічної обробки: типова структура обладнання, джерела 
живлення, системи подачи електроліту, системи очищення 
електроліту від продуктів обробки, системи реголювання режимів 
обробки, види та компановка верстатів, розміщення обладнання. 
Типові технологічні процеси електрохімічної обробки. 

[2, с.28-105; 11, с. 79-88; 8; 9].  
Питання для самоперевірки 

1. Аналіз технологічності конструкції деталі.  
2. Вибір методу отримання заготівки.  
3. Вибір технологічних баз.  
4. Вибір методів обробки.  
5. Розробка маршруту обробки деталі.  
6. Вибір схем обробки та уточнення структури операцій.  
7. Визначення припусків на обробку та розмірів заготівки.  
8. Розмірний аналіз технологічного процесу та визначення 

лінійних технологічних розмірів.  
9. Вибір технологічного обладнання.  
10. Вибір пристосувань.  
11. Вибір ріжучого та допоміжного інструменту.  
12. Вибір засобів технічного контролю.  
13. Вибір засобів механізації та автоматизації.  
14. Проектування схем наладок.  
15. Встановлення режимів обробки.  
16. Нормування операцій.  
17. Проектування типових технологічних процесів.  
18. Проектування технології групової обробки.  
19. Проектування технологічних процесів ремонту деталей.  
 
2.1.4 Проектування технологічних процесів складання 

машин – 4 години 
Значення складальних процесів в машинобудуванні. Загальні 

відомості про складання та вихідні данні для проектування 
технологічного процесу. Вивчення службового призначення машини, 
аналіз технічних вимог та технологічний контрольробочих креслень. 
Вибір типу виробництва та встановлення організаційних форм 
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складання. Розмірний аналіз конструкції та уточнення методів 
досяжнення точності замикаючої ланки. Розробка послідовності та 
зміст операцій. Вибір засобів механізації та автоматизації складальних 
процесів. Нормування технологічного процесу складання. 
Особливості проектування технологічних процесів складання у 
автоматизованому виробництві. Проектування типових та групових 
технологічних процесів складання. 

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на фізичні основи 

ультразвукової обробки: ультразвукові коливання, волновірівняння, 
форма ультразвукових хвиль, типи хвиль, акустичні властивості 
середовища, ультразвукові поля в рідинах, ультразвукові коливаняя в 
технологічних процесах. Технологічні показники ультразвукової 
обробки: вплив технологічних та акустичних параметрівна розмірну 
обробку, точність,продуктивність, якість поверхонь,  якість та 
точність ультразвукового різання алмазним інструментом, його 
продуктивність. Технологічні процеси виготовлення деталей: розмірна 
ультразвукова обробка, ультразвукове різання, ультразвукова 
остаточна обробка. Послідовність проектування технологічних 
процесів при ультразвуковій обробці. Обладнання для ультразвукової 
обробки: компановка ультразвукового верстата, механічна частина 
верстата, акустичні прилади, механізми подачі, джерела живлення. 

[2, с.190-205; 3, с. 5-70; 4; 5; 11].  
Питання для самоперевірки 

1. Значення складальних процесів в машинобудуванні.  
2. Загальні відомості про складання та вихідні данні для 

проектування технологічного процесу.  
3. Вивчення службового призначення машини, аналіз технічних 

вимог та технологічний контроль робочих креслень.  
4. Вибір типу виробництва та встановлення організаційних 

форм складання.  
5. Розмірний аналіз конструкції та уточнення методів 

досяжнення точності замикаючої ланки.  
6. Розробка послідовності та зміст операцій.  
7. Вибір засобів механізації та автоматизації складальних 

процесів. 
8. Нормування технологічного процесу складання.  
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9. Особливості проектування технологічних процесів складання 
у автоматизованому виробництві. 

10. Проектування типових та групових технологічних процесів 
складання. 

 
2.1.5 Виготовлення станин та рам – 2 години 

Службове призначення станин та рам. Конструкційні види 
станин. Технічні вимоги на виготовлення станин. Заготовки для 
станин. Литі та зварені станини. Виготовлення литих заготівок станин. 
Виготовлення зварених заготівок станин. Технологічні бази при 
обробці станин. Типові технологічні процеси. 

Методичні вказівки 
[3, с. 71-131; 4, с. 74-128; 5].  

Питання для самоперевірки 
1. Службове призначення станин та рам.  
2. Конструкційні види станин.  
3. Технічні вимоги на виготовлення станин. 
4. Заготовки для станин. Литі та зварені станини.  
5. Виготовлення литих заготівок станин.  
6. Виготовлення зварених заготівок станин.  
7. Технологічні бази при обробці станин.  
8. Типові технологічні маршрути обробки станин. 
9. Розмітка станин. 
10. Чорнова та чистова обробка привалочних поверхонь і 

направляючих. 
11. Особливості обробки складових станин. 
12. Обробка кріпіжних отворів. 
13. Зміцнення та відділка направляючих. 
14. Контроль станин. 
2.1.6 Виготовлення корпусних деталей – 2 години 
Службове призначення корпусних деталей та їх класифікація. 

Технічні вимоги до корпусних деталей. Матеріал та засоби отримання 
корпусних деталей. Вибір технологічних баз та послідовність 
обробки. Розмітка корпусних даталей. Обробка зовнішніх поверхонь 
корпусних деталей. Засоби обробки коловних отворів. Обробка 
кріпижних та інших отворів. Засобі відділки основних 
отворів.Особливості побудови технологічних процесів обробки 
корпусних деталей у автоматизованому виробництві. Обладнання та 
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компановка гнучких виробничих систем. Контроль корпусних 
деталей. 

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на фізичні основи 

отриманнята використання лазерних джерел енергії: поліхроматичний 
світ та його використання для технологічноїмети, когерентне 
випромінювання, отримання когерентного випромінювання. 
Технологія лазерної обробки матеріалів: тнхнологічні особливості 
випромінювання лазера, різка та розмірна обробка. Обладнання для 
обробки матеріалів за допомогою лазера.  

[3, с. 132-209; 4, с. 132-251; 5].  
Питання для самоперевірки 

1. Службове призначення корпусних деталей та їх класифікація.  
2. Технічні вимоги до корпусних деталей.  
3. Матеріал та засоби отримання корпусних деталей.  
4. Вибір технологічних баз та послідовність обробки.  
5. Розмітка корпусних деталей.  
6. Обробка зовнішніх поверхонь корпусних деталей.  
7. Засоби обробки головних отворів.  
8. Обробка кріпильних та інших отворів.  
9. Засобі відділки основних отворів. 
10. Особливості побудови технологічних процесів обробки 

корпусних деталей у автоматизованому виробництві.  
11. Обладнання та компоновка гнучких виробничих систем.  
12. Контроль корпусних деталей.  
 
2.1.7 Виготовлення валів та фланців – 2 години 
Матеріали та засоби отримання заготівок для ступінчатих валів. 

Технологічний процес обробки. Обробка шліців та шпоночних пазів 
на валах. Виготовлення ступінчатих валів на автоматичних лініях. 
Службове призначення та технічні вимоги до шпинделів. Матеріали та 
засоби отримання заготівок для шпинделів. Технологічний процес 
обробки шпинделів. Термічна обробка. Обробка поверхонь шпинделів 
після термічної обробки. Відділочні операції зовнішніх та внутрішніх 
поверхонь шпинделів. Особливості обробки шпинделівпрецизіонних 
верстатів. Балансування шпинделів. Контроль шпинделів. Службове 
призначення ходових гвинтів. Матеріали для ходових гвинтів. 
Технологічний процесвиготовлення ходових гвинтів. Особливості 
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виготовлення довгих ходових гвинтів. Службове призначення фланців 
та технічні вимоги до них. Технологічний процес обробки фланців. 

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на основні фізичні 

характеристикита властивості плазми. Технологія плазмової обробки. 
Обладнання для плазмової обробки. Електровибухова обробка. Фізика 
процесу: формоутворення під впливом електричного розряду в рідині. 
Технологія електровибухової обробки. Обладнання. Розрахунок 
режимів електровибухової обробки для типових процесів. 

[3, с. 210-299; 4, с. 252-330; 5].  
Питання для самоперевірки 

   1. Матеріали та засоби отримання заготівок для ступінчатих 
валів.            

2. Технологічний процес обробки.  
3. Обробка шліців та шпоночних пазів на валах.  
4. Виготовлення ступінчатих валів на автоматичних лініях.  
5. Службове призначення та технічні вимоги до шпинделів.  
6. Матеріали та засоби отримання заготівок для шпинделів.  
7. Технологічний процес обробки шпинделів.  
8. Термічна обробка. Обробка поверхонь шпинделів після 

термічної обробки.  
9. Відділочні операції зовнішніх та внутрішніх поверхонь 

шпинделів.   
10. Особливості обробки шпинделівпрецизіонних верстатів.  
11. Балансування шпинделів. Контроль шпинделів.  
12. Службове призначення ходових гвинтів.  
13. Матеріали для ходових гвинтів.  
14. Технологічний процес виготовлення ходових гвинтів.  
15. Особливості виготовлення довгих ходових гвинтів.  
16. Службове призначення фланців та технічні вимоги до них.   
17. Технологічний процес обробки фланців. 

 
2.1.8 Виготовлення деталей зубчатих передач – 6 годин 

 
Виготовлення циліндрічних зубчатих колес: службове 

призначення зубчатих коліс; типові конструкції зубчатих коліс; 
матеріали та термічна обробка зубчатих колес; характеристика 
заготівок, обгрунтування по їх вибору; вибір баз та технологічний 



 15

маршрут обробки зубчатих коліс; вибір обладнання для виконання 
окремих операцій; технологічне оснащення; контроль зубчатих колес. 
Виготовлення конічних зубчатих колес: службове призначення, 
технічні вимоги, матеріал та конструктивне виконвння; технологічний 
процес обробки конічних колес; методи нарізання конічних зубчатих 
колес; контроль конічних зубчатих колес. Виготовлення черв’ячних 
передач: службове призначення та технічні вимоги; конструктивні 
види та матеріал; технологія виготовлення черв’яків та черв’ячних 
коліс; методи нарізання черв’яків та черв’ячних коліс; контроль 
черв’ячних пар. 

Методичні вказівки 
При розгляді цієї теми звернути увагу на фізику 

магнітоімпульсного формоутворення. Основні відомості про 
технологічний процес. Обладнання. Комбіновані методи обробки. 
Основні свідомості про методи: анодно-абразивнаобробка, 
електроерозійно-хімічна обробка. Технологічні показники: точність, 
продуктивність,якістьповерхонь. Проектування 
технологічнихпроцесів: технологічні можливості, режими обробки. 
Особливості проектування та розрахунок інструментів: конструкція, 
знос та профілювання. Обладнання: анодноабразивні верстати, 
верстати для електроерозіонно-хімічної обробки. 

[3, с. 300-365; 4, с. 331-416; 5].  
 

Питання для самоперевірки 
1. Виготовлення циліндрічних зубчатих колес. 
2. Службове призначення зубчатих коліс.  
3. Типові конструкції зубчатих коліс.  
4. Матеріали та термічна обробка зубчатих колес.  
5. Характеристика заготівок, обгрунтування по їх вибору.  
6. Вибір баз та технологічний маршрут обробки зубчатих коліс.  
7. Вибір обладнання для виконання окремих операцій.  
8. Технологічне оснащення. Контроль зубчатих колес.  
9. Виготовлення конічних зубчатих колес.  
10. Службове призначення, технічні вимоги.  
11. Матеріал та конструктивне виконання.  
12. Технологічний процес обробки конічних колес.  
13. Методи нарізання конічних зубчатих колес.  
14. Контроль конічних зубчатих колес.  
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15. Виготовлення черв’ячних передач.  
16. Службове призначення та технічні вимоги.  
17. Конструктивні види та матеріал.  
18. Технологія виготовлення черв’яків та черв’ячних коліс.  
19. Методи нарізання черв’яків та черв’ячних коліс.  
20.  Контроль черв’ячних пар. 
 
2.2 Перелік практичних занять та їх тривалість 
 
2.2.1 Практична робота №1  
Визначення початкових параметрів складальної одиниці – 2 

години. 
Мета роботи: 
- описати конструкцію і призначення складального вузла;  
- провести діагностику вузла;  
- провести аналіз технологічності вузла; 
- вибрати тип виробництва;  
- вибрати форму організації складальних робіт.  

 
2.2.2 Практична робота №2 
Визначення технологічних параметрів складання – 2 години. 
Мета роботи: 
- розробити і нормувати технологічний процес складання; 
- вибрати метод забезпечення заданої точності при складанні; 
- розрахувати розмірний ланцюг. 
 
2.2.3 Практична робота №3 
 Визначення початкових параметрів виготовлення деталі– 2 

години. 
Мета роботи: 
- вивчення службового призначення деталі; 
- вивчення типу виробництва виготовлення деталі; 
- вибір методу отримання заготовки. 
 
2.2.4 Практична робота №4 
Складання планів обробки елементарних поверхонь деталі – 

2 години. 
Мета роботи: 
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- скласти план обробки елементарних поверхонь деталі. 
 
2.2.5 Практична робота №5 
Призначення операційних припусків та розрахунок 

виконавчих розмірів – 2 години 
Мета роботи: 
- призначити операційні припуски та розрахувати виконавчі 

розміри. 
2.2.6 Практична робота №6 
Встановлення режимів та визначення норм часу обробки - 2 

години 
Мета роботи: 
- встановити етапи визначення режимів різання; 
- нормувати операції механічної обробки. 
 
2.2.7 Практична робота №7 
Визначення технологічного оснащення – 2 години 
Мета роботи: 
- вивчити класифікацію пристосувань; 
- розглянути порядок проектування пристосувань; 
- розрахувати економічну ефективність. 
 
2.2.8 Практична робота №8 
Визначення послідовності складання та розрахунок 

розмірних ланцюгів – 2 години 
Мета роботи: 
- вивчити креслення складальної одиниці та креслення 

графічного зображення до розрахунку розмірного ланцюга; 
- виконати технологічну схему складання;  
- виконати креслення графічного зображення технологічного 

процесу складання вузла. 
 
2.2.9 Практична робота №9 
Визначення особливостей креслення – 2 години 
Мета роботи: 
- визначити особливості креслення деталі; 
-  визначити особливості креслення заготовки. 
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2.2.10 Практична робота №10 
Визначення технічних вимог до деталей та складальних 

одиниць –  2 години 
Мета роботи: 
- визначити графічне зображення маршруту обробки заготовки; 
- визначення складального креслення пристосування. 
 
2.2.11 Практична робота №11 
Визначення складу технологічної документації – 2 години 
Мета роботи: 
- розібрати технологічну документацію на технологічний процес 

складання (розбирання); 
- розглянути технологічні карти на технологічемй процес 

механічної обробки деталей. 
 
2.2.12 Практична робота №12 
Виявлення вимог до оформлення окремих позицій 

технологічної документації – 2 години 
Мета роботи: 
- вивчення вимог до оформлення титульної сторінки; 
- вивчення вимог до складання реферату; 
- оформлення змісту; 
- вивчення переліку умовних позначень, символів, одиниць, 

скорочень і термінів; 
- виявити вимоги до основної частини звіту; 
- виявити вимоги до оформлення переліку посилань; 
- виявити вимоги до викладення додатків. 
 

Методичні вказівки 
 
При підготовці до проведення практичних робіт слід 

користуватись навчальними посібниками [14,15], а також звернутись 
до відповідних розділів робочої програми. 

 
2.3 Контрольні питання 
 
При підготовці до поточного та остаточного контролю знань – 

заліку з дисципліни студент може перевірити свою готовність, 
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відповідаючи на нижченаведені питання, які охоплюють вузлові 
положення дисципліни „Технологія обробки типових деталей та 
складання машин” 

1. Об’єкти машинобудівного виробництва та їх елементи. 
2. Типи виробництв та їх характеристики. 
3. Виробничий та технологічний процеси та їх характеристики. 
4. Основні принципи організації виробничих процесів. 
5. Форми та методи організації технологічних процесів. 
6. Основні напрямки удосконалення виробничіх та 

технологічних процесів. 
7. Розробка технологічних процесів – складова частина 

технологічної підготовки виробництва. 
8. Технологічний контроль конструкторської документації. 
9. Відпрацьовка конструкцій виробів на технологічність.  
10. Види технологічних процесів.  
11. Структура технологічних процесів. 
12. Техніко-економічні принципи та задачі технологічного 

проектування. 
13. Вихідні дані для розробки технологічних процесів. 
14. Стадії та послідовність розробки технологічних процесів.  
15. Особливості проектування технологічних процесів в різних 

типах виробництва.  
16. Порядок розробки, прийняття та передача в виробництво 

нових технологічних процесів.  
17. Аналіз технологічності конструкції деталі.  
18. Вибір методу отримання заготівки.  
19. Вибір технологічних баз.  
20. Вибір методів обробки.  
21. Розробка маршруту обробки деталі.  
22. Вибір схем обробки та уточнення структури операцій.  
23. Визначення припусків на обробку та розмірів заготівки.  
24. Розмірний аналіз технологічного процесу та визначення 

лінійних технологічних розмірів.  
25. Вибір технологічного обладнання.  
26. Вибір пристосувань.  
27. Вибір ріжучого та допоміжного інструменту.  
28. Вибір засобів технічного контролю.  
29. Вибір засобів механізації та автоматизації.  
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30. Проектування схем наладок.  
31. Встановлення режимів обробки.  
32. Нормування операцій.  
33. Проектування типових технологічних процесів.  
34. Проектування технології групової обробки.  
35. Проектування технологічних процесів ремонту деталей. 
36. Значення складальних процесів в машинобудуванні.  
37. Загальні відомості про складання та вихідні данні для 

проектування технологічного процесу.  
38. Вивчення службового призначення машини, аналіз 

технічних вимог та технологічний контроль робочих креслень.  
39. Вибір типу виробництва та встановлення організаційних 

форм складання.  
40. Розмірний аналіз конструкції та уточнення методів 

досяжнення точності замикаючої ланки.  
41. Розробка послідовності та зміст операцій.  
42. Вибір засобів механізації та автоматизації складальних 

процесів. 
43. Нормування технологічного процесу складання.  
44. Особливості проектування технологічних процесів 

складання у автоматизованому виробництві.  
45. Проектування типових та групових технологічних процесів 

складання.    
46. Службове призначення станин та рам.  
47. Конструкційні види станин.  
48. Технічні вимоги на виготовлення станин. 
49. Заготовки для станин. Литі та зварені станини.  
50. Виготовлення литих заготівок станин.  
51. Виготовлення зварених заготівок станин.  
52. Технологічні бази при обробці станин.  
53. Типові технологічні маршрути обробки станин. 
54. Розмітка станин. 
55. Чорнова та чистова обробка привалочних поверхонь і 

направляючих. 
56. Особливості обробки складових станин. 
57. Обробка кріпіжних отворів. 
58. Зміцнення та відділка направляючих. 
59. Контроль станин. 
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60. Службове призначення корпусних деталей та їх 
класифікація.  

61. Технічні вимоги до корпусних деталей.  
62. Матеріал та засоби отримання корпусних деталей.  
63. Вибір технологічних баз та послідовність обробки.  
64. Розмітка корпусних деталей.  
65. Обробка зовнішніх поверхонь корпусних деталей.  
66. Засоби обробки головних отворів.  
67. Обробка кріпильних та інших отворів.  
68. Засобі відділки основних отворів. 
69. Особливості побудови технологічних процесів обробки 

корпусних деталей у автоматизованому виробництві.  
70. Обладнання та компоновка гнучких виробничих систем.  
71. Контроль корпусних деталей.  
72. Матеріали та засоби отримання заготівок для ступінчатих 

валів. 
73. Технологічний процес обробки.  
74. Обробка шліців та шпоночних пазів на валах.  
75. Виготовлення ступінчатих валів на автоматичних лініях.  
76. Службове призначення та технічні вимоги до шпинделів.  
77. Матеріали та засоби отримання заготівок для шпинделів.  
78. Технологічний процес обробки шпинделів.  
79. Термічна обробка. Обробка поверхонь шпинделів після 

термічної обробки.  
80. Відділочні операції зовнішніх та внутрішніх поверхонь 

шпинделів.   
81. Особливості обробки шпинделівпрецизіонних верстатів.  
82. Балансування шпинделів. Контроль шпинделів.  
83. Службове призначення ходових гвинтів.  
84. Матеріали для ходових гвинтів.  
85. Технологічний процес виготовлення ходових гвинтів.  
86. Особливості виготовлення довгих ходових гвинтів.  
87. Службове призначення фланців та технічні вимоги до них.   
88. Технологічний процес обробки фланців. 
89. Виготовлення циліндрічних зубчатих колес. 
90. Службове призначення зубчатих коліс.  
91. Типові конструкції зубчатих коліс.  
92. Матеріали та термічна обробка зубчатих колес.  
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93. Характеристика заготівок, обгрунтування по їх вибору.  
94. Вибір баз та технологічний маршрут обробки зубчатих коліс.  
95. Вибір обладнання для виконання окремих операцій.  
96. Технологічне оснащення. Контроль зубчатих колес.  
97. Виготовлення конічних зубчатих колес.  
98. Службове призначення, технічні вимоги.  
99. Матеріал та конструктивне виконання.  
100. Технологічний процес обробки конічних колес.  
101. Методи нарізання конічних зубчатих колес.  
102. Контроль конічних зубчатих колес.  
103. Виготовлення черв’ячних передач.  
104. Службове призначення та технічні вимоги.  
105. Конструктивні види та матеріал.  
106. Технологія виготовлення черв’яків та черв’ячних коліс.  
107. Методи нарізання черв’яків та черв’ячних коліс.  
108.  Контроль черв’ячних пар. 
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3 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ З ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

На підставі робочої програми дисципліни та вимог кредитно-
модульної системи організації навчального процесу кафедра 
розробляє контрольні заходи з перевірки якості засвоєння студентом 
навчального матеріалу дисципліни. 

Контрольні заходи з дисципліни „Технологія обробки типових 
деталей та складання машин” передбачають наступні кваліфікаційні 
завдання: 

- опитування за окремими темами лекційного курсу; 
- виконання та захист звітів лабораторних робіт; 
- складання іспиту для спеціальності 8.090202 „Технологія 

машинобудування” у VIIІ семестрі. 
Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів, на які 

підрозділяється робоча програма дисципліни, надані у таблиці 3.1. 
Для закріплення поточних знань на протязі семестру, до 

проведення підсумкового модульного контролю, проводяться 
контрольні заходи (письмове опитування студентів за матеріалами 
лекцій, що були прочитані), на підставі яких студент отримує загальну 
оцінку. Слід зазначити, що всі плануємі заходи повині бути складені 
позитивно. Негативна оцінка з будь якого контрольного заходу 
свідчить про незасвоєння студентом навчального матеріалу. 

Студент, який одержав за результатами модульного контролю 
позитивні оцінки, виконав всі завдання, що передбачені робочим 
навчальним планом дисципліни, допускається до іспиту.  

Студент, який отримав на модульному контролі незадовільну 
оцінку або не зявився на нього, має можливість повторного складання 
протягом одного-двох тижнів.  
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Таблиця 3.1 – Склад, обсяг і термін виконання змістового 
модулю для студентів, що навчаються для напрямом підготовки 
6.050502 «Інженерна механіка» за фахом спрямування „Технологія 
машинобудування” 

Бл
ок

и 
зм

іс
то

ви
х 
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од
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ів

 

Короткий зміст модулю 

Розподіл 
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Блоки змістового модулю, що виносяться на 1-ий модульний контроль 

1 Загальні відомості про дисципліну, основні 
уявлення та визначення 2 - 

 2 4 0,11 

2 Організаційно-методичні основи 
проектування технологічних процесів 4 3,4/4 6 14 0,39 

3 Проектування технологічних процесів 
механічної обробки 2 5,6/2 10 14 0,39 

4 Проектування технологічних процесів 
складання машин 4 1,2/4 10 18 0,5 

Разом за підсумковий модуль, годин 12 10 28 50 1,39 
Термін проведення 1-го підсумкового модульного контролю- 8 ий тиждень 

семестру 
Блоки змістового модулю, що виносяться на 2-ий модульний контроль 

5 Виготовлення станин та рам 2 7/2 
 4 8 0,22 

6 Виготовлення корпусних деталей 2 - 6 8 0,22 

7 Виготовлення валів та фланців 2 - 6 8 0,22 

8 Виготовлення деталей зубчатих передач 6  
- 10 16 0,45 

Разом за підсумковий модуль, годин 12 2 26 40 1,11 
Термін проведення 2-го підсумкового модульного контролю- 17 ий тиждень 

семестру 
Примітка. *Позначення у таблиці 3.1: СРС – самостійна робота 

студента 
 



 25

4 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Надається частковий перелік навчальної та довідникової 

літератури, що рекомендується при вивченні дисципліни „Технологія 
обробки типових деталей та складання машин”. Слід мати на увазі, що 
джерела, які можуть бути використані, не обмежуються тільки цим 
переліком. 

 
4.1 Основна література 
 
1. Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник для 

машиностроительных вузов по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструмент». – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. – 496 с., ил.  

2. Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в 
машиностроении. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 255 с. 

3. Технология машиностроения (специальная часть). М., 
«Машиностроение», 1973, 448 с. 

4. Технология машиностроения (специальная часть): Учебник 
для машиностроительных специальностей вузов / А.А. Гусев, Е.Р. 
Ковальчук, И.М. Колесов и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 480 с.: 
ил. 

5. Картавов С.А. Технология машиностроения (специальная 
часть).– Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 272 с. 

6.  Справочник технолога машиностроителя. Том 1 ( под 
редакцией Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.М.).М.: Машиностроение, 
1985, 656 с. 

7. Справочник технолога машиностроителя. Том 2 ( под 
редакцией Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.М.). М.: Машиностроение, 
1985, 692 с. 

8. Егоров М.Е., Дементьев В.И., Дмитриев В.Л. Техология 
машиностроения. М.: Высшая школа,  1976. – 534 с. 

9. Касилова А.Г., Мещеряков Р.М., Калинин М.А., Точность 
обработки, заготовки и припуски в машиностроении. М.: 
Машиностроение, 1976. 224 с. 

10. Ковшов А.Н. Техология машиностроения: Учебник для 
студентов машиностроительных специальностей вузов. – М.: 
Машиностроение, 1987. – 320 с.: ил. 
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11. Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и 

механизмов – 5-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 1980. – 592 с., ил. 
 
4.2 Додаткова література 
 
12.  Кован В.М. и др. ( под редакцией Корсакова В.С.) Основи 

технологии машиностроения. М .: Машиностроение, 1977. – 416 с. 
13. Богуслаев В.А., Цыпак В.И., Яценко В.К. Основы 

Технологии машиностроения, Учебное пособие для студентов 
машиностроительных специальностей высших учебных заведений. – 
Запорожье, изд-во ОАО «Мотор Сич». – 2003. – 336 с. 

 
4.3 Навчально-методична література 
 
14. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 

“Технологія обробки типових деталей та складання машин”. Частина 1 
для студентів спеціальності 7.090202 "Технологія машинобудування" 
всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, Н.В.Гончар, 
Є.В.Вишнепольський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 45 с. 

15. Методичні вказівки до практичних робіт  з курсу 
"Технологія обробки типових деталей та складання машин”. Частина 2 
для студентів спеціальності 7.090202 "Технологія машинобудування" 
всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, Н.В.Гончар, Є.В. 
Вишнепольський –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 52 с. 

 
 

 


