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ВСТУП 
Дисципліна «Технологічні основи машинобудування» складена на основі 

освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів за спеціальністю «Галузеве машинобудування». 

Предмет навчальної дисципліни «Технологічні основи 
машинобудування» охоплює питання організації машинобудівного 
виробництва, знайомить студентів із сутністю і змістом технологічних процесів 
виготовлення деталей, складання вузлів і машин, принципами їх (технологічних 
процесів) проектування.  

Курс “Технологічні основи машинобудування” є базовим курсом 
підготовки бакалаврів і його викладання здійснюється після освоєння 
студентами загально освітніх фундаментальних дисциплін як: “Нарисна 
геометрія”, “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство’’, 
“Теоретична механіка”, “Деталі машин”, “Теорія механізмів і машин”, 
“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” та є конче 
необхідним для формування технічної обізнаності і кваліфікації бакалавра. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 

Змістовий модуль 1. Основи технології машинобудування 

Тема 1.1 Виробничий і технологічний процеси у машинобудуванні 

 
Лекція 1. Передмова. Основні поняття, положення і визначення. Об'єкти 

машинобудівного виробництва і їх елементи. Виробничий процес, його 
складові частини і етапи, засоби виробництва і оснащення. Виробничий склад 
машинобудівного підприємства. Технологічний процес у машинобудуванні, 
його складові частини і структура. Форми організації і напрямки 
удосконалення. Виробнича програма, її сенс і значення. Типи виробництв і їх 
організаційно-технологічні характеристики. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Які складові частини машинобудівного виробу ви можете назвати?  
2. Чим відрізняється технологічний процес від виробничого процесу?  
3. Що входить до складу технологічного оснащення?  
4. Які ви знаєте пристрої для метало різальних верстатів? 
5. За яким принципом формується технологічна операція?  
6. В чому різниця між технологічним переходом, робочим ходом і 

допоміжним переходом?  
7. В чому різниця між програмою випуску виробів і об'ємом випуску 

виробів?  
8. Чим відрізняється такт випуску від ритму випуску?  
9. Які бувають типи виробництва і в чому їх відмінність?   
10. В чому ви бачите різницю між формами і методами організації 

виробничого процесу? 
 
Лекція 2. Види і методи обробки деталей у машинобудуванні. Фактори, 

які впливають на характер технологічних процесів. Види і методи 
формоутворення при виробництві заготовок. Основи механічної обробки 
деталей. Види, типи і групи метало ріжучого обладнання. Основні типи 
нормалізованого ріжучого інструменту. Інструментальні матеріали. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Які фактори впливають на характер технологічних процесів у 
машинобудуванні? 

2. Які існують види і методи формоутворення при виготовленні деталей? 
3. Обробка деталей різанням, основні поняття і визначення. 
4. Методи обробки деталей без зняття стружки. 
5. Головний рух різання і рух подачі. 
6. Основні види обробки матеріалів різанням. 
7. Види, типи і групи метало різального обладнання. Класифікація. 
8. Основні типи нормалізованого різального інструменту. 
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9. Інструментальні матеріали. 
10. Абразивний різальний інструмент. 
 
Лекція 3. Виробництво і вибір заготовок. Історія і перспективи 

виробництва заготовок. Класифікація заготовок: відливки, поковки, штамповки, 
прокат, порошкові і складані заготовки. Матеріали для заготовок і вимоги до 
них. Вибір способу виробництва заготовок, їх попередня обробка. Припуски на 
обробку деталей машин. Техніко-економічне значення припусків, фактори, які 
впливають на величину припусків. Визначення величини припусків для різних 
видів і методів обробки. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Що називається припуском? Проміжний припуск, загальний припуск, 
напуск – визначення; 

2. Технологічні властивості матеріалу заготовки; 
3. Основне призначення і тенденція у розвитку заготівельного 

виробництва; 
4. Які ви знаєте види і способи виробництва заготовок?; 
5. Основні принципи вибору способу отримання заготовок; 
6. Фактори, що визначають вибір способу отримання заготовок; 
7. Необхідна точність геометричних форм і розмірів заготовок; 
8. Методика вибору способу отримання заготовок; 
9. Вимоги до заготовок з точки зору подальшої обробки; 
10. Вплив точності і якості поверхневого шару заготовки на структуру її 

механічній обробки. 

Тема 1.2. Технологічне забезпечення якості обробки деталей 

 
Лекція 4. Поняття про точність, економічна і досяжна точність. 

Класифікація поверхонь деталей, параметри їх якості і методи досягнення. 
Розміри, відхилення розмірів, допуски, квалітети точності. Відхилення форми і 
розташування поверхонь. Якість поверхонь деталей машин після механічної 
обробки і її значення. Критерії і класифікація шорсткості поверхонь. Способи 
оцінки шорсткості поверхонь. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Трудомісткість і собівартість обробки деталей, досяжна і економічна 
точність. 

2. Класифікація поверхонь деталей. Параметри поверхонь.  
3. Точність розмірів. Номінальний і дійсний розміри. Що називається 

допуском розміру? Квалітети допусків 
4. Чим характеризується квалітет точності розміру, як визначити 

величину допуску розміру деталі?  
5. Чим відрізняються погрішності розмірів і форми деталі? 
6. Чим відрізняються макрогеометрія і мікрогеометрія поверхонь? 
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7. Від яких факторів залежить якість обробки поверхонь? 
8. Чому і як якість поверхонь впливає на експлуатаційні властивості 

деталей?  
9. Які основні критерії шорсткості поверхонь?  
10. Які способи оцінки шорсткості поверхонь ви знаєте? 
 
Лекція 5. Основні фактори які впливають на точність механічної обробки 

деталей. Геометричні неточності верстатів. Неточність інструменту і його 
зношування. Погрішності установки деталі при обробці. Неточності 
встановлення інструменту і налагодження верстату. Пружні деформації 
технологічної системи. Теплові деформації в процесі обробки.  

 
Питання для самоперевірки: 

1. Що означає жорсткість технологічної системи? Якими методами 
визначається жорсткість верстатів? 

2. Який механізм впливу жорсткості ТС на точність обробки? 
3. Як зменшити погрішність форми валу при обробці? 
4. Що таке розмірний знос інструменту? Які існують критерії зносу? 
5. Як зменшити вплив розмірного зносу інструменту на точність обробки? 

Як виглядає типова крива розмірного зносу? 
6. З якої причини з'являються температурні деформації ТС? 
7. Як змінюються температурні деформації різця залежно від часу 

роботи? 
8. Як зменшити погрішність обробки, що визвано температурними 

деформаціями? 
9. Які основні причини появи вібрацій в ТС? 
10. Від яких чинників залежить вібростійкість ТС, як підвищити 

вібростійкість ТС? 
 
Лекція 6. Базування і бази у машинобудуванні. Поверхні і бази деталі при 

обробці. Принципи постійності і суміщення баз, правило шести точок. Способи 
установки і  закріплення деталей при їх обробці, опори, установочні та затискні 
устрої. Рекомендації по вибору баз. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Що називається базуванням, які завдання вирішуються за допомогою 
теорії базування? Поясніть правило шести точок. 

2. Дайте визначення бази, опорної точки. Що таке схема базування, 
комплект баз? 

3. Дайте визначення установочної, направляючої і опорної бази. Як 
розділяються бази за призначенням? 

4. У якій послідовності вирішується завдання по виявленню схеми 
базування? 

5. Як розділяються бази по мірах свободи, що позбавляються і по 
характеру прояви? 
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6. У чому полягає відмінність основних конструкторських баз від 
допоміжних? 

7. Назвіть типові комплекти баз. Що таке явна і скрита (прихована) бази? 
8. Розкрийте поняття конструкторської, технологічної і вимірювальної 

баз. 
9. В чому різниця між принципами поєднання баз і єдності баз? 
10. В чому різниця між подвійною направляючою і подвійною опорною 

базами? 
 
Лекція 7. Методи забезпечення якості. Сучасні технології забезпечення 

якості виробів термічна, термомеханічна, хіміко-термічна, гальванічна, 
електроіскрова, електрофізична, електрохімічна, плазмова і лазерна обробка, 
нанесення покриттів, наплавлення твердих сплавів, методи пластичного 
деформування 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть основні способи підвищення експлуатаційних характеристик 
деталей машин.  

2. У чому сутність поверхнево-пластичного деформування? 
3. Для чого призначені термічна і термомеханічна обробка деталей? 
4. Яке призначення видів термічної обробки: відпалювання, нормалізації, 

гартування, гартування холодом, ізотермічного, поверхневого, індукційного 
гартування? 

5. Для яких цілей проводять низький відпуск? 
6. Які завдання середнього і високого відпуску? 
7. Яке призначення методів старіння заготовок? 
8. Для чого призначені методи електрохімічної, електрофізичної, 

електромеханічної і анодно-механічної обробки деталей? 
9. В яких випадках використовують методі хіміко-механічної і 

ультразвукової обробки деталей? 
10. Які ви знаєте методи хіміко-термічної обробки поверхонь? 
 
Лекція 8. Технологічність конструкції виробів. Показники якості. 

Технологічність конструкції виробу і його деталей. Види  технологічності, 
показники ремонтопридатності. Оцінка і показники технологічності. Аналіз і 
відпрацювання конструкції виробу на технологічність, технологічність 
заготівельних операцій і механічної обробки.    

 
Питання для самоперевірки: 

1. Визначення технологічності конструкції (ТК) виробу. 
2. Основні показники ТК: трудомісткість, матеріаломісткість і 

енергоємність. 
3. Оцінка рівня технологічності конструкцій машин. 
4. Наведіть приклади нетехнологічних і технологічних конструкцій 

деталей машин. 
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5. Основні показники технологічності конструкції деталей машин. 
6. Основні показники виробничої технологічності машин. 
7. Критерії оцінки технологічності машин. 
8. Визначення рівня стандартизації та уніфікації машин. 
9. Що в себе включає надійність виробів машинобудування? 
 

Змістовний модуль ІІ. Основи проектування технологічних процесів 

Тема 2.1. Технологія обробки типових деталей 

 
Лекція 9. Технологія обробки поверхонь тіл обертання, класифікація 

деталей обертання, вибір заготовок. Види, способи і схеми обточування і 
розточування, наладки, обладнання і оснащення. Шліфування, типи і методи. 
Притирання, полірування, суперфініш, зміцнюючи чистова обробка. Точність і 
якість обробки. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Які типові поверхні згідно класифікатору ви можете назвати? 
2. Які особливості закріплення деталей при чорновій і чистовій обробці? 
3. Які фактори впливають на точність обробки валів? 
4. Які інструменти використовуються для обробки циліндричних 

поверхонь? 
5. Назвіть основні відмінності токарної обробки від фрезерної. 
6. Як визначають глибину різання при шліфуванні? 
7. В чім полягають основні особливості суперфінішу? 
8. Яка технологічна оснастка використовується на круглошліфувальних 

верстатах? 
9. Які погрішності можливі при круглім шліфуванні і способи їх 

усунення? 
10. Які ви знаєте методи забезпечення якості поверхонь валів? 
 
Лекція 10. Обробка корпусних деталей. Методи обробки плоских і 

фасонних поверхонь, стругання, довбання, схеми фрезерування і протягування. 
Обробка отворів лезовим інструментом, нормалізований і спеціальний 
інструмент. Обробка абразивним інструментом, схеми шліфування, 
хонінгування і доводки отворів. Обробка отворів без зняття стружки. 
Нормування, технологічність, точність і якість обробки. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Які типові поверхні корпусних деталей ви можете назвати? 
2. Які особливості базування і закріплення корпусних деталей? 
3. Які інструменти використовуються для обробки поверхонь корпусних 

деталей? 
4. Які існують схеми обробки глухих і наскрізних отворів? 
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5. Які ви знаєте типи свердел, і їх особливості? 
6. Призначення і конструкція зенкера, зенківки, цековки. 
7. У чому полягають особливості виконання точних отворів? 
8. Які ви знаєте види внутрішнього шліфування? 
9. Сутність хонінгування циліндричного отвору, конструкція хона 
10. Які ви знаєте методи обробки отворів без зняття стружки? 
 
Лекція 11. Обробка зубчатих коліс і різьбових поверхонь. Види різьб і 

способи їх виготовлення. Нарізання зовнішніх і внутрішніх різьб, 
різьбонарізний інструмент. Методи обробки фасонних поверхонь. Нарізання і 
обкатування зубчастих коліс. Обробка шпонкових канавок і шліців. 

Питання для самоперевірки: 
1. Які існують типи зубчастих коліс? 
2.Що ви знаєте про методи отримання заготовок коліс? 
3. Які зуборізні інструменти є найбільш поширені? 
4. Які матеріали використовують для зуборізних інструментів? 
5. Що ви знаєте про дискові і пальцеві модульні фрези? 
6. Гребінки і черв'ячні фрези. Конструкції і використання. 
7. Методи копіювання і обкатки. Вибір швидкості різання і подачі 
8. Нарізування косозубих коліс. 
9. Нарізування коліс внутрішнього зачеплення. 
10. Нарізування шевронних зубчастих коліс. 
 

Тема 2.2 Технологічна підготовка і організація виробництва 

 
Лекція 12. Основи технічного нормування, поняття технічної норми і її 

визначення. Структура норми часу на обробку, методи і порядок розрахунку 
норми часу по елементам, визначення кваліфікації роботи. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. На виконання яких робіт затрачується основний технологічний час?  
2. На виконання яких робіт затрачається допоміжний час?  
3. На виконання яких робіт затрачається підготовчо-заключний час?  
4. Що входить до складу оперативного часу?  
5. Запишіть рівняння штучного часу.  
6. Чим штучний час відрізняється від штучно-калькуляційного часу?  
7. Що називається технічно обґрунтованою нормою часу? Яка структура 

технічно обґрунтованої норми часу?  
8. Як проводять нормування токарної (фрезерної, шліфувальної) операції? 
9. Коли застосовуються норма часу й норма виробітки? 
10. Із чого складаються витрати на заробітну плату на одиницю 

продукції? 
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Лекція 13. Технологічна підготовка виробництва, вихідні дані для 
проектування, види технологічних процесів (ТП). Стадії і етапи технологічного 
проектування, розрахунок такту, темпу, вибір типу виробництва, склад 
проектної документації. Типізація технологічних процесів і групові 
налагодження, сутність і сфери використання уніфікованих ТП. Проектування 
типових ТП, основні етапи їх розробки. 

Лекція 14. Проектування технологічних процесів. Встановлення плану і 
методів обробки. Вибір маршрутів обробки поверхонь (МОП) і деталей (МОД), 
обладнання, оснащення, ріжучого і вимірювального інструмента, режимів 
різання. Вибір засобів механізації. Типізація технологічних процесів і групові 
налагодження, сутність і сфери використання уніфікованих ТП. Проектування 
типових і групових ТП, основні етапи їх розробки. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Які основні вимоги до розробки технологічних процесів? 
2. Вихідна інформація для розробки технологічних процесів. 
3. Порядок (послідовність) розробки технологічного процесу. 

Проектування технологічних процесів для різних видів виробництва 
(маршрутна, розгорнута і операційна технологія). 

4. Види технологічних процесів (одиничний, груповий, типовий). 
5. Чи можна на початковій стадії проектування цеху визначити тип 

виробництва по коефіцієнту закріплення операцій ? 
6. Чи застосовна потоково-групова форма організації в умовах 

одиничного виробництва ? 
7. Як визначити такт випуску продукції? 
8. Що характеризують коефіцієнтом закріплення операцій? 
9. Як оцінити тип виробництва по коефіцієнту серійності?  
10. Групова і потокова форма організації виробництва. В чому 

відмінності? 
 

Тема 2.3 Технологія механоскладальних робіт 

 
Лекція 15. Значення і обсяги складальних робіт. Вихідні дані для 

проектування складальних процесів. Склад проектної документації на 
складальні процеси. Етапи виконання складальних робіт. Типи сполучень 
деталей. Технологія виконання роз'ємних і нероз'ємних сполучень, 
забезпечення точності при складанні методами повної, неповної і групової 
взаємозамінності. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть вихідні дані для проектування складальних процесів. Які 
організаційні форми складання? 

2. Склад проектної документації на складальні процеси. Етапи виконання 
складальних робіт.  
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3. Що містять поняття: складання, збирання виробу, виріб, деталь, 
складальна одиниця, група, підгрупа? 

4. Які завдання вирішуються при розробці технологічних процесів 
складання? 

5. Які завдання вирішує технологічна схема складання? 
6. Які рекомендації й принцип побудови технологічних схем складання? 
7. Від чого залежить вибір методу складання? Якими методами 

досягається точність замикаючої ланки при складанні? 
8. У чому сутність методів повної, неповної і групової взаємозамінності, 

методів пригонки й регулювання? 
9. У чому суть нормування й визначення трудомісткості складальних 

робіт? Шляхи зниження трудомісткості складальних робіт. 
10. Послідовна і паралельна зборка. Потокова зборка. Темп зборки. Які 

принципи здійснення стаціонарного й рухомого складання? 
 
Лекція 16. Організація складальних робіт. Види форми і методи 

складання. Вибір засобів механізації складальних процесів. Контроль якості 
виконання складальних робіт, технічний контроль і випробовування зібраних 
вузлів і машин. Випробування стаціонарних машин, випробувальні стенди. 
Ефективність складальних процесів. Критерії техніко-економічної оцінки ТП 
складання 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Складальні операції та їх характеристика. 
2. Що таке вузлове складання? 
3. Що таке розмірний ланцюг? Основні властивості розмірних ланцюгів. 
4. Що таке ланка? Види ланок. 
5. Класифікація розмірних ланцюгів.  
6. Методи розрахунку розмірних ланцюгів.  
7. Що таке замикаючий розмір?  
8. Чим визначається точність замикаючого розміру?  
9. Способи досягнення необхідної точності замикаючого розміру?  
10. Як контролюють якість виконання складальних робіт? 
 
 

2 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 
Самостійна робота визначається як основний спосіб освоєння студентами 

навчального матеріалу у вільний від обов'язкових навчальних занять час, а її 
зміст визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями 
та вказівками викладача. Її мета – вивчити теоретичні положення курсу в 
обсязі, передбаченому навчальною робочою програмою дисципліни, освоїти 
практичне застосування теоретичних положень при рішенні практичних 
інженерних задач і виконанні лабораторних робіт. 

Самостійна робота студентів у вищому навчальному закладі традиційно 
включає такі види навчальної діяльності: 
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– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 
– вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 
– поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової 

інформації;  
– написання рефератів, доповідей, оглядів, звітів; 
– підбір, вивчення, аналіз і за необхідності конспектування 

рекомендованих джерел з заданої теми; 
– з'ясування найбільш складних, незрозумілих питань та їх уточнення під 

час консультацій; 
– виконання письмових контрольних або розрахункових робіт; 
– підготовка до захисту практичних і лабораторних робіт; 
– підготовка до тестових завдань; 
– систематизацію вивченого матеріалу перед іспитом. 
Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та 

організованості, творчого підходу до розв’язання проблем навчального та 
професійного рівня, дозволяє сформувати досвід самостійного вирішення 
інженерних задач. 

Приступаючи до самостійного вивчення курсу, варто ознайомитися з 
програмою курсу, її змістом, обсягами тем і послідовністю включених до них 
питань. Допомогою студенту при самостійному вивченні дисципліни 
«Технологічні основи машинобудування» будуть дані методичні вказівки, 
підручники та посібники, наведені у списку літератури у кінці методичних 
вказівок. Також студент може отримати консультації та рекомендації у 
викладача, який керує його самостійною роботою. Така підготовка знайомить зі 
змістом навчальної програми, установлює зв'язок з раніше отриманими 
знаннями, дозволяє виділити найбільш значущі і актуальні питання, на 
вивчення яких слід звернути особливу увагу та ін. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у даних 
методичних вказівках подані основні теми та перелік питань, які необхідно 
засвоїти. Знайти потрібний матеріал допоможе список літературних джерел. 
Питання для самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань. 

 
 

3. ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
За допомогою рекомендованої літератури необхідно самостійно 

опрацювати окремі питанні та теми, які не викладаються на лекціях, привести 
необхідні ескізи, описати особливості конструкцій, розрахунків і експлуатації, 
підготувати короткий реферат на тему самостійно вивченого матеріалу згідно 
завданню, виданого викладачем.  

Приблизний перелік тем для самостійного опрацювання приведено 
нижче: 

1 Конструкція виробу як система двох видів зв'язків. Життєвий цикл 
машинобудівного виробу. 
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2 Етапи технологічного процесу: цілі, завдання та умови поділу 
технологічного процесу виготовлення виробу на етапи. 

3 Спеціальні методи лиття при виробництві точних заготовок і деталей.  
4 Вибір режимів обробки деталей на токарних верстатах. Змащувально-

охолоджувальні рідини. 
5 Організація технічного контролю на виробництві. 
6 Нарізання ходових різьб  з прямокутним і трапецієвидним профілем. 
7 Технологічні особливості обробки деталей абразивним інструментом. 
8 Сучасні технології обробки: електроіскрова, електрофізична, 

електрохімічна, плазмова і лазерна обробка. 
9 Особливості розмірного аналізу технологічного процесу з хіміко-

термічною обробкою. 
10 Особливості розмірного аналізу технологічного процесу з 

гальванічними покриттями. 
11 Нанесення покриттів, наплавлення твердих сплавів. 
12 Методи пластичного деформування. 
13 Нарізання і обкатування зубчастих коліс. Обробка шпонкових канавок 

і шліців. 
14 Технологія фарбування й сушіння. Вимоги до виконання окремих 

операцій, матеріалів, застосовуваному устаткуванню й інструменту.  
15 Вибір засобів механізації складальних процесів і транспортних засобів. 
16 Технологічне оснащення і технологія балансування. 
17 Нормалізований і спеціальний ріжучий інструмент 
18 Інструментальні матеріали, вимоги до них і області використання. 
19 Абразивний інструмент і матеріали. 
20 Обробка деталей пластичним деформуванням, обладнання, інструмент. 
 
Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час 

оцінки поточної роботи викладач враховує результат засвоєння знань, що 
вивчалися студентами у поза аудиторний час. Також викладач може 
використовувати (і, як правило, використовує) оцінку самостійної роботи як 
заохочувальну складову під час проведення заліку. 

 
4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
В якості індивідуального завдання навчальним планом передбачена 

розрахункова робота (РР), яка включає вирішення конкретної практичної 
навчальної задачі з використанням результатів практичних і лабораторних 
занять, а також самостійно вивченого теоретичного матеріалу.  

Темою розрахункової роботи являється розробка технологічного процесу 
механічної обробки типової деталі середньої складності відповідно до заданої 
річної програми випуску і технічними умовами виготовлення. Креслення деталі 
і завдання видається викладачем з банку технологічної документації кафедри. У 
роботі необхідно відобразити наступні розділи: 

– опис конструкції і призначення деталі; 
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– технічні умови і вимоги на виготовлення деталі; 
– попереднє визначення типу виробництва; 
– вибір методу отримання заготовки і його обґрунтування; 
– вибір обладнання, верстатних пристроїв, пристосувань та інструментів; 
– розробку маршрутно-операційної технології обробки окремих 

поверхонь і в цілому всієї деталі; 
– розрахунок норми часу основні операції і визначення необхідної 

кількості верстатів і числа робочих місць; 
– визначення типу виробництва і форми його організації. 
Розрахункова робота оформляється відповідно до встановлених правил 

(вимог ЕСТД). Необхідно в обов'язковому порядку робити посилання на 
джерела інформації. 

Графічна частина роботи виконується на аркушах формату А4 відповідно 
з правилами ЕСКД і включає: 

– креслення (ескіз) деталі (див. подробиці в методичних вказівках до лаб. 
і практичних робіт); 

– ескіз заготовки; 
– маршрутну карту; 
– карту ескізів і схем. 
 

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 
За допомогою рекомендованої літератури, лекцій та методичних вказівок 

необхідно самостійно опрацювати питання, що розглядаються на практичних 
заняттях і підготуватися до захисту їх результатів. 

Тематика практичних занять: 
1. Визначення структури технологічного процесу і типу виробництва. 
2. Розробка та розрахунок операцій осьової обробки. 
3. Визначення режимів різання токарної обробки деталей. 
4. Розрахунок точності механічної обробки. 
5. Визначення припусків, операційних розмірів при обробці і їх допусків. 
6. Розробка маршруту обробки деталі і карти ескізів. 
7. Розробка ТП виготовлення деталі і технічної документації, визначення і 

розрахунок операцій, вибір засобів технологічного оснащення. 
8. Вивчення методу повної взаємозамінності для забезпечення необхідної 

точності складання. 
 

6 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 
 
За допомогою рекомендованої літератури, лекцій та методичних вказівок 

необхідно самостійно опрацювати питання, що розглядаються на лабораторних 
заняттях і підготуватися до їх захисту. 

Тематика лабораторних робіт: 
1. Вимірювання розмірів і шорсткості поверхонь деталей. 
2. Вивчення конструкцій верстатів, оснащення і виконуваних робіт. 
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3. Визначення погрішності настройки на розмір по лімбу верстата. 
4. Визначення жорсткості технологічної системи. 
5. Призначення баз і визначення погрішності встановлення деталей при 

обробці. 
6. Визначення похибок геометричної точності верстатів. 
7. Відпрацювання конструкції виробу на технологічність. 
8. Визначення технічних норм часу при виконанні верстатних операцій. 
9. Розробка технологічної схеми складання машинобудівного виробу. 
10. Технологічне забезпечення точності складання. 
 

7. ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
1. Що входить до складу технологічного оснащення?  
а) ливарні машини, преси, термічні печі, випробувальні стенди  
б) патрони, люнети, упори, кондуктори 
в) передня і задня бабки, супорт, ключі 
г) штампи, прес-форми, ріжучий і вимірювальний інструмент 
 
2. Які ви знаєте пристрої для метало різальних верстатів?  
а) патрони, люнети, упори, кондуктори 
б) передня і задня бабки, супорт, ключі 
в) різці, фрези, свердла і протяжки 
г) штампи, затискні устрої, прес-форми 
 
3. За яким принципом формується технологічна операція?  
а) за організаційним - визначається типом обладнання 
б) за типом інструменту, що використовується, наприклад, свердло - 
свердлувальна, фреза - фрезерна, шліфувальний круг - шліфувальна 
в) визначається спеціальністю виконавця: токар - токарна, 
фрезерувальник - фрезерувальна 
г) це все умовне - кваліфікований виконавець на сучасних верстатах може 
і точити, і розточувати, і свердлити і т.д. 
 
4. Які фактори впливають на характер технологічних процесів у 

машинобудуванні? 
а) тип виробництва, виробнича програма, вимоги продуктивності і 

економічності 
б) тип власності підприємства, види обладнання і інструменту 
в) наявність і кваліфікація робочої сили 
г) наявність замовлення і фінансування 
 
5. Як позначаються (наприкінці  цифрової частини) верстати особливо 

високої точності? 
а) Н 
б) С 
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в) В 
г) А 
 
6. Який із названих інструментів не відноситься до осьового? 
а) свердло 
б) зенкер 
в) різець 
г) розвертка 
 
7. У яких одиницях вимірюється подача при поздовжнім точінні? 
а) Н 
б) Вт 
в) м/хв. 
г) мм/об. 
 
8. У яких одиницях вимірюється швидкість різання при точінні і 

свердлінні? 
а) км/год. 
б) км/с 
в) м/хв. 
г) мм/об. 
 
9. Чим не можна виконати нарізування внутрішньої різьби? 
а) різьбовими різцями 
б) мітчиками 
в) дисковими фрезами 
г) гребінчастими фрезами 
 
10 Поверхні деталей за призначенням розділяються на поверхні 
а) для сполучень із зазорами й натягами 
б) для валів, підшипників, шпонок 
в) виконавчі і вільні поверхні 
г) звичайні і загартовані 
 
11. Що називається допуском розміру?  
а) величину похибки, що допустима для виготовлення на данім типі 

обладнання 
б) абсолютну величину алгебраїчної різності між граничними 

відхиленнями розміру 
в) алгебраїчну різність між розміром і його номінальним значенням 
г) розмір, який установлено вимірюванням з допустимою погрішністю 
 
12. Що може означати умовне зображення Ø64Н6+0,02?    
а) розмір 64 мм в системі отвору з допуском і основним відхиленням             

0,02 мм  
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б) діаметр отвору (64 мм), його квалітет (ІТ6), верхнє відхилення 0,02 мм, 
а нижнє – нуль  

в) розмір діаметра 64 мм з допуском і симетричним відхиленням 0,02 мм і 
його квалітет 

г) діаметр валу 64 мм з допуском в системі вала і верхнім основним 
відхиленням 0,02 мм 

 
13. Знак  в умовних означеннях допусків форми і розташування 

поверхонь на кресленнях означає 
а) допуск на прямолінійність 
б) допуск на профіль подовжнього перетину 
в) допуск на співвісність 
г) допуск на форму заданої поверхні 
 
14. Для серійного виробництва характерні 
а) обмежена номенклатура виробів, спеціалізоване обладнання, 

універсальний та  
спеціальний робочий інструмент 
б) широка і різноманітна номенклатура виробів, спеціальне обладнання, 

спеціальний робочий інструмент 
в) вузька номенклатура виробів, вузькоспеціальне обладнання, 

нормалізований робочий інструмент 
г) широка номенклатура виробів, універсальне обладнання, комбінований 

робочий інструмент 
 
15. Значення коефіцієнта закріплення операцій kЗО = 10 свідчить що 
а) виробництво дрібносерійне  
б) середньо серійне  
в) крупносерійне 
г) масове  
 
16. Потокова організації виробничого процесу є характерною ознакою  
а) одиничного виробництва 
б) серійного 
в) масового і крупносерійного виробництв  
г) одиничного і дрібносерійного виробництв при групуванні однотипних 

за формою виробів 
 
17. Як називається точка, що символізує один зі зв'язків заготівки або 

виробу з обраною системою координат? 
а) опорна 
б) базова 
в) настановна 
г) геометрична 
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18. Яке число двосторонніх зв'язків необхідно й достатньо накласти для 
базування твердого тіла? 

а) 3 
б) 4 
в) 5 
г) 6 
 
19. Як називається база, використовувана для визначення положення 

заготівки або виробу при виготовленні й ремонті? 
а) технологічна 
б) вимірювальна 
в) конструкторська 
г) допоміжна 
 
20. Як називається придання заготовці або виробу необхідного положення 

щодо обраної системи координат? 
а) базування 
б) закріплення 
в) установка 
г) розкріплення 
 
21. Як називається база, використовувана для визначення відносного 

положення заготовки або виробу й засобів вимірювань? 
а) технологічна вимірювальна 
б) установочна 
в) конструкторська 
г) допоміжна 
 
22. Як називаються поверхні, за допомогою яких, деталь виконує своє 

службове призначення? 
а) опорна 
б) базова 
в) виконавча 
г) шийки, отвори, зуби, кромки тощо 
 
23. Як називається база, використовувана для накладення на заготовку 

зв'язків, що позбавляють її трьох ступенів свободи - переміщення уздовж однієї 
координатної осі й поворотів навколо двох інших осей? 

а) напрямна 
б) настановна 
в) опорна 
г) подвійна напрямна 
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24. Як називаються поверхні, за допомогою яких визначається положення  
деталей, що приєднуються до даної? 

а) виконавчі 
б) основні 
в) допоміжні 
г) вільні 
 
25. Як називаються поверхні, за допомогою яких, визначається 

положення даної деталі у виробі? 
а) виконавчі поверхні 
б) основні поверхні 
в) допоміжні бази 
г) складальні бази 
 
26. Як називається база, використовувана для накладення на заготовку 

зв'язків, що позбавляють її чотирьох ступенів свободи - переміщень уздовж 
двох координатних осей і поворотів навколо цих осей? 

а) напрямна 
б) настановна 
в) опорна 
г) подвійна напрямна 
 
27. Як називається, відхилення фактично досягнутого положення 

заготовки при установці від того що вимагається? 
а) погрішність базування 
б) погрішність установки 
в) погрішність закріплення 
г) погрішність пристрою 
 

28. При якій токарській обробці сила різання має найбільше значення? 
а) чорнове точіння 
б) чистове точіння 
в) тонке точіння 
г) сила різання однакова 
 
29. На скільки складових прийнято розкладати силу різання? 
а) 5 
б) 4 
в) 3 
г) 2 
 

30. В яких одиницях вимірюється потужність різання? 
а) Н 
б) Вт 
в) м/хв. 
г) мм/об. 
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31. В яких одиницях вимірюється сила різання? 
а) Н 
б) Вт 
в) м/хв. 
г) мм/об. 
 
32. Який етап є першим при виробництві виробів машинобудування? 
а) механічна обробка деталей 
б) виробництво заготовок 
в) загальне складання виробів 
г) складання складальних одиниць 
 
33. Який тип виробництва заготовок характеризується найнижчою  

собівартістю виготовлення заготівлі? 
а) масове 
б) серійне 
в) одиничне 
г) собівартість однакова 
 
34. Який тип виробництва заготовок характеризується високою 

кваліфікацією робітників? 
а) масове 
б) серійне 
в) одиничне 
г) кваліфікація однакова 
 
35. Який метод лиття з названих самий точний? 
а) лиття в піщані форми 
б) лиття в оболонкові форми 
в) кокільне лиття 
г) лиття під тиском чи вакуумом 
 
36. Як називається властивість ливарних сплавів зменшувати об'єм при 

затвердінні й охолодженні? 
а) рідко плинність 
б) усадка 
в) ліквація 
г) схильність до газопоглинання 
 
37. Як називається неоднорідність будови в різних частинах виливка? 
а) рідко плинність 
б) усадка 
в) ліквація 
г) схильність до газопоглинання 
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38. Як називається здатність рідкого металу повністю заповнювати 
порожнини ливарної форми й чітко відтворювати обрису виливка? 

а) рідко плинність 
б) усадка 
в) ліквація 
г) схильність до газопоглинання 
 
39. Який спосіб одержання заготовок не відноситься до обробки металів 

тиском? 
а) волочіння 
б) штампування на гідравлічних пресах 
в) лиття під тиском 
г) гаряче прокатування 
 
40. Який вид обробки металів тиском має неударний характер роботи? 
а) штампування на кривошипних пресах 
б) штампування на гідравлічних пресах 
в) штампування на горизонтально-кувальних машинах 
г) штамповка на молотах 
 
41. Холодною називають штамповку 
а) при нулі градусів Цельсія 
б) при абсолютному нулі 
в) при температурі плавлення металу 
г) здійснювану при температурі нижче температури рекристалізації 

матеріалу заготовки 
 
42. Який спосіб зварювання дозволяє з'єднувати різнорідні матеріали? 
а) дугове зварювання 
б) контактне зварювання 
в) електрошлакове зварювання 
г) дифузійне зварювання 
 
43. Який спосіб зварювання найпоширеніший ? 
а) дугова 
б) контактна 
в) електрошлакова 
г) дифузійна 
 
44. Який спосіб зварювання використовується переважно при 

виробництві товстостінних зварених конструкцій у важкому машинобудуванні? 
а) дугове зварювання 
б) контактне зварювання 
в) електрошлакове зварювання 
г) дифузійне зварювання 
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45. Яка з марок сталей має погану зварюваність? 
а) 10 
б) 30 
в) 40 
г) 85 
 
46. Які конструктивні елементи є найбільш пріоритетними при виборі 

баз? 
а) фасонні 
б) призматичні 
в) конічні 
г) циліндричні 
 
47. Як називається база, використовувана для накладення на заготовку 

зв'язків, що позбавляють її двох ступенів свободи - переміщення уздовж однієї 
координатної осі й повороту навколо іншої осі? 

а) напрямна 
б) настановна 
в) опорна 
г) подвійна напрямна 
 
48. Як називається база, використовувана для накладення на заготовку 

зв'язків, що позбавляють її однієї ступені свободи - переміщення уздовж однієї 
координатної осі або повороту навколо осі? 

а) напрямна 
б) настановна 
в) опорна 
г) подвійна напрямна 
 
49. Як називається база, використовувана для накладення на заготовку 

зв'язків, що позбавляють її двох ступенів свободи - переміщень уздовж двох 
координатних осей? 

а) напрямна 
б) настановна 
в) опорна 
г) подвійна опорна 
 
50. Який матеріал, при холодному об'ємному штампуванні піддається 

найменшому тиску пресування? 
а) алюміній 
б) мідь 
в) латунь 
г) сталь 
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51. Яке із названих сполучень слід віднести до роз’ємних? 
а) Клинове 
б) З гарантованим натягом 
в) Зварне 
г) Заклепочне 
 
52. Яке із названих сполучень слід віднести до нероз’ємних? 
а) Шліцьове 
б) Шпонкове 
в) Зварне 
г) різьбове 
 
53. Який із перерахованих матеріалів краще зварюється? 
а) Чавун 
б) Високо вуглецева сталь 
в) Легована сталь 
г) Мало вуглецева сталь 
 
54. Який вид зварювання не забезпечує герметичність? 
а) Зварка тертям 
б) Електрошлакова 
в) Дугова 
г) Точкова  
 
55. Товщина зварюваних деталей s=6 мм. Який катет шва слід вважати 

оптимальним в сполученні кутовими зварними швами? 
а) k=10 
б) k=6 
в) k=4 
г) k=2 
 
56. Якими вважаються сполучення з гарантованим натягом 
а) роз’ємними 
б) нероз’ємними 
в) частково роз’ємними  
г) роз’ємними у виняткових випадках 
 
57. Як можна навантажувати сполучення з гарантованим натягом 
а) Тільки осьовою силою 
б) Тільки крутним моментом 
в) Тільки згинаючим моментом 
г) Осьовою силою, крутним і згинаючим моментом одночасно 
 
58. Яке із названих сполучень слід віднести до нероз’ємних? 
а) шліцьове 
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б) шпонкове 
в) сполучення з гарантованим натягом 
г) різьбове 
 
59. Якій термообробці не піддаються заготовки із чавуну? 
а) загартування 
б) графітизуючий відпал 
в) нормалізація 
г) відпуск 
 
60 Як називається термообробка, що застосовують тільки для зняття 

залишкових напруг виливків із сірого чавуну? 
а) гартування 
б) графітизуючий відпал 
в) нормалізація 
г) відпуск 
 
 

8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Для успішного вивчення дисципліни студент повинен відвідувати всі 

заняття. Лекції читаються з використанням інтерактивних засобів навчання, 
практичні і лабораторні роботи виконуються з використанням персональних 
комп'ютерів і машинного обладнання. У разі виникнення непорозуміння 
матеріалу, студент може скористатися методичними посібниками як по 
лекційному матеріалу, так і з практичних занять, а також відвідувати 
консультації викладачів. 

Завдання студент виконує самостійно на практичних і лабораторних 
заняттях або вдома. Наступне завдання видається тільки після захисту 
попереднього. З метою проміжної перевірки знань проводяться контрольні 
опитування і тестування. Студенти, які пропускають заняття, отримують 
додаткові домашні завдання і пишуть реферат. 
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