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1.  Місце  дисципліни  в  структурі  ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Опір матеріалів; 
2. Вища математика; 
3. Матеріалознавство та основи обробки матеріалів; 
4. Обладнання та технологія заготівельного виробництва; 
5. Метрологія ,стандартизація та управління якістю. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Автоматизо-
ване проектування ріжучого інструменту тощо. 

 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: придбання студентами знань: по вивченню сутності фізичних явищ, які 

виникають, протікають і взаємодіють між собою в зоні різання; рішення різних 
практичних задач пов’язаних з механічною обробкою різноманітних матеріалів; 
вибір оптимального матеріалу та геометрії ріжучих інструментів при обробці різ-
номанітних матеріалів; розрахунок оптимальних режимів різання для різних видів 
та умов обробки матеріалів; одержання навичок при дослідженні процесу різання.  

Завдання:придбати навички рішення різних практичних знань пов’язаних з 
механічною обробкою різноманітних матеріалів. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати: 
- основні досягнення у галузі теорії різання та спеціальних процесахформоутво-
рення; 
- матеріали, які застосовуються при виготовленні різальної частини різального ін-
струмента; 
- фізичні явища під час різання металів та основні закономірності процесів пруж-
но-пластичного деформування шару, якій зрізується при його перетворенні в стру-
жку; 
- основні особливості динаміки різання; 
- теплові явища під час різання металів; 
- вплив мастильно-охолоджувальної рідини для різних видів механічної обробки 
різанням; 
- закономірності формування параметрів якості обробленої поверхні; 
- методику призначення режимів різання лезовим та алмазно-
абразивнимінструментом; 
- вплив різних факторів на процес різання; 
- шляхи інтенсифікації процесів обробки металів. 
 вміти: 
- користуватись довідковою літературою та комп’ютерними засобамиінформації; 
- виконувати розрахунки сил різання та потужності; 
- розрахувати режими різання при різних видах обробки матеріалів різанням з 
умов раціональної експлуатації інструментів; 



- вміти вибрати мастильно-охолоджувальну рідину для різних видів механічної 
обробки різанням; 
- набути навички проведення експериментальних досліджень, та обробки й аналі-
зу отриманих даних. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Введення. Основні терміни. 
Тема 1. Загальні уявлення про процес різання. Значення курсу в учбовому 

плані машинобудівних дисциплін. 
Тема 2 . Основні поняття, терміни та визначення. 
Змістовий модуль 2.Елементи режимів різання, інструментальні матеріа-

ли. 
Тема 3.  Елементи режимів різання та геометрія зрізаного шару при різних ви-

дах обробки. 
Тема 4.  Інструментальні матеріали. 
Тема 5.  Загальні уявлення про процес пластичного деформування твердих тіл. 

Стружкоутворення. 
 
Змістовий модуль 3. Сили різання. Теплові явища. Зношення. 
Тема 6.  Сили різання при точінні. Вплив умов різання на складові сили. Ди-

наміка різання. 
Тема 7. Теплові явища в процесі різання. 
Тема 8. Зношення, міцність та стійкість ріжучих інструментів. 
 
Змістовий модуль 4. Особливості різноманітних видів обробки. 
Тема 9. Особливості процесу різання при різних видах обробки. 
Тема 10. Утворення геометрії обробленої поверхні, напруженості та властиво-

стей поверхневого шару матеріалу обробленої деталі. 
Тема 11. Особливості різання при чистовій лезвійній та абразивній обробці. 
 
Змістовий модуль 5. Особливості системи різання матеріалів. 
Тема 12. Взаємозв’язок явищ при обробці різанням. Обробка різанням як сис-

тема. 
Тема 13. Регулювання параметрів функціювання системи різання шляхомвп-

ливу на поверхневі явища та підводом додаткових джерел енергії. 
Тема 14.  Особливості функціювання системи різання при обробці різних ма-

теріалів. 
Тема 15.  Підвищення ефективності процесів механічної обробки матеріалів та 

якості виробів. 
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15. Інформаційні ресурси 
 
1. Вся необхідна інформація знаходиться на сайті УІПА.  http://www.uipa.kharkov.ua/ 
http://library.uipa.kharkov.ua/ 
 


