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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

 Вища математика 

 Теоретична механіка 

 Опір матеріалів 

 Інформатика та обчислювальна техніка 

 Теорія механізмів та машин 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: верстати та промислові 

роботи; верстати загального призначення, машини безперервного транспорту; експлуатація та 

обслуговування машин; експлуатація, монтаж і ремонт верстатів та ВК. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- етапи і послідовність проектування нових машин; 

- класифікацію, область застосування і методику розрахунків на міцність основних видів 

з'єднань, використовуваних у сучаснім машинобудуванні; 

- класифікацію, призначення, принцип роботи, роль передач у машинобудуванні, 

особливості їх розрахунків і конструювання; 

- методику розрахунків осей і валів, критерії працездатності й розрахунків підшипників 

кочення й ковзання; 

- основи проектування корпусних виробів і розрахунків сполучних муфт; 

- загальні питання проектування машин безперервного транспорту і періодичної дії; 

- устрій передаточних механізмів верстатів, машин, основи вибору та розрахунків найбільш 

головних вузлів. 

Вміти: 

- конструювати деталі й вузли машин загального призначення відповідно до технічного 

завдання; 

- підбирати довідкову літературу, стандарти, а також прототипи конструкцій при 

проектуванні; 

- ураховувати при конструюванні вимоги міцності, надійності, технологічності, 

економічності, стандартизації і уніфікації; 

- вибирати найбільш підходящі матеріали для деталей машин і раціонально їх 

використовувати; 

- виконувати розрахунки типових деталей і вузлів машин, користуючись довідковою 

літературою і стандартами; 

- широко використовувати стандартні елементи й вузли при проектуванні нових і 

модернізації існуючих машин і механізмів,  транспортного й іншого виду встаткування; 

- оформляти графічну та текстову конструкторську документацію в повній відповідності з 

вимогами ЕСКД. 

Володіти:  

навичками побудови розрахункових схем механізмів і машин, знати принципи роботи 

окремих вузлів і їх взаємодія в машині, уміти робити всі необхідні розрахунки деталей 

машин для визначення їх оптимальних розмірів, що забезпечують міцність, довговічність і 

надійність в експлуатації. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Деталі машин загального призначення. Основні вимоги що пред’являють до конструктивного 

рішення деталей машин. Критерії робото здатності деталей машин. Види навантажень, графіки 

навантажень. 

     Механічні передачі. Класифікація механічних передач. Призначення передач. Види передач. 

Загальні кінематичні та енергетичні співвідношення для механічних передач обертального руху. 



     Пасові передачі. Типи пасових передач. Теорія пасових передач. Сили та напруження в пасі.  

     Криві ковзання. Особливості розрахунку клинопасових передач. 

     Зубчасті передачі (механізми). Загальні відомості та галузь використання. Класифікація 

циліндричних зубчастих передач. 

Модуль2 
     Робота зуба в зачепленні. Навантаження зуба за термін зачеплення. Сили що діють в 

зачепленні циліндричних прямозубих та косозубих коліс Види пошкоджень, їх причини та 

заходи запобігання цих пошкоджень. Методи розрахунків на міцність що регламентовані 

стандартом. 

     Розрахунок зубів на контактну міцність. Основні розрахункові залежності. Допустимі 

контактні напруження. Вплив матеріалу та термічної обробки зубчастих коліс на їх контактну 

міцність. 

     Розрахунок на контактну міцність при дії максимального навантаження. 

     Розрахунок зубів на міцність при згині. Розрахункова схема. Основні розрахункові 

залежності. Допустимі напруження при розрахунку на згин. 

     Вплив матеріалу та термічної обробки зубчастих коліс на їх міцність при згині. Розрахунок 

зубів на міцність при згинанні максимальним навантаженням. 

     Конічні зубчасті передачі. Загальні відомості. Галузь використання Типи передач. 

Геометрія конічного зачеплення, сили що діють в зачепленні конічних зубчастих коліс. 

     Особливості розрахунку на міцність конічних зубчастих коліс. 

Модуль3 

     Черв’ячні передачі. Загальні положення та основні поняття. Класифікація черв’ячних  

передач. 

      Передача гвинт – гайка. Загальні положення. Галузі використання. Конструктивні рішення. 

Розрахунок на міцність. Допустимі напруження. Передача гвинт гайка кочення. 

     Деталі, що обслуговують обертальний рух. 

     Осі та вали. Загальні відомості класифікація, конструктивне рішення. Критерії робото 

здатності. Побудова розрахункової схеми. Алгоритм розрахунку валів. Розрахунки валів на 

жорсткість і коливання. Матеріали валів і осей. 

      Підшипники кочення. Загальні відомості. Класифікація. Конструктивні рішення.  

Система умовних позначень. Ступені точності. Кінематика навантаження на тіла кочення. 

Розрахунок на статичну вантажопідйомність. 

Розрахунок підшипників кочення на динамічну вантажопідйомність. 

      Муфти для з’єднання валів. Призначення муфт. Класифікація. Вибір муфт з каталогу. 

Розрахунок муфт тертя. 

      З’єднання      Класифікація з’єднання. Рознімні з’єднання. 

Нероз’ємні з’єднання. З’єднання типу вал – матиця. 

Модуль4 

Зварні з’єднання.  

 Конструктивні рішення. Розрахунок зварних з’єднань при постійних навантаженнях. 

Розрахунок зварних з’єднань при змінних навантаженнях, при постійних навантаженнях 

                   Нарізні з’єднання 

     Типи нарізок. Взаємодія між гвинтом та гайкою. Розрахунок на міцність елементів нарізки. 

Коефіцієнт корисної дії гвинтової пари. 

     Розрахунок нарізних з’єднань. Розрахунок з’єднань, що навантажені осьовою силою. 

Розрахунок. Розрахунок щільного з’єднання. Розрахунки нарізних з’єднань. 

     Шпонкові з’єднання. Стандартні типи. Розрахунок шпонкових з’єднань на міцність. Посадки. 

     Зубчасті (шліцьові) з’єднання. Стандарти. Профілі. Профілі. Розрахунок на міцність та 

спрацювання. 

 

4. Список рекомендованої літератури 

 


