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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Проектування та виробництво заготовок 

2. Верстатне обладнання автоматизованого виробництва 

3. Верстати та промислові роботи 

4. Проектування і програмування обробки на верстатах з ЧПК 

5. Комп'ютерізовані системи технологічної підготовки виробництва 

6. Основи технології машинобудування 

7. Автоматика і автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні 

8. Технологія машинобудуваня . 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Держіспит 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

фундаментальні свідчення із проектування механоскладальних цехів,  а саме: 

 стадії проектування 

 генеральний план машинобудівного заводу 

 планування устаткування в цеху. 

 проектування автоматичних ліній. 

 планування механоскладальних цехів 

 обслуговуючі приміщення механоскладальних цехів 

 визначення витрати електроенергії, зжатого повітря, води, пару, палива. 

Вміти: 

 визначати  види (типи) виробництва; 

 розраховувати технологічні параметри цеху 

 визначати кількість основного металорізального устаткування, складальних стендів, 

робочих місць, кількості робітників у механічному й складальному відділеннях 

 розраховувати норми площі й кількість устаткування для допоміжних відділень 

механоскладального цеху 

 вибирати підйомно-транспортного устаткування 

 розраховувати обслуговуючі приміщення механоскладального цеху 

 виконувати планування цеху у певному масштабі 

Володіти: 

1. Методикою розрахунку основних параметрів механоскладального цеху. 

2. Методикою проектування механоскладального цеху. 

3.  

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

1. Проектування механічних цехів 

2. Загальні відомості. Задачі проектування. Завдання на проектування. Стадії 

проектування. Генеральний план машинобудівного заводу.  

3. Проектування механічних цехів. Визначення кількості виробничого устаткування. 

Визначення робочого складу цеху і його чисельності. Планування устаткування в 

цеху. 

4. Допоміжні відділення механічного цеху: заготівельне, заточувальне, контрольне, 

цехова ремонтна база, енергетик цеху, по ремонті пристосувань і інструмента, для 

готування й роздачі змащувальної охолоджувальної рідини, для переробки стружки, 

цеховий склад матеріалів і заготівок, між операційний склад деталей, проміжний склад 

готових деталей, комори для збереження інструментів, пристосувань і абразивів 

5. Проектування автоматичних ліній. 

Модуль 2 

6. Проектування складальних цехів 



7. Проектування складальних цехів. Робочий склад складального цеху і його чисельність. 

Планування устаткування і робочих місць. 

8. Проектування іспитових станцій. 

9. Проектування фарбувальних відділень. 

10. Планування механоскладальних цехів. Варіанти загального компонування 

механоскладального цеху. Внутрішньозаводський транспорт. 

11. Обслуговуючі приміщення механоскладальних цехів. 

12. Визначення витрат електроенергії, зжатого повітря, води, пару, палива. 
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