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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Опір матеріалів 

2.Матеріалознавство 

3.Деталі машин.  

4.Теорія різання конструкційних матеріалів. 

5. Верстати загального призначення.  

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

роботи, технологія інструментального виробництва 
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 

1.Основні принципи проектування металоріжучих інструментів. 

2.Типи металоріжучих інструментів. 

3.Конструктивні, геометричні параметри інструмента. 

4.Призначення та галузь застосування ріжучих інструментів. 

5.Сучасні тенденції металоріжучих інструментів. 

Вміти: 

1. Вміти на практиці проведення виконання розрахунків параметрів та геометрії метало 

ріжучого  інструменту загального призначення ( різців, свердел, фрез і т.п); 

2. Вміти оптимально вибирати металорізальний інструмент по ДОСТ для конкретних 

технологічних ситуацій; 

3. Вміти виконувати проектні розрахунки, що пов’язані з геометрією металорізальних 

інструментів та їх оптимізація по показникам – міцність і жорсткість; 

4.Вміти розробляти методики дослідження основних експлуатаційних характеристик 

металорізальних інструментів для різноманітних умов їх використання. 

Володіти: 

1. методикою вибору основних експлуатаційних характеристик металорізальних 

інструментів для різноманітних умов їх використання. 

2. Методикою використання інструмента для операцій металообробки 

3. Методами контролю основних конструктивних геометричних параметрів інструменту. 
 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Роль та значення різальних інструментів у машинобудуванні та приладобудуванні. 

 Основні принципи побудови конструкції різальних інструментів. 

  Інструменти загального призначення 

Модуль 2 

 Інструменти для обробки отворів 

 Розвертки 

 Протяжки 

 Фрези 

 Інструменти для утворення різьби. 

Модуль 3 

 Інструменти для обробки зубців циліндричних коліс. 

 Зуборізальні довб“яки. 

 Інструменти для обробки деталей з неевольвентним профілем. 

Модуль 4 

 Структура інструментального оснащення для автоматизованого машинобудування. 

 Структурна схема інструментального оснащення. 

 Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва. 

 Зчитуємо штифти. 

4. Список рекомендованої літератури 


