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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивчанням даної дисципліни: 

1.Машинобудівельне креслення 

2.Вища математика. 

3.Фізика. 

4.Електротехніка. 

5.Матеріалознавство. 

6.Деталі машин 

7.Опір матеріалів. 

8.Теорія механізмів і машин. 

9.Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. 

11.Металорізальні верстати та металорізальний інструмент 

12.Основи технології машинобудування 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до курсового та дипломного проектування 

 

2.Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчання дисципліни студент повинен: 

Знати:  
Методику  проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин, механізмів 

та приладів високої якості з найменшими витратами праці та засобів на підставі найновіших 

досягнень в галузі машинобудування. Знати методику та вміти викладати технологію обробки 

заготовок різними засобами, та знати методику проектування складення механізмів та машин. 

Вміти: 

Розробляти технологічні процеси виготовлення виробу для усіх видів верстатів, для 

одиночного, групового та типового технологічного  процесів, для усіх типів виробництва. 

Розробляти технологічний процес на складальні операції 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль. I  

Обробка заготовок лезовим інструментом 

Обробка заготовок на багаторізцевих горизонтальних та гідрокопіювальних верстатах. 

Розрахунок норм часу і режиму різання на вертикальних напівавтоматах за допомогою ЕОМ. 

Обробка внутрішніх поверхонь обертання лезовим інструментом.  

Обробка площинних поверхонь на стругальних, фрезерних, довбальних, протягу вальних 

верстатах.  

Обробка шпонкових пазів, шліців. Обробка циліндричних зубчатих   коліс, методом 

копіювання та обкочування (огинання) на зубофрезерних та зубодовбальних верстатах 

Виготовлення конічних зубчатих коліс методами копіювання і огинання 

Модуль. II 

Обробка заготовок абразивним інструментом 

Обробка заготовок на круглошліфувальних, внутрішліфувальних та безцентрово-шліфувальних  

верстатах. Обробка шліфуванням заготовок на шліфувальних верстатах с площинним і круглим 

столом .Хонінгувальна та суперфінішна обробка поверхонь заготовок. Обробка притиркою і 

поліруванням 

Модуль. III 

Розмірна обробка заготовок електрофізичними та електрохімічними засобами 

 Обробка заготовок електроерозійними методами: 

Анодно-механічним, електроіскровим, електроімпульсним, 

 Обробка заготовок  світло-променевими методами 

Лазерним  іоно-променевим, електронно-променевим 

 Обробка заготовок ультразвуковим методами: 

абразивною суспензією, с електролітом і абразивною суспензією 

 Обробка заготов електрохімічним : 

В проточнім електроліті,  с електролітом і абразивною суспензією 
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Модуль. IV 

Складання 

Основні поняття технологічного процесу  складання машин. Класифікація  з’єднань по 

конструктивному призначенню. Проектування процесу  складання. Розробка технологічних схем і 

плану операцій (маршруту) складання.  

Організаційні форм складання. Поточне складання. Рухоме поточне складання. Нерухоме 

поточне складання. Складання типових деталей.    

Складання з гарантованим натягом. Складання з термовпливом. 

Складання підшипникових складальних одиниць. 

Технологічне нормування операцій. Документація технологічного процесу складання.  
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