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ВСТУП 

 

У навчальній дисципліні «Теоретичні основи технології виробництва деталей 

і складання машин» повинно бути дано загальне уявлення про зміст і задачі 

технології машинобудування, про процеси і етапи побудови якісної і економічної 

машини, повинні бути викладені основні теоретичні положення про зв'язки і 

закономірності виробничого процесу, за допомогою яких забезпечується якість 

виготовлення машини, визначається її вартість і рівень продуктивності праці, 

викладена суть методу розробки технологічного процесу виготовлення машин та 

побудови виробничого процесу. 

Програма вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва 

деталей і складання машин» побудована відповідно до місця і значення 

дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Технології 

машинобудування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» та забезпечує дисципліни «Технологія обробки типових деталей та 

складання машин» та «Технологія автоматизованого виробництва». 

Мета: – надати майбутнім фахівцям основні знання про процеси і етапи 

побудови якісної і економічної машини, основним теоретичним положенням про 

зв'язки і закономірності виробничого процесу, за допомогою яких забезпечується 

якість виготовлення машини, визначається її вартість і рівень продуктивності 

праці, викласти суть методу розробки технологічного процесу виготовлення 

машин та побудови виробничого процесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

– знати: основні положення і поняття технології машинобудування; теорію 

базування і теорію розмірних ланцюгів; закономірності, що виявляються в 

процесі створення машини і визначають її якість, собівартість і рівень 

продуктивності праці; метод розробки технологічного процесу виготовлення  

машини; основні задачі, пов'язані з побудовою ефективного виробничого процесу 

виготовлення машини і підходи до їх вирішення; знати  основи побудови і 



розрахунки технологічних процесів, їх автоматизації і механізації; проектування 

виробничих операцій при обробленні деталей на верстатах і верстатних 

комплексах; питання забезпечення надійності та якості  виробів; засоби і системи 

автоматизованого проектування і програмного управління; 

– уміти: пояснити суть принципових положень, що лежать в основі 

створення якісної і економічної машини і логічних зв'язків між закономірностями 

в технології машинобудування; уміти аналізувати існуючі і проектувати нові 

технологічні процеси оброблення заготовок і складання машин традиційними та 

автоматизованими методами проектування із застосуванням ЕОМ. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Поняття про точність у машинобудуванні та шляхи її досягнення. 

2. Машинобудівне виробництво та технологічний процес у ньому. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин / 4,5 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ТОЧНІСТЬ У МАШИНОБУДУВАННІ ТА 

ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ 

 

Тема 1. Точність у машинобудуванні 

План лекції. 

1.1. Точність виготовлення деталей. Економічна і досяжна точність. Точність 

складальних робіт. 

1.2. Види похибок: систематичні постійні, систематичні змінні і випадкові. 

1.3. Закони розсіювання (розподілу розмірів). Гістограма і полігон 

розподілу. Закон нормального розподілу (закон Гауса). Крапкові діаграми. Закон 

рівнобічного трикутника (закон Симпсона). Закон рівної імовірності. Закон 

ексцентриситету (закон Релея). 

1.4. Композиції законів розподілу і підсумовування розмірів. 



1.5. Три етапи досягнення точності: установка заготовок, настройка 

технологічної системи, оброблення заготовок. Похибка установки як сума 

похибок базування, закріплення і пристосування.  

1.6. Шорсткість поверхні. Геометричні причини утворення шорсткості. 

1.7. Пластичні і пружні деформації ріжучого інструменту, верстата і 

заготовок. 

1.8. Деформаційне зміцнення металу поверхневого шару. Залишкові 

напруження металу поверхневого шару. 

 

Тема 2. Методи настроювання верстатів 

План лекції. 

2.1. Похибки статичного настроювання. 

2.2. Статичне настроювання за еталонами і калібрами.  

2.3. Настроювання за пробними заготовками за допомогою робочого калібру.  

2.4. Настроювання за допомогою універсального вимірювального інструменту.  

2.5. Вплив жорсткості і податливості технологічної системи на формування 

похибок оброблення.  

2.6. Чинники, що впливають на величину виробничої похибки при обробленні 

заготовок на верстаті: якість матеріалу заготовок, що обробляються; коливання 

припуску на оброблення заготовок; вплив динаміки технологічної системи на 

похибки форми і хвилястість обробленої поверхні. 

2.7. Вплив розмірного зносу інструменту на величину виробничої похибки.  

2.8. Вплив температурної деформації системи «верстат-пристосування-

заготовка-інструмент» на величину виробничої похибки.  

 

Тема 3. Технологічні та конструкторські розмірні ланцюги 

План лекції. 

3.1. Розмірні ланцюги і ланки.  

3.2. Методика побудови схем розмірних ланцюгів.  

3.3. Розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозмінюваності.  



3.4. Розрахунок поля розсіювання замикаючої ланки (зворотна задача).  

3.5. Розрахунок допусків розмірів ланок за величиною допуску розміру 

замикаючої ланки (пряма задача).  

3.6. Метод неповної взаємозмінюваності. Зворотна і пряма задачі. Метод 

групової взаємозмінюваності. 

3.7. Службове призначення машини. 

 

Тема 4. Базування заготовок при механічній обробці 

4.1. Основні поняття про базування. 

4.2. Положення теоретичної механіки, що складає основу теорії базування 

деталей і заготовок. Позиційні зв'язки і базування. 

4.3. Класифікація баз. Визначеність і невизначеність базування. Установка 

заготовок у пристрої. Зміна баз.  

4.4. Розрахунок похибок, викликаних зміною баз при різних схемах установки 

заготовок. 

4.5. Принцип єдності баз. Умови реалізації. 

4.6. Основи вибору технологічних і вимірювальних баз. Роль і значення першої 

операції. 

4.7. Принцип вибору баз і послідовності обробки заготовок.  

 

МОДУЛЬ 2. МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У НЬОМУ 

Тема 5. Типи машинобудівного виробництва та технологічний процес 

План лекції. 

5.1. Технологічний процес, робоче місце, технологічна операція та її елементи. 

5.2. Виробнича програма, обсяг випуску виробів, такт і ритм випуску, 

виробничий цикл. 

5.3. Технологічна характеристика різних типів виробництва: одиничне, серійне 

і масове.  

5.4. Собівартість виготовлення машини і її складових частин. 



Тема 6 Основи проектування технологічних процесів виготовлення  

деталей 

План лекції. 

6.1. Аналіз вихідної інформації. Розрахунок такту випуску і встановлення типу 

виробництва.  

6.2. Визначення величини партії деталей в серійному виробництві. 

6.3. Проектування креслення вихідної заготовки.  

6.4. Припуски на механічну обробку. Класифікація припусків; операційний 

припуск, загальний припуск, допуски припуску. Розрахунок припусків на 

механічну обробку.  

6.5. Проектування одиничних технологічних процесів. Технологічний маршрут 

обробки заготовок. Вибір конструкторських і технологічних баз та видів обробки 

поверхонь заготовок. 

6.6. Базування різних видів заготовок при механічній обробці.  

6.7. Порядок складання технологічного маршруту механічної обробки 

заготовок. 

6.8. Структура технологічної операції. Одно- і багатоопераційна обробка, 

послідовна обробка, паралельна обробка, паралельно-послідовна обробка.  

6.9. Вибір технологічного обладнання. 

 

Тема 7. Проектування типових і групових технологічних процесів 

План лекції. 

7.1. Класифікація і типізація обробки окремих поверхонь. 

7.2. Класифікація і типізація обробки заготовок.  

7.3. Проектування технологічного процесу групової обробки.  

7.4. Проектування групових операцій.  

7.5.Комплексна заготовка. 

 

 

 



Тема 8. Основи розробки технологічного процесу складання машин 

 

План лекції. 

8.1. Основи розробки технологічного процесу складання машини.  

8.2. Класифікація видів складання. Організаційні форми складання – не 

потокове, групове, потокове, стаціонарне, рухоме.  

8.3. Вихідні дані для розробки технологічного процесу складання.  

8.4. Розрахунок основних показників процесу складання. Такт випуску, ритм 

випуску.  

8.5. Встановлення типу виробництва і вибір організаційної форми складання. 

 

Приблизний перелік тем лабораторних занять 

Модуль 1 

Тема 1. Дослідження точності розмірів поверхні заготовки і деталей машин.  

Тема 2. Дослідження похибки закріплення заготовок у патроні токарного 

верстата. 

Модуль 2 

Тема 3. Дослідження жорсткості технологічної системи. 

Тема 4. Розробка технологічного процесу складання. 

 

Приблизний перелік тем практичних занять 

Модуль 1 

Тема 1. Статистичні засоби оцінки якості виробів. 

Тема 2. Розмірний ланцюг і засоби їх розрахунку. 

Модуль 2 

Тема 3. Розрахунок припусків на механічну обробку. 

Тема 4. Базування заготовок і засоби  розрахунку погрішності настанови і 

оптимізація схем  базування. 

 



3. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Маталин А. А. Технология машиностроения // А. А. Маталин // Учебник. 

Л. : Машиностроение, 1984. – 560 с. 

2. Руденко П. А. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении / П. А. Руденко // Учебное пособие. – К. : Вища шк., 1985 – 255 

с. 

3. Руденко П. О. Проектування технологічних процесів машинобудування / 

П. О. Руденко // Навч. посібник. – К. : Вища шк., 1993. – 414 с. 

4. Егоров М. Е. Технология машиностроения / М. Е. Егоров // Учебник. М. : 

Высшая школа, 1976. – 636 с. 

5. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 

«Технология машиностроения». – Кременчуг, 1995 – 117 с. 

6. Методичні вказівки та контрольні завдання до практичної роботи 

«Розрахунок складальних розмірних ланцюгів» з курсу «Технологія 

машинобудування» – Кременчук, 1999 – 31 с. 

7. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Теоретичні основи 

технології та виробництва деталей та складання машин» для студентів заочної 

форми навчання зі спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування», 

Кременчук – КДПІ, 2000 – 35 с. 

8. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Теоретичні основи технології та виробництва деталей та складання 

машин» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090202 

«Технологія машинобудування», Кременчук – КДПІ, 2000 – 21 с. 

9. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні 

основи технології та виробництва деталей та складання машин» для студентів 

заочної форми навчання зі спеціальності 7.090202 «Технологія 

машинобудування», Кременчук – КДПІ, 2000 – 19 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

для заочної форми навчання 7 семестр – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: відвідування лекційних, 

лабораторних і практичних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під 

час опитування, вміння вирішувати завдання та розв’язувати задачі, знати 

відповіді на тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно 

розкрити тему індивідуального завдання, виконання контрольної роботи. 

 




