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ВСТУП 

 

Актуальною вимогою народного господарства України є підвищення 

якості автотракторної техніки, яке втілюється в збільшенні термінів служби та 

міжремонтних циклів, а також економічністю у виробництві та експлуатації. 

Таке підвищення якості автотракторної техніки значно залежить від технології 

її виготовлення. 

Мета навчальної дисципліни «Технологія автомобіле- та 

тракторобудування» – дати студентам за напрямом 133 – «Галузеве 

машинобудування» відомості про технологію виготовлення автотракторної 

техніки, що визначає можливість розробляти технологічну конструкцію 

транспортних засобів, яка забезпечує не тільки технічні параметри, які 

вимагаються, а і високий економічний ефект у народному господарстві. 

Вивчення навчального курсу дозволяє ознайомитись з основними 

особливостями автотракторної техніки, визначити взаємозв’язки параметрів 

конструкцій виробів і технології їх виробництва та за допомогою економічних 

критеріїв знаходити оптимальні рішення. 

За сучасних умов навчання в університеті здійснюється за денною та 

заочною формами навчання. У разі денної форми навчання студент отримує 

інформацію на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, а також під час 

самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни.  

Досить ефективною у навчальному процесі є самостійна робота студентів 

за активної консультативної роботи викладача. Цим вимогам у повному обсязі 

відповідають лабораторні заняття. Вони призначені для опанування студентами 

матеріалу навчальної дисципліни з практичних питань.  

Лабораторні роботи проводяться після опанування теоретичного матеріалу 

з конкретних тем на лекційних заняттях та під час самостійної роботи. Метою 

кожної з них є  розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань з 

конкретної теми. Під час виконання лабораторних робіт студент повинен 
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використовувати необхідні навчальні матеріали та засоби: навчальну 

літературу, методичні вказівки, плакати, технічні засоби та наочне приладдя. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– основні поняття і визначення, пов’язані з виготовленням виробів;  

– взаємозв’язки конструкцій і методів виготовлення заготовок, засобів 

обробки і складання;  

– технологічні методи досягнення точності розмірів і шорсткості 

поверхонь;  

– методи виробництва кузовів і кабін;  

– основні методи автоматизації технологічних процесів. 

уміти: 

– оцінювати технологічність параметрів розроблювання конструкцій 

виробів і вибирати рішення, які забезпечують їх високу якість та 

ефективність у виробництві і експлуатації. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Мета лабораторних робіт – розширення, поглиблення та закріплення 

теоретичних знань з конкретної теми.  

Перед виконанням лабораторних робіт студенти повинні вивчити правила 

техніки безпеки на робочому місці.  

Користуючись методичними вказівками, підручниками, лекційними 

конспектами, плакатами та іншими допоміжними матеріалами, студенти 

повинні вивчити теоретичний матеріал, розібратися з методикою виконання 

лабораторних робіт. 

Після вивчення теоретичної частини студенти повинні оформити бланк 

протоколу до лабораторної роботи. У протоколі мають бути номер, назва і мета 

лабораторної роботи, лабораторне обладнання, необхідні рисунки і таблиці, 

робочі формули, необхідні розрахунки та відповіді на питання, що виносяться 

на вивчення.  

Бланк протоколу оформлюють з дотриманням вимог щодо оформлення 

навчальних  текстових документів.  

Після підготовки бланка протоколу необхідно виконати всі виміри та 

розрахунки, занести значення вимірюваних параметрів до таблиць та зробити 

письмові висновки щодо лабораторної роботи. 

Обсяг протоколу з кожної лабораторної роботи складає 4 – 5 рукописних 

сторінок. За підсумком лабораторної роботи студенти  відповідають на 

контрольні питання (захищаються) та отримують оцінку.  

Після виконання всіх лабораторних робіт протоколи до кожної з них 

повинні бути підшиті в один звіт. 

Зразок  оформлення титульної сторінки звіту наведено у додатку А. 

 

 

\ 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Аналіз технологічності конструкції складальної одиниці 

Мета роботи: практичне засвоєння методики оцінювання технологічності 

конструкції виробу за кількісними та якісними показниками. 

Лабораторне обладнання 

1. Повні комплекти конструкторської документації на складальні одиниці 

автомобіля (агрегат, механізм та ін.).  

2. Таблиці допусків та посадок. 

Короткі теоретичні відомості 

Розробка нового виробу – складна конструкторська задача, пов’язана не 

тільки з досягненням необхідного технічного рівня цього виробу, але і з мак-

симально можливим зниженням витрат праці, матеріалів і енергії на його 

розробку, виготовлення, технічне обслуговування і ремонт. Розв’язання цього 

завдання визначається діловою творчою співдружністю створювачів нової 

техніки – конструкторів і технологів, їх взаємодією на етапах розробки 

конструкції виробу з його виготовлювачами і споживачами. 

Однією з найважливіших характеристик, що впливають на якість і 

собівартість виробу, є технологічність конструкції. Характеристики техно-

логічності конструкції вносяться до документів, що регламентують або 

фіксують якість продукції: технічне завдання на розробку виробу; карту технічного 

рівня і якості продукції. 

Під технологічністю конструкції виробу розуміють сукупність властивостей 

виробу, що виявляються в можливості оптимальних витрат праці, засобів, 

матеріалів і часу; мають місце під час технічної підготовки виробництва, 

виготовлення, експлуатації та ремонту виробу. Конструкція може вважатися 

технологічною, якщо вона, цілком задовольняючи вимоги, дає можливість 

застосовувати високопродуктивні засоби виготовлення за мінімальних витрат 

робочої сили і найбільш низької її кваліфікації, дозволяє раціонально 
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використовувати устаткування, матеріали і не потребує складної підготовки 

виробництва. 

Питання технологічності є конструкторсько-підприємницькими задачами. 

Конструктор повинен прагнути забезпечити найкращу технологічність на всіх 

стадіях проектування, щоб створити технологічні деталі, вузли і вироби в цілому. 

Для досягнення зазначеної мети він повинен бути добре ознайомлений із 

загальним станом технології, знати переваги і недоліки окремих засобів обробки і 

складання. 

Для своєчасного відпрацьовування конструкції на технологічність, ско-

рочення термінів проектування, а також для одержання вихідних даних для 

підготовки виробництва в розробці конструкції виробу на всіх стадіях проек-

тування повинен брати участь і технолог. 

Технолог оцінює також технологічність уже розробленого виробу і його 

окремих елементів із метою виявлення реальних можливостей найбільш 

продуктивного та економічного виготовлення виробу. Він зобов'язаний знати 

можливості та особливості свого підприємства, оцінити складність і 

доцільність переходу на інший, більш прогресивний технологічний процес, щоб 

шляхом аналізу й оцінювання технологічності вибрати і призначити ті техно-

логічні процеси, що забезпечили б найменшу трудомісткість і технологічну 

собівартість, що є відповідним до ГОСТу 14201-83 за основними показниками 

технологічності. Так, наприклад, виявивши типові деталі в конструкції виробу, 

технолог може відразу судити про можливості широти використання типових 

технологічних процесів, що є найбільш прогресивними. 

Технологічність конструкції являє собою комплексну характеристику, що не 

може бути оцінена будь-яким одним критерієм. Про технологічність не можна 

говорити без урахування типу виробництва. Конструкція виробу, технологічна для 

одного типу виробництва, може бути цілком нетехнологічна для іншого. 

Під час використання поняття технологічності конструктор і технолог по-

винні пам’ятати, що за тими самими критеріями не можна оцінити принципово 

відмінні конструкції, наприклад, легковий автомобіль і автомобіль великої 
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вантажності. З розвитком принципів конструювання і технології змінюються 

вимоги до технологічності й з’являються нові критерії. 

Технологічність конструкції є відносним поняттям, тому що ступінь 

технологічності нового виробу можна оцінити лише під час порівняння з конст-

рукцією виробу, що вже є у виробництві, під час порівняння відповідних техпроцесів. 

Проте цей метод дуже трудомісткий і для оцінювання технологічності доводиться 

обмежуватися визначенням трудомісткості виготовлення ВТ , технологічної 

собівартості виготовлення ТС ,і ряду кількісних додаткових показників технологічності. 

Найбільш суттєвими показниками технологічності конструкції виробу є 

такі.  

1. Коефіцієнт уніфікації виробу УК : 

                                                  
DE

DЕ
К УУ
У ,                                              (1.1) 

де УЕ – число уніфікованих складальних одиниць у виробі; УD  – число 

уніфікованих деталей, що є складовими частинами виробу і не входять до 

складу складальних одиниць; Е  – спільне число складальних одиниць у виробі; 

D  – спільне число деталей у виробі. 

                                          СТ.П.У.З.УУ ЕЕЕЕ ;                                     (1.2) 

                                          СТ.П.У,З.УУ DDDD ;                                     (1.3) 

                                                  ОРУ ЕЕЕ ;                                               (1.4) 

                                                  ОРУ DDD .                                               (1.5) 

Тут .З.УЕ  – число уніфікованих запозичених складальних одиниць; .П.УЕ  – 

число уніфікованих купованих складальних одиниць; СТЕ  – число стандартних 

складальних одиниць; ОРЕ  – число оригінальних складальних одиниць у 

виробі; .З.УD  – число уніфікованих запозичених деталей; .П.УD  – число 

уніфікованих купованих деталей; СТD  – число стандартних деталей (стандартні 

кріпильні деталі не враховуються); ОРD   – число оригінальних деталей у 

виробі. 
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Деталь – виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою 

матеріалу без застосування складальних операцій. 

Складальна одиниця – виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню  

між собою на підприємстві-виготовлювачі складальними операціями – 

згвинчуванням, склеюванням, зварюванням, паянням, опресуванням, 

розвальцюванням та ін. 

Виріб – предмет або сукупність предметів виробництва, що підлягають ви-

готовленню на підприємстві. 

Оригінальна деталь (складальна одиниця) – уперше розроблена деталь 

(складальна одиниця), застосована в конструкторській документації одного 

виробу. 

Уніфікований виріб – виріб, застосований у конструкторській документації 

декількох (різних) виробів. 

Стандартна деталь (складальна одиниця) – деталь (складальна одиниця), 

застосована за стандартом, цілком і однозначно визначає її конструкцію, 

показники якості, методи контролю, правила приймання і постачання. 

Купований виріб – виріб (складова частина виробу), одержуваний 

підприємством у готовому вигляді й виготовлений за конструкторською до-

кументацією підприємства постачальника. 

Коефіцієнт уніфікації характеризує конструктивну спадкоємність проек-

тованої конструкції. 

2. Коефіцієнт стандартизації виробу СТК : 

                                                 
DE

DЕ
К СТСТ
СТ .                                         (1.6) 

3. Коефіцієнт повторюваності ПОВК : 

                                                 
DE

Q
1КПОВ ,                                         (1.7) 

де Q  – число найменувань складових частин; DE  – спільне число складових 

одиниць. 
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4. Коефіцієнт збірності ЗБК : 

                                                     
DE

Е
КЗБ .                                             (1.8) 

5. Коефіцієнт точності ТЧК : 

                                                     
СР

ТЧ
А

1
1К ,                                           (1.9) 

де СРА  – середній квалітет.  

                                                       
ip

n

1i

ipi

СР
n

nA

А ,                                      (1.10) 

де iА  – і-й квалітет; ipn  – число розмірів і-го квалітету.  

Припустимо ipn  визначати як число деталей, для яких даний квалітет є 

найточнішим. 

6. Коефіцієнт шорсткості поверхні ШК : 

                                                        
СР

Ш
Б

1
1К ,                                      (1.11) 

де СРБ  – середня шорсткість поверхні. 

                                                        
iш

n

1i

iшi

СР
n

nБ

Б ,                                    (1.12) 

де iБ  – і-та шорсткість поверхні; iшn  – число поверхонь і-ої шорсткості. 

Припустимо iшn  визначати як число деталей, для яких дана шорсткість є 

найменшою. 

Як параметр шорсткості доцільно використовувати  параметр Ra , як 

кращий відповідно до ГОСТ 2789 – 73. У випадку застосування на кресленні 

параметра шорсткості Rz  його необхідно перевести в параметр Ra , 

використовуючи залежність Ra4Rz . 

7. Коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів .Е.УК : 
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Е

.Е.У
.Е.У

Q

Q
К ,                                         (1.13) 

де .Е.УQ  – число уніфікованих типорозмірів конструктивних елементів; ЕQ  – 

число типорозмірів конструктивних елементів у виробі. 

Прикладами конструктивних елементів є отвори, різі, фаски, галтелі, канавки 

і т. д. 

Окрім кількісного оцінювання технологічності, проведеної за показниками, 

здійснюють якісне  оцінювання технологічності. 

Якісна оцінка технологічності окремих деталей здійснюється на підставі 

таких ознак: 

 раціональний вибір конструкторських баз та забезпечує можливість 

їх використання як технологічних баз, що дозволяє підвищити виготовлення за 

рахунок винятку похибки базування; 

 вибір однотипних форм оброблюваних поверхонь, різнотипність форм 

оброблюваних поверхонь в одній деталі викликає збільшення необхідних операцій, 

переходів і устаткування для обробки; 

 вибір раціонального типу заготовки та її конфігурації, що допускають 

використання в конструкції деталі неопрацьованих поверхонь і 

мінімальних припусків на обробку; 

 правильне проставляння розмірів, що забезпечує необхідну точність 

функціональних параметрів і методів їх забезпечення; 

 забезпечення можливості застосування високопродуктивних методів 

обробки; 

 забезпечення чіткої приналежності конструкції деталі до визначеної  

класифікаційної групи, на представника якої складений типовий технологічний 

процес; 

 забезпечення можливості групової обробки деталей під час виготовлення. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Аналіз технологічності конструкції складальної одиниці в цій роботі 

здійснюється в такій послідовності. 
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1. За специфікацією на складальну одиницю автомобіля проводиться 

розподіл деталей і складальних одиниць, що входять у розглянутий вузол, на 

уніфіковані запозичені та куповані, стандартні й оригінальні. Ці розподіли 

заносяться до табл. 1.1, де кожний рядок відповідного стовпчика відповідає 

найменуванню деталі або складальної одиниці. 

 

Таблиця 1.1 – Розподіл складальних одиниць і деталей за групами 

№
  

ел
ем

ен
та

 

Складальні одиниці, кількість Деталі, кількість 

О
р

и
гі

н
ал

ь
н

і 

З
ап

о
зи

ч
ен

і 

К
у

п
о

в
ан

і 

С
та

н
д

ар
тн

і 

О
р

и
гі

н
ал

ь
н

і 

З
ап

о
зи

ч
ен

і 

К
у

п
о

в
ан

і 

С
та

н
д

ар
тн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

…………………………………………………………………………………… 

1n
 

        

n         

ОРЕ  .З.УЕ  .П.УЕ  СТЕ  ОРD  .З.УD  .П.УD  
СТD  

ЕорQ  .з.ЕуQ  .п.ЕуQ  ЕстQ  
DорQ

 

.з.DуQ

 

.п.DуQ

 

DстQ

 

 

2. За рівняннями (1)…(8) і даними таблиці 1 визначаються коефіцієнт 

уніфікації виробу УК , коефіцієнт стандартизації СТК , коефіцієнт 

повторюваності ПОВК  та коефіцієнт збірності ЗБК . 

3. За кожним кресленням оригінальної деталі визначається найменший 

квалітет, найменша шорсткість поверхні за параметром Ra , конструктивні 

елементи (отвори, зовнішні й внутрішні метричні та дюймові різі) й 
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заповнюється табл. 1.2. Як уніфікований конструктивний елемент беруть 

елемент, застосований у двох і більше деталях, розміри. 

 

Таблиця 1.2 – Точність, шорсткість і конструктивні елементи 

№
 д

ет
ал

і Номер 

креслення 

деталі 

Н
ай

м
ен

ш
и

й
 к

в
ал

іт
ет

 

Н
ай

м
ен

ш
а 

ш
о
р

ст
к
іс

ть
 

R
a
, 

м
к
м

 

Типорозміри конструктивних 

елементів 

О
тв

ір
 ø

…
 

Р
із

ь
б

а 
М

…
. 

Р
із

ь
б

а 
К

Г
…

. 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 і т. д 

1    +  +      

2       +  + +  

3        +    

……………………………………………………………………………………. 

1n      +    +   

n        +     

Число типорозмірів конструктивних 

елементів 
1 2 3 4 5 6 7 і т.д. 

Примітка: наявність конструктивного елемента в деталі позначається 

знаком  +. 

4. За рівняннями (10)...(13) і даними табл. 2 визначаються коефіцієнт  

точності ТЧК , коефіцієнт шорсткості поверхні ШК , коефіцієнт  

уніфікації конструктивних елементів .Е.УК . 

5. За кресленнями складальних одиниць проводиться якісний аналіз  

технологічності, виходячи з умов складання. 

6. За  кресленнями  деталей,   зазначених  викладачем,  здійснюється 

якісний аналіз технологічності, виходячи з умов одержання заготовки. 

7. Робиться висновок про технологічність конструкції виробу. 
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Зміст звіту 

Звіт оформлюють з дотриманням вимог до оформлення навчальних  

текстових документів. Він повинен містити: 

1. Найменування теми роботи, її мету і перелік лабораторного обладнання. 

2. Заповнену таблицю 1.1 

3. Заповнену таблицю 1.2. 

4. Розрахунки коефіцієнтів технологічності.  

5. Якісний аналіз технологічності деталей і складальних одиниць.  

6. Загальний висновок про технологічність конструкції складальної  

одиниці. 

Варіанти завдань у вигляді комплектів конструкторської документації на 

складальні одиниці автомобіля (агрегат, механізм та ін.) видаються викладачем. 

Контрольні питання 

1. Що розуміють під технологічністю конструкції виробу?  

2. Які чинники впливають на технологічність конструкції? 

3. Якими методами проводять оцінювання технологічності? 

4. Які показники технологічності належать до основних; їх визначення? 

5. Які показники технологічності належать до додаткових показників  

технологічності та їх визначення? 

6. Як проводять якісне визначення технологічності конструкції, виходячи 

з умов складання? 

7. Як здійснюється  якісне визначення технологічності деталей? 

Література: [1, с. 81 – 96; 2, с. 30 – 36; 3, с. 34 – 42; 4]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження жорсткості технологічної системи станок-

пристосування-інструмент-деталь (СПІД) виробничим методом 

Мета роботи: ознайомлення з методикою дослідження жорсткості 

системи СПІД металорізальних верстатів. 

Лабораторне обладнання 

1. Токарний верстат. 

2. Циліндрична заготовка. 

3. Комплект ріжучого інструменту. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час обробки деталей на металорізальних верстатах сила різання, 

затягування та інші сили діють на деталі верстата, поверхню, що оброблюється 

та різальний інструмент, унаслідок чого відбувається їх деформація, зміна 

величини стикових зазорів, зміна положення різальної  кромки інструменту 

відносно деталі, що оброблюється (віджимання). З цієї причини розміри деталі 

змінюються, з’являються відхилення від правильної геометричної форми 

(конусність, овальність, бочкоподібність, корсетність і т. д.). 

Деформації, що виникають у технологічній пружній системі СПІД під 

впливом діючих у системі сил, є одним з джерел похибок, які можуть досягати 

80 % від сумарної похибки обробки. Ці деформації можна розділити на два 

види:  

 деформації окремих деталей верстата, пристосування, деталі, що 

оброблюється та інструменту. Величини цих деформацій можна з достатнім 

ступенем точності розрахувати, користуючись методами вчення про опір 

матеріалів; 

 деформації у місцях з’єднання деталей та вузлів технологічної пружної 

системи, що є результатом нерівності стикових з’єднань, зазорів та інших 

віджимань у стиках. У зв’язку з деформаціями у місцях з’єднання деталей та 

вузлів змінюється взаємне положення частин верстата й усієї системи, що 

сильно впливає на точність обробки. Ці питання не можуть бути розв’язані 
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звичайними методами вчення про опір матеріалів та є предметом досліджень.  

Найбільш вагомий вплив на розмір деталі, що оброблюється чинять 

переміщення у напрямку нормалі до поверхні що оброблюється, тобто під 

впливом складової сили YР . 

Здатність пружної системи СПІД чинити опір дії сил, що прагнуть її 

деформувати, називається жорсткістю. Жорсткість пружної системи впливає в 

основному на точність обробки та на виникнення вібрацій. Велика жорсткість 

системи є одною з умов досягнення точності під час обробки. З жорсткістю 

системи СПІД пов’язане і явище вібрації. Системи, що мають велику 

жорсткість, можуть працювати з більш високими режимами різання без появи 

вібрацій, що забезпечує їх велику продуктивність. 

Жорсткість пружної системи СПІД визначається за формулою: 

                            
Y

P
j Y , кг/мм, або 

3
Y

c
10Y

81,9P
j , Н/м,                              (2.1) 

де YP  – радіальна складова сили різання, кг; Y – зміщення різальної кромки 

інструменту (деформація пружної системи), мм. 

Величина, зворотна жорсткості, називається податливістю жорсткої 

системи 

           кг/мкм,
j

1000
кг/мм,

j

1
w

cc

 або .Н/м,
81,9P

10Y

j

1
w

Y

3

c

         (2.2) 

Жорсткість верстатів підвищується вдосконаленням їх конструкції або 

застосуванням додаткових пристроїв (наприклад на горизонтально-фрезерних 

верстатах застосовують додаткове кріплення кронштейна та стола), а також 

підвищенням якості складання. Велика жорсткість деталі під час обробки 

досягається раціональним розміщенням опор під час установлення деталі на 

верстаті та, за необхідності, застосуванням додаткових опор, наприклад 

люнетів. 

Для забезпечення точності обробки необхідно також, щоб конструкція 

різальних інструментів та пристроїв мала достатню жорсткість. З цією метою у 

деяких випадках застосовують додаткові опори. 
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Жорсткість верстата можна визначити статичним методом, тобто 

навантаженням вузлів непрацюючого верстата, та виробничим методом – 

випробуванням під навантаженням працюючого верстата. 

Статичний метод полягає у поступовому навантаженні вузлів верстата 

силами, що відтворюють дію сили різання з одночасним вимірюванням 

виникаючих при цьому деформацій (переміщень). Переміщення вузлів верстата 

вимірюються у напрямку дії сили YP нормальної до поверхні, що оброблюється, 

оскільки ці переміщення мають основне значення, хоча на деформацію системи 

у цьому напрямку дещо впливають також складові сили XP  та ZP . Визначений 

таким чином коефіцієнт жорсткості може тільки приблизно характеризувати 

пружні властивості системи СПІД, але не відображає дійсних умов роботи 

верстата. 
t m

in

t 
m

ax

 

Рисунок 2.1 – Спосіб закріплення заготовки під час випробування жорсткості 

верстата виробничим методом  

 

У разі виробничого методу випробування жорсткості заготовка 

оброблюється зі змінною глибиною різання. Для цього зручно використовувати 
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заготовку з наявністю ексцентриситету (рисунок 2.1). 

Глибина різання за півоберту заготовки при цьому зміниться від mint  до 

maxt , що викликатиме відповідно зміну сили YP , а отже, і пружні деформації 

системи СПІД з переміщенням від minY  до maxY .  

Згідно з проведеними дослідженнями нормальну складову сили різання YP

можна визначити за формулою: 

                              кг,
75

VtSCP
P

PPP

Y

n
BZXY

PY ,                         (2.3) 

де S  – подача, мм/об; t  – глибина різання, мм; V  – швидкість різання, м/хв; B  

– межа міцності матеріалу що оброблюється, кгс/мм
2
; 

YPС , PY , PX , PZ , pn  – 

коефіцієнти, що залежать від матеріалу, що оброблюється, геометричних 

параметрів різця, матеріалу різальної частини різця. 

Тоді з формул (2.1) та (2.2) можна отримати 

            .
75

V)tt(SC
j

1
YY

P

PPP

Y

n
BZX

minmax
Y

Pminmax    (2.4) 

 

Оскільки  Зminmax tt  – биття заготовки до обробки, а ОБminmax YY  – 

биття заготовки після обробки, то підставивши ці значення до рівняння (2.3) та 

перетворивши його, отримаємо формулу в остаточному вигляді 

                                   .
75

VSC

j
ОБ

n
BZYX

ЗP

c

P

PPP

Y

                                (2.5) 

Отже, визначення жорсткості системи СПІД виробничим методом 

зводиться до виміру биття заготовки до та після обробки. 

Визначення жорсткості системи СПІД виробничим методом здійснюється 

у такій послідовності: 

1. У патроні токарного верстата ексцентрично закріплюють круглу 

заготовку. Ексцентричність забезпечується встановленням між одним з 

кулачків та поверхнею заготовки прокладки, товщина якої дорівнює 
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необхідному ексцентриситету – = 3…8 мм. Довжина виступаючої частини 

заготовки з патрона повинна бути не більше ніж 1…1,5 її діаметра. 

2. За допомогою індикатора, закріпленого на індикаторній стійці, 

вимірюється радіальне биття зовнішньої циліндричної заготовки. Биття З

вимірюється на відстані 10…15 мм від її вільного торця. 

3. У різцетримачі супорта верстата встановлюється різець, виліт якого з 

різцетримача повинен бути не більше ніж 1…1,5 висоти його державки. 

4. Установлюються такі елементи режиму різання. Найменшу глибину 

різання mint  беруть у межах 0,2…0,4 мм. Подачу беруть як для чистової 

обробки, тобто S = 0,15…0,25 мм/об. Для зменшення впливу відцентрових сил 

швидкість різання V не повинна перевищувати 80 м/хв. 

5. На встановлених режимах різання обточується виступ завдовжки 

0,15…0,25 мм за один прохід (рис. 2.1). 

6. За допомогою індикатору вимірюється радіальне биття ОБ  обробленої 

поверхні виступу заготовки. 

Зазвичай оброблюють заготовку зі сталі  з B = 75 кгс/мм
2
  різцем з 

наступною геометрією різальної частини 10 , 45 , 101  та 0 . 

Для цих умов формула набуває вигляду  

                                     
ОБ

3,06,09,0
З

c

VS243
j , кг/мм.                             (2.6) 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. За даними методичними вказівками ознайомитись із теоретичними 

відомостями. 

2. З додатка Б виписати вихідні дані, визначені у результаті проведення 

дослідницьких робіт на токарно-гвинторізних верстатах ( З , ОБ , S , V ). 

3. За формулою (2.5) обчислити жорсткість верстата. 

4. Оформити звіт з лабораторної роботи. 

Зміст звіту 

Звіт оформлюють з дотриманням вимог до оформлення навчальних  

текстових документів. Він повинен містити: 
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1. Найменування теми роботи, її мету і перелік лабораторного обладнання. 

2. Схему обробки заготовки. 

3. Формулу для розрахунку жорсткості системи СПІД з поясненням її 

складових. 

4. Вихідні дані для розрахунку жорсткості системи СПІД. 

5. Розрахунок величини жорсткості. 

6. Висновки. 

 

Контрольні питання 

1. Що розуміють під жорсткістю системи СПІД? 

2. Як жорсткість системи СПІД впливає на величину похибки під час 

обробки деталі? 

3. За якою формулою прийнято визначати жорсткість системи СПІД 

виробничим методом? 

4. Як визначаються складові, що входять до формули жорсткості системи 

СПІД? 

5. Які методи існують для визначення жорсткості системи СПІД? 

6. Які деформації виникають у пружній системі СПІД під впливом сили 

різання? 

7. Що таке податливість системи СПІД? 

Література: [1, с. 36 – 55; 2, с. 30 – 36; 3, с. 34 – 42]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження виробничих похибок заготовок або деталей машин 

Мета роботи: практичне засвоєння методики оцінювання точності 

розмірів партії заготовок або деталей машин, оброблених за одне 

налагодження; визначення вірогідного відсотку браку із застосуванням теорії 

вірогідності та математичної статистики. 

Лабораторне обладнання 

Мікрометр, стрілкова скоба, набор кінцевих мір, комплект виготовлених за 

одне налагодження заготовок або деталей у кількості 50 штук, ескіз заготовки 
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або деталі, яка контролюється. 

Короткі теоретичні відомості 

Точність реальної деталі характеризується ступенем її відповідності 

заданій (ідеальній деталі). Зазвичай розглядають відповідність реальної деталі 

заданій за складовими, наведеними на кресленні деталі: точності розмірів 

окремих ділянок, точності форми та розташування цих ділянок, шорсткість 

поверхонь деталі.  

Відповідно під точністю обробки розуміють ступінь наближення розмірів, 

форми та взаємного розташування поверхонь, що оброблюються, до 

номінальних значень, заданих конструктором. 

На практиці зазвичай розглядають не точність (відповідність реальної 

деталі заданій), а похибку – відхилення реальної деталі від заданої. 

У процесі виготовлення деталей машин точність їх обробки залежить від 

великої кількості технологічних факторів. Ці залежності мають імовірнісний 

(стохастичний) характер. У теорії ймовірності та математичній статистиці 

розроблено методи, за допомогою яких можна об’єктивно оцінити точнісні 

характеристики реальних технологічних процесів. імовірнісно-статистичні 

методи використовують для оцінки точності та стабільності технологічних 

процесів, визначення рівня настройки верстатів та очікуваної частки браку, 

установлення залежності між точнісними характеристиками суміжних операцій 

та розв’язання інших задач. 

Імовірнісно-статистичний метод дослідження питань точності обробки 

оснований на вивченні кривих розподілу похибок. При цьому сумарна похибка 

визначається без аналізу складових похибок шляхом вимірювання розмірів 

деякої кількості деталей та обробки результатів вимірювань за допомогою 

математичної статистики. 

Відповідно до теорії імовірності похибка, що виникає під час обробки, є 

випадковою величиною, яка залежить від великої кількості виробничо-

технолгічних чинників.  

  Якщо виготовити партію деталей за умови практично незмінному 

технологічного процесу, то всі розміри оброблених деталей будуть відрізнятися 
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один від одного. Це явище називається розсіянням розмірів. Для 

характеристики цього розсіяння застосовують метод побудови кривих 

розподілу. 

Криву розподілу отримують таким методом. 

Обміряють партію заготовок, які пройшли операцію, що досліджується. 

Точність вимірювання повинна бути не нижче ніж 0,1 від допуску розміру, що 

досліджується. Знаходять граничні значення розміру minx  та maxx , які 

визначають величину дійсного поля розсіяння розмірів g . Це поле розділяють 

на деяке число k = 7…11 рівних інтервалів та у вибраному масштабі 

відкладають на осі абсцис. Підраховують кількість m  розмірів (деталей) у 

кожному інтервалі ( 1m , 2m , 3m , 4m ,……, km ), котрі називають також  

абсолютною частотою. Вибирають масштаб осі ординат та із середини кожного 

інтервалу відкладають відповідну частоту у вигляді відрізка. З’єднуючи кінці 

відрізків, отримують ламану лінію, яка називається полігоном розподілення. 

Замість кількості розмірів m  у кожному інтервалі можна відкладати 

відношення цієї кількості до загальної кількості деталей n  у дослідній партії. 

Це відношення називається відносною частотою або частістю.  

Чим більше деталей у дослідній партії та число інтервалів, тим ближче 

ламана лінія наближається до плавної кривої, яка називається кривою 

розподілу. 

Дослідження кривих розподілу для різних операцій механічної обробки 

засвідчили, що якщо серед складових сумарної похибки немає домінуючих, то 

розподілення розмірів у більшості випадків підпорядковується закону 

нормального розподілення (закону Гауса). 

Рівняння кривої нормального розподілення має вигляд 

                                           
2

2
mi

2

xx

e
2

1
Y ,                                   (3.1) 

де Y – густина ймовірності; e  – основа натуральних логарифмів; ix  – середнє 

значення інтервалу; mx  – середнє арифметичне значення розмірів (центр 
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розсіяння, центр групування);  – середнє квадратичне відхилення розмірів.  

Середнє арифметичне значення розмірів визначається за формулою: 

                         
n

km

m....mmm

xm.....xmxmxm
x

k

1i

ii

k321

kk332211
m ,                 (3.2) 

а середнє квадратичне відхилення – за формулою: 

                                             
1n

xxm
k

1i

2
mii

.                                       (3.3) 

Тут n  – загальна кількість деталей у партії; k  – кількість інтервалів; im  – 

кількість деталей у i -ому інтервалі ( i = 1, 2, 3,…., k ). 

Якщо крива практичного розподілення проходить близько до кривої 

нормального розподілення, то розподілення може бути у достатньо повному 

обсязі охарактеризоване величиною середнього квадратичного відхилення . 

Тоді з імовірністю 99,73 %, що практично беруть за ймовірність 100 %, 

поле розсіяння розмірів 6 . 

Якщо величина допуску на даний розмір Т , то технологічний процес 

забезпечує вимоги точності. 

Метод, що розглядається, широко використовується для аналізу 

технологічного процесу. Бажаючи встановити ступінь впливу якогось чинника 

на точність обробки, порівнюють розподілення, побудовані у результаті 

вимірювання двох партій деталей, виготовлених в умовах, за яких дія чинника, 

який нас цікавить, в обох випадках була б різною, а інші умови залишалися, 

якщо можна, постійними. 

Порядок виконання лабораторної роботи  

Дослідження точності розмірів поверхонь партії заготовок або деталей і 

визначення відсотка вірогідного браку проводять у такій послідовності. 

1. Вибирається партія заготовок або деталей у кількості 50 шт., 

виготовлених за одне налагодження. За ескізом установлюється розмір, 

точність якого буде досліджуватися. 
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2. Виходячи з величини контрольованого розміру та допуску на нього , 

вибираються засоби вимірювання (мікрометр або стрілкова скоба) з 

відповідною точністю та необхідним діапазоном вимірювань. 

 

Таблиця 3.1 – Результати вимірювання розмірів деталей  

 

№ п/п 
Фактичний 

розмір 
№ п/п 

Фактичний 

розмір 
№ п/п 

Фактичний 

розмір 

1      

2      

3      

і т. д.    n   

 

3. Вибраним засобом вимірювання визначаються фактичні розміри всіх 

заготовок або деталей цієї партії. 

Значення розмірів, отримані шляхом вимірювання, записуються до 

таблиці 3.1. 

4. Усі розміри розбиваються на інтервали у порядку зростання відповідно 

до табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Кількість інтервалів f  залежності від кількості деталей у 

вибірці 

 

n  25…40 40…60 60…100 100…160 

f  6 8 10 12 

 

Величина інтервалу d , тобто різниця між найбільшими та найменшими 

значеннями розмірів у середині інтервалу, визначається за формулою: 

                                                
f

'x'x
d minmax ,                                               (3.4) 
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де  max'x , min'x  - найбільший та найменший розміри у партії. 

Під час розміру інтервалу необхідно надавати перевагу такимрозмірам: d = 

1, 2, 3, 5, 10, 15 мкм, або числу, кратному 5. Обчислену величину d  необхідно 

округлити до найближчого числа з переважного ряду. Величина інтервалу 

повинна бути не менше ніж ціна поділки вимірювального приладу. 

Під час визначення меж інтервалу прийнято починати ряд, відступаючи 

приблизно на 0,5 інтервалу в бік менших значень від min'x  та закінчувати ряд, 

відступаючи приблизно на 0,5 інтервалу в бік більших значень від max'x . 

5. Для всіх інтервалів необхідно визначити абсолютну частоту m  

повторюваності розмірів. Якщо значення розміру знаходиться точно на межі 

інтервалів, то до чисел m  обох інтервалів додають по 0,5. 

Усі інтервали розмірів у порядку їх збільшення та відповідна їм абсолютна 

частота заносяться до таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Інтервали розмірів з абсолютними частотами 

 

№ пор. Інтервал розмірів Абсолютна частота m  

1 1x …. 2x   

2 2x …. 3x   

……… ………………………………….  

k  kx …. 1kx   

 

6. За даними таблиці 3.3 будуються гістограма та полігон розподілення 

розмірів (рисунок 3.1). Для цього у відповідному масштабі по осі абсцис 

відкладають інтервали розмірів, а по осі ординат – частоти m  їх повторювання. 

7. На тому ж самому графіку будується крива нормального розподілення 

розмірів, що визначається рівнянням (3.1). 
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x0 x1 x2 x3 xm xc xk xk+1

поле розсіяння w = 6б

поле допуску Т

брак
брак

y

m m

n

2

4

6

Y3б Y3б

- б + б

YбYб

Ymax

 

Рисунок 3.1 – Гістограма та полігон та крива нормального розподілення 

розмірів 

Для зручності знаходження середнього арифметичного значення розмірів 

mx  за рівнянням (3.2) та середнього квадратичного відхилення  за рівнянням 

(3.3) заповнюється таблиця 3.4. 

 

Таблиця 3.4 – Дані для визначення mx  та  

 

№ п/п 
Середнє значення 

інтервалу ix  
iixm  mi xx  2

mi )xx(  2
mii )xx(m  

1      

2      

….      

k       
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Для побудови кривої нормального розподілу необхідно визначити у 

відповідному масштабі характерні точки цієї кривої за такими формулами: 

                                    
nd

4.0
2

nd
Ymax  при mxx ;                         (3.5) 

                         
nd

24,0
e

Y

e2

nd
Y max , при mxx                (3.6) 

 

                                          0Y3 , при 3xx m ,                                     (3.7) 

де d  – величина інтервалу, мм; n  – кількість деталей у партії, шт. 

За характерними точками будується крива нормального розподілу 

(рисунок 3.1). 

8. Для визначення ймовірного відсотку браку на графіку (рисунок 3.1) 

відкладається поле допуску Т  на розмір. 

Якщо поле допуску на розмір заготовки або деталі перекриває весь 

діапазон розсіювання розмірів, то браку не буде. У випадку, коли поле 

розсіяння  виходить за поле допуску, технологічний процес не забезпечує 

100 % придатності деталей. 

Для визначення ймовірнісного відсотка браку використовується 

інтегральна функція Лапласа: 

                                               dxe
2

1
zФ

z

0

2

z2

                                    (3.8) 

Значення аргументу z  для верхнього Вz  та нижнього Нz  граничних 

значень поля допуску відповідно дорівнюють: 

                                                  mmax
В

xx
z ;                                             (3.9) 

                                                   minm
Y

xx
z .                                           (3.10) 

Імовірність появи браку у відсотках за найбільшим граничним розміром 

дорівнюватиме: 

                                               %100zФ5.0q ВВ .                              (3.11) 
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Імовірність появи браку за найменшим граничним розміром 

дорівнюватиме 

                                             %100zФ5.0q НН .                               (3.12) 

Загальний відсоток браку 

                                                         HВ qqq .                                          (3.13) 

Величини функцій zФ  беруть зі спеціальних таблиць (додаток В). Після 

розрахунку визначаються відсотки виправного та невиправного браку. 

Зміст звіту 

Звіт оформлюють з дотриманням вимог до оформлення навчальних  

текстових документів. Він повинен містити такі дані: 

1. Найменування теми роботи, її мету і перелік лабораторного обладнання. 

2. Ескіз контрольованої деталі.  

3. Заповнені таблиці 1, 3, 4. 

4. Рівняння кривої нормального розподілення, формули та розрахунки з 

визначення mx  та , а також характерних точок кривої. 

5. Формули для розрахунку та розрахунок вірогідного відсотка браку. 

6. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Що розуміють під точністю обробки? 

2. Чим відрізняється похибка від допуску? 

3. Чому під час механічної обробки деталей їх розміри виходять 

неоднаковими? 

4. Чим відрізняється статистичний метод дослідження похибок від 

розрахунково-аналітичного? 

5. Про що дозволяє судити крива фактичного розподілення та які умови її 

заміни кривою нормального розподілення? 

6. Якими характерними точками визначається крива нормального 

розподілення? 

7. Як визначити ймовірний відсоток браку? 

Література: [1, с. 36 – 55; 2, с. 30 – 36; 3, с. 34 – 42; 5, с. 6 – 89]. 
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3 ВИМОГИ  ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ 

 

Оформлювати  кожну лабораторну роботу необхідно відповідно до правил 

оформлення текстових навчальних документів.  

 Лабораторні роботи  потрібно подавати в зброшурованому вигляді. При 

цьому перша сторінка обкладинки має бути титульною. Скріпок, скобок та 

інших деталей, використаних для брошурування, не має бути видно на 

титульній сторінці.  

Текст має бути чітким, стислим і зрозумілим. Звіти можуть бути як 

рукописними, так і друкованими. 

При виконанні контрольних і лабораторних робіт рукописним способом 

почерк повинен бути чітким, розбірливим, при цьому слід користуватися 

пастою чорного, фіолетового або синього кольорів. 

У межах однієї роботи колір чорнила (пасти) має бути одним і тим самим. 

Відстань між основами рядків тексту, написаного від руки, має бути не менше  

ніж 10 мм. Розмір  абзацного відступу 15 мм. 

Схеми та ескізи повинні бути згруповані у міру появи посилання на них у 

тексті. Текст та графіки повинні бути виконані охайно та розбірливо, без 

скорочення слів. Можна застосувати скорочення, установлені ГОСТ 2.316-68. 

Усі рисунки повинні мати наскрізну нумерацію та виноски позицій 

складових елементів (деталей, вузлів, агрегатів і т. д.). У тексті повинні бути 

посилання  на ці позиції, а також на використані літературні джерела, список 

яких необхідно дати у кінці виконаної лабораторної роботи.  

На обкладинці необхідно вказати номер лабораторної роботи, 

найменування дисципліни, прізвище, ім’я, по батькові студента, групу, шифр 

залікової книжки.  

Лабораторні роботи оформлюються на аркушах білого паперу розміром 

А4/210х297 мм/ темною пастою. Рисунки та таблиці виконуються на білому 

папері такою самою пастою, якою написаний текст. Над рисунком розміщують 

його назву, знизу – порядковий номер. 
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Таблиці й рисунки в тексті розміщують відразу після посилання на них, у 

крайньому разі – на наступній сторінці. 

Джерела в списку літератури повинні бути складені в алфавітному порядку 

за прізвищами авторів. Кожному джерелу присвоюється порядковий номер, 

який є його позначенням при написанні в тексті. Після номера джерела 

ставиться крапка,  а далі йде бібліографічний опис цього джерела згідно з 

ГОСТ 7.1-76. 

Посилання на літературні джерела в тексті (номер літературного джерела в 

списку) подаються у квадратних дужках, наприклад  [ 7 ] . 

Приклад оформлення списку літератури: 

1. Грубов В.Н., Кирдан В.С. Конструкція автомобілів. – К.: Наук. думка, 

1977. – 464 с. 
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1. Гурин Ф.В., Клепиков В.Д., Рейн В.Д. Технология 

автотракторостроения. – М.: Машиностроение, 1981. – 295 с. 

2. Егоров М.Е., Дементьев В.И, Дмитриев В.Л. Технология 

машиностроения. – М.: Высш. шк., 1976. – 534 с. 

3. Ковшов А.Н. «Технология машиностроения», М. «Машиностроение», 

1987. – 305 с. 

4. Балабанов А.Н. Технологичность конструкции машин. М.: 

Машиностроение, 1987. – 334 с. 

5. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-

машиностроителя. М.: Машиностроение, Том 1. 1985. – 656 с. 

 

Додаток А  

Зразок оформлення титульної сторінки звіту щодо лабораторних робіт 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА  «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 

 

 

ЗВІТ 

ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 “ТЕХНОЛОГІЯ АВТОТРАКТОРОБУДУВАННЯ” 
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        Виконав                             . 

        Група                               . 

        Шифр                               . 

        Перевірив                        . 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 

Додаток Б 

Результати дослідження жорсткості системи СПІД токарно-гвинторізних 

верстатів 

№ пор. З , мм ОБ , мм S , мм/об V , м/мин 

1 8,02 0,098 0,15 80 

2 6,23 0,108 0,2 70 

3 7,95 0,134 0,25 60 

4 5,15 0,106 0,2 80 

5 7,5 0,156 0,25 70 

6 4,28 0,095 0,15 60 

7 5,32 0,135 0,2 60 

8 6,35 0,112 0,15 80 

9 8,01 0,124 0,25 70 

10 7,56 0,097 0,15 60 

11 4,81 0,105 0,25 80 

12 6,08 0,085 0,15 60 

13 5,53 0,086 0,2 80 

14 6,25 0,115 0,15 60 

15 7,82 0,136 0,25 70 
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16 4,57 0,092 0,15 60 

17 8,16 0,108 0,25 80 

18 6,72 0,126 0,2 70 

19 5,25 0,117 0,15 80 

20 6,79 0,148 0,25 60 

21 7,06 0,134 0,2 70 

22 7,54 0,106 0,25 80 

23 5,85 0,093 0,15 70 

24 6,81 0,125 0,25 80 

 

 

Додаток В  

Інтегральна функція Лапласа 

z  zФ  z  zФ  z  zФ  z  zФ  z  zФ  

0,0 0,00000 0,9 0,31594 1,8 0,46407 2,7 0,49654 3,6 0,49984 

0,1 0,03983 1,0 0,31434 1,9 0,47128 2,8 0,49744 3,7 0,49989 

0,2 0,07926 1,1 0,36434 2,0 0,47725 2,9 0,49814 3,8 0,49992 

0,3 0,11791 1,2 0,38493 2,1 0,48214 3,0 0,49865 3,9 0,49995 

0,4 0,15542 1,3 0,40320 2,2 0,48609 3,1 0,49903 4,0 0,49996 

0,5 0,19498 1,4 0,41924 2,3 0,48928 3,2 0,49931 4,5 0,49999 

0,6 0,22574 1,5 0,43320 2,4 0,49180 3,3 0,49952 5,0 0,49999 

0,7 0,25804 1,6 0,44520 2,5 0,49379 3,4 0,49966   

0,8 0,28814 1,7 0,45544 2,6 0,49534 3,5 0,49977   
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Додаток Г 

Критерії оцінювання студентів 
Вид занять   Поточне тестування та самостійна робота  

Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума Змістовий модуль №1/3 Змістовий модуль №2/4 

Т1 Т2,3 Т4-6 Т7,8 Т9,10 Т11,12 Т13,14 

Лекції 
(відвідування 

занять, 
написання 
конспекту 

лекцій) 

1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 – 10 

Практичні 
заняття 

– 3,0 3,0 3,0 3,0 – – – 12,0 

Лабораторні 

роботи 
– 3,0 3,0 2,0 – – – – 8,0 

Курсова 
робота  

– – – – – – – – – 

Поточний 

контроль:  
– – – – – – – – – 

реферат – 10 – – – – – – 10 

тестування 
(письмовий 

контроль знань 
протягом 
семестру)  

– 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 – 40 

Залік – – – – – – – 20 20 

Усього 2 21 11 11 11 12 12 20 100 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни „Технологія автомобіле та тракторобудування” для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 133 – «Галузеве 

машинобудування» 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: доц. М.М. Яцина,  

                 ст. викл. В.М. Орел 

                 ас. О.О. Ченчева 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри проф. О.Г. Маслов 
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Підп. до. друк._________. Формат 60×84 1/16 Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад________прим. Зам. №_______Безкоштовно. 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету                 

імені Михайла Остроградського 

вул.  Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


