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ВСТУП 

 

Актуальною вимогою народного господарства України є підвищення 

якості автотракторної техніки, що 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 лише технічні параметри, що 

висуваються, а і високий економічний ефект народному господарстві. 

Вивчення навчального курсу дозволяє ознайомитись з основними 

особливостями автотракторної техніки, визначити взаємозв’язки параметрів 

конструкцій виробів і технології їх виробництва і за допомогою економічних 

критеріїв знаходити оптимальні рішення. 

За сучасних умов навчання в університеті здійснюється за денною та 

заочною формами навчання. За 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 індивідуальними завданнями під керівництвом викладача. Цим вимогам у 

повному обсязі відповідає виконання курсових проектів. 

Курсовий проект є одним із видів індивідуальних завдань навчально-

дослідного, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на 

меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової 

навчальної дисципліни, а й застосування їх під час розв’язання конкретного 

фахового завдання і набуття вміння самостійно працювати з навчальною і 

науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним 
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обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. 

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 й експлуатації. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Курсовий проект охоплює основні теми навчальної дисципліни 

«Технологія автомобіле- та тракторобудування» і є заключною роботою в 

підготовці фахівця з автомобіле- та тракторобудування. 

Курсовий проект виконують студенти денної форми навчання в VIII 

семестрі, а студенти заочної форми навчання – у X семестрі. 

Курсовий проект виконують за напрямом: розробка технологічного 

процесу механічної обробки однієї деталі.  

 

2 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

 

Вибір деталі, кількість виробництва деталей протягом року визначається 

викладачем на підставі каталогу деталей автомобілів КрАЗ, а також згідно з 

додатком А. 

 

3 ЗМІСТ РОЗДІЛІВ І ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Вступ ............................................................................. ............................ 1 – 2 с. 

1 Опис конструкції та призначення деталі ............................................ 2 – 3 с. 

2 Технологічний контроль креслення та аналіз технологічності  

конструкції деталі .................................................................................... 3 – 4 с. 

3 Визначення типу виробництва ............................................................ 2 – 3 с. 

4 Вибір і обґрунтування методу виготовлення заготовки з  

табличним і аналітичним розрахунком припусків на  

механічну обробку.................................................................................... 4 – 5 с. 

5 Розробка маршрутної технології ......................................................... 2 – 3 с. 

6 Розробка операційної технології ......................................................... 3 – 4 с. 

7 Розрахунок і вибір режимів різання .................................................... 5 – 6 с. 

8 Технічне нормування ........................................................................... 2 – 3 с. 
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9 Розрахунок і конструювання верстатного пристрою ........................ 4 – 5 с. 

10 Опис   конструкції  та  призначення  різального і  

вимірювального інструментів ................................................................ 2 – 3 с. 

Список літератури ................................................................................... 1 – 2 с.  

Загальний обсяг пояснювальної записки .......................................... 30 – 40 с. 

 

Перелік графічного матеріалу:  

1. Креслення деталі – 0,5 арк. форматом А1, креслення  заготовки – 0,5 арк. 

форматом А1; 

2. Схеми  наладок – 1 аркуш форматом А1 (три операції); 

3. Креслення  затискувального  пристосування – 1 аркуш форматом А1; 

4. Креслення  різального і  вимірювального  інструментів – 0,5…1 аркуш 

форматом А1. 

 

4 ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Вступ 

У вступі необхідно коротко викласти: 

– історичні аспекти розвитку вітчизняної автомобільної та тракторної  

промисловості; 

– основні задачі технології автомобіле- та тракторобудування; 

– мету проекту й напрям розвитку технології автомобіле- та 

тракторобудування. 

 1 Опис конструкції та призначення деталі 

 На основі робочого креслення, а також складальних креслень 

складальних одиниць, куди входить задана за завданням на курсовий проект 

деталь автомобіля (трактора) та інших матеріалів, указують призначення деталі, 

її функцію та умови роботи. 

 Далі коротко характеризують виріб, куди входить задана деталь і, за 

можливості, складальну одиницю, куди функціонально належить деталь. Під 
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час опису конструкції деталі встановлюється клас деталі, зазначаються її 

конструктивні особливості, конфігурація, габарити, вага, матеріал, наявність і 

розташування поверхонь з малою жорсткуватістю та високою точністю 

обробки.  

 З наведених відомостей повинно бути зрозуміло, чи відповідає 

конструкція деталі її службовому призначенню; які поверхні та розміри 

відповідають за експлуатаційні якості деталі, а які мають другорядне значення. 

 У цьому розділі необхідно навести дані про хімічний склад і механічні 

якості матеріалу деталі. 

  

2 Технологічний контроль креслення та аналіз технологічності деталі 

2.1  На першому етапі розглядають креслення деталі в аспекті повноти і 

правильності наведених графічних зображень – її проекцій, видів, розрізів; 

повноту і правильність технічних умов її виготовлення. відшукуються деякі 

похибки, неточності креслення, які ускладнюють і, навіть, виключають 

можливість виготовлення деталі. При цьому зосереджується увага не тільки на 

відсутність певної частини інформації про деталь (розміри, допуски, відхилення 

форми) але й невідповідність деяких параметрів, наприклад, висока точність 

обробки за наявності значної шорсткості поверхні. 

2.2  На другому етапі відповідно до ГОСТ 2.121-73 проводиться аналіз 

технологічності конструкції деталі. 

У процесі аналізу необхідно встановити:  

2.2.1 Чи забезпечує конструкція деталі вибір баз; 

2.2.2 Якою мірою застосована система проставляння розмірів, чи 

забезпечує вона виконання принципу суміщення баз для обробки кожної 

поверхні деталі; 

2.2.3 Чи достатня жорсткість деталі та чи не обмежує вона режими різання 

під час її обробки; 

2.2.4 Чи є можливість зменшення обсягу механічної обробки деталі без 

зниження її експлуатаційних показників; 
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2.2.5 Чи є можливість застосування прогресивних методів механічної 

обробки – багатоінструментальних та пластичного деформування. 

 Загальний аналіз технологічності доповнюється аналізом технологічності 

конструктивних форм деталі. 

 При цьому встановлюються такі умови: 

– чи є вільний доступ різального інструменту до поверхні, що 

обробляється; 

–  чи допускає конструкція деталі можливості обробки на прохід; 

– чи є канавки для виходу різального інструменту; 

– чи відповідають форма і розміри ступенів поперечних канавок 

вимогам обробки на гідрокопіювальних верстатах; 

– чи є можливість замінити закриті шпонкові канавки відкритими; 

– чи є в наявності глухі та похилі отвори і як їх замінити відповідно 

наскрізними і прямо розташованими; 

– чи є можливість безпосереднього вимірювання заданих на кресленні 

розмірів. 

Усі пропозиції щодо зміни конструкції деталі викладаються в 

пояснювальній записці та за необхідністю супроводжуються відповідними 

ескізами. 

У результаті виконаного аналізу розробляється прогресивна конструкція 

деталі з урахуванням виключення нетехнологічних елементів і включення 

більш технологічних; виконується робоче креслення модернізованої деталі. 

 

3 Визначення типу виробництва 

Тип виробництва визначається згідно з коефіцієнтом закріплення операцій 

..ОЗК , який згідно з ГОСТ 3.1108-74 встановлюється до планового періоду, що 

дорівнює один місяць 

                                                                 
Р

О
К ОЗ .. ,                                                    (1) 

де    О – кількість операцій, 
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Р – кількість робочих місць, на яких виконуються ці операції. 

Під час курсового проектування тип виробництва встановлюється на 

основі двох чинників: величини такту випуску виробу та трудомісткості його 

виготовлення [3]. 

 

Такт випуску  (у хв/шт) розраховують за формулою: 

                                                                 ,
60

N

F
                                                    (2) 

де F – дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год; 

N – річна програма випуску деталей, шт. 

Середній штучний час розраховують за формулою: 

                                                     
n

t

T

n

i

ішт

сршт
1

.

.
,                                                (3) 

де tшт.і – штучний час на і-тій операції, хв; 

n – кількість операцій. 

Значення tшт.і та n можуть бути взяті з реального технологічного процесу 

аналогічної деталі, яка вивчається студентом під час технологічної практики. 

Тип виробництва встановлюють за допомогою коефіцієнта стійкості Кс, що 

являє собою відношення такту до середньої трудомісткості 

                                                           
сршт

с
Т

К
.

.                                               (4) 

Узявши Кс = КЗ.О, згідно з ГОСТ 14.004-74, визначають тип виробництва: 

– масове виробництво 0,1сК ; 

– багатосерійне виробництво 10...0,2сК ; 

– середньосерійне виробництво 20...11сК ; 

– дрібносерійне виробництво 40...21сК ; 

– індивідуальне виробництво 40..ОЗК . 

Під час серійного  виробництва визначається кількість деталей у 

партії(серії): 
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l

aN
Р ,                                                       (5) 

де N – річна програма випуску деталей; 

а – кількість днів, на які необхідно мати запас деталей; 

l – кількість робочих днів за рік. 

Під час розрахунку КЗ.О. необхідно користуватись джерелом [3]. 

 

4 Вибір і обґрунтування методу виготовлення заготовки з табличним і 

аналітичним розрахунком припусків на механічну обробку 

На першому етапі виконання цього розділу необхідно зробити короткий 

аналіз методів одержання заготовок для деталей заданого типу. В аналізі 

необхідно встановити економічність методу, його технологічність, можливість 

наявного обладнання для одержання певної заготовки, наявність засобів 

механізації та автоматизації, якість одержаної заготовки, причини можливого 

браку і методи його усунення. 

Доцільним методом є метод порівняння двох можливих засобів одержання 

заготовки з відповідними техніко-економічними розрахунками. При виконанні 

цього розділу рекомендовано використати джерело [3], а також вказану в ньому 

літературу. 

На другому етапі відповідно до обґрунтованого і підкріпленого 

розрахунком виборі виду заготовки виконується розрахунок і визначення 

припусків на механічну обробку поверхонь деталі. На одну з поверхонь 

розрахунок виконується аналітично-розрахунковим методом. Детальніше 

порядок визначення величини припусків викладено у джерелі [3].  

 

5 Розробка маршрутної технології 

Під час розробки маршрутної технології визначається план механічної 

обробки деталі та вибирається технологічне обладнання. У курсовому проекті 
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дозволяється не деталізувати операції на переходи, позиції , проходи та 

попередньо не вибирати технологічне оснащення. 

Технологія розробляється  на всі операції з виготовлення деталі. Після 

виконання цього розділу заповнюються маршрутні карти технологічного 

процесу згідно з ГОСТ 3.1105-74 форми 3 та 3а. 

 

6Розробка операційної технології 

Розробка операційної технології містить у собі розробку структури на три 

різнохарактерні операції механічної обробки на різних металорізальних 

верстатах. Під час виконання цього розділу необхідно: 

– виконати обґрунтування вибору технологічних баз для першої та 

наступних операцій; 

– провести теоретичні схеми базування заготовки або технологічні 

ескізи для всіх операцій, які розробляються; 

– вибрати необхідну кількість переходів, позицій, проходів для 

досягнення заданої точності та шорсткості оброблюваних поверхонь, 

згідно з кресленням деталі та технологічного ескізу; 

– вибрати всі елементи технологічного оснащення: різальний 

інструмент, верстатні пристрої, засоби вимірювання, засоби 

механізації. 

При виконанні цього розділу також рекомендується використати джерела 

[1], [2], [3] і надану  в них літературу. 

У кінці використання цього розділу заповнюються операційні  карти 

технологічного процесу згідно з ГОСТ 3.1404-86 форми 3 та 3а і виконуються 

операційні ескізи згідно з ГОСТ 3.1105-84 форма 7 і 7а. 

 

7 Розрахунок і вибір режимів різання 

У курсовому проекті необхідно за вказівкою керівника виконати для однієї 

операції аналітичний розрахунок режимів обробки за формулами теорії різання 

металів, використавши джерело [4]. На інші дві операції режими обробки 
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встановлюються за нормативами довідників, зокрема джерела [15]. Після цього 

результати розрахунків вносяться до операційних карт технологічного процесу.  

 

8 Технічне нормування 

Технічна норма часу в умовах масового та серійного виробництва 

встановлюється розрахунково-аналітичним методом. 

Для масового виробництва встановлюється норма штучного часу штТ  , а у 

разі серійного виробництва додатково розраховується підготовчо-заключний 

час Тпз і, відповідно,  штучно-калькуляційний час. 

Після визначення послідовності та складу операції, вибору обладнання, 

технологічного оснащення і розрахунку режимів різання норма часу 

визначається в такій послідовності: 

а) на підставі режимів обробки для кожного переходу (позиції, проходу) 

вираховується основний (машинний) час То; 

б) за складом кожного переходу встановлюється комплекс заходів допоміжної 

роботи і визначається допоміжний час Т доп; 

в) за нормативами залежно від виду операції визначається час на 

обслуговування (технічне та організаційне) обладнання, а також час на перерви 

для відпочинку; 

г) підсумовуються складові штучного або штучно-калькуляційного часу і 

визначається норма часу на операцію. 

У пояснювальній записці розрахунки проводяться на одну операцію, а всі 

інші операції нормуються, та результати зводяться до підсумкової таблиці для 

всіх операцій з виготовлення. 

Під час розробки цього розділу бажано користуватись джерелом [10]. 

 

9 Розрахунок і конструювання верстатного пристосування 

На одну з визначених операцій механічної обробки проектується і 

розраховується встановлювально-затискне верстатне пристосування. 
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Розрахунок  виконується  тільки для визначення необхідного зусилля 

виконавчого  органа – пневматичного, механічного  або  гідравлічного приводу. 

При виконанні цього розділу рекомендується використати джерела [12], 

[16], а також літературу, яка в них використана. 

10 Опис конструкції та призначення різального і вимірювального 

інструменту (пристосування). 

У пояснювальній записці курсового проекту необхідно надати повну 

характеристику спроектованих різального та вимірювального інструментів 

(контрольного пристрою), які виконані в графічній частині проекту.  

Необхідно обов’язково показати призначення, вказати марку матеріалу, з 

якого виготовлені інструменти, необхідну термообробку, основні робочі 

елементи (посадкові місця, поверхні контакту, різальні кромки, кути 

загострення), а також основні правила користування. 

 

5 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Розрахунковий розділ курсового проекту виконується на аркушах 

форматом А4 згідно з ГОСТ 2.105-95. 

Розділи технологічного процесу виконуються на операційних, маршрутних 

картах та картах ескізів згідно з ЄСТД  за ГОСТ 3.1105-86, ГОСТ 3.1404-86, 

ГОСТ 3.1118-82, ГОСТ 3.1407-74. 

Графічний розділ курсового проекту виконується на аркушах форматом А1 

на  підставі  ГОСТ та ЕСКД. 

 

6 УМОВИ ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі 

двох-трьох викладачів кафедри (предметної або циклової комісії), у тому числі 

керівника курсового проекту (роботи). 

Якість виконання курсового проекту (роботи) та результати його захисту 
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оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»). 

Під час захисту курсового проекту виставляється диференційна оцінка, яка 

визначається таким чином: 

«ВІДМІННО» – студент подає на захист курсовий проект, виконаний у 

повному обсязі, з дотриманням вимог ЄСКД та ЄСТД, якісним та охайним 

виконанням графічного матеріалу. Під час захисту робить  чітку та лаконічну 

доповідь, яка за часом не перевищує 10 хв, але відображає основний зміст 

курсового проекту. Грамотно, в повному обсязі, без помилок відповідає на 

запитання керівника та членів комісії. 

«ДОБРЕ» – студент подає на захист курсовий проект, виконаний у 

повному обсязі, з незначними відхиленнями від вимог ЄСКД та ЄСТД, якісним 

та охайним виконанням графічного матеріалу. Під час захисту робить чітку та 

лаконічну доповідь, яка за часом може перевищувати 10 хв, але відображає 

основний зміст курсового проекту. Мають місце неточності та помилки у 

відповідях на запитання керівника та членів комісії.  

«ЗАДОВІЛЬНО» – студент подає на захист курсовий проект, виконаний у 

повному обсязі, з відхиленнями від дотримання вимог ЄСКД та ЄСТД та 

неохайним виконанням графічного матеріалу. Під час захисту робить доповідь, 

яка за часом може перевищувати 10 хв, та не  відображає основний зміст 

курсового проекту. Мають місце неправильні відповіді  на запитання керівника 

та членів комісії.  

«НЕЗАДОВІЛЬНО» – студент не п подає на захист курсовий проект, або 

представляє проект, виконаний не у повному обсязі. 
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Додаток А  

Варіанти завдань на курсовий проект з дисципліни «Технологія автомобіле- та 

тракторобудування» 

 

Таблиця 1 – Деталі автомобіля (трактора) для розробки технології 

механічної обробки  

Варіант 

0 1 2 3 4 5 

Шестерня 

260-

1802088 

Вал 260-

18025 

Корпус 

2565-

3501138 

Фланець 

260-

1802225 

Шестерня 

260-

1802040 

Водило 

260-1830026 

Варіант 

6 7 8 9 10 11 

Шестерня 

6504-

1802036 

Шестерня 

260-

1802095 

Опора 

260-2912162 

Вал 260-

2302151 

Шестерня 

260-

2402110 

Шестерня 

півосьова 

260-2403050 

Варіант 

12 13 14 15 16 17 

Вал 6505-

2502205 

Шестерня 

260-

2402120 

Шестерня 

214-1802132 

Вал 255Б-

1802186 

Вал 210-

1802176 

Шестерня 

210-1802180 

Варіант 

18 19 20 21 22 23 

Вал 260-

1802176 

Вал 210-

1802186 

Чашка 6505-

2506018 

Фланець 

200-

24030715 

Піввісь 

6505-

2403073 

Шестерня 

210А-

4202064 
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Додаток Б 

Критерії оцінювання знань студентів 

Вид роботи Кількість балів за розділами Захист 
курсової 

роботи 

Сума 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пояснювальна 

записк 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 – 50,0 

Графічна 

частина 
– 5,0 – 10,0 5,0 – – 5,0 5,0 – – 30,0 

Усього 5,0 10,0 5,0 15,0 10,0 5,0 5,0 10,0 10,0 5,0 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Технологія автомобіле- та тракторобудування» для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 133 – «Галузеве 

машинобудування» (у тому числі скорочений термін навчання) 
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