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 ВСТУП 

 Навчальна програма вивчення дисципліни «Проектування цехів ковальсько-

штампувального виробництва» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістра за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка». 

Дисципліна «Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва» є 

вибірковою і входить до циклу професійно-практичної підготовки магістра. 

Програма навчального курсу передбачає: засвоєння технології ковальсько-

штампувального виробництва, специфіки конструкцій та роботи обладнання що в 

ньому використовується. Вивчення правил та норм проектування сучасних 

ковальсько-штампувальних цехів: цехів листового штампування, ковальських 

цехів, цехів та ділянок холодного об'ємного штампування.  Вміння розробляти 

енергетичну частину проекту, проектувати транспорт цехів, розробляти та 

застосовувати засоби механізації та автоматизації виробництва, дотримуватись 

правил безпеки, екологічних, та протипожежних норм. Знання основ будівельних 

норм та правил. 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є методи проектування цехів, 

ділянок та відділень ковальсько-штампувального виробництва, та вміння 

проводити аналіз прийнятих рішень. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма вивчення вибіркової дисципліни 

«Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва» побудована 

відповідно до місця і значення дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістра за освітньо-професійною програмою 131 – «Прикладна механіка». 

Дисципліна «Проектування цехів ковальсько-штампувального виробництва» 

вивчається після дисциплін, як «Технологія гарячого штампування», «Технологія 

холодного штампування», «Ковальсько-штампувальне обладнання», «Технологія 

нагріву та нагрівальне обладнання» та «Економіка підприємства». Програма 

навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні підходи щодо проектування цехів ковальсько-штампувального 

виробництва. 

2. Особливості проектування за видами процесів. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань з основ проектування 

підприємств ковальсько-штампувального спрямування і їх структурних 

підрозділів, розробки текстової та графічної проектної документації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектування цехів 

ковальсько-штампувального виробництва» які повинні бути вирішені у процесі 

вивчення дисципліни, є наступні:  ознайомлення студентів з принципами 

побудови цехів і підрозділів ковальсько-штампувального спрямування; 

опанування методики техніко-економічного обґрунтування використання 

обладнання при проектуванні і модернізації виробництва; набуття навичок 

проектування приміщень, розміщення і вибору обладнання для відповідних цехів 

і підрозділів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– структуру цехів і дільниць ковальсько-штампувального обладнання; 

– кількісний та якісний склад цеху; 

– методологію і методи проектування; стадії і порядок проектування; 

– технічні характеристики ковальсько-штампувального виробництва та кувальних 

комплексів; 

– сучасні комплекси автоматичних систем управління підприємством (АСУП) та 

автоматичних систем управління технологічним процесом (АСУТП). 

уміти: 

– читати і розуміти схеми і креслення за фахом;  

– складати текстові проектні документи за фахом;  

– складати технічні завдання на проектування цехів і підрозділів; 

– виконувати розрахункові роботи при розроблені ескізного плану ковальсько-

штампувального цеху, дільниці; 

– розраховувати кількісний та якісний склад виробничого основного та 

допоміжного устаткування. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХІВ  

КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Змістовий модуль 1.1. Загальні підходи щодо проектування цехів 

ковальсько-штампувального виробництва. 

Тема 1. Основи проектування заводів і цехів. 

1. Порядок проектування заводів і цехів. 

2. Передпроектний і проектний періоди. 

3. Компонування й планування. 

4. Оформлення проектної документації. 

Тема 2. Структура машинобудівних заводів. 

1. Поняття генерального плану. 

2. Розміщення виробничих об’єктів на заводській території. 

3. Вантажообіг і транспорт. 

Тема 3. Будівельне проектування.  

1. Основні поняття й норми будівельного проектування. 

2. Конструктивні схеми будівель. Основні елементи будинку. 

3. Прив’язка конструктивних елементів будинку до ділильних вісей. Фундаменти 

під КПМ. 

Тема 4. Визначення складу і кількості виробничого встаткування. 

Енергетика цеху. 

1. Методика визначення складу й кількості встаткування й працюючих. 

2. Енергетика цеху: електроенергія, пара, стиснене повітря, паливо, вода. 

3. Підйомно-транспортні пристрої. 

4. Бруківки, крани-штабелери, конвеєри, транспортери.  

Тема 5. Ковальські заводи. 

1. Ковальські заводи й ковальські цехи.  

2. Призначення, види, склад і організація виробництва. 

3. Технологічний процес і вибір устаткування. Заготівельні цехи ковальського 

виробництва. 
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Тема 6. Ковальсько-штампувальне виробництво. 

1. Основні матеріали, штампи й інструмент.  

2. Визначення складу й кількості встаткування, чисельності робітників. 

3. Площа цеху, компоновка й планування. 

4. Механізація і автоматизація процесів. 

Змістовий модуль 1.2. Особливості проектування за видами процесів. 

Тема 7. Листове штампування.  

1. Характеристики цехів листового штампування. 

2. Технологічний процес та устаткування. Визначення кількості устаткування й 

робітників. 

3. Механізація й автоматизація цехів листового штампування. Гнучка технологія. 

4. Особливості проектування будівель і приміщень. 

Тема 8. Об’ємне штампування. 

1. Цехи холодного об’ємного штампування. Класифікація, склад, програма. 

2. Технологічний процес і устаткування. 

3. Устаткування для цехів гарячого штампування. 

4.Технологічний процес нагрівання. Основні підходи. 

5. Будівля цеху. Компонування й планування цеху. 

Тема 9. Холодне висадження. 

1. Цехи холодного висадження. Класифікація, склад. 

2. Технологічний процес і устаткування. Штампи. 

3. Будівля цеху. Компонування й планування цеху. 

Тема 10. Організація і компонування цеху. 

1. Організація і компонування. Допоміжні відділення й служби, склади. 

2. Виробнича санітарія, техніка безпеки, пожежна профілактика, цивільна 

оборона. Екологічні питання при проектуванні. 

Тема 11. Економічна складові і перспективи розвитку проектування. 

1. Економічне обґрунтування при проектуванні. Техніко-економічні показники. 

2. Автоматизація проектування. 

3. Перспективи ковальсько-штампувального виробництва. 
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Приблизний перелік лабораторних робіт 

Лабораторна робота № 1. Розробка типового технологічного процесу обробки 

матеріалів тиском. 

Лабораторна робота № 2. Нормування технологічних процесів. 

Лабораторна робота № 3. Вибір обладнання і схеми його розміщення у будівлі. 

Лабораторна робота № 4. Проектування розміщення допоміжних служб. 

Лабораторна робота № 5. Вибір компановки будівлі. 

Лабораторна робота № 6. Вибір і розташування допоміжного обладнання. 

Лабораторна робота № 7. Техніко-економічне обґрунтування конструкції 

спроектованого приміщення. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Шехтер В. Я. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и 

заводов. – М.: Высшая школа, 1991. – 367 с. 

2. Норицын И. А. и др. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных 

цехов и заводов. – М.: Высшая школа, 1987. – 423 с. 

3. Хржановский С. Н. Проектирование кузнечных цехов и заводов. – М.: 

Машиностроение, 1982. – 128 с. 

4. Мельников Г. Н., Вороненко В. П. Проектирование механосборочных цехов. – 

М.: Машиностроение, 1990. – 351 с. 

Допоміжна 

5. Самойло А. И. Производственные здания. – М.: Машиностроение, 1987. – 200 с. 

6. Проектирование машиностроительных заводов и цехов.  Справочник в 6-ти 

томах./под ред.  Е.С.Ямпольского. – М.:Машиностроение.  1975. 

7. Проектирование механосборочных заводов и цехов.  Справочник  в 4-х 

томах./под ред. З.И.Соловъя. – М.:Машиностроение. - 1975. 

8. Металловедение и термическая обработка стали: справочник: в 3 т /под ред. 

М.Л. Бернштейна и А.Г. Рахштадта. – М.: Металлургия, 1983. 

9. Соколов К.Н.  Технология термической обработки и  проектирование  

термических цехов /К.Н.Соколов, И.К. Коротич. – М.: Металлургия, 1988. – 384 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

– 9-й семестр (денна форма навчання) – іспит; 

– 11-й семестр (заочна форма навчання) – іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання відвідування лекційних і 

лабораторних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час 

домашнього опитування, вміння вирішувати завдання та розв’язувати задачі, 

знати відповіді на тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно 

розкрити тему реферату чи індивідуального завдання, виконання контрольної 

роботи. 
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