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ВСТУП 

 

Для успішної підготовки випускників напряму 133 – «Галузеве 

машинобудування» необхідна їх технологічна підготовка, основи якої 

закладаються під час  вивчення навчальної дисципліни «Технологічні процеси 

виробництва підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин». 

Певну частину цього навчального курсу студенти вивчають самостійно. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза аудиторією окремих 

питань, які не викладаються, або викладаються частково викладачем в 

основному теоретичному курсі, а також у закріпленні теоретичного матеріалу, 

який повністю або частково було викладено на лекціях та практичних заняттях 

за завданням і за методичного керівництва викладача, але без його 

безпосередньої участі. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та 

організованості, творчого підходу до розвязання проблем навчального та 

професійного рівня, дозволяє сформувати досвід власної пошукової, творчої, 

науково-дослідної діяльності. 

Приступаючи до самостійного вивчення навчального курсу, необхідно 

ознайомитися з програмою курсу, її змістом, обсягом теми і послідовністю 

включених до неї питань. Допомогою студентові під час самостійного вивчення 

навчальної дисципліни «Технологічні основи створення машин» будуть ці 

методичні вказівки, підручники та книги, наведені у списку літератури у кінці 

методичних вказівок. Також студент може отримати консультації та 

рекомендації у викладача, який керує його самостійною роботою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять, у тому числі і до тих, на 

яких вивчатиметься новий, незнайомий матеріал. Така підготовка припускає 

вивчення навчальної програми, установлення зв'язку з раніше отриманими 
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знаннями, виділення найбільш значущих і актуальних проблем, на вивченні 

яких слід звернути особливу увагу та ін.; 

2) самостійна робота під час прослуховування лекцій з осмисленням 

інформації, що повідомляє викладач, її узагальненням та коротким записом, а 

також своєчасним доопрацюванням конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз та за необхідності – конспектування 

рекомендованих джерел з цієї навчальної дисципліни; 

4) з’ясування найскладніших, незрозумілих питань та їх уточнення під час 

консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань та заліку; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) пошук та аналіз додаткової інформації з цієї навчальної дисципліни. 

Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час 

оцінювання поточної роботи викладач ураховує результат засвоєння знань, що 

вивчалися студентами у позааудиторний час. Також викладач може 

використовувати (і зазвичай використовує) оцінку самостійної роботи як 

заохочувальну складову під час проведення заліку. 

Незалежно від виду самостійної роботи, критеріями оцінювання 

самостійної роботи можуть уважатися: 

а) уміння проводити аналіз та виділяти головне; 

б) здатність узагальнювати матеріал не тільки з лекцій, але й з різних 

прочитаних і вивчених джерел; 

в) позитивне власне відношення, зацікавленість у навчальному предметі; 

г) уміння застосовувати свої знання для відповіді на питання; та деякі інші. 

Джерела для самостійного вивчення цього теоретичного курсу: 

– конспект лекцій та підручники з навчальної дисципліни, перелік яких 

вказаний у цих методичних вказівках; 

– навчальні посібники з окремих тем; 
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– методичні вказівки щодо виконання практичних занять та самостійного 

вивчення частини лекційного курсу; 

– наукові  статті  в  періодичному технічному друці та рекомендованих 

збірниках та наукові монографії; 

– навчальна програма дисципліни та методичні вказівки щодо практичних 

занять; 

– різні довідники технічної тематики, бібліографічні покажчики. 

Уміння студентів швидко і правильно підібрати літературу, необхідну для 

виконання навчальних завдань, є передумовою успішного навчання. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних 

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти. 

Знайти потрібний матеріал допоможе список літературних джерел. Питання для 

самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань.  

Самостійно вивчати навчальний матеріал можна як удома, так і в 

аудиторії ЗВО чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у 

бібліотеці. 

У разі виникнення питань з приводу вивчення певної теми, студенти 

можуть отримати консультацію у викладача згідно з графіком, який розміщено 

на дошці розкладу занять кафедри. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання № 

пор. Тема К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Метали та сплави 

1 Основні поняття про метали та 
сплави 4 16 – – 

2 Основні властивості металевих 
матеріалів. Основи металографії 4 16 – – 

3 Основні механічні властивості 
металів і сплавів 4 16 – – 

4 Виробництво чавуну і сталі. 
Основи термічної та хіміко-
термічної обробки металів 

4 16 – – 

5 Леговані сталі. Кольорові 
метали та їх сплави 4 16 – – 

Змістовий модуль 2. Технологія ливарного виробництва, обробки тиском і 
зварювальне виробництво 

1 Загальні відомості про ливарне 
виробництво 4 12 – – 

2 Класифікація литих заготовок, 
ливарні сплави та їх властивості 4 16 – – 

3 Загальні відомості та 
класифікація  процесів обробки 
тиском. Прокатування, 
пресування, волочіння, кування 
і штампування: види та способи, 
їх технологічний процес 

4 16 – – 

4 Зварювальне виробництво. 
Види зварювання, їх коротка 
характеристика 

4 16 – – 

Змістовий модуль 3. Технологія обробки металів різанням. 
Поняття про пристосування, інструменти та металорізальні верстати 
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1 Види заготовок та їх попередня 

обробка 
4 6 – – 

2 Обробка деталей машин на 

токарних, свердлувальних та 

розточувальних верстатах 

5 12 – – 

3 Обробка деталей машин 

фрезеруванням, струганням, 

довбанням та протягуванням 

5 12 – – 

4 Чистова обробка поверхонь 4 12 – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
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Тема 1 Основні поняття про метали та сплави 

1. Основні відомості про метали. 

2. Види термічної обробки металів. 

3. Сплави на основі заліза. 

Питання для самоперевірки 

1. Сплави на основі якого металу найширше застосовуються в техніці? 

2. Що утворює вартість основних витрат Під час виробництва алюмінію? 

3. Які сталі застосовують для виготовлення будівельних конструкцій? 

4. Які сталі застосовуються для виготовлення відповідальних деталей машин? 

Література: [2, с. 11 – 23; 4, с. 5 – 11, 26 – 39]. 

 

Тема 2. Основні властивості металевих матеріалів. Основи 

металографії 

1. Роль учених у розвитку металознавства. 

2. Будова чистих металів. 

3. Кристалізація і поліморфізм металів. 

4. Дефекти кристалічної будови металів. 

5. Деякі види сплавів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які вчені внесли вагомий вклад у розвиток металознавства, виробництва 

металів та машинобудування у цілому? 

2. Як відбувається процес кристалізації металу? 

3. У чому полягають основні переваги мартенівського способу виробництва 

сталі? 

4. Чому пластики не можуть повністю замінити метали в машинобудуванні? 

Література: [2, с. 24 – 35; 4, с. 11 – 26]. 

Тема 3. Основні механічні властивості металів і сплавів 
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1. Загальні відомості про властивості металів і сплавів (фізичні, хімічні, 

механічні, технологічні, експериментальні).  

2. Методи випробування металу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які властивості металів ви знаєте? 

2. Як класифікуються властивості металів? 

3. Які властивості металів називають технологічними? 

4. Як випробовують метали? Для чого це потрібно робити? 

Література: [2, с. 37 – 44; 4, с. 39 – 26]. 

 

Тема 4. Виробництво чавуну і сталі. Основи термічної та хіміко-

термічної обробки металів 

1. Виробництво чавуну. Матеріали процесу виробництва чавуну 

2. Виробництво сталі. Процеси одержання сталі різними способами виплавки. 

3. Класифікація залізовуглецевих сплавів. 

4. Різновиди чавуну, їх маркування та сфера застосування. 

5. Вуглецеві сталі, класифікація, маркування та їх використання. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкажіть, як здійснюється процес виробництва чавуну. 

2. Розкажіть, як здійснюється процес виробництва сталі. 

3. Перелічіть, які основні залізовуглецеві сплави вам відомі? Як їх 

класифікують? 

4. Маркування чавунів:  розкажіть, як здійснюється, поясніть на прикладах, які 

марки вам відомі та розшифруйте. 

5. Маркування сталей:  розкажіть, як здійснюється, поясніть на прикладах, які 

марки вам відомі та розшифруйте. 

Література: [2, с. 51 – 63; 4, с. 58 – 67]. 

 

Тема 5. Леговані сталі. Кольорові метали та їх сплави 
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1. Загальне уявлення про леговані сталі. Вплив легуючих компонентів на 

властивості сталі. 

2. Класифікація і маркування легованих сталей. Характеристика основних видів 

легованих сталей. 

3. Інструментальні сталі.  

4. Конструкційні жаростійкі та жароміцні сталі та сплави, їх характеристика. 

5. Способи  підвищення жаростійкості та жароміцності металів і сплавів. 

6. Алюміній, титан, мідь, магній: їх сплави, властивості та застосування. 

Антифрикційні сплави. 

Питання для самоперевірки 

1. Як  впливають легуючі компоненти на властивості сталей? 

2. На прикладах розкажіть та розшифруйте марки певних легованих сталей (за 

вибором викладача). 

3. У чому відмінність конструкційних жаростійких і жароміцних сталей і сплавів 

від інших видів сталей? 

4. Де використовують інструментальні сталі? 

5. Розшифруйте марки легованих сталей та сплавів за вибором викладача. 

Література: [2, с. 65 – 78; 4, с. 39 – 53, 83 – 95]. 

 

Тема 6. Загальні відомості про ливарне виробництво 

1. Сучасний стан, роль ливарного виробництва в машинобудуванні, переваги 

лиття 

2. Класифікація литих заготовок 

3. Ливарні сплави та їх властивості 

4. Ливарна форма. Способи виготовлення виливок 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні переваги деталей, виготовлених методом лиття перед іншими 

методами отримання заготовок деталей машин? 

2. Як класифікують заготовки, виготовлені методами лиття? 
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4. Які основні властивості ливарних сплавів? 

5. Що таке ливарна форма? 

Література: [2, с. 79 – 92; 4, с. 96 – 122]. 

 

Тема 7. Класифікація литих заготовок, ливарні сплави та їх 

властивості 

1. Лиття під тиском: схема виготовлення виливок на машинах з горизонтальною 

камерою пресування, переваги, недоліки та сфера застосування. 

2. Особливості конструювання деталей, виготовлених литтям у кокіль та під 

тиском. Характеристика ливарних властивостей сплавів, їх вплив на якість 

виливок. 

3. Відцентрове лиття на машинах з горизонтальною віссю обертання та лиття в 

оболонкові форми: схеми, переваги, недоліки та галузь застосування. 

4. Виробництво виливок за моделями, що виплавляють: послідовність етапів 

процесу та пояснювальні ескізи. 

5. Лиття в кокіль та лиття під низьким тиском: суть, схеми, галузі застосування 

цих способів. Дефекти виливок та їх  виправлення. Техніка безпеки та охорона 

навколишнього середовища в ливарному виробництві. 

Питання для самоперевірки 

1. Який метод лиття забезпечує найбільшу точність отримуваної виливки? 

2. Які методи лиття не вимагають виготовлення моделей? 

3. У чому полягає суть лиття деталей у кокіль? 

4. Які вироби отримують відцентровим литтям? 

5. У чому полягають переваги лиття в кокіль? 

6. З яких сплавів проводять виливки литтям під тиском? 

7. Яким методом лиття можна отримати виливки станини верстата завдовжки 10 

м і масою 10 тонн? 

8. Яким методом лиття доцільно виливати корпуси  замків з алюмінієвого 

сплаву? 
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9. Якими фізичними чинниками визначається рідкотекучість сплаву під час 

заповнення ним форми? 

10. З яких матеріалів виготовляється форма для лиття під тиском? 

Література: [2, с. 96 – 107; 4, с. 122 – 152] 

 

Тема 8. Загальні відомості та класифікація процесів обробки тиском. 

Прокатування, пресування, волочіння, кування та штампування: види та 

способи, їх технологічний процес 

1. Поздовжнє та поперечно-гвинтове прокатування: схеми, сутність, умови захвату 

заготовки валками. 

2. Сортовий прокат: ескізи основних профілів, прокатні операції технологічного 

процесу. 

3. Види листового прокату та прокатні операції технологічного процесу його  

отримання. 

4. Холодне об’ємне штампування: способи, суть, схеми п’яти різновидів холод- 

ного витискування. Явища, які відбуваються у металі під час холодного 

деформування. 

5. Процес волочіння: суть, галузі його застосування, схеми процесу та необхідні 

умови для його успішного ведення. Волочильні верстати. 

6. Пресування: суть процесу, схеми прямого пресування, сфери його 

застосування. Обладнання та елементи комплекту інструментів, які застосовують 

для пресування. 

7. Явища, які відбуваються у металі під час гарячого деформування та 

нагрівання. Продукція прокатного виробництва. 

Питання для самоперевірки 

1. Які властивості матеріалу визначають можливість обробки його методами 

тиску? 

2. Який вид заготовок використовують для плющенні? 

3. Якими чинниками визначається точність профілю пресованих виробів? 
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4. Чому під час волочіння неможливо отримати великий ступінь стоншування 

(обтискання) заготовки? 

5. Чому обмежена зверху маса отримуваних об'ємним гарячим штампуванням 

заготовок? 

6. Від чого залежить точність контура заготовки під час штампування та 

вирубки? 

7. Яку властивість матеріалу заготовки визначає можливість застосування для її 

обробки штампування витягуванням? 

8. Чому в індивідуальному виробництві недоцільне застосування гарячого 

об'ємного штампування? 

9. Які матеріали переробляють методом пресування? 

10. З якою метою нагрівають матеріал під час обробки тиском? 

Література: [2, с. 108 – 121; 4, с. 153 – 227] 

 

Тема 9. Зварювальне виробництво. Види зварювання, їх коротка 

характеристика 

1. Термічне електрозварювання. 

2. Газове і термітне зварювання. 

3. Термомеханічне та механічне зварювання. 

4. Інші види зварювання. 

5. Контроль якості зварювання. 

Питання для самоперевірки 

1. Чому для зварювання плавленням необхідне могутнє концентроване джерело 

теплової енергії? 

2. У яких випадках застосовуються методи зварювання? 

3. Перелічіть раціональні галузі застосування зварювання в захисних газах. 

4. Яка основна умова зварювання металів плавленням? 

5. Яка основна умова електроконтактного зварювання? 

6. У яких випадках раціональніше застосовувати газове зварювання? 
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7. Які обмеження розмірів зварних конструкцій? 

8. У чому полягають переваги лазерного й електроннопроменевого зварювання? 

9. Перерахуйте складові витрат для аргонодугового  зварювання та для ручного 

зварювання електродуги. 

10. Який вид зварювання найпродуктивніший ? 

Література: [2, с. 125 – 137; 4, с. 228 – 294] 

 

Тема 10 Види заготовок та їх попередня обробка. 

1. Режими різання: геометричні параметри шару металу, що зрізається; 

шорсткість поверхні. 

2. Геометричні параметри різального інструменту та їх вплив на якість 

обробленої поверхні. 

3. Види процесів різання. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть параметри процесу різання. 

2. Чому не можна проводити обробку на максимальних швидкостях різання? 

3. Які чинники обмежують величину подачі під час точіння? 

4. Які чинники визначають величину припуску, що підлягає видаленню під час 

токарної обробки? 

Література: [2, с. 141 – 162; 4, с. 295 – 301] 

 

Тема 11. Обробка деталей машин на токарних, свердлувальних та 

розточувальних верстатах 

1. Обробка деталей машин на токарних верстатах 

2. Обробка деталей машин на свердлувальних верстатах 

3. Обробка деталей машин на розточувальних верстатах 

 

Питання для самоперевірки 
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1. Чому різальний інструмент виконують складеним з інструментального 

матеріалу і конструкційної сталі? 

2. Чому всі інструменти не виготовляють з надтвердих матеріалів: алмазу і 

композиту? 

3. Який інструментальний матеріал застосовується для виготовлення 

дереворізального інструменту і чому? 

Література: [2, с. 141 – 162; 4, с. 302 – 383] 

 

Тема 12. Обробка деталей машин фрезеруванням, струганням, 

довбанням та протягуванням 

1. Будова  та  принцип дії  фрезерних верстатів та види робіт, виконуваних на них. 

Різальний інструмент. 

2. Токарна обробка деталей. 

3. Різальний інструмент та пристрої для закріплення заготовок на токарних 

верстатах. 

4. Основні поняття про способи обробки отворів, різальний інструмент і схеми 

обробки на свердлувальних верстатах. 

Питання для самоперевірки 

1. Якої форми поверхні можна отримати токарним методом? 

2. Чи можливо токарним способом отримати плоску поверхню? 

3. Чому під час свердлення  важко забезпечити  низьку  шорсткість  обробленої 

поверхні? 

4. Чому спіральним свердлом неможливо обробляти «глибокі» отвори? 

5. Якими методами обробки різанням, окрім фрезерування, можна отримати 

плоску поверхню? 

6. З якою метою проводиться розвертування отворів? 

7. На яких металорізальних верстатах неможливо обробляти отвори? 

Література: [2, с. 174 – 198; 4, с. 384 – 428]. 

Тема 13. Чистова обробка поверхонь 
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1. Схеми, фізична сутність, призначення та галузь застосування суперфінішу, 

хонінгування та ультразвукової обробки. 

2. Оздоблювальні методи зубів зубчастих коліс – шевінгування, обкатування, 

зубошліфування і зубопритирання: схеми, призначення та галузь застосування. 

3. Оздоблювальні методи обробки – притирання і полірування: схеми, 

призначення та галузь застосування. 

4. Променеві, електроіскрові та електроімпульсні методи обробки: схеми, 

призначення та галузь застосування. 

5. Метод пластичного деформування (без зняття стружки): схеми, фізична 

сутність, призначення та галузь застосування. 

Питання для самоперевірки 

1. Які матеріали використовуються в техніці як абразивні? 

2. Що характеризує твердість шліфувального круга? 

3. За рахунок чого відбувається самозаточування шліфувального круга? 

4. З якою метою проводять шліфування, полірування та притирання заготовок 

деталей машин? 

5. З яких складових складається абразивний інструмент? 

6. Чим обумовлена гранична швидкість обертання шліфувального круга? 

7. У яких випадках раціонально проводити обробку електрофізичними 

методами, а також електроерозійним та ультразвуковим способами? 

12. Які матеріали можна обробляти електронно-променевим методом? 

Література: [2, с. 205 – 231; 4, с. 435 – 452] 

 

 

 

 

 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
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Модуль 1 

1. Основні відомості про метали. 

2. Види термічної обробки металів. 

3. Сплави на основі заліза. 

4. Роль учених у розвитку металознавства. 

5. Будова чистих металів. 

6. Кристалізація і поліморфізм металів. 

7. Дефекти кристалічної будови металів. 

8. Деякі види сплавів. 

9. Загальні відомості про властивості металів і сплавів (фізичні, хімічні, 

механічні, технологічні, експериментальні).  

10. Методи випробування металу. 

11. Виробництво чавуну. Матеріали процесу виробництва чавуну 

12. Виробництво сталі. Процеси одержання сталі різними способами виплавки. 

13. Класифікація залізовуглецевих сплавів. 

14. Різновиди чавуну, їх маркування та сфера застосування. 

15. Вуглецеві сталі, класифікація, маркування та їх використання. 

16. Загальне уявлення про леговані сталі. Вплив легуючих компонентів на 

властивості сталі. 

17. Класифікація і маркування легованих сталей. Характеристика основних 

видів легованих сталей. 

18. Інструментальні сталі.  

19. Конструкційні жаростійкі та жароміцні сталі та сплави, їх характеристика. 

20. Способи  підвищення жаростійкості та жароміцності металів і сплавів. 

21. Алюміній, титан, мідь, магній: їх сплави, властивості та застосування. 

Антифрикційні сплави. 

 

Модуль 2 
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1. Сучасний стан, роль ливарного виробництва в машинобудуванні, переваги 

лиття. 

2. Класифікація литих заготовок. 

3. Ливарні сплави та їх властивості. 

4. Ливарна форма. Способи виготовлення виливок. 

5. Лиття під тиском: схема виготовлення виливок на машинах з горизонтальною 

камерою пресування, переваги, недоліки та сфери застосування. 

6. Особливості конструювання деталей, виготовлених литтям у кокіль та під 

тиском. Характеристика ливарних властивостей сплавів, їх вплив на якість 

виливок. 

7. Відцентрове лиття на машинах з горизонтальною віссю обертання та лиття в 

оболонкові форми: схеми, переваги, недоліки та галузь застосування. 

8. Виробництво виливок за моделями, що виплавляють: послідовність етапів 

процесу та пояснювальні ескізи. 

9. Лиття в кокіль та лиття під низьким тиском: суть, схеми, галузі застосування 

цих способів. Дефекти виливок та їх  виправлення. Техніка безпеки та охорона 

навколишнього середовища в ливарному виробництві. 

10. Поздовжнє та поперечно-гвинтове прокатування: схеми, сутність, умови 

захвату заготовки валками. 

11. Сортовий прокат: ескізи основних профілів, прокатні операції технологічного 

процесу. 

12. Види листового прокату та прокатні операції технологічного процесу його 

отримання. 

13. Холодне об’ємне штампування: способи, суть, схеми п’яти різновидів 

холодного витискування. Явища, які відбуваються у металі під час холодного 

деформування. 

14. Процес волочіння: суть, галузі його застосування, схеми процесу та 

необхідні умови для його успішного ведення. Волочильні верстати. 
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15. Пресування: суть процесу, схеми прямого пресування, сфери його 

застосування. Обладнання та елементи комплекту інструментів, які застосовують 

для пресування. 

16. Явища, які відбуваються у металі під час гарячого деформування та 

нагрівання. Продукція прокатного виробництва. 

17. Термічне електрозварювання. 

18. Газове і термітне зварювання. 

19. Термомеханічне та механічне зварювання. 

20. Інші види зварювання. 

21. Контроль якості зварювання. 

Модуль 3 

1. Види заготовок. Припуски на обробку. 

2. Попередня обробка заготовок з прокату. 

3. Поняття про пристосування. 

4. Різець, його частини та елементи. Рухи під час різання. 

5. Поверхні на оброблюваній деталі. Елементи стружки під час точіння. 

6. Процеси, що виникають під час різання. 

7. Схеми обробки деталей машин на фрезерних верстатах. 

8. Обробка струганням та довбанням. 

9. Обробка протягування. 

10. Види різьб і нарізний інструмент. 

11. Нарізання різцями, гребінками, плашками та різьбонарізальними головками. 

12. Нарізання багатозахідних різьб. Нарізання внутрішньої різьби мітчиками. 

13. Шліфування та накатування різьби. 

14. Сутність фрезерування. 

15. Основні типи фрез. 

16. Схеми та способи фрезерної обробки. 

17. Різальний інструмент та пристосування до фрезерних верстатів. 
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18. Обробка поверхонь чистовими різцями, шліфувальними кругами. Обробні 

роботи. 

19. Режими різання: геометричні параметри шару металу, що зрізається; 

шорсткість поверхні. 

20. Геометричні параметри різального інструменту та їх вплив на якість 

обробленої поверхні. 

21. Види процесів різання. 

22. Обробка деталей машин на токарних верстатах 

23. Обробка деталей машин на свердлувальних верстатах. 

24. Обробка деталей машин на розточувальних верстатах. 

25. Будова  та  принцип дії  фрезерних верстатів та види робіт, виконуваних на них. 

Різальний інструмент. 

26. Токарна обробка деталей. 

27. Різальний інструмент та пристрої для закріплення заготовок на токарних 

верстатах. 

28. Основні поняття про способи обробки отворів, різальний інструмент і схеми 

обробки на свердлувальних верстатах. 

29. Схеми, фізична сутність, призначення та галузь застосування суперфінішу, 

хонінгування та ультразвукової обробки. 

30. Оздоблювальні методи зубів зубчастих коліс – шевінгування, обкатування, 

зубошліфування і зубопритирання: схеми, призначення та галузь застосування. 

31. Оздоблювальні методи обробки – притирання і полірування: схеми, 

призначення та галузь застосування. 

32. Променеві, електроіскрові та електроімпульсні методи обробки: схеми, 

призначення та галузь застосування. 

33. Метод пластичного деформування (без зняття стружки): схеми, фізична 

сутність, призначення та галузь застосування. 
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