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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технологія
машинобудування» складена з урахуванням освітньо-професійних програм
підготовки бакалаврів напрямів 6.050502 — Інженерна механіка та 6.050503
— Машинобудування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи технології машинобудування» є загальні теоретичні положення про зв’язки та закономірності виробничого процесу створення якісної, економічної машини. Викладається суть технічних і техніко-економічних заходів, за допомогою яких забезпечується бажані показники якості машини, продуктивність праці і собівартість. Розглядаються також загальна послідовність і сутність етапів розробки технологічних процесів виготовлення деталей та складання машини.
Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна базується на основі знань, засвоєних під час вивчення курсів «Вища математика», «Фізика», «Хімія»,
«Теоретична механіка», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Теорія різання», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання», «Обладнання та транспорт металообробних цехів».
Дисципліна «Основи технології машинобудування» є однією з базових
для вивчення спеціальних дисциплін, таких як «Технологія машинобудування» «Технологічна оснастка», «Основи автоматизації виробництва», «Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва», «Проектування
пристосувань», «Програмування верстатів з ЧПК» та інших, а також для курсового та дипломного проектування.
Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох модулів і
дев’яти змістових модулів.
1. Мета і завдання дисципліни
Метою дисципліни «Основи технології машинобудування» є вивчення
закономірностей, які діють під час механічної обробки заготовок та складання машин і опанування практичними навиками застосування цих закономірностей для забезпечення:
- проектної якості виробів;
- найменшої собівартості;
- запланованого обсягу випуску.
В результаті вивчення дисципліни студент має знати:
- основні терміни й поняття технології машинобудування;
- основи базування й теорію розмірних ланцюгів;
- закономірності, що проявляються в процесі виготовлення машини і
визначають її якість, собівартість і продуктивність праці;
- принципи розробки технологічних процесів механічної обробки деталей і складання машини,
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і вміти розробляти та аналізувати технологічні процеси механічної обробки деталей і складання простих деталей та вузлів, виконуючи необхідні
розрахунки, у т. ч. розмірні.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
2.1. Лекційні заняття
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Види технологічних процесів (ТП),
структура технологічних операцій. Технологічна документація
Тема 1. Вступ. Предмет,мета,задачі,структура, зміст дисципліни та
особливості застосування КМС
Тема 2. Типи машинобудівного виробництва та їх техніко – економічні
особли вості. Види технологічних процесів.
Тема 3. Структура технологічних операцій
Тема 4. Основні види технологічної документації опису ТП
Змістовий модуль 2. Проектування технологічних процесів
(ТП) механічної обробки корпусних деталей.
Тема5.Службове призначення, заготовки, технологічні бази, загальна
послідовність обробки корпусних деталей
Тема 6. Способи обробки площин, головних отворів, місцевих елементів
Тема7. Обробка корпусних деталей на багатоцільових верстатах і верстатах з ЧПК в умовах серійного вироб-ва.
Змістовий модуль 3. Проектування ТП механічної обробки
деталей типу вал
Тема 8. Проектування ТП механічної обробки ступінчастих валів.
Службове призначення, заготовки, технологічні бази, послідовність
обробки
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Тема 9. Способи попередньої та остаточної обробки зовнішніх циліндричних поверхонь.
Тема 10. Маршрути механічної обробки валів на верстатах з ЧПК в
умовах серійного виробництва
Модуль 2
Змістовий модуль 4. Проектування ТП механічної обробки деталей
типу фланець, важіль, вилка, кронштейн
Тема 11. Службове призначення, заготовки, технологоічні бази, послідовність обробки фланців
Тема 12. Способи попередньої і остаточної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь
Тема 13. Маршрути механічної обробки деталей типу фланців на токарних верстатах з ЧПК в умовах серійного виробництва.
Тема 14. Маршрути механічної обробки деталей типу важіль, вилка,
кронштейн та інш.
Змістовий модуль 5. Проектування ТП механічної обробки деталей
зубчастих передач
Тема 15. Службове призначення, заготовки, технологічні бази, послідовність обробки.
Тема 16. Способи обробки зубців зубчастих коліс.
Тема 17. Маршрути обробки зубчастих коліс у серійному і масовому
виробництві
Змістовий модуль 6. Проектування ТП складання машин
Тема 18. Послідовність і зміст основних етапів проектування ТП
складання машин
Тема 19. Форми організації складальних робіт.
Тема 20. Нормування складальних операцій
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4. Форми підсумкового контролю
Денна форма навчання
11 триместр — екзамен.
Заочна форма навчання
9 cиместр — екзамен.
5. Форми поточного контролю
1. Проведення контрольних робіт в кінці кожного з модулів.
2. Опитування під час захисту лабораторних робіт.
3. Опитування під час захисту індивідуальних домашніх завдань (денна
форма навчання).
4. Опитування під час захисту контрольних робіт (заочна форма навчання).
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