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Теорія різання 

 

1. Конструктивні елементи різців, основні поверхні на заготівці й рухи 

в процесі різання. 

2. Елементи режиму різання та шару, що зрізається, при точінні. 

3. Геометричні параметри ріжучої частини різців. Системи координа-

тних площин. 

4. Геометричні параметри ріжучої частини інструментів в інструмен-

тальній системі координат. Взаємозв'язок геометричних параметрів різця в ІСК, 

ВСК і КСК. 

5. Матеріали, вживані при виготовленні ріжучої частини інструментів. 

6. Деформація металів при різанні. Види стружок. 

7. Усадка стружки, залежність коефіцієнтів усадки стружки від геоме-

тричних параметрів різця й інших чинників. 

8. Геометрія поверхневого шару при точінні. Залежність висоти зали-

шкових нерівностей від геометрії різця. 

9. Зміцнення поверхневого шару обробленої поверхні (наклеп). Зали-

шкова напруга та механізми їх виникнення. 

10. Наростоутворення в зоні різання. Залежність висоти наросту від 

швидкості різання і інших чинників. 

11. Теплові явища при різанні металів. Джерела теплоутворення, ба-

ланс тепла при різанні. 

12. Розподіл температур на контактних поверхнях різця. Вплив різних 

чинників на температуру різання. 

13. Охолоджування та мастило при різанні. Методи підведення змащу-

вально-охолоджувальних рідин в зону різання. 

14. Знос ріжучих інструментів. Види зносу. Характер протікання зносу 

в часі. 

15. Вплив різних чинників на знос і стійкість інструменту. 

16. Критерії затупленія ріжучого інструменту, період стійкості. 

17. Схема сил, що діють на різець. Апаратура для вимірювання сил рі-

зання і її тарування. 

18. Графоаналітичний метод обробки результатів вимірювання сил рі-

зання. Досвідчена формула для визначення сил різання. 

19. Вплив різних чинників на сили різання. 

20. Залежність між швидкістю різання і стійкістю. Вплив різних чинни-

ків на швидкість різання. 

 

Металорізальні верстати 

 

1. Гнучкі автоматизовані виробництва 

2. Класифікація верстатів по технологічному призначенню, ступеню уні-

версальності, точності обробки.  

3. Позначення верстатів.  

4. Основні розміри верстатів, стандартизація розмірних рядів верстатів. 



5. Ефективність верстатного устаткування.  

6. Продуктивність верстатів і методи її оцінки.  

7. Надійність верстатів і верстатних систем.  

8. Універсальність і гнучкість верстатного устаткування.  

9. Точність верстатів. 

10. Методи утворення поверхонь при обробці на верстатах.  

11. Формоутворювальні рухи у верстатах: головний рух і рухи подачі. До-

поміжні рухи у верстатах.  

12. Структура верстатної операції: основна і допоміжна роботи, процес уп-

равління, робочі і допоміжні органи верстата.  

13. Кінематичні ланцюги, їх види. Структурна схема приводу і зміст її 

елементів: джерело руху, комплекс передавальних і перетворюючих  механізмів 

зміни величини, напрями швидкості руху виконавських елементів.  

14. Системи управління. Індивідуальний і груповий привід, можливості за-

стосування. 

15. Кінематичні ланцюги, їх види: зовнішні (швидкісні) кінематичні лан-

цюги і внутрішні ланцюги узгодження відносних рухів. Область застосування 

внутрішніх ланцюгів. 

16. Кінематична схема як умовне графічне зображення сукупності кінема-

тичних ланцюгів.  

17. Складання рівнянь кінематичного балансу. 

18. Токарно-гвинторізні верстати. Компоновка, типові вузли і кінематика. 

Призначення, область застосування.  

19. Карусельні і револьверні верстати. Призначення, область застосування.  

20. Типи свердлувальних і розточувальних верстатів. Особливості компо-

новки, призначення.  

21. Горизонтально-розточувальні верстати моделі: технологічні можливос-

ті, кінематична схема.  

22. Типи фрезерних верстатів загального призначення: консольні, вертика-

льні, горизонтальні і широко-універсальні; безконсольні; подовжньо і карусель-

но-фрезерні.  

 

Різальний інструмент 

 

1. Інструментальні матеріали, їх характеристика і призначення. 

2. Сталі для виготовлення корпусів, хвостовиків, облямовувань і ін. до-

поміжних частин збірних і зварних конструкцій інструментів. 

3. Характеристика конструктивних елементів ріжучих інструментів. 

4. Шляхи удосконалення конструкції відрізних різців. 

5. Розміри пластинок і методи їх закладення. 

6. Різновиди стружколамів і їх характеристика. 

7. Фасонні різці – їх різновиди, призначення і їх характеристика. 

8. Графічний спосіб побудови профілю фасонного круглого різця. 

9. Аналітичний метод розрахунку фасонних різців. 

10. Різновиди типів свердел і їх характеристика. 



11. Основні конструктивні елементи свердла, їх розрахунок і призначен-

ня. 

12. Визначення оптимальних значень геометричних параметрів ріжучої 

частини свердла. 

13. Різновиди типових конструкцій зенкерів і їх характеристика. 

14. Основні конструктивні елементи зенкера і їх призначення. 

15. Конструкція розточувальних різців і методи їх кріплення в облямову-

ваннях. 

16. Конструкція розточувальних блоків, плаваючих пластин і область їх 

застосування. 

17. Конструкція різних типів розгорток і їх характеристика. 

18. Визначення конструктивних елементів циліндрової розгортки і геоме-

тричних параметрів ріжучої частини. 

19. Конструкція патронів, що коливаються  і плаваючих, і їх призначення. 

20. Різновиди протяжок – їх конструкція і призначення. 

21. Конструкція і розрахунок елементів внутрішніх протяжок для цилінд-

рових отворів. 

22. Конструювання і розрахунок різців загального призначення. 

23. Характеристика типових конструкцій фрез з загостреними зубами і 

область їх застосування. 

24. Розрахунок конструктивних елементів циліндрових фрез із загостре-

ними зубами. 

25. Способи кріплення ножів збірних фрез з загостреними зубами. 

 

Системи автоматизованого проектування верстатів і інструментів 

 

1. Етапи розвитку САПР: Вирішення одиничних завдань, вирішення 

груп завдань, створення інтегрованих систем.  

2. Розвиток машинної графіки.  

3. Роль САПР в сучасному виробництві.  

4. Проблеми САПР. 

5. Організація процесу проектування.  

6. Зміст проектування.  

7. Методологія проектування. Вимоги до методології проектування. 

Принципи проектування.  

8. Стадії проектування. 

9. Проектування як інформаційний процес. Особливості сучасних мето-

дів.  

10. Основні поняття і визначення. Типи проектних процедур.  

11. Особливості проектування як інформаційного процесу 

12. Методологія САПР. Класифікація САПР.  

13. Взаємозв'язок традиційного проектування і САПР. Взаємозв'язок ти-

пів САПР.  

14. Завдання, що вирішуються САПР. Математичні методи в проектуван-

ні.  



15. Рівні застосування ЕОМ в проектуванні. 

16. Автоматизація пошуку рішень. Пошук аналогів.  

17. Вибір раціональних варіантів. Експертні системи. 

18. Проблеми і принципи розробки САПР.  

19. Складові частини САПР і їх взаємодія. Склад і структура САПР.  

20. Передумови розробки САПР. Мета впровадження САПР. 

21. Ефективність САПР: Підвищення якості рішень; підвищення якості 

документації; скорочення термінів проектування; зниження вартості проекту-

вання.  

22. Проблеми впровадження САПР. 

23. Підвищення ефективності САПР.  

24. Стадії розробки САПР. Взаємодія користувача з САПР. 
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