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Програма спеціальності 133 «Галузеве
машинобудування»

Дисципліни  спеціальності  133  «Галузеве
машинобудування»   належать  до  професійно-наукового  циклу
підготовки. і є завершальною в циклі професійно-орієнтованих
інженерних дисциплін конструкторського профілю. Вони тісно
пов‘язані  з  інженерною  графікою,  теоретичною  механікою,
опором  матеріалів,  технологією  конструкційних  матеріалів,
матеріалознавством,  основами  взаємозамінності,  теорією
механізмів  і  машин,  деталями  машин,  економікою
машинобудування, технікою безпеки і дизайном машин тощо. 

Розділ 1.  Загальні принципи конструювання і розрахунку
деталей машин.

Основні  положення  про  проектування  та  конструювання
машин.  Задачі,  що  розв‘язуються  в  процесі  проектування  і
конструювання  машин.  Стадії  конструювання  машин.  Види
конструкторських  документів.  Автоматизація  проектування  на
базі САПР. Основні вимоги до деталей і вузлів машин.

Поняття  працездатності,  технологічності,  економічності,
високої продуктивності  і  надійності,  уніфікації,  задоволення
вимогам  дизайну.  Основні  критерії  працездатності  деталей
машин:  міцність,  жорсткість,  стійкість  проти  спрацювання,
вібростійкість, теплостійкість тощо. 

Розділ 2. Розрахунки і конструювання механічних передач
Приводи машин і їхні елементи. Класифікація механічних

передач.  Передачі  приводів  і  їх  порівняльна  характеристика.
Вибір  електродвигуна,  кінематичний  і  силовий  розрахунок
приводів.

 Конструювання пасових передач. Будова, характеристика і
типи пасових передач.  Сили в передачі  і  напруження в пасах.
Розрахунок пасових передач на тягову здатність і довговічність.
Натяжні пристрої. Конструювання шківів.
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Конструювання  фрикційних  передач  і  варіаторів.
Конструкції.  Розрахунок циліндричних фрикційних передач за
умови  контактної  міцності.  Особливості  конструкції  і
розрахунку  конічної,  жолобчастої  та  лобової  фрикційних
передач. Матеріали передач. Конструкції варіаторів швидкості.

Конструювання  зубчастих  передач.  Класифікація
зубчастих передач і  їх  параметри.  Сили в  передачах.  Критерії
роботоздатності.  Розрахункові  наватаження.  Розрахунок
прямозубих циліндричних передач на контактну міцність і згин.
Матеріали передач і допустимі напруження.

Особливості  конструкції  і  розрахунків  на  міцність
циліндричних косозубих і конічних передач.

Черв‘ячні передачі, їх розрахунок на міцність та тепловий
розрахунок.

Короткі  відомості  про передачі  з  зачепленням  Новикова,
планетарні та хвильові передачі.

Конструювання  ланцюгових  передач.  Класифікація.
Основні  розрахункові  параметри.  Деталі  ланцюгових  передач.
Розрахунок. Конструювання зірочок.

Конструювання  передач  гвинт-гайка.  Загальні  відомості.
Класифікація. Конструкції. Розрахунок.

Розділ 3. Конструювання і розрахунок типових деталей та
вузлів машин

Конструювання валів та осей. Призначення і класифікація
валів  іосей.  Матеріали  для  їхнього  виготовлення.  Розрахунок
валів та осей на статичну та втомну міцність, на жорсткість та
поперечні коливання. Особливості конструювання валів.

Призначення і класифікація опор осей і валів. Підшипники
ковзання.  Конструкції  та  матеріали  підшипників.  Мастильні
матеріали.  Методи  утворення  режиму  рідинного  тертя  в
підшипниках  ковзання.  Практичні  розрахунки  підшипників
ковзання.

Підшипники  кочення,  умови  їхньої  роботи,  конструкції,
розмірні  серії,  класи  точності,  матеріали.  Вибір  підшипників
кочення  за  статичною  та  динамічною  вантажністю.  Схеми
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установки підшипників на валах і способи закріплення кілець.
Ущільнення підшипникових вузлів.

Розділ 4. З'єднання деталей машин і муфти
З’єднання  валів.  Конструювання  муфт.  Призначення  і

класифікація муфт приводів. Некеровані, керовані, самокеровані
та  комбіновані  муфти,  їхні  конструкції  (глухі,  компенсуючі,
пружні, кулачкові, зубчасті, фрикційні, запобіжні, відцентрові та
обгінні муфти, параметри, вибір і розрахунок.

Конструювання  роз'ємних  з'єднань.  Різьбові  з`єднання.
Типи кріпильних різьбових деталей. Види різьб і їх параметри.
Елементи  теорії  гвинтової  пари.  Умова  самогальмування.
Затяжка  і  стопоріння  різьбових  деталей.  Розрахунок  різьб  на
міцність. Розрахунок різьбових з`єднань при дії на них осьового,
поперечного і ексцентричного навантажень. Розрахунок болтів
клемового  з’єднання.  Розрахунок  фундаментних  болтів.
Ущільнення  різьб.  Шпонкові,  шліцові  та  профільні  з`єднання;
їхні конструкції, матеріали та розрахунок на міцність.

Конструювання  нероз'ємних  з'єднань.  З’єднання  деталей
посадками  з  натягом,  заклепкові,  зварні  та  клейові  з`єднання.
Основні  конструкції.  Області  застосування  і  особливості
розрахунків на міцність.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Основні  критерії  працездатності  і  розрахунку  деталей
машин. 

2. Принципи роботи і класифікація механічних передач. 
3. Основні  кінематичні  і  силові  співвідношення

обертального руху.

4. ККД і передатне відношення привода, що складає з 
послідовно розташованих механічних передач.

5. Класифікація зубчастих передач. 
6. Вихідний контур зубцюватої рейки. 
7. Основні геометричні параметри циліндричних зубчастих

передач.
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8. Види ушкоджень зубчастих передач. 
9. Критерії працездатності і розрахунку зубчастих передач.
10. Визначення  контактних  напруг,  що  допускаються,  для

зубів зубчастих коліс.
11. Визначення напруг вигину, що допускаються,  для зубів

зубчастих коліс. 
12. Проектний розрахунок циліндричних зубчастих передач.
13. Перевірочний  розрахунок  циліндричних  зубчастих

передач на контактну  міцність зубів.
14. Перевірочний  розрахунок  циліндричних  зубчастих

передач на згибну  міцність зубів.
15. Конічні  зубчасті  передачі.  Основні  геометричні

параметри. 
16. Загальна  характеристика  і  класифікація  черв'ячних

передач.
17. Геометрія і кінематика черв'ячних передач. 
18. Критерії працездатності і розрахунку черв'ячних передач.
19. Сили, що діють у черв'ячному зачепленні. 
20. Проектний розрахунок черв'ячної передачі. 
21. Розрахунок черв'яка на міцність і твердість.
22. Коефіцієнт корисної дії черв'ячної передачі. 
23. Тепловий розрахунок черв'ячної передачі.
24. Загальна  характеристика,  класифікація,  геометрія  і

кінематика пасових передач.
25. Розрахунок плоско пасових передач.
26. Розрахунок кліно пасових передач.
27. Загальна  характеристика,  класифікація,  геометрія  і

кінематика ланцюгових передач. 
28. Розрахунок ланцюгових передач.
29. Загальна  характеристика,  принцип  роботи  і  кінематика

фрикційних передач. 
30. Розрахунок фрикційних передач.
31. Загальна  характеристика,  принцип  роботи  і  кінематика

передач гвинт-гайка. 
32. Розрахунок гвинтів передачі гвинт-гайка.
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33. Розрахунок гайок передач гвинт-гайка.
34. 32. Класифікація валів і осей. 
35. Критерії працездатності і розрахунку валів.
36.  Проектний (попередній) розрахунок валів.
37. Розрахунок валів на статичну міцність. 
38. Розрахунок валів на витривалість.
39. Розрахунок валів на вібростійкість.
40. Основні типи і матеріали підшипників ковзання.       
41.  Критерії  працездатності  і  розрахунок  підшипників

ковзання.    
42. Загальна  характеристика,  класифікація  і  конструкції

підшипників кочення.
43.  Причини виходу з ладу підшипників кочення.
44.  Підбор  підшипників  кочення  по  статичній

вантажопідйомності.
45. Підбор  підшипників  кочення  по  динамічній

вантажопідйомності.
46.  Загальна  характеристика  нероз'ємних  з'єднань.

Класифікація і розрахунок заклепувальних з'єднань.
47. Загальна  характеристика  і  класифікація  зварених

з'єднань. Розрахунок зварених з'єднань на міцність. 
48. Загальна характеристика і класифікація з'єднань з 

натягом. Способи здійснення       з'єднань з натягом. 
Розрахунок з'єднань з натягом.

49. Загальна характеристика рознімних з'єднань. 
Класифікація шпонкових з'єднань.

50. Розрахунок з'єднань призматичними шпонками.
51. Розрахунок з'єднань клиновими шпонками.
52. Загальна характеристика і класифікація нарізних 

сполучень. Основні типи різьблень. 
53. Розрахунок різьблення на міцність. 
54. Умови самогальмування різьблення. 
55. Розрахунок попередньо затягнутих болтів.
56. Розрахунок  болтів,  що  знаходяться  під  дією

навантаження, що розкриває стик деталей; 
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57. Розрахунок болтів, що запобігають зрушення деталей.
58. Загальна характеристика і класифікація муфт. 

Визначення розрахункових навантажень.
59. Загальна  характеристика,  геометрія  і  кінематика

планетарних передач. 
60. Загальна  характеристика,  геометрія  і  кінематика

хвильових передач
61. Редуктори. Змащення деталей редукторів.
62. Загальна характеристика і класифікація пружин. 
63. Геометричні  параметри  і  розрахунок  циліндричних

пружин розтягання-стиску.

Рекомендована література

Базоваа

1. Иванов М.Н. Детали машин. -М.: Высшая школа, 1984. -
336 с., ил.

2. Гузенков П.Г. Детали машин. -М.: Высшая школа, 1982.-
351 с., ил.

3. Дунаев  П.Ф.,  Леликов  О.П.  Конструирование  узлов  и
деталей машин. - М.: Высшая школа, 1985. - 416 с., ил.

4. Детали машин в примерах и задачах /С.Н. Ничипорчик и
др. - Минск: Выш.школа, 1981.- 432 с.,ил.

5. Проектирование механических передач /С.А.Чернавский и
др.- М.: Машиностроение, 1984. - 500 с.,ил.

6. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин.
- М.: Высшая школа, 1991. - 432 с.,ил.

7. Цехнович  Л.И.,Петриченко  И.П.  Атлас  конструкций
редукторов. - Киев: Вища школа, 1979. - 128 с.,ил.

Допоміжна

8



8.        Орлов  П.  И.  Основы  конструирования.  Справочно-
методическое пособие. В 2-х кн. Кн. 1. -М.: Машиностр.,
1977,-625с., Кн. 2. –М.: Машиностр., 1988.-544 с.

9.      Приводы машин. Справочник./ Под ред. Длоугого В. В., Л.:
Машиностр., 1982, -383 с.

10.     Проектирование  механических  передач./  Под  ред.
Чернавского С. А., - М.: Машиностроение, 1984,-590 с.

11     .Расчёт деталей машин на ЭВМ /Под ред. Решетова Д. Н. и
Шувалова А.С. -М.: Высш. шк., 1985,-371 с.

12.     Фролов  К.  В.  Методы  совершенствования  машин  и
современные  проблемы  машиноведения,  -М.:
Машиностроение, 1984, —76с.

9


	Програма спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
	Дисципліни спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» належать до професійно-наукового циклу підготовки. і є завершальною в циклі професійно-орієнтованих інженерних дисциплін конструкторського профілю. Вони тісно пов‘язані з інженерною графікою, теоретичною механікою, опором матеріалів, технологією конструкційних матеріалів, матеріалознавством, основами взаємозамінності, теорією механізмів і машин, деталями машин, економікою машинобудування, технікою безпеки і дизайном машин тощо.
	Допоміжна

