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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технологія 

автомобіле- та тракторобудування» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування», освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» та передбачає послідовне вивчення теоретичних  

та практичних основ технології отримання заготовок, виготовлення окремих 

деталей та складання автомобілів та тракторів за основними тенденціями 

розвитку їхньої конструкції. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні положення  

та основні принципи технології машинобудування; види заготовок деталей  

в автотракторобудуванні та засоби їх отримання; принципи проектування 

технологічних процесів механічні обробки; основні види обробки типових 

поверхонь та виробництва типових деталей автомобілів та тракторів; основи 

технології складання автомобілів та тракторів; перспективи розвитку технології 

автотракторобудування. 

Міждисциплінарні зв’язки: вища математика, фізика, опір матеріалів, 

нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, теоретична механіка, 

гідравліка, конструкція автотранспортних засобів, надійність машин, робочі 

процеси автомобілів і тракторів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Особливості й принципи виробництва автомобілів  

та тракторів. 

2. Основні поняття, параметри і пристрої, що використовують для 

обробки поверхонь та деталей. 

3. Основні поняття, параметри і пристрої, що використовують для 

обробки поверхонь та деталей 

4. Технологічні процеси проектування, виготовлення  

й обробки заготовок і поверхонь деталей автомобілів та тракторів. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія автомобіле-  

та тракторобудування» є дати студентам спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» відомості про технологію автомобіле- та 

тракторобудування, що визначає можливість розробляти технологічну 

конструкцію транспортних засобів яка забезпечує на тільки технічні параметри, 

які вимагаються, а і високий економічний ефект народному господарстві. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія автомобіле-  

та тракторобудування» є: ознайомлення з основними особливостями 

автотракторної техніки; визначення взаємозв’язків параметрів конструкцій 

виробів і технології їх виробництва; знаходження оптимальних рішень  

за допомогою економічних критеріїв. 

1.3. Дисципліна забезпечує формування компетенцій: 

ЗК 1. Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

ФК 4. Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних 

результатів. 

ФК 6. Здатність визначати техніко-економічну ефективність типових систем та 

їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів. 

ФК 11. Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 

ФК 12. Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підвищування 

якості продукції та її контролювання. 

ФК 13. Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні 

матеріали, устаткування, процеси. 

ФК 14. Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна 

використовувати інженерні знання. 

ФК 15. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
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ФК 17. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

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

знати: 

 основні поняття і визначення, пов’язані з виготовленням виробів; 

 взаємозв’язки конструкцій і методів виготовлення заготовок, засобів 

обробки і складання; 

 технологічні методи досягнення точності розмірів і шорсткості 

поверхонь; 

 методи виробництва кузовів і кабін; 

 основні методи автоматизації технологічних процесів; 

уміти: 

 оцінювати технологічність параметрів розроблювання конструкцій 

виробів; 

 вибирати рішення, які забезпечують їх високу якість та ефективність  

у виробництві і експлуатації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/ 8 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Особливості й принципи виробництва автомобілів та 

тракторів. 

Тема 1. Вступ. 

1.1 Історія та етапи розвитку автомобільної та тракторної промисловості  

в Україні та за кордоном. 

1.2 Задачі автомобільної промисловості на найближче майбутнє. 

1.3 Технологічні особливості виробництва автомобілів та тракторів. 

Тема 2. Основні поняття про виробничі і технологічні процеси. 

2.1 Структура технологічного процесу: операція, позиція, установ, перехід. 

2.2 Характеристики технологічного процесу: такт випуску, 

верстатоємність, трудоємність. 

2.3 Методи і типи виробництва та їх технологічні ознаки. 

2.4 Характерні типи виробництва автомобільної промисловості. 

Тема 3. Технологічність конструкції машин та їх деталей. 

3.1 Поняття технологічності конструкції. 

3.2 Кількісна та якісна оцінка технологічності конструкції. 

3.3 Кількісна та якісна оцінка технологічності. 

3.4 Відпрацювання конструкції виробу на технологічність. 

Тема 4. Виробничі погрішності та їх аналіз, точність і стабільність 

технологічних процесів, статистичне регулювання технологічних процесів   

і статистичний контроль якості продукції. 

4.1 Поняття про точність обробки  і виробничих погрішностей, 

систематичні погрішності та причини, що їх визивають. 

4.2 Випадкові і систематичні погрішності. 

4.3 Побудова кривих розподілу. Полігони та гістограми. Закон 

нормального розподілу. 

4.4 Поняття про точність і стабільність технологічних процесів. Правила 

статистичного регулювання. 



7 
 

  

4.5 Поняття про якість продукції. 

4.6 Види виробничого контролю, якості продукції  при її виробництві: 

вихідний операційний, приймальний, інспекційний, суспільний, періодичний, 

руйнівний, неруйнівний. 

 

Змістовий модуль 2. Основні поняття, параметри і пристрої, що 

використовують для обробки поверхонь та деталей. 

Тема 1. Якість оброблювальних поверхонь. 

1.1 Параметри, які характеризують якість поверхонь: геометричні та 

фізико-механічні. 

1.2 Шорсткість поверхні та критерії її оцінки, структура поверхневого 

шару. 

1.3 Глибина і ступінь наклепу. Остаткові напруги розтягування і списку в 

поверхневому шарі. 

1.4 Вплив параметрів якості поверхні на експлуатаційні показники  роботи  

виробу. 

1.5 Технологічні заходи, які забезпечують задані параметри якості 

поверхні: вид обробки, режим різання, методи зміцнюючої обробки. 

Тема 2. Поняття про бази і вибір баз. 

2.1 Класифікація поверхонь оброблюваної деталі. Різновидності баз. 

2.2 Засоби встановлення деталі під час обробки. Правило 6-ти точок. 

2.3. Вибір баз та погрішності базування. Вихідна база і лазневий розмір. 

2.4 Розрахунок погрішностей базування. 

2.5 Принцип постійності та суміщення баз. 

Тема 3. Пристрої та їх елементи. 

3.1 Види пристроїв та їх призначення. 

3.2 Класифікація пристроїв для механічної обробки, складання та їх 

характерні особливості. 

3.3 Основні елементи пристроїв: встановлювальні, затискні, направляючі, 

допоміжні. 
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3.4 Силові приводи для затиску заголовок в пристрої. 

3.5 Загальні принципи компоновки пристроїв. 

3.6 Стандартизація елементів пристроїв.  

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Технологічні процеси проектування, виготовлення  

й обробки заготовок і поверхонь деталей автомобілів та тракторів. 

Тема 1. Заготовки деталей в автотракторобудуванні і засоби їх 

виготовлення. 

1.1 Види заготовок. Класифікація заголовок і їх характеристика. 

1.2 Вплив об’єму виробництва, матеріалу та конструктивних особливостей 

деталі на вибір способу виготовлення заготовки. 

1.3 Виготовлення заготовок методом лиття. 

1.4 Лиття у земляні форми. 

1.5 Лиття у стрижневі форми; відцентрове лиття; лиття у кокіль; лиття під 

тиском; лиття у оболонкові форми; лиття за виплавлюваними формами. 

1.6 Заготовки, отримані методом пластичної деформації. 

1.7 Гаряча і холодна об’ємна листова штамповка. Виготовлення деталей з 

пластмаси. 

1.8 Виготовлення заготовок методом порошкової металургії. 

1.9 Штампозварні заготовки. 

1.10 Техніко-економічні умови виробу заготовок. 

1.11 Задачі охорони навколишнього середовища і умов праці під час 

виготовлення заготовок. 

Тема  2. Припуски на обробку деталей. 

2.1 Поняття про припуск. Види припусків. 

2.2 Фактори впливу на розмір припуску. Залежність розміру від засобу 

виготовлення заготовки. 

2.3 Методи визначення припусків: дослідно-статичний та розрахунково-

аналітичний. 
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2.4 Техніко-економічні показники розміру  припуску: вихід матеріалу, 

вартість обробки деталі.  

Тема 3. Проектування технологічних процесів механічної обробки, 

технічна підготовка виробництва та її види. 

3.1 Визначення маршруту обробки окремих поверхонь і деталі в цілому. 

3.2 Побудова операцій технологічного процесу, вибір обладнання та 

інструментів, розрахунок режимів  різання та норм часу  при проектуванні 

технологічного процесу. 

3.3 Особливості нормування у багатоверстатній і багатоінструментній  

роботі. 

3.4 Розрахунок необхідної кількості обладнання і визначення кількості 

робітників. 

3.5 Маршрутні, операційні, маршрутно-операційні, технологічні процеси 

та їх особливості. 

3.6 Одиничний і типовий технологічні процеси, групова обробка. 

3.7 Концентрація і диференціація технологічних операцій. 

3.8 Основні види технологічної документації згідно ЄСТД і вимоги щодо її 

оформлення. 

3.9 Техніко-економічний аналіз варіантів технологічних процесів. 

Тема 4. Основні види обробки типових поверхонь та виготовлення 

типових деталей автомобілів і тракторів. 

4.1 Види поверхонь деталей автотракторної техніки: зовнішні і внутрішні 

поверхні  обертання, площини, різьбові та шліцьові поверхні. 

4.2 Обробка зовнішніх поверхонь оберту. 

4.3 Особливості обробки на багато-різцевих верстатах, револьверних 

верстатах і верстатах-автоматах. 

4.4 Обточування, обробка абразивними інструментами: кругле шліфування  

з повздовжньою та поперечною подачею суперфінішування, притирання, 

полірування.  

4.5 Обробка без зняття стружки. 
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4.6 Обробка отворів. 

4.7 Свердління. розточування, зенкерування, розвертання. 

4.8 Протягування отворів.  

4.9 Особливості обробки глибоких і глухих отворів. 

4.10 Обробка отворів абразивними інструментами: шліфування, обробка, 

пластичним шліфуванням (розкатка). 

4.11 Обробка деталей типу круглих стрижнів та дисків: фланців, валів, 

зубчастих коліс. Загальна схема побудови технологічного процесу обробки 

деталей даного типу.  

4.12 Обробка площин: стругання, фрезування, протягування, шліфування, 

притирання. 

4.13 Виготовлення корпусних деталей: методи виготовлення заготовок, 

базування, закріплення при обробці типова послідовність операцій обробки, 

забезпечення точної координації взаємопов’язаних поверхонь. 

4.14  Виготовлення деталей типу порожніх циліндрів. 

4.15  Виготовлення деталей типу не круглих стрижнів. 

4.16  Обробка різьби. Нарізання різцями, гребінками, плашками, 

різьбонарізними головками. 

4.17  Обробка різьбових отворів мітчиками, різцями, різьбонарізними 

головками. 

4.20  Основні етапи технологічного процесу виготовлення кузовів: холодна 

штамповка, складання, зварювання, підготовка для фарбування, 

опоряджувальні роботи фарбованих поверхонь. 

4.21 Особливості проектування сучасних процесів складання кузовів та 

кабін в автотракторобудуванні. Вимоги до конструкцій кузовів та кабін для 

умов автоматизованого виробництва. 

 

Змістовий модуль 2. Технологія складання автомобілів та тракторів. 

Тема 1. Основи технології складання автомобілів та тракторів. 

1.1  Вплив якості складання на експлуатаційні особливості машин. 
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1.2  Види складальних розмірних ланцюгів. Приклади розрахунку 

складальних розмірних ланцюгів. 

1.3  Складання різноманітних типів з’єднань характерних для 

автотракторної промисловості. 

1.4 Засоби і методи  слюсарно-пригоночних робіт. Види і методи 

складання. 

1.5  Організаційні форми складання. Вузлове і загальне складання. 

1.6  Особливості поточного складання. механізація і автоматизація 

складання. 

1.7  Види транспортуючих пристроїв складальних цехів. 

1.8  Основні принципи проектування  технологічних процесів складання. 

1.9  Технологічні схеми складання і їх побудова. 

1.10  Методи контролю складання. 

Тема 2. Технологія виробництва кузовів і кабін автомобілів та тракторів. 

2.1 Вимоги до кузовів, які виходять з умов їх експлуатації: міцність, 

довговічність надійність, антикорозійна стійкість,  зовнішній вигляд, 

комфортабельність основні матеріали , які використовуються для виготовлення 

кузовів і внутрішніх елементів капоту, багажника і дверей.  

2.2 Основні етапи технологічного процесу виготовлення кузовів: холодна 

штамповка, складання, зварювання, підготовка для фарбування, 

опоряджувальні роботи фарбованих поверхонь. 

2.3 Особливості проектування сучасних процесів складання кузовів та 

кабін в автотракторобудуванні. 

2.4 Вимоги до конструкцій кузовів та кабін для умов автоматизованого 

виробництва. 

Тема 3. Перспектива розвитку технології автотракторобудування. 

3.1 Підвищення показників технологічності конструкції виробів. 

3.2 Розвиток прогресивних технологічних процесів і підвищення ступеню 

безперервності виробничого циклу. 

3.3 Автоматизація процесів. 
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3.4 Підвищення рівня концентрації операцій утворення гнучких 

автоматизованих виробництв та робото-технічних комплексів. 

3.5 Широке використання електронно-обчислювальної техніки для 

проектування конструкцій виробів, технологічних процесів виготовлення і 

керування виробництва. 
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