
Питання до екзамену з дисципліни «Прогресивні технології машинного виробництва» 

 

Частина 1 

1. Відливання у пісчано-глиняні форми. Вакуумне і машинне формування.  Механізація й 

автоматизація виробництва відливок за традиційним способом. 

2. Характеристика спеціальних способів лиття: відливання в оболонкові форми та за 

виплавлюваними моделями.  

3. Характеристика спеціальних способів лиття: відливання у кокіль, під тиском, 

відцентрове лиття 

4. Характеристика спеціальних способів лиття: електрошлакове, безперервне лиття, 

відливання у стрижнях 

5. Сучасні технології з використанням прокатки, пресування, волочіння, гарячого об’ємного 

штампування.  

6. Характеристика прогресивних методів обробки тисненням: холодне об’ємне штампування, 

листове штампування.  

7. Характеристика прогресивних методів обробки тисненням: штампування вибухом, 

електрогідравлічне штампування, електровисадка, магніто-імпульсна обробка металів, 

ротаційні способи обробки тиском.  

8. Прогресивні технології при використанні зварювання плавленням – дугового, газового, 

контактного. Механізація й автоматизація традиційних методів.  

9. Характеристика прогресивних методів зварювання плавленням: електрошлакове, лазерне 

зварювання, електронно-лучове, плазмове зварювання. 

10. Характеристика прогресивних методів зварювання тиском: зварювання тертям, вибухом, 

дифузійне зварювання.  

11. Загальні особливості електрохімічних та електрофізичних методів обробки: 

електроіскрова, електрохімічна і анодно-механічна обробка.  

12. Аналіз методів механічної обробки деталей: точіння, свердління, фрезування, 

протягання 

13. Аналіз методів чистової механічної обробки деталей: шліфування, полірування, супер- 

та мікрофінішування, хонінгування, абразивно-рідинна обробка. 

14. Характеристика й особливості поверхнево-пластичного деформування поверхні: 

накочування, вигладжування, дорновання, дрібоструменева, відцентрово-

кульковаобробка 

15. Прогресивні методи хіміко-термічної обробки поверхні: азотування, цементація, 

фосфатування, сульфідування, оксидування 

16. Прогресивні технології нанесення покриттів з використанням: гальваніки, плазмотронів, 

детонаційних установок, лазерів, електрошлакових технологій, зварювання 

 

Частина 2 

1. Визначення та характеристика об’єктів, типів і методів машинобудівного виробництва. 

2. Виробничий і технологічний процеси: поняття,  класифікація, основні елементи.  

3. Поняття базування, бази, опорної точки, закріплення, ідеального базування. 

4. Способи однозначного базування призматичних, довгих і коротких циліндричних тіл. 

5. Вибір баз залежно від кількості розмірів, що витримують при механічній обробці. Правила 

вибору чорнової бази. Принципи постійності і сполучення баз. 

6. Принципи постійності і сполучення баз. Варіанти базування заготівки в ході технологічного 

процесу. 

7. Способи забезпечення точності при виготовленні деталей. 

8. Способи забезпечення точності при складанні деталей.  

9. Поняття конструкторського і технологічного розмірних ланцюгів, збільшувальної і 

зменшувальної ланок, приклади. 

10. Сутність прямої і зворотної задачі теорії розмірних ланцюгів, основні формули. 

11. Поняття припуску, сутність дослідно-статистичного і розрахунково-аналітичного методів 

для визначення припусків. 



12. Схема та методика розрахунку мінімальних припусків і операційних розмірів. 

13. Визначення типу виробництва, норм часу й методу роботи. 

14. Оцінка технологічності конструкції деталей машин, вибір вихідної заготівки. 

15. Основні етапи складання маршрутної технології. Методика визначення маршруту обробки 

окремих поверхонь і загального маршруту обробки усієї деталі. 

16. Основні етапи складання операційної технології. Класифікація схем побудови операцій, що 

дозволяють суміщати переходи у часі.  Етапи вибору засобів технологічного оснащення. 

Основні елементи і методика призначення режимів різання. 

 

Частина 3 

1.  Технологія виготовлення блоків циліндрів: конструктивно-технологічні особливості, 

технічні вимоги на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, основні операції, 

верстати, прилади, бази при механічній обробці. 

2. Технологія виготовлення головок циліндрів: конструктивно-технологічні особливості, 

технічні вимоги на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, основні операції, 

верстати, прилади, бази при механічній обробці. 

3. Технологія виготовлення гільз циліндрів: конструктивно-технологічні особливості, технічні 

вимоги на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, основні операції, верстати, 

прилади, бази при механічній обробці. 

4. Технологія виготовлення поршнів: конструктивно-технологічні особливості, технічні 

вимоги на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, основні операції, верстати, 

прилади, бази при механічній обробці. 

5. Технологія виготовлення поршневих кілець: конструктивно-технологічні особливості, 

технічні вимоги на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, основні операції, 

верстати, прилади, бази при механічній обробці. 

6. Технологія виготовлення шатунів: конструктивно-технологічні особливості, технічні вимоги 

на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, основні операції, верстати, прилади, 

бази при механічній обробці. 

7. Технологія виготовлення колінчастого валу: конструктивно-технологічні особливості, 

технічні вимоги на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, основні операції, 

верстати, прилади, бази при механічній обробці. 

8. Технологія виготовлення розподільного валу: конструктивно-технологічні особливості, 

технічні вимоги на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, основні операції, 

верстати, прилади, бази при механічній обробці. 

9. Технологія виготовлення клапанів і пружин: конструктивно-технологічні особливості, 

технічні вимоги на виготовлення, матеріал, засоби отримання заготівок, механічна обробка. 

10. Технологія складання двигунів: основні операції, особливості вузлового складання блоків і 

головок циліндрів, вузлове складання шатунно-поршневої групи і загальне складання 

двигуна. 

 

 

ст.викл. к.т.н.                               Анатолій САВЧЕНКО 


