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ВСТУП 

 

Метою лабораторних занять є закріплення теоретичних знань з курсу 

«Технологія машинобудування та ресурсозберігаючі технології», знайомство 

з обладнанням та інструментом, оволодіння навиками практичного виконан-

ня технологічних процесів в машинобудуванні. 

До цього видання включені лабораторні роботи, які передбачені про-

грамою курсу для спеціальності 050702 «Електричні машини і апарати» ден-

ної та заочної форми навчання. 

Описання лабораторних робіт умовно можна поділити на дві частини. 

В першій частині коротко наводяться теоретичні положення, необхідні сту-

дентам для підготовки до самостійного виконання роботи, в другій – дають-

ся методичні вказівки з виконання роботи і складання письмових звітів.  

Лабораторний практикум розроблений для проведення лабораторних 

робіт на базі лабораторії кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» та елект-

ромашинобудівних підприємств м. Харкова.  
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Лабораторна робота 1 

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ В РАЗОВИХ ОБ’ЄМНИХ ФОРМАХ 

1.1 Мета роботи 

Мета роботи – ознайомитись з технологічним процесом виготовлення 

виливків в разових об’ємних формах, оволодіти навиками практичного виго-

товлення разових форм по дерев’яним моделям вручну та отримання в них 

виливків з алюмінієвого сплаву. 

1.2 Теоретичні положення 

Суть ливарного виробництва полягає в отриманні заготівок (виливків) 

шляхом заливу розтопленого металу в ливарну форму, порожнина якої має 

конфігурацію заготованок [1, 2]. Після охолодження залитий метал твердіє і 

зберігає конфігурацію порожнини форми. Відлиті заготованки підлягають 

механічній обробці. Важливим завданням ливарного виробництв є отриман-

ня виливків, які за формою та розміром наближаються до готової деталі, що 

суттєво скорочує механічну обробку. 

Лиття в разові піщано-глиняні форми є самим поширеним способом 

отримання виливків. Ливарна форма звичайно складається з нижньої та вер-

хньої півформи, які виготовляють в опоках – металевих пристосуваннях для 

утримання формувальної суміші. Для отримання порожнин та отворів в фо-

рми встановлюють ливарні стрижні. Ливарну форму заливають розплавле-

ним металом через ливникову систему. 

Формувальні суміші для разових форм виготовляють з кварцового пі-

ску, формувальної глини та різних додатків (мазуту, графіту, деревинної му-

ки та ін.). Стрижневі суміші виготовляють з кварцового піску з додаванням 

зв’язувальних речовин (оліфи, синтетичних смол та ін.). 

Формування – це сукупність технологічних операцій по виготовленню 

ливарних форм та стрижнів, які здатні витримувати дію розплавленого ме-

талу та надавати йому свої окреслення. Основними операціями формування 

є наповнення опоки формувальною сумішкою, ущільнення її, виймання мо-

делі та складання форми. В залежності від металу, що заливається, розмірів 

та маси виливків застосовують вогкі, сухі, хімічно твердіючи та інші форми. 

Форми виготовляють уручну, на формувальних машинах та автоматичних 
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лініях формування. Ручне формування застосовують у одиничному та дріб-

носерійному виробництві. В більшості випадків застосовують формування в 

парних опоках по нерознімним та рознімним моделям. Послідовність вико-

нання основних технологічних операцій надана на рисунку 1.1. 

 

 

                               а                                                                    б 

 

 

                               в                                                                    г 

 

Рисунок 1.1 – Послідовність виготовлення форми (а–в) і виливок (г) :  

1 – модельна дошка; 2, 5 – півмодель; 3,6 – опока; 4 – формова суміш;  

7 – модель стояка; 8 – модель випору; 9 – стрижень; 10 – ківш з розп-

лавленим металом; 11 – ливникова система; 12 – випор 

 



 

6 

 

 

Розглянемо технологічний процес ручного формування у двох опоках 

за допомогою рознімної моделі. Спочатку виготовляють нижню півформу. 

Для цього на модельну дошку 1 (рис. 1.1, а) кладуть півмодель 2 і опоку 3. 

Щоб уникнути прилипання формової суміші до поверхні моделі, 

останню припорошують графітовим порошком або змащувальною сумішшю. 

Потім наповнюють опоку формовою сумішшю та ущільнюють ручним або 

пневматичним товкачем. Після ущільнення з верхньої площини опоки ліній-

кою загрібають зайву суміш. Щоб сприяти виходу з форми газів, які утво-

рюються під час заливання металу, загостреним дротом наколюють вентиля-

ційні канали, які не доходять до поверхні моделі приблизно на 10 мм. Готову 

півформу перевертають на 180° (рис. 1.1, б) і на півмодель накладають другу 

її половину, а поверхню розкриття півформ посипають сухим піском, щоб 

вони не злипались. Тоді накладають другу опоку 6, а також моделі ливнико-

вої системи 7 і випору 8. Насипають формову суміш і знову її ущільнюють. 

Згодом наколюють вентиляційні канали, виймають моделі ливникової сис-

теми й рознімають півформи. Обережно виймають півмоделі виливка, огля-

дають півформи й виправляють можливі пошкодження. Зайві частинки фор-

мової суміші здувають стиснутим повітрям. У разі необхідності робочу по-

рожнину півформ покривають тонким шаром протипригарної речовини або 

фарби. В нижню півформу вкладають стрижень 9 (рис. 1.1, в) і накладають 

по штифтах верхню півформу. Складена форма готова для заливання рідкого 

металу. 

Заливання форм розплавленим металом роблять з розливних ковшів. 

Заливання ведуть безперервно до повного заповнення ливникової чаші. 

Вибивання виливків з ливарних форм після затвердіння металу вико-

нують на вібраційних гратках, після чого виконують обрубування ливнико-

вої системи, ливарних додатків та випорів на обрізних пресах, пневматични-

ми зубилами, або дисковими чи стрічковими пилами. Далі проводять очи-

щення виливків від пригарів формувальної суміші в очисних обертових ба-

рабанах, куди разом з виробами завантажують зірочки з білого чавуну, або за 

допомогою гідропіскоструминних чи дробометальних пристроїв. 

 

 



 

7 

 

 

1.3 Обладнання, інструменти та матеріали 

Модельний комплект, опоки, формувальний інструмент, ручні та пне-

вматичні трамбівки, формувальна суміш, індукційна піч для розплавлення 

алюмінієвого сплаву, розливальний ручний ківш, захисний одяг та захисні 

окуляри. 

1.4 Порядок виконання роботи 

Ознайомитись з правилами техніки безпеки. 

Шляхом ручного формування за допомогою трамбівок з підготовленої 

формувальної суміші виготовити ливарну форму за рознімною моделлю в 

металевих опоках. Опоки з нижньою та верхньою полуформами спарувати за 

допомогою шпинів між собою та виставити на плац. На зібрану форму вста-

новити вантаж. 

В індукційній пічі розплавити алюмінієвий сплав і перелити в розлива-

льний ківш. Залити форму через ливникову систему так, щоб ливникова сис-

тема була заповнена розплавленим металом до краю. 

Через 10–15 хвилин зруйнувати форму. Вийнятий виливок охолоджу-

вати повітрям. Охолоджений виливок звільнити від ливникової системи, ли-

варних додатків та від пригарів формувальної суміші. 

Оглянути виливок та оцінити його якість. 

1.5 Техніка безпеки 

Перед початком лабораторної роботи ознайомитись з інструкцією з те-

хніки безпеки. 

Перед початком роботи увімкнути приточно-витяжну вентиляцію. 

При виконанні робіт користуватись брезентовим спецодягом, просоче-

ним вогнестійкими сполуками. 

При перенесенні краном ковша з розплавом не знаходитись під ков-

шем. 

Для захисту очей користуватись захисним щитком або окулярами. 

Не брати руками виливок до повного остигання. 
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1.6 Оформлення звіту 

Вказати назву та мету роботи. 

Навести ескізи деталі та рознімної моделі. 

Дати склад формувальної суміші. 

Скласти опис технологічного процесу виготовлення виливків в разових 

об’ємних формах. 

Зробити висновок по роботі. 

 

Контрольні питання 

1. В чому суть виготовлення виливків в разових об’ємних формах? 

2. Назвіть переваги і недоліки способу виготовлення виливків в разо-

вих формах. 

3. Що таке моделі і які вимоги пред’являють до них? 

4. Назвіть склад формувальних сумішей для разових форм. 

5. Що таке стрижні і для чого вони застосовуються? 

6. Назвіть послідовність операцій формування. 

7. Назвіть операції технологічного процесу, наступного після заливки 

форм розплавленим металом. 
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Лабораторна робота 2 

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ В МЕТАЛЕВИХ ФОРМАХ 

2.1 Мета роботи 

Мета роботи – ознайомитись з технологічним процесом виготовлення 

виливків в металевих формах – кокілях, розглянути різноманітність метале-

вих форм, оволодіти навиками практичного виготовлення виливків в метале-

вих формах. 

2.2 Теоретичні положення 

Лиття в кокіль застосовується при виготовленні великої кількості од-

норідних виливків зі сталі, чавуну та кольорових сплавів [1, 3]. 

Суть способу полягає в отриманні литих деталей шляхом вільного за-

ливання розплаву в металеві форми, які мають більш високу стійкість ніж 

звичайні пісчано-глиняні форми. На відміну від разових форм вони витри-

мують декілька тисяч виливків. Кокілі виготовляють зі сталі або чавуну і для 

підвищення стійкості покривають зсередини шаром покриття і для застере-

ження від ливарного пригару – шаром спеціальної фарби. Висока стійкість 

матеріалу кокіля та більш висока точність розмірів забезпечує отримання за-

готовок з шорсткістю поверхонь від 20Rz  до 80Rz  з досить високою точніс-

тю, що дозволяє зменшити припуск на механічну обробку. 

Завдяки великій теплопровідності матеріалу кокіля підвищується шви-

дкість затвердіння виливку, що сприяє покращенню його механічних власти-

востей.  

Висока швидкість відводу теплоти чинить вплив на заповнюваність 

форми розтопленим металом. Тому для запобігання недоливів кокілі перед 

заливанням нагрівають до необхідної температури, яка залежить від матеріа-

лу виливка і товщини його стінки. 

Для простих за конфігурацією виливків із зовнішнім нахилом викорис-

товують суцільні кокілі, а для складних виливків – рознімні з вертикальною, 

горизонтальною або комбінованою поверхнями розкриття. Рознімні частини 

кокілю центрують між собою, а перед заливанням їх надійно фіксують у 

складеному положенні. Під час наповнення порожнини кокілю розплавле-

ним металом з неї виходить повітря крізь випори, а гази, розчинені в металі – 

крізь спеціальні щілини глибиною від 0,3 до 0,5 мм. 
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Порівняно з литтям в одноразові форми кокільне лиття має такі пере-

ваги: 

– багаторазове використання кокілю – від сотні до десятків тисяч разів; 

– більші точність розмірів, якість поверхні й механічні властивості 

отримуваних виливків; 

– вища продуктивність праці, бо не потрібно чистити виливки та виго-

товляти ливарну форму кожного разу; 

– кращі санітарні умови праці; 

– ширші можливості механізації та автоматизації процесу. 

Недоліки лиття в кокіль: 

– через високу вартість металевої форми лиття в кокіль вигідне лише в 

серійному й масовому виробництвах; 

– обмежені можливості виготовлення тонкостінних виливків, зумовле-

ні швидким охолодженням залитого металу. 

2.3 Обладнання, інструмент та матеріали 

Для проведення лабораторної роботи необхідно приготувати кокіль, 

індукційну піч для розплавлення бронзового сплаву, розливальний ківш, га-

зовий пальник для нагрівання кокіля, фарбу для покриття кокіля – гасовий 

розчин каніфолі, захисний одяг та захисні окуляри. 

2.4 Порядок виконання роботи 

1. Підготовка кокіля до роботи: 

1) ознайомитись з правилами техніки безпеки; 

2) очистити порожнину кокіля і площину рознімання від сторонніх 

вкраплень; 

3) перевірити роботу механізму закриття кокіля та виймання виливків; 

4) прочистити отвори у заливальній чаші; 

5) нагріти кокіль до температури (200–250) °С за допомогою газового 

пальника; 

6) на внутрішню порожнину кокіля нанести шар фарби за допомогою 

пензля; 

7) швидко зібрати кокіль. 

2. Виготовлення виливка: 

1) розплавити 40 кг бронзового сплаву, довести до температури 1100°С 
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і перелити в розливальний ківш; 

2) залити кокіль через заливальну чашу так, щоб ливарний додаток був 

заповнений розплавом до краю; 

3) через 5 хвилин розкрити кокіль і вийняти виливок; 

4) оглянути виливок та оцінити його якість. 

2.5 Техніка безпеки  

Перед початком лабораторної роботи ознайомитись з інструкцією з те-

хніки безпеки. 

Перед початком роботи увімкнути приточно-витяжну вентиляцію. 

При виконанні робіт користуватись брезентовим спецодягом, просоче-

ним вогнестійкими сполуками. 

При перенесенні краном ковша з розплавом не знаходитись під ков-

шем. 

Для захисту очей користуватись захисним щитком або окулярами. 

Не брати руками виливок до повного остигання. 

2.6 Оформлення звіту 

Вказати назву та мету роботи. 

Описати технологічний процес виготовлення виливків в металевих фо-

рмах – кокілях з приведенням ескізу будови кокіля. 

Навести склад застосованих покриттів та фарб. 

Навести температуру нагрівання розплаву та кокіля. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Контрольні питання 

1. В чому особливості способу виготовлення виливків в металевих фо-

рмах? 

2. Назвіть переваги і недоліки способу виготовлення виливків в кокі-

лях. 

3. Назвіть основні операції підготовки кокіля до роботи. 

4. Який вплив на структуру і властивості виливків оказує температура 

нагріву кокіля? 

5. Який вплив на якість виливку та стійкість кокіля виявляє склад і то-

вщина покриття і фарби? 
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Лабораторна робота 3 

ПАЯННЯ М’ЯКИМИ ПРИПОЯМИ 

3.1 Мета роботи 

Мета роботи – ознайомлення з сутністю і особливостями технологіч-

ного процесу паяння металів, оволодіти навиками практичного виконання 

процесу паяння металевих заготовок електричним паяльником. 

3.2 Теоретичні положення 

Паянням називається процес отримання нероз’ємного з’єднання мате-

ріалів (сталі, чавуну, кольорових металів і сплавів, скла, кераміки, графіту та 

ін.), що знаходяться в твердому стані, розплавленим припоєм [4, 5]. 

Нині паяння разом зі зварюванням є одним з найбільш поширених спо-

собів отримання нероз’ємних з’єднань в сучасному виробництві. 

Найважливіша цінність паяння – формування паяного шва при темпе-

ратурі нижче за температуру плавлення металів, що сполучаються. Це дає 

можливість вести процес в умовах загального нагріву і дозволяє: 

1) здійснювати групове паяння і широку його механізацію і автомати-

зацію, що забезпечує високу продуктивність у великосерійному і масовому 

виробництві; 

2) отримувати з’єднання в прихованих і малодоступних місцях виро-

бів; 

3) виготовляти тонкостінні  вироби з великою щільністью паяних 

з’єднань і їх об’ємним розташуванням за один нагрів; 

4) підвищити коефіцієнт використання металу і понизити металоєм-

ність виробів; 

5) сполучати деталі не лише послідовно по контуру шва, як при зварю-

ванні плавленням, але і одночасно, у тому числі по поверхні, що обумовлює 

можливість варіювання міцності паяних з’єднань і конструкції виробів; 

6) обмежуватися при паянні тиском на порядок меншим, ніж при зва-

рюванні тиском; 

7) сполучати різнорідні металеві і неметалеві матеріали і з більшою рі-

зностінністью деталей, ніж при зварюванні плавленням; 

8) можливість поєднувати нагрів під паяння з термообробкою; 
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9) роз’єднувати деталі і складальні одиниці шляхом розпаювання при 

температурі нижче за автономне плавлення паяного матеріалу і ремонтувати 

вироби в польових умовах.  

Існує велика різноманітність способів паяння, які класифікують по ря-

ду ознак. Зокрема, по джерелу нагріву розрізняють наступні способи: паяння 

в печі, індукційне паяння, паяння електроопором, електролітне паяння, па-

яння зануренням, світловим променем, газополум’яне, паяння паяльником. 

Паяння електропаяльником – інструментом, який, нагріваючись, слугує для 

підведення тепла до ділянки паяння при прямому контакті за рахунок тепло-

провідності, набув найбільшого поширення. 

Технологічний процес паяння паяльником включає ряд операцій, осно-

вні з яких наступні: 

1) підготовка поверхні до паяння: видалення жирів, масел, бруду, не-

металевих плівок, у тому числі оксидних. Здійснюється механічним спосо-

бом (вручну напилком, абразивним інструментом, металевими щітками і гід-

ропіскоструйною обробкою), хімічним (знежирення, хімічне і електрохіміч-

не травлення), термічним (паяльниками, відпалом у відновній атмосфері, у 

вакуумі); 

2) складання деталей. Окремі елементи виробу, що сполучаються па-

янням, мають бути міцно скріплені один з одним, щоб усунути відносне 

зміщення. Методи скріплення паяних деталей залежать від їх форми і розмі-

рів і частенько вибираються експериментально; 

3) укладання припою. Припоями називають метали або сплави, що ви-

користовуються при паянні як зв’язка між деталями, що сполучаються, вони 

мають нижчу в порівнянні з основним металом температуру плавлення. За-

лежно від температури плавлення вживаних припоїв пайка підрозділяється 

на високотемпературну ( ПЛT  > 450 °С) і низькотемпературну (ТПЛ < 450 °С); 

4) нанесення флюсу. Флюсом називають неметалеву речовину, яка ро-

зчинює і видаляє оксиди та забруднення з поверхні паяного з'єднання. Крім 

того під час паяння він захищає від окислення поверхню металу, що нагріва-

ється, і розплавлений припій. Все це сприяє збільшенню розтікання припою, 

а отже, поліпшенню якості паяння. Флюс утворює рідку і газоподібну пере-

шкоду між поверхнями паяних деталей і навколишнім повітрям. Існує дві 

основні групи флюсів – неорганічні (соляна, плавикова, ортофосфорна кис-
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лота, хлористий цинк, хлористе олово та ін.) і органічні (каніфоль, розчин 

каніфолі в спирті; молочна, олеїнова, стеаринова кислота та ін.); 

5) безпосереднє паяння. Виконується при температурі, що перевищує 

температуру плавлення припою, як правило, на (50–100) °С для взаємного 

проникнення матеріалу припою і основного металу, тобто для отримання мі-

цного з’єднання; 

6) обробка деталей після паяння. Включає видалення залишків флюсу, 

який псує зовнішній вигляд виробу, змінює електропровідність, викликає 

корозію. Залишки каніфолі і спиртоканіфольних флюсів видаляють проми-

ванням спиртом, спиртобензиновой сумішшю, ацетоном. 

Якість паяння визначається рядом чинників: правильністю заточування 

жала паяльника, температурним режимом паяльника, кількістю флюсу і 

припою, прогріванням місця паяння, часом паяння і іншими чинниками. Ос-

новними дефектами, що виникають при паянні являються: зміщення паяних 

елементів, раковини в швах, пористість в паяному шві, включення флюсів і 

шлаків, непропаї, місцеві і загальні деформації. 

Контроль якості паяних з’єднань здійснюється за допомогою руйнів-

них методів (металографічного аналізу, механічних випробувань) і неруйні-

вних (контролю на герметичність, магнітного і електромагнітного контролю, 

радіаційного, ультразвукового та ін.). 

3.3 Обладнання, інструмент та матеріали 

Для проведення лабораторної роботи використовується електропаяль-

ник, пасатижі, пінцет, плоский напилок, шкурка наждачна, вимірювальна 

лупа, мідні провідники діаметром від 0,5 до 1 мм, зразки білої жерсті товщи-

ною від 0,3 до 0,5 мм, кускова каніфоль в якості флюсу, олов`яно-свинцеві 

припої ПОС – 40 та ПОС – 61. 

3.4 Порядок виконання роботи 

Ознайомитись з правилами техніки безпеки. 

Ознайомитись з призначенням, суттю паяння та основними технологі-

чними операціями процесу паяння електропаяльником. 
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Провести процес паяння мідних провідників в наступній послідовнос-

ті: 

1) за допомогою напилка чи наждачної шкурки усунути ізоляцію з кін-

цівок двох мідних провідників на довжині 30–40 мм; 

2) нанести за допомогою стрижня розігрітого електропаяльника тонкий 

шар флюсу – розплавленої каніфолі на зачищені ділянки провідників для 

очищення їх від плівки і запобігання окислення під час лудіння та паяння; 

3) виконати лудіння кінцівок провідників шляхом їх прогріву стриж-

нем електропаяльника та нанесення на них каплі припою з наступним рівно-

мірним розподілом по поверхням; 

4) скрутити за допомогою пасатижів кінці двох провідників так, щоб 

було не менше 5 скручень; 

5) пропаяти місце скручення шляхом прогріву і нанесенням на них ка-

плі припою з рівномірним розподілом по довжині поверхні. 

Провести процес паяння стрічок білої жерсті в наступній послідовнос-

ті: 

1) за допомогою напилка чи наждачної шкурки зачистити кінцівки 

двох стрічок білої жерсті на довжині 10 мм; 

2) нанести на ці кінцівки шар флюсу та виконати лудіння; 

3) накласти кінцівки одна на одну, прогріти і виконати паяння. 

За допомогою вимірювальної лупи провести візуально-оптичний ана-

ліз паяних з`єднань: 

– визначити характер паяного шва; 

– визначити розміри паяного шва; 

– виявити наявність дефектів паяного шва. 

3.5 Техніка безпеки 

До паяльних робіт допускаються люди, які пройшли медичний огляд і 

не мають протипоказань. 

Робоче місце для паяння повинно бути обладнаним місцевою витяж-

ною вентиляцією. Вентиляційна установка повинна вмикатись до початку 

робіт і вимикатися після їх закінчення. 

В приміщенні, де виконуються паяльні роботи повинна бути облашто-

вана раковина з холодною водою. 
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Перед початком паяльних робіт перевірити цілісність електропаяльни-

ка та його проводу. 

При роботі з електропаяльником бути обережним, не торкатися нагрі-

тих частин, щоб не отримати опіків. 

3.6 Оформлення звіту 

Вказати назву та мету роботи. 

Дати визначення паяння та надати основні технологічні операції про-

цесу паяння. 

Навести ескізи паяних зразків. 

Навести результати візуально-оптичного аналізу паяних з`єднань. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Контрольні питання 

1. Сутність процесу паяння та галузь застосування. 

2. Особливості та достоїнства паяння у зрівнянні зі зварюванням. 

3. Призначення флюсу при паянні. 

4. Основні види припоїв при паянні. 

5. Методи контролю якості паяного з`єднання. 
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Лабораторна робота 4 

ЕЛЕКТРОДУГОВЕ РУЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ 

4.1 Мета роботи 

Мета роботи – ознайомитись з технологічним процесом електричного 

ручного дугового зварювання, ознайомитись зі зварювальним обладнанням, 

виконати розрахунки основних параметрів режиму зварювання та виконати 

практичні роботи по наплавленню зварювального шва на лист металу. 

4.2 Теоретичні положення 

Ручне дугове зварювання покритими електродами займає провідну по-

зицію серед способів зварювання плавленням, особливо там, де недоцільно 

механізувати цей процес (короткі шви, складна їх траєкторія, незручне роз-

ташування у просторі тощо) [6, 7]. 

Незважаючи на свою універсальність й низьку вартість зварювального 

устаткування, цей спосіб поступово витісняється механізованими способами 

дугового зварювання. Частка ручного дугового зварювання від сумарного 

обігу робіт, виконаних дуговим зварюванням, поступово зменшується і в ін-

дустріально розвинених країнах тепер становить (20–30) %.  

Суть методу ручного дугового зварювання проілюстровано на рис. 4.1, 

вона складається у тому, що за допомогою теплоти зварювальної дуги 2 

(рис. 4.1) поступово розплавляється електрод 3 та краї заготованок 1 і 5, а рі-

дкий метал щільно заповнює простір між ними, утворюючи зварювальну 

ванну 4, а після кристалізації рідкого металу – зварний шов. Шов міцно і на-

дійно з’єднує зварені заготованки в одне ціле. Зварник рукою переміщує 

електродотримач з електродом у напрямку до заготованки і вздовж майбут-

нього шва. 

Зварювальною дугою називають потужний і стабільний електричний 

розряд у середовищі іонізованих газів та випарів металу, який супроводжу-

ється інтенсивним виділенням теплоти і світла. Повітря у звичайних умовах 

складається з нейтральних молекул, тому воно не є провідником електрично-

го струму. Щоб молекули повітря дугового проміжку стали провідником 

струму, їх необхідно іонізувати. З цією метою електрод на короткий час до-
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тикають до заготованки, після цього віддаляють його на відстань довжини 

дуги. 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема ручного дугового зварювання постійним (а) і  

змінним (б) струмом: 

1, 5 – заготованка; 2 – електрична дуга; 3 – електрод;  

4 – зварювальна ванна 

 

Під час дотику між торцем електрода й заготованкою відбувається ко-

ротке замикання, внаслідок чого метал контактних поверхонь швидко нагрі-

вається до високої температури. Після відриву електрода з нагрітого катода 

під дією електричного поля починається електронна емісія. Емісія електро-

нів з катода, яку показано на рис. 4.2, відбувається під впливом двох факто-

рів – високої температури ( термоелектронна емісія) і напруженості електри-

чного поля (автоелектронна емісія). Електрони 2 (рис. 4.2), зіштовхуючись з 

молекулами повітря 4 й випарами металу, іонізують їх. Позитивно заряджені 

іони 7 з великою швидкістю рухаються до катода 6, а електрони й негативно 

заряджені іони – до анода 8. Під час зіткнення з електродом і заготованкою 

кінетична енергія заряджених частинок перетворюється у теплову. Темпера-

тура в центрі стовпа дуги найбільша і становить (6000–7000) °С. Напруга, що 

необхідна для запалювання дуги, у випадку постійного струму повинна пе-

ревищувати 30–35 В, а у випадку змінного струму – 50–55 В. У режимі стій-

кого горіння напруга спадає до 18–30 В. 
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Рисунок 4.2 – Схема зварювальної дуги: 

1, 8 – заготованка; 2 – електрон; 3 – дуга; 4 – молекула повітря;  

5 – покриття електрода; 6 – електродний дріт; 7 – іон 

 

Для дугового зварювання використовують постійний та змінний струм. 

Джерелами постійного струму є зварювальні генератори та випрямля-

чі, а джерелами змінного струму – зварювальні трансформатори. Максима-

льна напруга джерела живлення коливається в межах 60–80 В і не повинна 

перевищувати 80 В в умовах безпечної роботи. 

Зварювальні трансформатори прості за конструкцією, дешеві і надійні 

джерела живлення зварювальної дуги змінним струмом. Більшість з них од-

нофазні зі спадною зовнішньою характеристикою. Найпростіші за конструк-

цією є однофазні зварювальні трансформатори з окремим дроселем. Такий 

зварювальний апарат показано на рис. 4.3, він складається зі знижувального 

трансформатора А і дроселя Б. Первинна обмотка 9 трансформатора 

під’єднується до силової мережі напругою 220 або 380 В. Напруга вторинної 

обмотки 8 не повинна перевищувати 80 В. 
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Рисунок 4.3 – Схема однофазного зварювального трансформатора з 

окремим дроселем: 

А – трансформатор; Б – дросель; 1 – осердя трансформатора; 

2 – нерухома, 4 – рухома частини дроселя; 3 – обмотка дроселя; 

5 – електрод; 6, 7 – заготовка; 8 – вторинна, 9 – первинна обмотки тра-

нсформатора;   – проміжок між 2 і 4 рухомою частиною дроселя 

 

Дросель служить для створення спадної зовнішньої характеристики та 

регулювання значення зварювального струму. Осердя дроселя має дві части-

ни: нерухому – 2 та рухому – 4. На нерухомій частині намотані витки обмот-

ки 3, ввімкнуті послідовно з вторинною обмоткою у зварювальне коло. Ко-

ротке замикання зумовлює в обмотці дроселя ЕРС самоіндукції, спрямова-

ний протилежно струмові короткого замикання, внаслідок чого останній об-

межується. Збільшуючи проміжок   між нерухомою й рухомою частинами 

осердя, зменшують індуктивний опір котушки. Від цього збільшується сила 

зварювального струму і зменшується крутість зовнішньої характеристики. 

Щоб зменшити силу зварювального струму, необхідно зменшити промі-

жок   між частинами осердя. В цьому випадку крутість зовнішньої характе-

ристики зростає. 

Для ручного електродугового зварювання застосовують два типи елек-

тродів – неплавкі та плавкі. 
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Неплавкі електроди виготовляють у вигляді стрижнів з вольфраму, 

електротехнічного вугілля або синтетичного графіту. Переважно використо-

вують плавкі електроди. 

Плавкий електрод для ручного зварювання – це дротяний електропро-

відний стрижень завтовшки 0,5–3 мм з нанесеним на нього покриттям. Один 

кінець стрижня завдовжки 20–30 мм залишають непокритим і використову-

ють, щоб закріпити електрод у спеціальному тримачі. Через електротримач 

до електрода підводять струм. Речовини покриття, а також стрижня, підси-

люють іонізацію дугового проміжку, захищають рідкий метал від шкідливої 

дії середовища, дезоксидують і обмежено легують рідкий метал. Стрижні 

електродів діаметром 1,6–12 мм і довжиною 150–450 мм виготовляють зі 

спеціального зварювального дроту, який поділяють за хімічним складом на 

три групи – низько вуглецевий, легований і високолегований дріт. 

4.3 Обладнання, інструменти та матеріали 

Зварювальний трансформатор СТЕ-34; зварювальний пост: кабіна, ви-

тяжка, електродотримач, захисні засоби, металеві електроди з покриттям. 

Технічні дані зварювального трансформатора СТЕ-34:  

1) номінальний зварювальний струм         500 А; 

2) номінальна потужність                            30 кВт; 

3) напруга живлення                                     220/380 В; 

4) напруга неробочого ходу                         60 В; 

5) межі регулювання струму                        100–500 А. 

4.4 Порядок виконання роботи  

Ознайомитись з правилами техніки безпеки. 

Під керівництвом викладача розглянути будову і принцип дії зварюва-

льного трансформатора СТЕ-34 та спосіб регулювання зварювального стру-

му. 

Виконати розрахунок щодо визначення параметрів режиму зварювання 

в наступному порядку: 

1) вибрати тип і марку електрода з урахуванням механічних властивос-

тей сталі, що запропонована до зварювання; 
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2) визначити діаметр електрода в залежності від товщини металу, що 

зварюється, за даними таблиці 4.1; 

3) визначити розрахунковий зварювальний струм за формулою  

elcal dI 40 . 

 

Таблиця 4.1 – Визначення діаметру електродів 

Параметри Значення, мм 

Товщина металу, Δ 1–2 3 4–5 6–12 

Діаметр електрода, eld  1,5–2,5 3 3–4 4–5 

 

Під керівництвом викладача або майстра виконати практичну роботу:  

1) підпалити дугу попереднім замиканням електрода на виріб; 

2) підтримувати деякий час горіння дуги; 

3) наварити валок на листі заліза; 

4) за допомогою лупи провести візуально-оптичний аналіз зварюваль-

ного шва; 

5) визначити характер зварювального шва; 

6) визначити ширину зварювального шва; 

7) виявити наявність дефектів. 

4.5 Техніка безпеки 

Робоче місце для зварювальних робіт повинно бути обладнаним місце-

вою витяжною вентиляцією. 

Для захисту зварника від ураження струмом усі проводи і струмові ча-

стини зварювального устаткування повинні мати добру ізоляцію. 

Корпуси зварювального устаткування повинні мати надійне заземлен-

ня. 

Зварювання повинно виконуватись з використанням двох проводів. 

Для захисту очей та обличчя зварника використовувати щитки або шо-

ломи з захисним склом. 

Для захисту тіла зварника використовувати спецодяг та спецвзуття. 

Для захисту оточуючих людей від дії зварювальної дуги робоче місце 

огородити ширмами. 
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4.6 Оформлення звіту 

Вказати назву та мету роботи. 

Навести схему та дати опис будови, призначення і основні характерис-

тики зварювального трансформатора СТЕ – 34. 

Навести розрахунки по визначенню основних параметрів режиму зва-

рювання. 

Навести основні етапи технологічного процесу накладання зварюваль-

ного шва. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Контрольні питання 

1. В чому суть технологічного процесу електродугового зварювання? 

2. Назвіть основні джерела живлення електричної дуги при зварюван-

ні. 

3. На які типи та марки поділяються електроди для ручного зварюван-

ня? 

4. Як визначити потрібний діаметр електрода для зварювання? 

5. Назвіть основні параметри режиму зварювання. 

6. Які заходи техніки безпеки необхідно виконувати при зварювальних 

роботах? 
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Лабораторна робота 5 

ОБРОБКА ЗАГОТОВАНОК НА ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНОМУ  

ВЕРСТАТІ 

5.1 Мета роботи 

Мета роботи – ознайомитись з будовою токарно-гвинторізного верста-

та, його оснащенням та роботами, які виконуються на верстаті, оволодіти 

навиками виконання обробки зовнішньої циліндричної поверхні деталі. 

5.2 Теоретичні положення 

На верстатах токарної групи можна обробляти такі поверхні: цилінд-

ричні зовнішні та внутрішні; конічні зовнішні та внутрішні; плоскі; фасонні. 

Окрім цього на токарно – гвинторізних верстатах нарізають різі зовнішні та 

внутрішні [8, 9]. 

Схеми обробки показані на рис. 5.1. 

 

 
           а                        б                       в                               г                          д 

 
           е                              є                                ж                           з 

 

Рисунок 5.1 – Схеми обробки на верстатах токарної групи: 

циліндричної зовнішньої поверхні (а); конічної зовнішньої  

поверхні (б); плоскої поверхні (в); зовнішньої різі (г); циліндричної  

внутрішньої поверхні (е, є); конічної внутрішньої поверхні (ж, з); 

 ГD  – головний рух різання; ПДSD  – рух подовжньої подачі;  

ПSD  – рух поперечної подачі; КSD  – рух кутової подачі 
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Циліндричну зовнішню поверхню обробляють прохідним різцем за 

схемою, зображеною на рис. 5.1, а. Тут заготованка здійснює головний рух 

різання ГD , а різець виконує рух поздовжньої подачі ПДSD  у напрямку, пара-

лельному до осі обертання заготованки. Для обробки конічної зовнішньої 

поверхні напрямок подачі КSD  (рис. 5.1, б) повинен мати відповідний кут до 

осі обертання заготованки. 

Плоску поверхню обробляють підрізним різцем, застосовуючи подачу 

ПSD  (рис.5.1, в) в напрямку, перпендикулярному до осі обертання заготован-

ки.  

Умовою нарізування різі різевим різцем є його переміщення за один 

оберт заготовки на один крок (захід) різі (рис.5.1, г) . Фасонну поверхню об-

робляють спеціальним фасонним різцем за наявності поперечної ПSD  

(рис.5.1, д) або поздовжньої подачі. В деяких випадках для цієї мети можна 

використати прохідний різець і одночасно дві подачі – поздовжню й попере-

чну. 

Для обробки циліндричних внутрішніх поверхонь в суцільному мате-

ріалі застосовують циліндричне спіральне свердло, яке виконує поздовжню 

подачу (рис.5.1, е). За наявності отвору в заготовці обробку виконують роз-

точувальним  різцем (рис. 5.1, є) . Конічні внутрішні поверхні в заготовках з 

отвором отримують за допомогою розточувального різця з напрямком подачі 

під кутом до осі обертання заготовки (рис.5.1, ж) або одночасним викорис-

танням поздовжньої й поперечної подач (рис. 5.1, з). 

Токарно-гвинторізні верстати належать до категорії універсальних ве-

рстатів і є найбільш поширеним видом токарних верстатів. Їх використову-

ють при індивідуальному і дрібносерійному виготовленні виробів, а також в 

інструментальних та ремонтних цехах. 

Зовнішній вигляд типового представника верстатів цієї групи (модель 

16К20) показаний на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Зовнішній вигляд токарно-гвинторізного верстата 

 

Основою верстата є станина 1 коробчастої форми з шліфованими на-

правляючими 7. На станині змонтовано коробку передач 2 і передню бабку 

3, в якій змонтована коробка швидкостей зі шпинделем. Позаду передньої 

бабки розташовано електрошафу 4. Прозорий щиток 5 призначено для спо-

стерігання за обробкою деталі і для запобігання розкиданню стружки та роз-

бризкування емульсії. На направляючих 7 встановлено задню бабку 6, яка 

призначена для закріплення центрів, що підтримують один з кінців заготова-

нки, а також для закріплення свердел, зенкерів, розгорток та інших інстру-

ментів. По направляючих станини пересуваються поздовжні салазки 8, до 

яких приєднано фартух 11 супорта. Всередині фартуха змонтовано механізм 

подачі супорта. Салазки 10 забезпечують поперечне пересування верхнього 

супорта разом зі встановленим на ньому різцетримачем. Верхній супорт 

встановлено на поворотному пристрої, що забезпечує можливість обробки 
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конусів. У корито 9 падає стружка і зливається охолоджувальна речовина. 

Передавання руху на механізм фартуха від коробки передач здійснюється 

ходовим гвинтом 12 або ходовим валом 13. 

5.3 Обладнання, інструменти та матеріали 

Токарно-гвинторізний верстат, набір різців, заготованки з конструк-

ційної сталі, вимірювальний інструмент, спеціальний одяг та захисні окуля-

ри. 

5.4 Порядок виконання роботи 

Ознайомитись з правилами техніки безпеки. 

Під керівництвом викладача ознайомитись з будовою токарно-

гвинторізного верстата. 

Визначити основні елементи режиму різання. 

Основними параметрами режиму різання, які треба враховувати при 

налагоджуванні верстата, є глибина різання t – величина заглиблювання різ-

ця в заготованку, подача S – величина переміщення різця за час одного обер-

ту заготованки, та швидкість різання υ – швидкість відділення стружки. 

З параметрів режиму різання першим вибирають глибину різання t з ураху-

ванням величини припуску (бажано увесь припуск зняти за один прохід) 

 
2

dpr dd
t


 , 

де prd  – діаметр заготованки, мм; 

    dd  – діаметр деталі, мм. 

Далі, по табл. 5.1, вибирають величину подачі tabS , мм/об в залежності 

від заданої шорсткості обробленої поверхні. З урахуванням табличного зна-

чення подачі по табл. 5.2 вибирають найближче менше значення верстатної 

подачі mS , мм/об. 

З отриманих величин глибини різання t  та верстатної подачі mS  ви-

значають табличне значення допустимої швидкості різання tabυ , м/хв і по ній 

визначають розрахункову частоту обертання шпинделя верстата caln , об/хв. 

pr

tab
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d

υ
n
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Таблиця 5.1 – Значення подачі для заданої шорсткості обробленої поверхні 

Параметри Значення 

Шорсткість Rz, мкм 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Подача таблична 

tabS , мм/об. 
0,13 0,21 0,35 0,45 0,51 0,57 0,6 0,62 0,63 0,635 

 

Таблиця 5.2 – Значення допустимої швидкості різання 

Параметри Значення 

 Глибина різання 

 t, мм 
до 1 мм 

Подача верстатна 

mS , мм/об 
0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,7 

Швидкість різання 

tabυ , м/хв. 
140 135 130 126 122 119 116 113 110 108 

 

Закінчення таблиці 5.2 

Параметри Значення 

 Глибина різання 

 t, мм 
від 1 мм до 2,5 мм 

Подача верстатна  

mS , мм/об 
0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,7 

Швидкість різання  

tabυ , м/хв. 
122 116 110 105 101 98 95 92 90 87 

 

Розрахункову частоту обертання шпинделя слід скорегувати з можли-

востями верстата. Для цього слід вибрати найближчу меншу верстатну час-

тоту обертання шпинделя mn . На цьому розрахунок режиму різання закінчу-

ється. 

Під керівництвом учбового майстра виконати налагодження верстата 

на виконання поздовжнього точіння. 

Провести обробку наружньої циліндричної поверхні деталі. 
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5.5 Техніка безпеки 

1. При закріпленні деталі у кулачковому патроні деталь необхідно за-

хоплювати кулачками на можливо більшу довжину. 

2. Деталі довжиною більше двох діаметрів повинні кріпитись у патро-

ні з підпором центром задньої бабаки. 

3. Різці необхідно закріплювати з мінімально можливим вилітом і не 

менше ніж двома болтами. 

4. При обробці крихких металів (чавуна, бронзи та ін.) необхідно за-

стосовувати прозорий щиток для захисту обличчя. 

5. Забороняється гальмувати обертання шпинделя натисканням руки 

на обертові частини верстата чи деталі. 

6. Забороняється вимірювати деталь, що обробляється до повної зупи-

нки верстата. 

7. При зачищенні виробу на верстаті шкуркою або порошком необхід-

но застосовувати притискні колодки. 

5.6 Оформлення звіту 

Вказати назву та мету роботи. 

Дати перелік основних вузлів токарного верстата. 

Навести ескіз деталі та дати розрахунки основних елементів режиму 

різання. 

Зробити висновки по роботі. 

 

Контрольні питання 

1. Які основні види робіт виконуються на токарних верстатах? 

2. Указати вид головного руху та руху подачі на верстатах токарної 

групи. 

3. Перелічити інструменти, які використовуються на верстатах токар-

ної групи. 

4. Перелічити основні вузли токарного верстата. 

5. Які основні елементи режиму різання? 
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Лабораторна робота 6 

ОБРОБКА ОТВОРІВ НА ВЕРТИКАЛЬНО – СВЕРДЛИЛЬНОМУ  

ВЕРСТАТІ 

6.1 Мета роботи 

Мета роботи – ознайомитись з будовою вертикально-свердлильного 

верстата, інструментами і операціями, які виконуються на верстаті, оволоді-

ти навиками виконання операції свердління отворів. 

6.2 Теоретичні положення 

Свердлильні верстати служать для обробки отворів інструментом, який 

виконує одночасно головний (обертальний) рух різання і поступальний рух 

подачі [9, 10]. 

На свердлильних верстатах свердлять, зенкерують, розвірчують, нарі-

зають різі та оброблюють складні комбіновані отвори. 

Свердлінням отримують наскрізні й глухі циліндричні отвори за допо-

могою свердла, яке показано на рис. 6.1, а. 

Розсвердлюванням (рис.6.1, б) збільшують діаметр попередньо про-

свердленого отвору. 

Зенкерування також застосовують для збільшення діаметру отвору 

(рис.6.1, в). Зенкер відрізняється від свердла більшою кількістю головних рі-

зальних ребер, що забезпечує краще його спрямування, високу продуктив-

ність і точність. 

Розвірчуванням обробляють отвори (рис. 6.1, г) високої точності та 

якості поверхні в заготовках з отвором, обробленим зенкером. 

Різь нарізують мітчиком (рис. 6.1, д) в попередньо оброблених отво-

рах. 

Зенкування – обробка зенківками циліндричних або конічних заглибин 

(рис. 6.1, е) під головки болтів або гвинтів у попередньо просвердлених 

отворах. 

Одночасну обробку в отворі, наприклад, циліндричної та конічної по-

верхонь, виконують (рис. 6.1, є) спеціальним комбінованим інструментом. 
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Рисунок 6.1 – Роботи, що виконуються на свердлильних верстатах: 

свердління (а) і розсвердлювання (б) циліндричних отворів; зенкерування (в) 

та розвірчування (г) циліндричних отворів; нарізування різі мітчиком (д);  

зенкування (е) конічної поверхні в отворі; обробка циліндричної й конічної 

поверхонь в отворі (є) комбінованим інструментом зенкер – зенківка;  

ГD  – головний рух різання; SD  – рух подачі 

 

Найуніверсальнішими з поміж свердлильних верстатів є вертикально-

свердлильні. Особливістю вертикально-свердлильних верстатів є наявність у 

них шпинделя з вертикальною віссю обертання. На цих верстатах обробля-

ють заготованки порівняно невеликої маси, оскільки перед обробкою кожно-

го отвору доводиться пересувати заготованку відносно інструмента, щоб 

співпали осі отвору та інструмента. 

Вертикально-свердлильний верстат, що показано на рис. 6.2, склада-

ється з таких основних частин: фундаментної плити, станини, стола, коробки 

подач і коробки швидкостей. 
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Рисунок 6.2 – Загальний вигляд вертикально-свердлильного верстата: 

1 – фундаментна плита; 2 – станина; 3 – стіл; 4 – коробка подач; 

5 – коробка швидкостей; ГD  – головний рух різання; SD  – рух подачі 

 

Станина являє собою порожнинний чавунний виливок з вертикальни-

ми напрямними, по яких можна пересувати стіл і коробку подач у випадку, 

коли габарити заготовки не дозволяють здійснювати її обробку за нормаль-

ного положення зазначених вузлів. Нижньою частиною станина спирається 

на фундаментну плиту. Вгорі на станині змонтована коробка швидкостей. 

Коробка швидкостей служить для ступеневого регулювання частот обертан-

ня шпинделя. Шпиндель входить у шліцевий отвір останнього вала коробки 

швидкостей і може в ньому пересуватись в осьовому напрямку, що необхід-

но для здійснення руху подачі. 

Коробка подач надає шпинделю різних значень подач. У корпусі коро-

бки можна пересувати разом зі шпинделем порожнисту трубу-гільзу, всере-

дині якої змонтовані підшипники шпинделя. На зовнішній поверхні гільзи 

нарізані зубці рейки. Гільза отримує поступальний рух від рейкової шестер-

ні, з’єднаної кінематично з механізмом коробки подач. У сучасних вертика-
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льно-свердлильних верстатах коробки швидкостей і подач об’єднують в 

один вузол – шпиндельну бабку. 

На столі закріплюють заготовку за допомогою різноманітних універса-

льних або спеціальних пристроїв. 

Різальний інструмент з конічним хвостовиком вставляють безпосеред-

ньо в конічний отвір шпинделя або в перехідну конічну втулку. Для інстру-

мента з циліндричним хвостовиком використовують свердлильні патрони. 

6.3 Обладнання, інструменти та матеріали 

Вертикально-свердлильний верстат, набір свердел, заготованка з конс-

трукційної сталі, вимірювальний інструмент, спеціальний одяг, захисні оку-

ляри. 

 

6.4 Порядок виконання роботи  

Ознайомитись з правилами техніки безпеки.  

Під керівництвом викладача ознайомитись з будовою вертикально-

свердлильного верстата. 

Визначити основні елементи режиму різання. 

При обробці заготованок на свердлильних верстатах розрізняють три 

основні параметри режиму різання: швидкість різання υ, глибину різання t  

та подачу S . 

При виконанні свердління отворів задаються такі вихідні дані для роз-

рахунку режиму різання: 

1) cutd – діаметр різального інструменту, мм; 

2) cutυ  – задана швидкість різання, м/хв.; 

3) tS  – подача на один оберт шпинделя, мм/об. 

1. По заданій швидкості різання cutυ  розрахувати необхідну частоту 

обертання шпинделя станка n  (об/хв.) 

cut

cut

d

υ
n






1000
. 

2. З урахуванням технічного паспорту верстата прийняти найближче 

менше значення частоти обертання шпинделя верстата mn , об/хв. 
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3. Розрахувати фактичну швидкість різання actV , м/хв. 

1000

mcut
act

nd
V


 . 

4. Розрахувати хвилинну подачу mntS , мм/хв. 

mtmnt nSS  . 

5. Визначити глибину різання при свердлінні в суцільному матеріалі 

t , мм 

2

cutd
t  . 

Під керівництвом учбового майстра виконати налагодження верста-

та – установити необхідне число обертів шпинделя та величину подачі. 

Виконати технологічну операцію свердління отвору в заготовці. 

6.5 Техніка безпеки 

1. Всі деталі, що обробляються на свердлильному верстаті, необхідно 

закріпляти в лещатах, які закріплюють на столі (плиті) верстата. 

2. Вставляти чи виймати свердло або інший інструмент зі шпинделя 

верстата дозволяється тільки після повного припинення обертання шпинде-

ля. 

3. Стружку з отворів, що просвердлені, необхідно видаляти гідравліч-

ним способом, магнітами або металевими гачками. 

4. Забороняється працювати на свердлильних верстатах в рукавицях 

або з забинтованими руками. Установлювати чи знімати великогабаритні 

деталі необхідно в рукавицях тільки після зупинки верстата. 

6.6 Оформлення звіту 

Вказати назву та мету роботи. 

Описати призначення свердлильного верстата. 

Перелічити основні вузли верстата. 

Дати опис рухів у верстаті: головний рух, рух подачі, допоміжний рух. 

Надати ескіз операції свердління. 

Навести розрахунки основних елементів режиму різання. 

Зробити висновки по роботі. 
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Контрольні питання 

1. Які операції виконуються на свердлильних верстатах? 

2. Які інструменти застосовуються при обробленні заготовок на свер-

длильних верстатах? 

3. Який рух при обробленні заготовок на вертикально-свердлильному 

верстаті є головним, а який є рухом подачі? 

4. Як кріпити інструмент і заготовку при обробленні на вертикально-

свердлильному верстаті? 

5. Які основні елементи режиму різання? 

6. Як визначити глибину різання при свердлінні? 
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ДОДАТОК А 

Оформлення і зміст звіту про виконану роботу 

1. Звіт про лабораторну роботу оформлюється кожним студентом 

окремо і повинен бути акуратним, виконаним згідно з встановленою фор-

мою. 

2. Перша сторінка звіту – титульна, оформлюється за зразком, який на-

ведено на рис. А.1. 

3. На наступних сторінках звіту необхідно навести: 

– мету та завдання експериментальних досліджень; 

– перелік обладнання, інструмента та матеріалів; 

– опис технологічного процесу; 

– навести розрахунки по визначенню основних параметрів технологіч-

ного процесу; 

– основні результати та висновки з лабораторної роботи; 

– список джерел інформації. 

4. Звіт приймається викладачем в той день, коли виконується наступна 

робота. При цьому студент також повинен відповісти на контрольні запи-

тання за темою роботи, що виконана. 
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