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1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Цілями освоєння дисципліни «Основи інженерної підготовки» є ознайо-

млення студентів машинобудівних спеціальностей з машинами і їх деталями, пра-

цездатністю й надійністю машин і механізмів, з умовами їх взаємозамінності в су-

часному виробництві, а також із завданнями забезпечення технологічності проду-

кції й виробів у цілому. Крім того, студенти в процесі вивчення дисципліни одер-

жують знання про матеріали, застосовувані в машинобудуванні, включаючи тех-

нологічні процеси одержання сировини, заготівок, обробки й складання деталей 

машинобудівного виробництва. 

     Метою курсу  також є: ознайомлення з досягненнями науки й практики в обла-

сті машинобудування; освоєння принципів і основних закономірностей виробни-

чих процесів у машинобудівному виробництві; формування інженерно-

технологічної бази при організації й керуванні машинобудівним виробництвом, 

безпека виробничих процесів у машинобудівному виробництві. 

Задача  вивчення дисципліни: з'ясування взаємозв'язків фундаментальних 

наук з технікою й технологією машинобудівного виробництва; вивчення основних 

наукових принципів, методів і закономірностей, використовуваних при створенні 

технологічних процесів виробництва; розуміння й засвоєння принципів дій, а та-

кож обладнання основних технічних засобів машинного способу виробництва; пі-

знання найважливіших технологічних систем промислового виробництва; сфор-

мувати вміння й придбати навички в розробці технічних вимог, пропонованих до 

виробів,  виборі устаткування, інструментів, засобів технологічного оснащення 

процесів виготовлення виробів машинобудування. 

 

 

2. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ООП 

 

Необхідними умовами для освоєння дисципліни є:  

- знання основних закономірностей, що діють у  процесі виготовлення маши-

нобудівної продукції; 

- уміння вибирати основні й допоміжні матеріали для виготовлення виробів 

машинобудування; 

- способи реалізації основних технологічних процесів; 

- способи раціонального використання сировинних,  енергетичних і інших ви-

дів  ресурсів у машинобудівних виробництвах; 

- сучасні методи розробки маловідходних, енергозберігаючих і екологічно чи-

стих машинобудівних технологій.  

 

 

 

 



  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 

Знати: класифікацію  виробів машинобудування, їх службове призначення й 

показники якості, життєвий цикл; матеріали, застосовувані в машинобудуванні, 

методи обробки й складання, технологічної підготовки виробництва, завдання 

проектування технологічних процесів, вибору устаткування, інструментів і при-

стосувань; сполука й зміст технологічної  документації; методи забезпечення тех-

нологічності й конкурентоспроможності виробів машинобудування. 

 
Вміти: розпізнавати шкідливі й  небезпечні виробничі фактори, забезпечува-

ти контроль і безпеку виробництва й виробничих процесів; формулювати службо-
ве призначення виробів машинобудування, визначати вимоги до їхньої якості, ви-
бирати матеріали для їхнього виготовлення, способи одержання заготівок, засо-
би  технологічного оснащення при різних методах обробки, технології обробки 
та збірки. 

 

Володіти: навичками вибору матеріалів,  технологічних процесів  і способів 

одержання заготівок і призначення їх обробки, безпеки виробництва й виробничих 

процесів. 

 

У процесі освоєння дисципліни в студентів розвиваються наступні ком-

петенції: 
1. Універсальні (загальнокультурні) - 

• готовність застосовувати базові й спеціальні знання в області математич-

них, природніх, гуманітарних і економічних наук у комплексній інженерній діяль-

ності на основі цілісної системи наукових знань про навколишній світ. 

2. Професійні - 

• готовність використовувати основні закони природничо-наукових дисци-

плін, методи математичного аналізу й моделювання, основи теоретичного й екс-

периментального дослідження в комплексній інженерній діяльності з метою моде-

лювання об'єктів і технологічних процесів у машинобудуванні, використовуючи 

стандартні пакети й засобу автоматизованого проектування машинобудівної про-

дукції; 

• готовність забезпечувати дотримання технологічної дисципліни при ви-

готовленні виробів машинобудівного виробництва, освоювати нові технологічні 

процеси виробництва продукції, застосовувати методи контролю якості зразків, 

виробів, їх вузлів і деталей; 

• готовність застосовувати сучасні методи для розробки маловідходних, 

енергозберігаючих і екологічно чистих машинобудівних технологій, що забезпе-

чують безпеку життєдіяльності людей і їх захист від можливих наслідків аварій, 

катастроф і стихійних лих, готовність застосовувати способи раціонального вико-

ристання сировинних, енергетичних і інших видів ресурсів у машинобудуванні. 

 

 

 

 



  

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

         Тема 1. Мета та задачі освоєння дисципліни основи інженерної підготов-

ки  

  Історія розвитку інженерії. Інженерна діяльність. Діяльність-суть і зміст. Види 

діяльності. Мета й задачі освоєння дисципліни основи інженерної підготовки 

(ОІП). Місце дисципліни в структурі основ охорони праці. Кваліфікаційні вимоги 

до інженера - технолога  виробничої ділянки. Критерії оцінки кваліфікації інжене-

ра-технолога. 

Тема 2. Машина як об'єкт виробництва 

 Основні поняття машинобудівного виробництва. Сутність машин. Класифікація 

машин. Життєві цикли машин. Найважливіші блоки машин. Економічне й соціа-

льне значення машин. Класифікація деталей. Вимоги, пропоновані до машин і де-

талям. Машина і її службове призначення. Складові частини машин. Точність ма-

шини, точність її деталей. Виробничий і технологічний процеси виготовлення ма-

шини. Продуктивність праці й собівартість виготовлення машини. Типи виробни-

цтва в машинобудуванні. Технологічна підготовка виробництва. Технологічна ди-

сципліна. Технологічність конструкцій машин. Класифікація деталей. Вимоги, 

пропоновані до машин і деталям. 

Тема 3. Якість машин 

 Вплив якості машин на трудомісткість і собівартість їх виготовлення й експлуа-

тації. Система якісних показників оцінки якості машин: технічний рівень; вироб-

ничо-технологічні показники; експлуатаційні показники; економічні характерис-

тики, естетична оцінка; екологічні показники; показники безпеки. Надійність ма-

шини, показники надійності. 

Тема 4. Технічний контроль якості машин 

 Загальні відомості про технічний контроль. Основні терміни й визначення. Кла-

сифікація видів технічного контролю. Оцінка рівня технічного контролю, основні 

терміни й визначення. Показники рівня технічного контролю. Методи оцінки рів-

ня технічного контролю. Оцінка економічної ефективності технічного контролю. 

Тема 5. Стандартизація в машинобудуванні 
 Основні поняття в області стандартизації. Система Державних стандартів. Стан-

дартизація й взаємозамінність. Вибір параметричних рядів. Міжнародна стандар-

тизація. Стандартизація, створення й освоєння нової техніки. 

Тема 6. Основи взаємозамінності 
 Визначення й види взаємозамінності. Номінальний і дійсний розміри. Граничні 

розміри. Граничні відхилення. Допуск розміру. Квалітети точності. Вибір і при-

значення допусків і посадок. Схематичні графічні зображення полів допусків. 

Тема 7. Сертифікація продукції 
 Загальні положення. Система сертифікації. Проведення сертифікації. Одержання 

виготовлювачем продукції сертифіката відповідності. Визнання закордонних сер-



  

тифікатів відповідності. Перевірка стану виробництва сертифіцируємої продукції. 

Випробування продукції. Нагляд за проведенням сертифікації і якістю сертифіци-

руємої продукції. 

Тема 8. Поняття про технічні виміри 

 Загальні відомості. Міжнародна система одиниць. Метрологія - наукова основа 

вимірювальної техніки. Основні метрологічні поняття. Засобу й методи виміру. 

Метрологічні параметри й погрішності вимірів. Вибір вимірювальних засобів. 

Приймання й точність вимірів. 

Тема 9. Матеріали в машинобудуванні 
 Основи раціонального вибору матеріалів для виготовлення деталей машини (ме-

ханічні й фізико-хімічні властивості матеріалу, експлуатаційні, технологічні й 

економічні вимоги). Методи й засоби визначення механічних властивостей мате-

ріалів. Загальні відомості. Метали. Неметалічні матеріали. Вибір конструкційних 

матеріалів. Фізико-механічні властивості. Маркування. Область раціонального за-

стосування матеріалів. 

Тема 10. Основні галузі й виробництва, типи виробництв. 

Галузі й виробництва. Розподіл галузей по економічному призначенню виробленої 

продукції й ознаці впливу на предмет праці. Типи виробництв на підприємствах 

галузі. Сировина і її види. Відходи й втрати сировини. Виробничі й технологічні 

процеси на підприємствах галузі. 

Тема  11.  Класифікація технологічних процесів і основні закономірності 
їх розвитку 

 Структура технологічного процесу. Основні параметри будь-якого технологічно-

го процесу. Класифікація й техніко-економічні показники технологічних процесів. 

Основні показники економічної ефективності технологічного процесу. Якість про-

дукції й технологія. Розвиток технології як основний шлях підвищення якості 

продукції. 

Тема  12.  Загальні положення по забезпеченню безпеки виробничих про-

цесів. 

Основні законодавчі акти й нормативна документація по забезпеченню здоро-

вих і безпечних умов праці на підприємствах. Небезпечні й шкідливі виробничі фак-

тори. Основні засоби захисту. Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів. На-

вчання робітників безпечним методам праці та професійний відбір. Контроль розв'яз-

ку завдань безпеки при проектуванні, здійсненні виробничих процесів.  Визначення 

ефективності СКЗ. 

 

Тема 13.  Обробка металів різанням 

Аналіз і економічна оцінка технологій обробки металів різанням. Види об-

робки різанням. Режими різання. Техніко-економічні обґрунтування варіанта тех-

нологічного процесу. Коротка характеристика основних видів металорізальних ве-

рстатів. Контроль якості продукції.Обробка на розточувальних верстатах (руху 

механізмів, устаткування, інструменти, пристосування). Якість обробки. Обробка 

на шліфувальних верстатах (руху механізмів, устаткування, інструменти, присто-



  

сування). Обробка на зубо- і резьбооброблювальних верстатах (руху механізмів, 

устаткування, інструменти, пристосування, схеми обробки різних поверхонь). 

Якість обробки.Обробка на стругальних, довбальних і протяжливих верстатах (ру-

ху механізмів, устаткування, інструменти, пристосування, схеми обробки різних 

поверхонь). Якість обробки.Оздоблювальні методи обробки поверхонь (суперфі-

нішування, хонингование, полірування, притирання, доведення, струйно-

абразивна обробка, схеми обробки, устаткування, інструменти, пристосування). 

Обробка поверхонь методами поверхневого пластичного деформування (накочу-

вання, розкочування, вібраційна обробка, алмазне вигладжування, дробеструйная 

обробка, схеми обробки, устаткування, інструменти, пристосування. Електрофізи-

чні, електрохімічні методи обробки (електроерозійна обробка, електрохімічне по-

лірування, електрохімічна розмірна обробка, ультразвукова обробка, променева 

обробка, схеми обробки, устаткування, інструменти, пристосування). Якість пове-

рхні. Безпека праці при обробці матеріалів різанням. 

 

Тема 14.  Матеріалознавство й термічна обробка 

Будова, властивості й класифікація металів і сплавів (кристалічна будова, 

механічні, технологічні й експлуатаційні властивості, залізо, вуглець, чавун, сталь, 

мідь, алюміній, титан, домішки, класифікація, маркування). Теорія термічної об-

робки матеріалів і її місце серед технічних наук. Основні види термообробки 

сплавів (загартування,відпал, нормалізація). Технологічні способи загартування. 

Відпуск й відпал сталей. Термічна обробка вуглецевих і легованих сталей. Термо-

обробка маловуглецевих сталей: відпал, нормалізація, старіння. Термообробка се-

редньовуглецевих сталей: відпал, загартування, високий відпуск, нормалізація. 

Термообробка високовуглецевих інструментальних сталей: сфероидиуючий  від-

пал, загартування, низький й середній відпуск. Класифікація й маркування легова-

них сталей. Вплив легуючих елементів на прогартовуність і загартовуємость ста-

лей. Термообробка низько- і средньолегованих сталей. Особливості термообробки 

високолегованих сталей. Основні види хіміко-термічної обробки: цементація, азо-

тування, нітроцементація, борірование, сілицирование, дифузійна металізація. Ча-

вуни, кольорові сплави і їх термообробка. Основні види термообробки чавунів: 

графитизуючий відпал, загартування, нормалізація, відбілювання. Основні типи 

кольорових сплавів. Упрочняючі  обробки для кольорових сплавів. Основні види 

устаткування (печі,нагрівальніе й охолодне обладнання). Безпека праці при термі-

чній обробці металів і сплавів. 

 

Тема 15. Поняття про процеси одержання литих заготівок -ливарне ви-

робництво 

 Загальні відомості про ливарне виробництво. Ливарні сплави і їх технологічні 

властивості. Підготовка й плавка ливарних сплавів. Технологічні процеси одер-

жання виливків різними способами лиття. Формувальні й стрижневі суміші, їх го-

тування). Контроль якості продукції. Виготовлення виливків у піщаних формах 

(модельний комплект, формувальні й стрижневі суміші, формування, заливання, 

вибивання, обрубка, очищення). Основи теорії ливарних процесів. Сутність спосо-



  

бу лиття. Загальна характеристика ливарних сплавів. Поняття про ливарні власти-

вості сплавів Матеріали, використовувані при плавці (ливарний і передільний ча-

вун, феросплави, злитки, руда, флюси, паливо, вогнетривкі матеріали).Розробка 

технологічного процесу виготовлення виливка. Модельно-опочне оснащення. Фо-

рмувальні й стрижневі суміші, їх готування. Типи ливникових систем. Прибутки. 

Виготовлення форм і стрижнів. Складання й заливання форм. Вибивання виливків 

з форм. Обрубка й очищення виливків. Механізація й автоматизація процесів Кла-

сифікація чавунних виливків. Вплив різних факторів на структуру й механічні 

властивості чавуну. Плавка чавуну й плавильні агрегати. Класифікація сталевих 

виливків. Плавка сталей та плавильні печі в ливарному виробництві). Виробницт-

во чавуну (збагачення руди, агломерація, окатування, доменна піч, шлаки, злиток). 

Виробництво сталией (мартенівська піч, кисневий конвертер, електропіч, техноло-

гія плавки, розливання сталі, кристалізація й будова злитків, способи підвищення 

якості металу) Загальні відомості про кольорові сплави на алюмінієвій, магнієвій, 

мідної й нікелевої основах. Особливості одержання виливків. Виправлення дефек-

тів виливків. Виготовлення виливків у металеві форми. Спеціальні види лиття (у 

кокіль, під тиском, відцентрове лиття). Виготовлення виливків в оболонкових фо-

рмах і по виплавлюваних моделях. Механізація й автоматизація процесів. Виливка 

для металургійного устаткування. Виливка для доменного, сталеплавильного й 

прокатного виробництва. Умови роботи й причини виходу з ладу змінних і ремон-

тних литих деталей металургійного устаткування.  Устаткування для ливарного 

виробництва. Безпека праці  в ливарному виробництві. 

Тема  16. Поняття про процеси одержання кутих і штампованих заготі-
вок 

 Фізична сутність пластичної деформації й фактори, що впливають на пластич-

ність металу. Температурний інтервал обробки металів тиском. Технологічний 

процес, основні операції й устаткування кування. Сутність процесу й способи га-

рячого об'ємного штампування. Обробка металів тиском, її сутність і види (холод-

на й гаряча пластична деформація, прокатка, пресування, волочіння, кування, 

штампування). Температурний режим і нагрівальні обладнання (перевитрата, пе-

регрів , окалина, камерна піч, обладнання індукційного нагрівання). Застосовуване 

устаткування. Безпека праці при обробці металів тиском. 

Тема 17. Виробництво основних видів прокату 

 Сутність процесу прокатки металів і прокатні стани. Виробництво основних видів 

прокату. Прокатне виробництво, його сутність. Продукція прокатного виробницт-

ва (сортамент, спеціальний прокат). Види прокатки (поздовжня, поперечна, по-

вздошно-гвинтова, валки, оправлення). Устаткування й інструмент для прокатки 

(стани двухвалкові й багатовалкові, кліті). Виготовлення труб (шовна й безшовна 

прокатка).Пресування, його сутність. Схеми пресування (пряме, зворотне пресу-

вання). Види пресованих профілів. Устаткування й інструмент для пресування (гі-

дравлічні преси, волоки).Волочіння, його сутність. Продукція волочильного виро-

бництва (труби, дріт, фасонні профілі). Кування, її сутність. Операції кування 

(осаду, протягання, прошивання, обрубання, гнучка, розкочування). Устаткування 

й застосовуваний інструмент для кування (молоти, гідравлічні преси, бойки, опра-



  

влення, прошивні, сокири, підкладні штампи).Гаряче об'ємне штампування,його  

сутність (замкнена форма, плин металу). Устаткування й інструмент для штампу-

вання (молоти, преси, кувальні машини, штамп, пуансон, матриця,). Способи шта-

мпування (відкрите й закрите штампування, пряме й зворотне видавлюван-

ня).Холодне листове штампування, його сутність. Операції листового штампуван-

ня (відрізка, вирубка, пробивання, гнучка, витяжка, формування). Поняття роз-

крою матеріалу (відходи виробництва). Устаткування й інструмент для листового 

штампування (преси, штампи послідовного й сполученого дії) 

 Тема 18. Основи зварювального виробництва 

 Загальна характеристика зварювального виробництва. Фізичні основи одержання 

звареної сполуки. Види зварювання: контактне; ручне дугове зварювання й напла-

влення; автоматичне,напівавтоматичне;електрошлакове;електронно-

променеве;дифузійне; ультрозвукове; зварювання тертям; зварювання ТВЧ; плаз-

мова; газове зварювання й різання металів; пайка. Безпека праці при зварюванні, 

наплавленні, різанні, напилюванні й пайки металів. 

Тема 19. Прогресивні види технологій 

 Галузеві особливості технологічного розвитку. Сутність і основні напрямки при-

скорення науково-технічного прогресу. Механізація й автоматизація виробництва. 

Роль науки в забезпеченні розвитку видів технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Загальна трудомісткість дисципліни становить   315 залікових одиниць,     

187 годин. 

 

Трудомісткість дисципліни й види навчальної роботи 

Таблиця   

Семестри 
Вид навчальної роботи 

Усього 

годин      2     3   

Аудиторні заняття (усього) 128           

 У тому числі: - - - - - 

Лекції  80     16 64    

Практичні (ПЗ) 48 16 32   

Самостійна робота (усього) 187        

 У тому числі: - - - - - 

Курсовий проект (робота)  - -   

Реферат  49  138    

Оформлення й захист звітів по 

лабораторних роботах 

  -  -   

Вид проміжної атестації (залік, іспит)  Диф. 

Залік 

Іспит    

                        Разом:   315        година 
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14. Практикум з курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчаль-
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408с. 



  

22. Руденко П. А.  Проектирование и производство заготовок в машинострое-

нии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Технол. машинострое-

ния" / П.А.Руденко, Ю.А.Харламов, В.М. Плескач; Под общ. ред. В.М. Пле-

скач. - Киев : Выща шк., 1991. - 247 с. 

23. Кечин В.А., Селихов Г.Ф., Афонин А.Н. Проектирование и производство 

литых заготовок. Владимир, 2002.- 228 с. 
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Ю.А.Степанова.-М:Машиностроение,1983.-287с. 

25. Гетія І.Г. Безпека праці терміст. М.: Машинобудування, 1989.-80с. 

26. Ковка и объемная штамповка: Справочник в 4-х т. Т.1. Материалы и нагрев. 

Оборудование. Ковка./Под ред. Е.И. Семенова. - М: Машиностроение, 1985.-

567с. Т.2. Горячая объемная штамповка./Под ред. Е.И. Семенова.- 

М.:Машиностроение,1986.-588с. Т.3. Холодная объемная штамповка./Под 

ред. Г.А. Навроцкого.- М.: Машиностроение, 1987.-381с. Т.4. Листовая 

штамповка./Под ред. А.Д. Матвеева.- М.: Машиностроение,1987.-544с. 

27. Ковка и штамповка цветных металлов: Справочник./Под ред. Н.И. Корнило-

ва.- М.: Машиностроение.-1971.-229с. 

28. ГОСТ 8479-70. Поковки из конструкционной углеродистой и легированной 

стали. Общие технические условия. 

29. ГОСТ 7829-70. Поковки из углеродистой и легированной стали, изготавли-

ваемые свободной ковкой на молотах. Припуски и допуски. 

30. ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и куз-

нечные напуски. 

31. ГОСТ 3.1126-88. Правила выполнения графических документов на поковки. 

32. ГОСТ 26645-85. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и 

припуски на механическую обработку. 

33. ГОСТ 3.1125-88. Правила выполнения чертежей элементов литейной формы 

и отливок. 

34. Марочник сталей и сплавов / Под ред. В.Г. Сорокина.- М.: Машиностроение, 

1989.- 640 с. 

35. Технология обработки конструкционных материалов: Учеб. для машиностр. 

спец. вузов / П.Г.Петруха, А.И.Марков, П.Д. Беспахотный и др.: Под ред. 

П.Г.Петрухи. – М.: Высш. шк., 1991. – 512 с. 

36. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. – Л.: 

Машиностроение, 1987. – 363 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами навчаль-

них занять для спеціальностей:  

 

 6.170202 «Охорона праці» 

 

 

Вид занять 
Розділи, теми за-

нять 

Всього 

годин 

 
Лекції Практичні Лабора-

торні 

СРС Залік Іспит 

Тема 1  7 2 2  3   

Тема.2 32 6 6  20   

Тема 3 22  4 4  14   

Тема 4 20 4 4  12   

Тема 5  10 4 2  4   

Тема 6 10 4 2  4   

Тема 7 8 2 2  4   

Тема 8 8 2 2  4   

Тема 9 24 6 4  14   

Тема 10 22 6 2  14   

Тема 11 22 6 2  14   

Тема 12 20 4 2  14   

Тема 13 16 4 2  10   

Тема 14 16 4 2  10   

Тема 15 16 4 2  10   

Тема 16 16 4 2  10   

Тема17  16 4 2  10   

Тема 18 10 4 2  4   

Тема 19 20 6 2  12   

Усього  

по дисципліні 
315 80 48   Залік Іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ (ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ) ПО 

ДИСЦИПЛІНІ 

 1. Що розуміють під терміном "машина" у курсі "Основи інженерної підготов-

ки"? 2. Що таке деталь? 3. Що контролюють при технологічному контролі де-

талі? 4. Що таке складальна одиниця? 5. Які пристосування називають перена-

лагоджувані? 6. Які процеси в технології машинобудування найбільш трудоміс-

ткі? 7. Що таке точність? 8. Які з показників якості будь-яких видів продукції ха-

рактеризують властивості продукції й область її застосування? 9. Які показники 

ставляться до експлуатаційних показників якості машини? 10. Що таке довговіч-

ність? 11. Що таке технічний контроль? 12. Яка причина є основною при виході 

машини з ладу? 13. Як впливає шорсткість поверхні на зношування? 14. Які при-

лади застосовуються для контролю якості поверхні? 15. Що називають кінематич-

ним ланцюгом? 16. Яка ланка називається провідним? 17. Як називається ланка, 

що робить возвратно - поступальний рух? 18. Який тип механізмів називається 

важільним? 19. Які з елементів разом з кулачком утворюють кулачковий меха-

нізм? 20. Які із властивостей матеріалів є механічними? 21. Що таке чавун? 22. 

Що показує цифра в марці чавуну? 23. Чим, головним чином, визначається якість 

сталі? 24.Що таке латунь? 25. Що таке повна взаємозамінність? 26. При якому ме-

тоді складання собівартість складання мінімальне? 27. Що таке дійсний розмір? 

28. Що таке допуск (допуск у курсі "Основи інженерної підготовки")? 29. Що таке 

посадка? 30. Які передачі називаються фрикційними? 31. Винахід, яких передач 

приписують Архімеду? 32. Який тип передачі застосовується в обладнанні "домк-

рат"? 33. Яка передача складається із провідної й відомої зірочок і ланцюга, що 

охоплює зірочки, що й зачіпається за їхні зуби? 34. Які зі сполук є рознімним? 35. 

Які існують способи зварювання? 36. З якого матеріалу переважніше виготовляти 

вали? 


