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Вступ 

 

        Створення  нових  машин,  які  відповідали   б  сучасним вимогам 

   промисловості, пов’язане з потребою підготовки висококваліфікова – 

   них  спеціалістів  машинобудівного  профілю,  здатних  розв’язувати  

   задачі,  пов’язані  з  проектуванням,  конструюванням,  розрахунком, 

   виробництвом   та  експлуатацією  машин   високого  технологічного     

рівня.  Така   підготовка   ведеться  на   базі  викладання   здобувачам 

освіти,    зокрема,    дисципліни   «Основи    конструювання   деталей   

машин   і механізмів»,  яка  містить  комплекс  знань, необхідних для 

формування   творчого  підходу до розв`язку  інженерних задач. 

       Основними задачами курсу є ознайомлення з загальними принци – 

   пами   проектування  і  конструювання  деталей  машин  і  механізмів,  

   оптимізації  розв`язку  технічних  задач;  критеріями  якості, впливом 

   технічних факторів на економічність технічних систем. 

       Теоретичну     базу     дисципліни    забезпечують    «Математика»,   

«Фізика»,   «Технологія    конструкційних    матеріалів»,    «Технічна 

механіка», «Інженерна графіка». 
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Пояснювальна записка 

 

        Навчальна програма дисципліни «Основи конструювання дета- 

лей машин і механізмів" передбачає самостійне опанування здобу –

вачами освіти матеріалу в обсязі 52 години.   

      Самостійна   робота  -  одна   з   форм   навчального   процесу   в 

коледжі,   в   її   процесі   студенти   повинні   активно   « включати» 

розумову   діяльність.    

      Завдання  до   самостійної    роботи    підібрані   відповідно   до  

навчальної  програми  і  передбачають  опрацювання теоретичного   

матеріалу,    роботу   з   підручниками,    літературою,    особистим    

конспектом  лекцій,  розв`язок  задач, відповіді на питання. Метою 

завдань є  ознайомлення  з загальними принципами проектування і 

конструювання деталей машин і механізмів, оволодіння навичками 

проектування, розробки редукторів загального призначення. 

     Виконання  завдань  здобувачами  освіти  сприяє  систематизації 

ними знань, формуванню системного інженерного мислення. 

     Самостійна  робота  може виконуватися в навчальному  кабінеті,  

електронній бібліотеці, а також у домашніх умовах. 
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Завдання до самостійної роботи 

 

      Тема 1.  Види конструкторських документів 

      Завдання. Підготувати (усно) відповіді на питання: 

1. Зміст понять  проектування і конструювання. 
2. Зазначити   послідовність  етапів  створення  технічних проектів, види   

робіт на кожному етапі. 

      3.    Охарактеризувати   основні   види   виробів:  технічний об’єкт, деталь,      
складальна одиниця, комплекс, комплект.  

     4.   Які види конструкторських документів передбачені стандартом? 

     5.   Дати  означення графічним документам: креслення деталі,  складальне   
креслення, креслення загального вигляду, габаритне креслення, схема. 

     6.   Дати  означення  текстовим  документам: специфікація,  пояснювальна 

записка, розрахунок, інструкція.  

 
      Тема 2.  Поняття про автоматизоване проектування 

      Завдання. Скласти тези відповідей на питання: 

     1.   Причини появи систем автоматизованого проектування (САПР). 
     2.   Загальна характеристика  САПР. 

     3.   Перспективи розвитку САПР. 

 
     Тема 3.  Допустимі напруження і коефіцієнти запасу міцності 

     Завдання. Опрацювати питання (усно) 

     1.   Формули для визначення допустимих напружень. 

     2.   Розрахункові,   допустимі    коефіцієнти   запасу  міцності:    означення,   
формули для обчислення.  

     3.  Фактори,  що  впливають  на  вибір  допустимого   коефіцієнта     запасу   

міцності. 
 

    Тема 4.  Критерії роботоздатності  і розрахунку деталей машин 

    Завдання. Опрацювати питання (усно) 

     1.  Поняття міцності, жорсткості, шляхи їх забезпечення. 
     2.  Зносостійкість  (абразивне  зношування, корозійне – механічне, зношу-    

вання при заїданні) 

     3.  Способи підвищення зносостійкості деталей. 
     4.  Поняття теплостійкості, вібростійкості елементів машин. 

 

     Тема 5.  Економічність машин та їх деталей 

     Завдання. Опрацювати питання, скласти тези відповідей: 

     1.    Поняття економічності машин. 

     2.    Показники економічного обґрунтування доцільності виробництва 

            нових  машин. 
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 Тема 6.   Технологічність деталей. Уніфікація конструкції 

 Завдання. Опрацювати питання, скласти тези відповідей: 
1. Поняття про технологічність деталей і машин. 

2. Вимоги при конструюванні для забезпечення технологічності деталей 

і  машин. 

  3.   Умови забезпечення технологічності деталей і машин: 
  3.1. заготовки деталей машин нарізанням, литтям, куванням, штампуванням, 

         зварюванням; 

  3.2. призначення доцільних методів механічної обробки деталей; 
  3.3. забезпечення зручності складальних операцій при виготовленні машин. 

  4.   Умови продуктивного та якісного складання . 

  5.   Вплив стандартизації на технологічність машин. 
 

Тема 7.  Підбір електродвигуна 

Завдання. Опрацювати питання, написати конспект за планом 

1. Електродвигуни в приводах машин; 
2. Двигуни змінного струму, їхні основні типи; 

3. Основні  режими  роботи  електродвигунів у  різних  приводах  машин; 

4. Розрахункова  потужність  електродвигуна  при  довгочасному  режимі 
роботи.  

 

Тема 8.  Підбір електродвигуна 

Розв`язати задачу №1 

Задача № 1.  Підібрати  електродвигун   для  привода,  який   складається  з 

електродвигуна,   конічного   редуктора,  клинопасової  передачі,  муфт  для 

з`єднання валів.  Потужність на веденому валу пасової передачі Р3 = 4,5 кВт, 
 частота  обертання  n3 = 80 об/хв. Режим навантаження постійний. Редуктор 

призначений для тривалої експлуатації.  

 
Тема 9.  Опис конструкції редукторів 

Завдання.  Описати  конструкцію  одноступеневого  циліндричного         

редуктора  за планом: 

1. призначення редуктора; 
2. елементи конструкції редуктора; 

3. конструкція, матеріал, спосіб виготовлення  корпуса редуктора; 

4. фіксація основи і кришки корпуса редуктора; 
5. контроль рівня масла, призначення маслоспускного отвору; 

6. тип опор валів, їх кріплення на валу і в корпусі. 

 
Тема 10.  Опис конструкції редукторів 

Завдання. Описати конструкцію одноступеневого конічного редуктора 
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       Тема 11.   Обчислення   кінематичних,   силових   характеристик   в 
                         механічних передачах  

       Завдання. Опрацювати питання (усно) 

1. механічні передачі, означення; 

2. необхідність застосування передач; 
3. класифікація механічних передач; 

4. поняття передаточного числа, передаточного відношення; переда-

точне число багатоступеневої передачі; 
5. зв'язок між моментом рушійних сил і моментом сил опору; 

6. коефіцієнт корисної дії багатоступеневої передачі. 

 
          Тема 12.   Кінематичний, силовий розрахунок привода 

           Розв`язати задачу № 2 

 Задача №2. За умовою задачі №1 теми 8 обчислити частоти обертання,            

кутові  швидкості валів, моменти на валах привода.  
 

          Тема 13. Матеріали зубчастих коліс 

          Завдання. Опрацювати питання, скласти тези відповідей 
           1.  Основні групи матеріалів для виготовлення зубчастих коліс. 

           2.  Основні   групи   зубчастих   коліс   залежно   від    твердості   після   

     термообробки. 
           3.  Охарактеризувати зубчасті колеса із твердістю  Н <  350 НВ,  

                Н  > 350 НВ. 

  4.  Охарактеризувати  види   термічної   та   хіміко-термічної   обробки: 

      об`ємне гартування, цементація, поверхневе гартування, азотування. 
 

Тема 14.   Конструкції зубчастих коліс 

Завдання.  Опрацювати питання (усно) 
1. Елементи зубчастих коліс. 

2. Способи отримання заготовок для виготовлення зубчастих коліс. 

3. Умова виконання вала – шестерні. 

4. Розміри зубчастих металевих коліс. 
 

          Тема 15.  Виготовлення зубчастих коліс 

          Завдання.  Опрацювати питання (усно) 
1. Методи утворення поверхонь зубців зубчастих коліс. 

2. Методи нарізання зубців. 

3. Сутність метода копіювання. 
4. Нарізання зубців методом обкатки . 

5. Методи фінішної обробки зубців. 

6. Метод гарячої накатки зубів. 
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Тема 16.  Проектний розрахунок циліндричних зубчастих передач 

Розв`язати задачу № 3 
Задача № 3.  Провести проектний розрахунок закритої прямозубої передачі,            

визначити  основні  геометричні  розміри шестерні і колеса, якщо  Р1= 8 кВт, 

n1 = 735 об/хв,   n2 = 210 об/хв.     Матеріал   зубчастих    коліс   сталь – сталь.  

Передача нереверсивна.  Навантаження з помірними поштовхами. 
 

Тема 17.  Проектний розрахунок циліндричних зубчастих передач 

Розв`язати задачу № 4 
Задача № 4.   Провести  проектний  розрахунок закритої косозубої передачі, 

визначити основні геометричні розміри шестерні і колеса, якщо Р1= 12,7 кВт, 

n1 = 974 об/хв,   n2 = 194 об/хв.     Матеріал    зубчастих    коліс   сталь – сталь.                                                               
Передача нереверсивна, призначена для тривалої експлуатації.  

 

Тема 18.  Перевірка міцності зубців по контактним напруженням і на згин 

Розв`язати задачу № 5 
Задача № 5.  За даними задачі № 4 теми 17 перевірити контактні напруження 

і зубці на витривалість по напруженням згину 

 
Тема 19.  Проектний розрахунок конічної передачі  

Розв`язати задачу № 6 

Задача № 6.  Провести  проектний  розрахунок закритої конічної прямозубої 
передачі,  визначити  основні  геометричні  розміри  шестерні  і  колеса, якщо  

Р1 = 12,8 кВт, n1 = 974 об/хв, n2 = 306 об/хв.   Передача нереверсивна, призна –  

чена для тривалої експлуатації. 

 
Тема 20.   Перевірочний   розрахунок   конічної   прямозубої   передачі   на           

контактну міцність 

Розв`язати задачу № 7 
Задача № 7. За даними задачі № 6 теми 19 перевірити контактні напруження  

і зубці на витривалість по напруженням згину. 

 

Тема 21. Проектний розрахунок черв`ячної передачі 

Розв`язати задачу № 8 

Задача № 8.   Провести проектний розрахунок черв`ячної передачі з нижнім  

розташуванням черв`яка,  визначити основні геометричні розміри черв`яка  і 
черв`ячного колеса, якщо  Р1= 5,0 кВт, n1 =1444 об/хв, n2 =74 об/хв. Передача 

нереверсивна, призначена для тривалої експлуатації. 

 
Тема 22. Розрахунок черв`яка на міцність і жорсткість 

Розв`язати задачу № 9 

Задача № 9.   Перевірити  черв`як  на  жорсткість,  якщо  ділильний  діаметр 

черв`яка  da1 = 96 мм, діаметр западин витків черв`яка  df1 = 60,8 мм,  модуль  
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        m = 8 мм.  Ділильний  діаметр черв`ячного  колеса  d2 = 320 мм. Окружна  

        сила Ft1 = 810 Н, радіальна  сила Fr1 = 1160 Н. Матеріал черв`яка сталь 45. 
 

        Тема 23. Тепловий розрахунок черв`ячної передачі 

        Розв`язати задачу № 10 

        Задача № 10.   Провести   тепловий  розрахунок  черв`ячної   передачі   з  
        a   = 150 мм.  Потужність  на  валу  черв`яка   Р1 = 2,8 кВт,  коефіцієнт               

корисної дії       0, 806. 

 
        Тема 24. Проектний розрахунок і конструювання валів 

        Розв`язати задачу № 11 
        Задача № 11.  Визначити   основні   розміри   веденого   вала   редуктора, 
       виконати  його  ескіз,  якщо момент  на  валу  Т2 = 625 Нм,  ширина вінця 

зубчастого колеса  b2 = 80 мм. 

        

        Тема 25.  Вибір підшипників кочення 

        Розв`язати задачу № 12 

        Задача № 12.  
 

Задача №12. Підібрати підшипники для 

цапф осі барабана, якщо діаметр шипів осі 

барабана d = 40 мм. Натяжний барабан 

стрічкового  транспортера  сприймає  силу  

F = 5кН. Транспортер працює з незнач-

ними поштовхами і коливаннями 

навантаження. 

 

        Тема 26.  Вибір підшипників кочення 

        Розв`язати задачу № 13 

           Задача № 13.  Підібрати підшипники кочення для вала редуктора.                

Сили в зачепленні:   окружна Ft = 5810 Н,  

                                                             радіальна Fr = 2815 Н, осьова Fa = 1046 Н, 

                                                             частота обертання вала            =  14 рад/с. 

                                                             Ділильний діаметр колеса d2 = 156,74 мм. 

                                                             Діаметр вала в місці посадки підшипника 

40 мм. Відстань між серединами 

підшипників  L = 100 мм. 

 
 

  

 

Рис. 1 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Результати роботи студентів оцінюються за чотирибальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».) 

 

«Відмінно» – виставляється, якщо студент глибоко і чітко розуміє 

вивчені теми, сутність понять й означень з навчальної дисципліни, 
допускається один недолік. Обсяг знань, умінь та навичок складає 90-100% 

змісту (логічний, послідовний розв`язок задач, обґрунтування міркувань, 

уміння тлумачити отримані результати, робити висновки). Допускається 
неточність, яка не впливає на результат, узагальнення. 

 

«Добре» – отримує студент, який знає програмний матеріал, має 
навички розв`язку стандартних задач, аналізу, оцінювання отриманих 

результатів, але є одна або дві негрубі помилки, чи три недоліки, і об’єм 

знань, умінь та навичок складає 70-90% змісту (правильний хід розв`язку 

задач, але неточний результат).  
 

«Задовільно» – отримує студент, якщо володіє знаннями, вміннями, 

навичками в обсязі 50-70% змісту (неповний, непослідовний розв`язок задач, 
відсутність текстового пояснення розв`язку або неточності в означенні 

понять). 

 
«Незадовільно» – ставиться, якщо студент не володіє навичками 

розв`язку задач, є суттєві недоліки та грубі помилки, обсяг знань, умінь та 

навичок студента складає 20-50% змісту. 
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ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Задояний Н.К.   Техническая механика. Контрольные задания ( с 

программой  и  методическими указаниями для учащихся-заочников 

средних специальных учебных заведений  специальностей,  связанных с 
эксплуатацией механического, энергетического и электротехнического 

оборудования.  

2. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. 

       Львів. Афіша. 2003 

3. Устюгов И.И. Детали машин. «Высшая школа» 

4. Чернавский С.А,  Боков К.Н,   Чернин И.М,    Ицкович Г.М,   Козин- 

       цов В.П.   Курсовое проектирование деталей машин. Машиностроение. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

  1 .Павлище В.Т.  Основи конструювання та розрахунок деталей    

машин.  Львів. Афіша.2003 

        2.   Куклин Н.Г., Куклина Г.С Детали машин Высшая школа 

      3.   Устюгов И.И. Детали машин. К. 1984 

        4.   Чернавский С.А, Боков К.Н,   Чернин И.М,    Ицкович   Г.М,   Козин- 

             цов В.П.  Курсовое проектирование деталей машин. Машиностроение.  

 

 

       Інтернет - ресурси 
 

http://zavantag.com/docs/index-6393306.html 

 

http://1snau.ru/teoretichna-mexanika-statika/ 

 

http://mail.kart.edu.ua/ippk/index_DO.files/Page1013.htm 

 

 

 

 

http://zavantag.com/docs/index-6393306.html
http://1snau.ru/teoretichna-mexanika-statika/
http://mail.kart.edu.ua/ippk/index_DO.files/Page1013.htm
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Критерії оцінювання самостійної  роботи 

 
 Результати роботи студентів оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».) 
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 «Відмінно» - виставляється, якщо студент глибоко і чітко 

розуміє вивчені теми, сутність понять й означень з навчальної 

дисципліни, допускається один недолік. Обсяг знань, умінь та навичок 

складає 90-100% змісту (логічний, послідовний розв`язок задач, 

обґрунтування міркувань, уміння  тлумачити отримані результати, 

робити висновки). Допускається неточність, яка не впливає на 

результат, узагальнення. 

 

 «Добре» - отримує студент, який знає програмний матеріал, має 

навички розв`язку стандартних задач, аналізу, оцінювання отриманих 

результатів, але є одна або дві не грубі помилки, чи три недоліки, і 

об’єм знань, умінь та навичок складає 70-90% змісту (правильний хід 

розв`язку задач, але неточний результат).  

 

 «Задовільно» - отримує студент, якщо володіє знаннями, 

вміннями, навичками в обсязі 50-70% змісту (неповний, непослідовний 

розв`язок задач, відсутність текстового пояснення розв`язку або 

неточності в означенні понять). 

 

 «Незадовільно» - ставиться, якщо студент не володіє 

навичками розв`язку задач, є суттєві недоліки та грубі помилки, обсяг 

знань, умінь та навичок студента складає 20-50% змісту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література 
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5.  Задояний  Н.К. Техническая механика. Методические 

указания    и контрольные задания для учащихся-заочников 

средних специальных учебных заведений по специальностям, 

связанным  с эксплуатацией механического, энергетического и 

электротехнического оборудования.  

      2.  Ицкович Г.М,  Винокуров А.И,  Барановский Н.В.  Сборник 

задач       по сопротивлению материалов.  

      3. Мовнин М.С,  Израелит А.Б,  Рубашкин А.Г. Основы     

технической   механики. «Машиностроение» 

   4.   Попов В.Л. Детали машин. «Вища школа» 

   5. Рубашкин А.Г. Основы технической механики. «Высшая   

школа» 

      5.   Устюгов И.И. Детали машин. «Высшая школа» 

 6.   Фролов М.И. Техническая механика. Детали машин.  

7. Шапиро Д.М. и др. Сборник задач по сопротивлению 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 

 
Основна 
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3. Мовнин М.С, Израелит А.Б, Рубашкин А.Г, Основы технической 

механики, Машиностроение, 1990 

4. Мовнин М.С, Израелит А.Б, Рубашкин А.Г, Руководство к 

решению задач по технической механике 

5. Устюгов И.И. Детали машин. К. 1984 

6. Эрдеди А.А, Медведев Ю.А, Эрдеди Н.А, Техническая механика 

  

                                                           Додаткова 

 

7. 1. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов.  Высшая школа.  

8. 2. Куклин Н.Г., Куклина Г.С Детали машин  Высшая школа 

9. 3. Никитин Е.М. Теоретическая механика   Наука 

10. 4. Чернилевский Д.В. и др., Техническая механика  Наука 

 

 

Інтернет - ресурси 
 

http://zavantag.com/docs/index-6393306.html 

 

http://1snau.ru/teoretichna-mexanika-statika/ 

 

http://mail.kart.edu.ua/ippk/index_DO.files/Page1013.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zavantag.com/docs/index-6393306.html
http://1snau.ru/teoretichna-mexanika-statika/
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Завдання до самостійної роботи 

 
Тема 1.  Види конструкторських документів 

Питання для самоперевірки: 

3. Зміст понять  проектування і конструювання. 
4. Зазначити    послідовність   етапів   створення  технічних проектів, види  

робіт на кожному етапі. 

 3.    Охарактеризувати   основні   види   виробів:  технічний   об’єкт,  деталь, 

        складальна одиниця, комплекс, комплект.  
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4.   Які види конструкторських документів передбачені стандартом? 

5.   Дати  означення  графічним  документам:  креслення деталі, складальне         
креслення, креслення загального вигляду, габаритне  креслення,  схема. 

6. Дати   означення   текстовим   документам:  специфікація, пояснювальна 

       записка, розрахунок, інструкція.  

 
Тема 2.  Поняття про автоматизоване проектування 

Скласти тези відповідей на питання: 

5. Причини появи систем автоматизованого проектування (САПР). 
6. Загальна характеристика  САПР. 

7. Перспективи розвитку САПР. 

 
Тема 3.  Допустимі напруження і коефіцієнти запасу міцності 

Опрацювати питання: 

 1.   Формули для визначення допустимих напружень. 

 2.   Розрахункові,   допустимі    коефіцієнти   запасу    міцності:     означення,  
       формули для обчислення.  

 3.   Фактори,  що   впливають   на   вибір   допустимого   коефіцієнта   запасу     

      міцності. 
 

Тема 4.  Критерії роботоздатності  і розрахунку деталей машин 

Опрацювати питання: 
8.  Поняття міцності, жорсткості, шляхи їх забезпечення. 

9. Зносостійкість  (абразивне   зношування,   корозійне – механічне, зношу-

вання при заїданні) 

10. Способи підвищення зносостійкості деталей. 
11. Поняття теплостійкості, вібростійкості елементів машин. 

 

Тема 5.  Економічність машин та їх деталей 

Опрацювати питання, скласти тези відповідей: 

1.    Поняття економічності машин. 

2.    Показники економічного обґрунтування доцільності виробництва нових 

       машин. 

        Тема 6.     
  

 


