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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Обладнання та транспорт
механообробних цехів» складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів напряму 6.050502, 6.050502мс «Інженерна механіка»,
6.050503 – «Машинобудування».
Предметом курсу є металорізальний верстат (МРВ), як основна
технологічна машина та інше технологічне обладнання металообробних цехів:
промислові роботи, міжверстатні транспортні системи тощо.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Обладнання та транспорт
механообробних цехів» базується на фундаментальних дисциплінах: "Теоретична
механіка", "Теорія механізмів та машин","Деталі машин", "Теорія різання".
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основні положення про МРВ.
2. Затилувальні верстати
3. Зубооброблювальні верстати
4. Верстати різного технологічного призначення
5. Обладнання автоматизованих виробництв
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни "Обладнання та транспорт механообробних цехів" —
фундаментальна підготовка майбутніх фахівців-механіків з питань принципів
побудови та технологічних можливостей верстатів, промислових роботів,
міжверстатних транспортних систем, методів аналізу їх експлуатаційних
можливостей, кінематичного налагодження верстатів та уміле використання
набутих знань при виконанні самостійних інженерних розрахунків.
Студент, що освоїв курс "Обладнання та транспорт механообробних цехів",
повинен знати:
— структуру, основні вузли верстатів, принципи їх класифікації;
— теорію формоутворення поверхонь;
— принципи розробки структурних, кінематичних і конструктивних схем
МРВ та транспортних систем, що застосовується в металообробці і
машинобудуванні;
— компоновку та будову основних вузлів МРВ;
— основи кінематичного налагодження МРВ, переміщення інструменту і
заготовки при металообробці;
— методи ефективного використання систем керування МРВ з ЧПК
промисловими роботами та верстатними системами;
Студент, що вивчив дисципліну "Обладнання та транспорт механообробних
цехів" повинен вміти:
— використовувати кінематичне налагодження верстатів, підбір коліс гітар
кінематичних ланцюгів;
— здійснювати налагодження промислових роботів, верстатів та верстатного
обладнання на розмір обробки деталі;
— вибирати верстати для обробки конкретної деталі;
— комплектувати гнучкі виробничі системи та робото-технічні комплекси з
використанням металорізального обладнання, промислових роботів і
транспортних систем.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин
EСTS).

(2,5 кредити

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Загальні відомості, історія та перспективи розвитку верстатобудування.
Основні визначення в МРВ. Підсистеми та вузли верстатів.
Класифікація. Техніко-економічні показники верстатів: ефективність,
продуктивність, надійність, гнучкість, точність, вібростійкість.
Теорія формоутворення поверхонь деталі на верстатах. Методи утворення
продукуючих ліній. Класифікація рухів. Кінематичні пари і групи. Кінематична
структура верстата. Сумарні механізми, їх передаточні відношення.
Основи кінематичного налагодження верстатів. Алгоритм налагодження,
розрахункові переміщення, виведення умов узгодження рухів виконавчих органів.
Складання рівнянь кінематичного балансу, виведення формули налагодження.
Змістовий модуль 2.
Затилувальні роботи, переміщення інструменту і заготовки під час
затилування. Аналіз структурної схеми, основні розрахункові співвідношення при
затилуванні різних інструментів. Кінематичне налагодження затилувальних
верстатів.
Змістовий модуль 3.
Кінематика зубодовбальних і зубофрезерних верстатів. Способи обробки,
аналіз переміщень інструментів і заготовок при металообробці. Структурні і
кінематичні схеми верстатів. Зубофрезерні верстати з числовим програмним
керуванням (ЧПК). Кінематика і налагодження верстатів 5140 і 5К324А.
Верстати для обробки конічних коліс з прямолінійним і круговим зубом.
Аналіз переміщення інструментів і заготовок при нарізання зубців коліс. Принцип
обробки та кінематичні схеми. Кінематичне налагодження верстатів 52536П і
5С26В. Реверсивні механізми. Будова і їх кінематика.
Зубошліфувальні верстати. Методи зубошліфування, принцип роботи і
налагодження. Кінематичне налагодження зубошліфувального верстату 5В833.
Зубошліфувальний напівавтомат.
Змістовий модуль 4.
Верстати токарної групи: токарно-гвинторізні верстати, токарні автомати і
напівавтомати, оброблювальні токарні центри. Особливості налагодження та
будови багаторізцевого токарного напівавтомата 1Н713 і токарно-револьверного
автомата 1Б140.
Верстати фрезерної групи. Класифікація і компоновка. Роботи, що
виконуються на верстатах. Різновидності фрезерних верстатів і особливості їх
будови. Кінематика верстатів моделей 6Р13РФ3 і МА655Ф3. Багатоцільові
верстати. Ділильні головки. Мальтійські механізми.
Верстати шліфувальної групи. Роботи, які виконуються на верстатах;
компоновка і кінематика. Типові пристрої для правки кругів та активного
контролю. Схема обробки та кінематика безцентрово-шліфувального верстату

3М182. Види фінішних робіт. Універсально-притиральний верстат 3816,
хонінгувальний верстат 3М83.
Змістовий модуль 5.
Бункерно-завантажувальні орієнтувальні пристрої. Бункери з поштучною
видачею заготовок. Бункери з пропорційною видачею заготовок. Бункери
безперервної видачі заготовок.
Промислові роботи для верстатів. Компоновка типові вузли,функціональні
можливості, взаємодія з технологічним обладнанням.
Автоматичні та роторні лінії. Принципи побудови автоматичних ліній з
агрегатних верстатів. Компоновка обладнання. Лінії із жорстким і гнучким
зв'язком. Транспортні пристрої автоматичних ліній. Принципи побудови
роторних ліній, їх технологічні можливості, будова типових вузлів.
Верстатні модулі, гнучкі виробничі системи та РТК. Транспортні пристрої
гнучких виробничих систем. Транспортні пристрої автоматичних ліній з різними
зв’язками.
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Інформаційні ресурси
1.. Методичні матеріали для кодоскопа по темі «Промислові роботи».
2.. Роздатковий матеріал по схемам обробки заготовок на верстатах та
кінематичних схемах верстатів для лекційного курсу.
3. Програма обчислення на ПЕОМ фазових кутів відносної тривалості польоту,
амплітуди коливань лотка, величини мікро польоту для орієнтувального
пристрою вібраційних бункерів.
4. Дистанційний курс дисципліни з конспектом лекцій,
методичними
вказівками до лабораторних робіт.
5. Інтернет ресурси за тематикою дисципліни.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – диференційний залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання: захист лабораторних робіт;
модульні (лекторські) контрольні роботи по завершенню вивчення змістових
модулів, які можуть проводитись за тестами; виконання та захист (для заочної
форми навчання) контрольної роботи за індивідуальним завданням для кожного
студента, контроль за самостійною роботою студентів під час вивчення
дисципліни.

