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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
• Вища математика 
• Теоретична механіка 
• Опір матеріалів 
• Інформатика та обчислювальна техніка 
• Теорія механізмів та машин 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Теорія різання 
та інструмент , автоматизоване проектування ріжучого інструменту тощо. 
Мета: навчання студентів сучасним методам конструювання й виконання ін-

женерних розрахунків елементів машин. 
Завданнякурсу: знайомство з основами теорії надійності, з техніко-

економічними основами створення й оптимального проектування. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- етапи і послідовність проектування нових машин; 
- класифікацію, область застосування і методику розрахунків на міцність ос-

новних видів з'єднань, використовуваних у сучаснім машинобудуванні; 
- класифікацію, призначення, принцип роботи, роль передач у машинобуду-

ванні, особливості їх розрахунків і конструювання; 
- методику розрахунків осей і валів, критерії працездатності й розрахунків пі-

дшипників кочення й ковзання; 
- основи проектування корпусних виробів і розрахунків сполучних муфт; 
- загальні питання проектування машин безперервного транспорту і періодич-

ної дії; 
- устрій передаточних механізмів верстатів, машин, основи вибору та розраху-

нків найбільш головних вузлів. 
вміти: 
- конструювати деталі й вузли машин загального призначення відповідно до 

технічного завдання; 
- підбирати довідкову літературу, стандарти, а також прототипи конструкцій 

при проектуванні; 
- ураховувати при конструюванні вимоги міцності, надійності, технологічнос-

ті, економічності, стандартизації і уніфікації; 
- вибирати найбільш підходящі матеріали для деталей машин і раціонально їх 

використовувати; 
- виконувати розрахунки типових деталей і вузлів машин, користуючись дові-

дковою літературою і стандартами; 
- широко використовувати стандартні елементи й вузли при проектуванні но-

вих і модернізації існуючих машин і механізмів,  транспортного й іншого виду 
встаткування; 

- оформляти графічну та текстову конструкторську документацію в повній ві-
дповідності з вимогами ЕСКД. 
 



3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  
Тема 1.Вступ. Загальні питання конструювання. 
Предмет ДМ, його завдання і місце серед інших дисциплін.Поняття про прое-

ктування та конструювання. Послідовність розробки нових виробів. 
Основні вимоги до виробів. Шляхи підвищення якості: технологічність, надій-

ність, стандартизація та взаємозамінність, економічність, екологічність, дизайн.  
Головні критерії працездатності: міцність, жорсткість, стійкість до зношуван-

ня, теплостійкість, вібростійкість. 
Основні механічні характеристики матеріалів.  Поняття про граничне напру-

ження, масштабний фактор, концентрацію напружень. Коефіцієнт запасу міцності 
та його структура. 

Особливості призначення допустимих напружень в умовах постійного та 
змінного режимів навантаження. Крива втоми та її використання для оцінки довго-
вічності роботи деталей. 

Номінальне та розрахункове зусилля. Розрахункова схема навантаження.  
Тема 2. З’єднання деталей, їх види та порівняльні характеристики 
Заклепкові з’єднання. Матеріали, умови роботи. Розрахунок на міцність. 
Зварні з’єднання. Технологічні особливості виконання. Види з’єднань і типи 

швів. Особливості розрахунку на міцність. 
Різьбові з’єднання . Види нарізок, матеріали, класи міцності. Силові співвід-

ношення у різьбовій парі. Розрахунок елементів нарізки. Основні випадки наван-
таження болтів та розрахунок їх на міцність. 

Клинові і штифтові з’єднання. Застосування. Розрахунок. 
Шпонкові і шліцьові (зубчасті) з’єднання. Матеріали шпонок. Конструктивні 

форми шліців та особливості спряження. Розрахунок на міцність. 
Тема 3.Механічні  передачі 
Призначення, класифікація, можливості та область застосування. Методика 

вибору асинхронних електродвигунів. Умова стійкої роботи приводу. 
Змістовий модуль 2. 
Тема 4.Передачі тертям 
Фрикційні передачі і варіатори. Геометричні, кінематичні та силові залежнос-

ті. Особливості конструювання та розрахунок на довговічність. 
Пасові передачі. Область застосування. Кінематичні, геометричні та силові 

співвідношення. Розрахунок передач на довговічність. 
Тема 5.Передачі зачепленням 
Зубчасті передачі. Область застосування. Методи виготовлення коліс. Матері-

али. Точність виготовлення. Критерії розрахунку. 
Прямозубі циліндричні передачі. Основні геометричні співвідношення, корек-

ція. Зусилля в зачепленні. Види і причини руйнування коліс.  
Косозубі циліндричні передачі. Основні геометричні співвідношення. 
Конічні прямозубі передачі. Основні геометричні та кінематичні залежності. 
Черв’ячні передачі. Геометричні та силові співвідношення. Матеріали. Особ-

ливості розрахунку на довговічність. 
Тема 6.   Осі та вали. 



Матеріали, термічна обробка. Проектнийрозрахунок. Особливості конструю-
вання. Розрахунок на довговічність. 

Тема 7.Підшипники кочення. 
 Основні типи. Експлуатаційні характеристики. Розрахунки на довговічність. 
Конструювання опор. 

Тема 8.Муфти. 
Муфти класифікація. Конструктивні особливості та розрахунок основних  ти-

пів муфт. 
Змістовий модуль 3. 
Тема 9. Основи конструювання передач. 
Кінематичний розрахунок двоступеневих редукторів.Методика призначення 

допустимих напружень при розрахунку зубців передач на контактну втому, згин, 
обмеження пластичних деформацій.Практичні розрахунки циліндричних передач із 
нерухомими осями валів.Особливості розрахунку і конструювання планетарних 
передач.Практичні розрахунки і конструювання конічно-циліндричних пере-
дач.Практичні розрахунки і конструювання черв’ячних передач. 

Тема 10.Розрахунок і конструювання валів. 
Проектний розрахунок. Призначення розмірів посадочних ділянок валів. 

Складання розрахункових схем і встановлення розрахункових навантажень. Приз-
начення шпонок та їх перевірки.Побудова епюр згинальних і обертових момен-
тів.Перевірочний розрахунок.  

Тема 11.Конструювання опор валів. 
Призначення підшипників, розрахунок їх на довговічність роботи. Особливос-

ті конструювання підшипникових вузлів, методи і засоби регулювання. Посадки 
підшипників на валах і в корпусі. 

Тема 12.Конструювання корпусних деталей. 
Особливості конструювання корпусних деталей в умовах індивідуального і 

серійного виготовлення редукторів. Рекомендації для призначення розмірів основ-
них корпусних елементів.Змащування зубчастих коліс і підшипників. Призначення 
мастильних матеріалів.Особливості конструювання рам. Загальні рекомендації для 
графічного виконання проекту. 

 
14. Рекомендована література 

Базова 
1. Детали машин: Учеб. пособие для втузов/ П. Г. Гузенков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 

М.: Высш. шк., 1982. - 351 с.: ил.. - Библиогр.: с.343 (26 назв.) 
2. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для машиностроит. спец. 

вузов/ В. Н. Кудрявцев [и др.]. - М.: Машиностроение, 1983. - 400 с.: ил.. - Биб-
лиогр.: с.394-396 (59 назв.) 

3. Основы проектирования деталей машин: Учеб. пособие для втузов/ В. Л. Устиненко, 
Н. Ф. Киркач, Р. А. Баласанян. - Х.: Вища шк., 1983. - 181 с.: ил.. - Библиогр.: с.179 
(19 назв.) 

4. Проектирование механических передач: Учеб.-справ. пособие по курсовому проек-
тированию механ. передач для втузов/ С. А. Чернавский [и др.]. - 5-е изд., перераб. и 
доп.. - М.: Машиностроение, 1984. - 558 с.: ил. 



5. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для машиностроит. спец. 
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15. Інформаційні ресурси 
 
1. Вся необхідна інформація знаходиться на сайті УІПА.http://www.uipa.kharkov.ua/; 
http://library.uipa.kharkov.ua/ 
 
 


