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1. Технологія конструкційних матеріалів
Загальні відомості та основні способи виробництва профільної металопродукції. Основні стадії і структурно-технологічна схема виробництва машинобудівного підприємства. Сутність і класифікація процесів металообробки. Визначення понять “фасонна заготовка”, “припуски на механічну обробку”, “технологічні напуски”. Поняття про якість та шорсткість поверхонь деталей машин. Основні способи формоутворення фасонних заготовок деталей машин.
Основні види обробки металів тиском.
Поняття про механізм пластичної деформації моно- і полікристалів.
Вплив природи металів і технологічних факторів на характеристики пластичної
деформації металів. Вплив пластичної деформації на кристалічну будову і властивості металів.
Нагрівання металів для пластичної деформації. Визначення температурного інтервалу гарячої обробки металів і тривалості нагрівання. Будова та
принцип дії нагрівальних пристроїв.
Сутність і класифікація операцій вільного кування. Технологічні особливості кування високолегованих сталей і кольорових металів. Обладнання для
кування.
Суть процесу і види гарячого об‘ємного штампування типових поковок.
Види штампів і способи штампування. Рівчаки багаторівчакових штампів. Розробка технологічного процесу об'ємного штампування. Проектування поковки.
Устаткування для гарячого об'ємного штампування.
Характеристика основних видів холодного штампування типових поковок
(видавлювання, висадка, формовка). Обладнання для холодного об'ємного штампування.
Сутність листового штампування плоских і просторових заготовок і деталей. Розробка технологічних процесів, особливі способи та обладнання для листового штампування (штампування вибухом, електрогідравлічне та електромагнітне штампування). Давильні роботи.
Загальна характеристика, місце та значення, перспективи розвитку ливарного виробництва. Технологічна схема виготовлення виливків. Ливарні властивості сплавів. Особливості кристалізації та охолодження фасонних заготовок у
ливарних формах. Дефекти литих заготовок і причини їх утворення.
Класифікація способів виготовлення виливків та різновидність ливарних
форм. Виготовлення виливків у разових піщано-глиняних формах. Формові і
стержневі піщано-глинисті суміші. Технологія ручного формування і виготовлення разових форм на формувальних машинах. Заливання форм і розливні ковші. Вибивання виливків з форми і стержнів з виливка. Обрубування й очищення виливків. Види браку й контроль якості. Загальна технологічна схема виготовлення виливків.
Основні принципи та особливості конструювання литих заготовок. Загальні поняття про технологічність виливка. Вимоги до конструкції виливка.
Виливання в оболонкові форми і за моделями, що виплавляються. Виготовлення виливків у кокілях, литтям під тиском і відцентровим литтям.
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Сеціалізовані способи виготовлення виливків (неперервне та електрошлакове лиття, безопочне і плівково-вакуумне формування, лиття по випалюваних
моделях, методом рідкого прокатування, вакуумним всмоктуванням, вичавлюванням, рідке і напіврідке штампування).
Виготовлення виливків з чавуну, сталі, сплавів кольорових металів, тугоплавких сплавів. Техніка безпеки в ливарних цехах. Контроль якості в ливарному виробництві.
Сутність, різновиди, технологічні можливості газокисневого різання металів, механічного різання листового і пруткового металу. Плазмове різання
металів.
2. Матеріалознавство
Загальна характеристика металів та їх атомно-кристалічна будова. Формування структури металів при кристалізації. Діаграми стану сплавів, компоненти яких утворюють тверді розчини, хімічні з’єднання. Компоненти і фази в системі залізо - вуглець. Діаграма стану залізо – цементит.
Чавуни, їх класифікація, маркування, властивості і застосування.
Сутність різновидів термічної обробки сталей: відпалу, гартування, відпуску. Теорія і технологія термічної обробки сталей. Теорія і технологія термомеханічної і хіміко - термічної обробки сталей.
Конструкційні вуглецеві машинобудівні сталі, їх класифікація, маркування і застосування. Конструкційні леговані сталі різного призначення, їх класифікація, маркування і застосування.
Інструментальні сталі і тверді сплави для різального, штампового і вимірювального інструменту, їх класифікація, маркування і застосування.
Алюміній, мідь і сплави на їх основі; класифікація, маркування, властивості і застосування цих матеріалів.
3. Теорія процесів зварювання
Механізм утворення нерознімних з'єднань при зварюванні. Зварні
з’єднання і зварні шви, їх зображення і позначення на кресленнях. Основні
конструктивні елементи, характеристики і призначення покритих електродів.
Обладнання, режим і технологія ручного дугового зварювання покритими
електродами. Техніка виконання зварних швів на деталях різної довжини і товщини у різних просторових положеннях.
Технології та обладнання для механізованого зварювання в захисних активних та інертних газах, плазмового, автоматичного дугового зварювання під
шаром флюсу, електроконтактного і газокисневого зварювання.
Поняття про особливості технології зварювання низько вуглецевих і легованих сталей, чавуну, міді та алюмінію.
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4. Ремонт і відновлення машин
Основні поняття процесу механічної обробки (рухи різання,елементи режима різання).
Конструктивні і геометричні парметри токарних різців, їх визначення.
Фізичні основи процесу різання (етапи процесу деформації матеріалу при
різанні, наростоутворення, наклеп, теплові явища, знос і стійкість інструменту).
Токарна обробки (схема, призначення, сили різання, призначення елементів режиму різання).
Свердління ( призначення, конструктивні і геометричні параметри свердл,
види свердл, призначення елементів режиму різання).
Зенкерування та розгортання (призначення, конструкція інструменту,
призначення елементів режиму різання).
Фрезерування (призначення, види фрезерування і фрез, зустрічне і попутне фрезерування, призначення елементів режиму різання).
Зубонарізання (призначення, методи зубонарізання, інструмент, призначення елементів режиму різання).
Протягування і шліфування (призначення, схеми обробки, інструмент,
призначення елементів режиму різання).
Характеристика електрофізичних та електрохімічних методів обробки.
Класифікація та система позначення металорізальних верстатів. Основні
кінематичні поняття.
Токарні автомати і напівавтомати (призначення, компоновка, характеристика). Токарно-гвинторізні, токарно-карусельні, токарні багаторізцеві верстати
(призначення, компоновка, характеристика).
Свердлильні верстати (призначення, компоновка, характеристика).
Розточні верстати (призначення, компоновка, характеристика).
Зубооброблювальні верстати (призначення, компоновка, характеристика).
Вертати з числовим програмним управлінням (призначення, компоновка,
характеристика).
Основні методи забезпечення точності механічної обробки. Похибки механічної обробки, викликані деформаціями і зносом ріжучого інструмента. Похибки механічної обробки, викликані тепловими деформаціями елементів технологічної системи.
Структура виробничого процесу в машинобудуванні. Типи машинобудівних виробництв та їх характеристика.
Аналіз технологічності конструкції деталі при механічній обробці.
Типові технологічні процеси обробки деталей “Круглі стержні”, “Порожнисті циліндри”, “Диски”, “Некруглі стержні”, корпусів.
5. Наплавка та напилення
Методи нанесення покрить. Коротка характеристика і класифікація.
Загальна характеристика газотермічних методів напилення. Переваги і
недоліки. Основні операції.
Технологічні методи підвищення адгезійної міцності покрить.
Конструктивні методи підвищення адгезійної міцності покрить.
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Вимоги до конструкції деталей для напилення.
Загальні вимоги до матеріалів для напилення.
Розрахунок кількості металічног порошку для нанесення покрить і витрат
газу при напиленні.
Розрахунок кількості абразивного матеріалу для підготовки поверхні для
напилення.
Розрахунок параметрів відносного переміщення розпилювача та напилюваної деталі.
Допоміжні операції технологічного процесу нанесення покрить напиленням.
Методи активації поверхонь деталей для напилення.
Оплавлення покрить пальниками, в печах з контролюємою атмосферою
та індукційним нагрівом.
Технологія та обладнання плазмового, газополуменевого, електродугового, детонаційно-газового напилення.
Технологія та обладнання методів вакумно-конденсаційного напилення
термічним випаровуванням і розпиленням катоду.
6. Триботехніка та основи надійності машин
Теоретичні основи контактної взаємодії поверхонь тертя.
Загальна картина молекулярно-механічної взаємодії поверхонь тертя. Зміна властивостей поверхневих слоїв в процесі тертя. Руйнування поверхонь тертя, види контактної взаємодії.
Загальні положення структурно-енергетичної теорії тертя. Активація та пасивація поверхонь тертя. Суть явища структурного влаштування. Характеристика зносу та руйнування.
Види зносу. Адгезійний та втомлений знос. Окислювальний та корозійномеханічний знос.
Режими змащування. Крива Герсі-Штрибека. Гідродинамічне змащування.
Граничне змащування.
Конструкційні та технологічні засоби підвищення зносостійкості.
Конструкційні засоби підвищення зносостійкості деталей машин. Класифікація вузлів тертя на прямі та зворотні пари. Вплив масштабного фактору вузлів тертя на знос. Внутрішнє тертя структури матеріалів - критерій зносостійкості. Схема вибору матеріалів в вузол тертя в процесі виробництва та ремонту.
Технологічні засоби підвищення зносостійкості. Оптимальна шорсткість
поверхні тертя та її вплив на знос. Використання хіміко-термічної обробки деталей вузлів тертя для зниження зносу. Типи зносостійких покриттів та їх класифікація.
Лабораторні іспити матеріалів тертя та знос. Прискорені методи іспиту.
Фізичне моделювання процесів тертя та зносу. Критерії подібності для моделювання, розрахункові залежності. Математичне моделювання процесів тертя
та зносу. Розрахункові залежності та закономірності моделювання.
Тертя кочення. Прослизання - джерело опору коченню. Механізм зносу підшипників кочення, види зносу. Взаємодія шини з дорогою, механізм зносу
шин.
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