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Юний  друже!

Запрошуємо тебе продовжити мандрівку в захоплюючий світ техніки і
технологій, винахідництва та раціоналізаторства. На сторінках цього
підручника ти зустрінеш чимало цікавого. Він допоможе тобі здобути
нові знання і сприятиме підготовці до творчої самостійної праці.

У 9)му класі ти зможеш збагатити свій світогляд щодо знань про
конструювання, виробництво і професійну діяльність людини в різних
галузях промисловості та сільського господарства, ознайомишся з основа)
ми автоматизації та економіки виробництва, опануєш технології ручної і
механічної обробки різних матеріалів, продовжиш вивчати проектну
діяльність, самостійно розроблятимеш і виготовлятимеш вироби.

Користуючись підручником, ти дізнаєшся багато нового про конструк)
ційні матеріали, механізацію, автоматизацію та комп’ютеризацію техно)
логічних процесів, застосування промислових р‚ботів, поглибиш знання
і вдосконалиш уміння з технічного та художнього конструювання, озна)
йомишся з професіями хлібороба, зможеш долучитися до вивчення і
вирішення проблем охорони довкілля.

Кожен розділ підручника містить пізнавальні зображення: фотогра)
фії, схеми, таблиці, технологічні картки, а також запитання і завдання,
які спонукатимуть до творчості, логічного мислення та праці, втілення
твоїх творчих задумів в оригінальних проектах. 

Усі завдання намагайся виконувати творчо. Спробуй знайти у кожно)
му виді трудової діяльності її найважливіші особливості. Будь уважним і
старанним. Особливу увагу звертай на дотримання правил безпеки та на)
укових основ організації праці. Від цього залежать не тільки результати
твоєї діяльності, а й стан твого здоров’я.  

Незалежно від того, яку професію ти опановуватимеш після закінчен)
ня школи, знання, вміння і навички, способи творчої діяльності, які ти
здобудеш на уроках трудового навчання, знадобляться тобі в житті.

Бажаємо успіхів і натхнення у праці!
Автори

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

– запитання перед параграфом

– запитання, на які можна дати відповідь, 
опрацювавши матеріал параграфа

– визначення нових термінів

– перелік основних понять
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Сучасний рівень і перспективи розвитку технологій нерозривно пов’язані
з новими знаннями, пошуком нових ідей, механізацією та автоматизацією
технологічних процесів.

Під механізацією технологічного процесу розуміють заміну ручної
праці людини роботою машин або механізмів. Участь людини у багатьох
видах робіт із застосуванням техніки є необхідною, наприклад для керу)
вання машинами, закріплення деталей, контролю точності та якості їхньої
обробки тощо (мал. 1).

4
В

с
ту

п

Мал. 1. Механізація технологічних процесів: а – при вирощуванні 
сільськогосподарської продукції; б – при обробці матеріалів; 

в – при добуванні корисних копалин
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Автоматизація – це напрям розвитку техніки і технологій, який ха)
рактеризується звільненням людини не тільки від затрат енергії м’язів
для виконання рухів, пов’язаних з виробничим процесом, а й від опера)
тивного керування відповідними механізмами (мал. 2).
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Мал. 2. Автоматизація виробничих процесів: а – у радіоелектроніці; 
б – у харчовій промисловості; в – у металургії

Сучасного стану технологій вдалося досягти у результаті віковічного
прагнення людини до вдосконалення свого життя. 

З сивої давнини людина постійно вдосконалює знаряддя праці, якими
користується у різних видах діяльності. Використання примітивних зна)
рядь праці не тільки вимагало значних зусиль і було неефективним у ро)
боті, а й призводило до травмування. Це спонукало до вдосконалення зна)
рядь праці, створення різноманітних пристосувань. Так, ще первісні люди
використовували пастки, капкани, самостріли для полювання. Такі зна)
ряддя, які могли спрацьовувати без участі людини, можна вважати пер)
шими автоматичними пристроями (мал. 3).

Мал. 3. Мисливські знаряддя: а – сильце; б – пастка для пацюків; 
в – пастка для дрібних звірів; г – вовківня

а в гб

З часом створювалося все більше автоматичних пристроїв для вико)
нання різноманітних робіт. Так, ще близько 2300 років тому цар Птоло)
мей ІІ Філадельф, який був правителем Єгипту, сконструював перший
автоматичний механізм регулювання подачі води (мал. 4).

Який же принцип дії цього древнього механізму? Якщо уважно проана)
лізувати його конструкцію, то можна зрозуміти, що коли в отвір цього
пристрою опускали монету, вона падала на правий кінець важеля АВ і на)
хиляла його. Клапан K відкривав отвір О, і вода по трубі Т стікала на руки
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або в підставлений посуд. Коли монета падала в накопичувач, важіль по)
вертався в попереднє положення, а отвір закривався.

Відомий давньогрецький учений Архімед створив ще складнішу
конструкцію – планетарій для спостереження за рухом планет. Навколо
моделі Сонця, розміщеної в центрі планетарію, рухалися моделі Землі,
Меркурія, Марса та інших планет, які приводилися в рух водяним двигу)
ном (мал. 5).

У І столітті до нової ери був сконструйований автоматичний лічильник
пройденого шляху (мал. 6). Обертальний рух від осі 1 передавався зубчас)
тою передачею 2 горизонтально розміщеному колесу 3, у якому були от)
вори, заповнені кульками 4. Якщо екіпаж проїхав певний шлях, кулька

випадала з отвору і по жолобу 5 скочувалася в ча)
шу 6. За кількістю кульок, що потрапили в чашу,
вираховували пройдений шлях.  

Пізніше були сконструйовані різноманітні ав)
томатичні пристрої для регулювання подачі води,
водяний годинник, пристрій для автоматичного
регулювання швидкості обертання турбіни на
гідроелектростанціях тощо (мал. 7).
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Мал. 5. Планетарій
Архімеда
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Мал. 6. Автоматичний лічильник шляху
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Мал. 4. Перший механізм регулювання подачі води

_ _



Ознайомтеся зі схемами згаданих пристроїв та спробуйте самостійно
пояснити принципи їхньої дії.

Нині сконструйовано велику кількість різноманітних пристроїв, які
все більше замінюють фізичну працю людини машинною.

Термін «автомат» походить від грецького «автоматос» – самодіючий,
тобто такий, що виконує всі операції за заданою програмою, яка не потре)
бує безпосередньої участі людини в процесі отримання, передачі, розподілу
(використання) енергії, матеріалів або інформації.

Програма дій для автомата може задаватися його конструкцією, як,
наприклад, в механічних годинниках, торгових та ігрових автоматах,
автоматах метрополітену та інших приладах.

Програма автомата може створюватися окремо, записуватися на носій
інформації і відтворюватися за допомогою комп’ютера або верстата з чис)
ловим програмним керуванням. 

Для автоматизації виробництва широко використовуються електронно)
обчислювальні машини та принципи програмного керування.  

Вагомий внесок у розвиток автоматизації виробничих процесів на
підприємствах України зробив директор Інституту кібернетики Академії
наук України Віктор Михайлович Глушков (1923–1982). Під його
керівництвом розроблена теорія автоматів та електронних обчислюваль)
них машин, автоматизованих систем керування та систем обробки даних,
проведені дослідження в галузі штучного інтелекту та ін.
Теоретичні розробки та їх застосування на практиці да)
ли змогу значно підвищити ефективність виробництва
завдяки заміні фізичної праці людини машинною.

Про В.М. Глушкова президент Національної ака)
демії наук України Борис Євгенович Патон писав:
«В.М. Глушков як мислитель відрізнявся шириною і
глибиною наукового бачення, своїми працями випе)
реджав час, став основоположником інформаційних
технологій в Україні... Він дійсно вболівав за Україну,
їй і науці віддавав усе своє життя».

На сучасних підприємствах виробничі процеси
автоматизовані або механізовані. Технологічними
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Мал. 7. Схеми автоматичних пристроїв: а – регулятора подачі води; 
б – водяного годинника; в – регулятора швидкості обертання турбіни
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машинами керують комп’ютери, а виконання трудомістких і монотонних
або небезпечних операцій здійснюють спеціальні автоматизовані маши)
ни – р‚боти (мал. 8). 

Слово «р‚бот» першим ужив у 1920 році чеський письменник Карел
Чапек і використав у творі «РУР» (Россумські універсальні р‚боти). Воно
походить від слова «робота», що чеською і українською мовами звучить
однаково. 

У творі «РУР» батько і син відкрили хімічну сполуку, з якої створили
людиноподібну істоту, здатну прислуговувати людям. Ця «істота» була
названа «р‚ботом». 

Нині р‚ботів залежно від видів виконуваних завдань умовно поділя)
ють на промислових, сільськогосподарських, медичних, військових,
космічних та ін. В усіх випадках р‚бот – це машина, яка здійснює техно)
логічні операції, подібні до тих, які виконує людина. При цьому людина
лише стежить за роботою цієї машини і за необхідності контролює її.

Наприклад, на автомобільних заводах р‚боти виконують зварювальні
операції, фарбують автомобілі, транспортують їх. Медичні міні)р‚боти
допомагають виконувати складні хірургічні операції. Космічні р‚боти,
переміщуючись до важкодоступних ділянок поверхні, наприклад Міся)
ця, брали «проби» його ґрунту й зараз допомагають досліджувати інші
планети та неосяжний космічний простір.  

Промисловий р‚бот – це автономно функціонуюча машина)автомат,
яка призначена для відтворення деяких рухових функцій людини при
виконанні допоміжних і основних виробничих операцій без її безпосе)
реднього втручання.

Конструктори р‚ботів прагнуть, щоб їхні творіння виконували якомога
більше рухових функцій з числа тих, що притаманні людині. З точки зору
механіки, руку людини можна визначити як просторовий багатоланковий
шарнір з числом ступенів рухомості, що дорівнює 27. Механічна система
р‚бота також є багатоланковим механізмом, який називають «механічна
рука». У техніці це поняття має назву «маніпулятор» (мал. 9).

Порівняно з рукою людини маніпулятор може здійснювати більш
точні переміщення з великим вантажем, однак поступається руці люди)
ни в досконалості та різнобічності виконуваних рухів. Безперечною
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Мал. 8. Роботизація виробничих процесів: а – у космонавтиці; 
б – у машинобудуванні; в – у медицині
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перевагою «механічної руки» є те, що
вона без утоми та з винятковою точ)
ністю може величезну кількість разів
здійснювати одні й ті самі рухи, не
припускаючись помилок.  

Незважаючи на різноманітність
компонуючих схем і конструктивних
рішень, у промислових р‚ботах можна
вирізнити кілька основних функціо)
нальних елементів. Основа 1, за допомо)
гою якої промисловий р‚бот жорстко
встановлюється поблизу основного тех)
нологічного устаткування, кріпиться
на станині цього устаткування або пе)
реміщається по напрямних уздовж
устаткування, яке обслуговується р‚)
ботом. Для злагоджених переміщень
робочого органа р‚бота його оснащено
керівним пристроєм 2, який формує і
видає керуючі дії (команди) виконав)
чому пристрою відповідно до заданої
програми керування. У колоні 3 мон)
туються приводи робочих органів. Вона зв’язує всі органи р‚бота, визначає
компонування, габаритні розміри та його функціональні можливості.

Аналогічно до руки людини маніпулятор р‚бота 6 складається з меха)
нічного плеча 5, передпліччя 4 та зап’ястка 8 із захоплювачем 7, на якому
закріплюються змінні робочі інструменти. Для промислових р‚ботів,
подібно до руки людини, оптимальним варіантом числа ступенів рухомості
маніпулятора є число 6 (мал. 10). Три ступені рухомості (І–ІІІ) викори)
стовуються для переміщення або перенесення деталей, а інші три (ІV–VІ) –
для установлення їх у певній орієнтації для обробки чи виконання визна)
ченої роботи. Маніпулятор є виконавчим органом р‚бота.

Залежно від конструктивної схеми маніпулятора його рука може пе)
реміщуватися в різних системах координат: циліндричній, сферичній,
прямокутній (мал. 11).
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Мал. 9. Ро′бот: 1 – основа; 
2 – електропривід з програмним 

керуванням; 3 – колона; 
4 – передпліччя; 5 – механічне плече; 

6 – маніпулятор; 7 – захоплювач; 
8 – зап’ясток
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Мал. 10. Схеми ступенів рухомості: а – руки людини; б – маніпулятора
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У прямокутній системі координат об’єкт доставляється у визначену
точку простору шляхом лінійних переміщень ланок маніпулятора по двох
або трьох взаємно перпендикулярних осях. У циліндричній та сферичній
системах координат об’єкт доставляється за допомогою лінійного руху
маніпулятора та кутових переміщень у двох взаємно перпендикулярних
площинах.

За принципом керування промислові р‚боти поділяються на чотири ви)
ди, або, по)іншому, – чотири покоління: жорстковбудовані, програмовані,
адаптивні, інтелектуальні.

Жорстковбудовані р‚боти – це автомати з двома або кількома ступе)
нями рухомості маніпулятора. 

«Рука» такого р‚бота жорстко пов’язана з технологічним устаткуван)
ням. Такі р‚боти застосовують при виконанні монотонних робіт або у
шкідливих чи небезпечних для здоров’я людини умовах, а також при
масовому виробництві однотипних деталей.

Програмовані р‚боти одноманітно повторюють рухи (команди), задані
програмою, наприклад штампування заготовок для надання їм визначеної
форми. 

Адаптивні р‚боти в ході виконання технологічної операції залежно
від обставин можуть перепрограмовуватись (адаптовуватись) автоматично.
Наприклад, якщо до верстата надійшла заготовка, що має відхилення від
розмірів, р‚бот відбраковує її і бере іншу. 

Інтелектуальні р‚боти є найдосконалішими. Вони можуть аналізувати
ситуації, приймати рішення, розв’язувати задачі, навчатися. Їх називають
р‚ботами зі штучним інтелектом. Такі р‚боти можуть застосовуватися
для дослідження космосу, океану, в зонах високого радіаційного забруд)
нення та ін.

Нині такі р‚боти набувають широкого застосування. Вони дають змогу
виготовляти продукцію високої якості, знижувати її собівартість, викону)
вати різні виробничі операції в недоступних місцях, самостійно аналізу)
вати виробничі чи технологічні операції та приймати необхідні рішення
(мал. 12). За такими р‚ботами майбутнє.

Автоматизація надає змогу організувати виробництво відповідно до ви)
мог наукової організації праці, за якої праця людей, використання енергії,
машин і механізмів є найефективнішими та безпечними.

Ефективність праці й дотримання правил безпеки повинні стати нормою
на кожному уроці трудового навчання і в повсякденному житті.
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Мал. 11. Конфігурації робочих зон ро′бота: а – прямокутна; б – сферична; 
в – циліндрична
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автомат, автоматизація, автоматичний регулятор, механіB
зація, наукова організація праці, безпека праці, промисловий р‚бот,
маніпулятор, ступені рухомості, жорстковбудований р‚бот,
програмований р‚бот, адаптивний р‚бот, інтелектуальний р‚бот,
або р‚бот зі штучним інтелектом

Механізація – оснащення виробництва машинами та механізмами, які
повністю або частково замінюють ручну працю машинною.
Автоматизація – виконання виробничих процесів за допомогою авто)
матичних приладів і машин.
Автомат – машина (апарат, прилад), що виконує роботу за допомогою
особливого механізму без участі людини.
Адаптивний – здатний пристосовуватися.
Адаптація – настроювання системи на певні умови застосування.
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Мал.12. Види ро′ботів: а – промисловий; б – космічний («Місяцехід»); в – військовий; 
г – побутовий; ґ – транспортний; д – дитячий (ро′бот+«конструктор»); 

е – інтелектуальний 
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Комп’ютеризація – запровадження комп’ютерних технологій та викорис)
тання комп’ютерів у сфері виробництва, науці, освіті, медицині. Також це
наука про загальні закони одержання, зберігання, передачі та обробки
інформації. 
Р‚бот – автономно функціонуючий пристрій, призначений для заміни
людини при виконанні монотонних або небезпечних робіт.
Р‚бот)маніпулятор – різновид р‚бота, що заміняє людину при вико)
нанні певних технологічних операцій у виробничому процесі.
Маніпулятор – пристрій, що копіює рух пальців, заміняє руки людини
й управляється на відстані в разі неможливості безпосереднього контак)
ту людини з об’єктом (заготовкою, речовиною, деталлю тощо).
Сильце – пристрій у вигляді петлі для ловлення птахів і дрібних звірів.
Вовківня – пастка для вовків.
Інтелект – рівень розумового розвитку; здатність мислити, приймати
рішення.

1. Чим відрізняється автоматизація від механізації виробничих про)
цесів?

2. Наведіть приклади перших автоматичних пристроїв.
3. Який пристрій можна вважати р‚ботом? Які є їх види?
4. Яке призначення має маніпулятор?
5. Чим зумовлюється необхідність створення р‚ботів?
6. Яких переваг можна досягти завдяки автоматизації виробництва та

науковій організації праці?
7. Пригадайте, яких правил безпеки праці та санітарно)гігієнічних

норм необхідно дотримуватися у шкільній майстерні.
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§ 1. Основи технічної творчості, винахідництва 
і раціоналізаторства. Відомості про теорію 
розв’язання винахідницьких задач

1. У чому сутність проектної діяльності? З яких етапів вона складається?
2. Як можна виявити свою творчість під час проектування виробу?

Історія розвитку техніки і технологій нерозривно пов’язана з творчою
діяльністю людини, винахідництвом та раціоналізаторством. Спрямовую)
чи свої зусилля на пізнання навколишнього світу, люди проектують все
більше нових виробів та вдосконалюють існуючі предмети і засоби вироб)
ництва, які сприяють поліпшенню умов праці та підвищенню рівня життя.
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Мал. 13. Давні винаходи: а – гончарний круг; б – колесо; в – підіймальні механізми; 
г – клинопис; ґ – токарний верстат; д – сівалка; е – прядка; є – прядильний верстат
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Нові вирішення технічної проблеми у будьBякій галузі практичної
діяльності людини вважаються винаходом.

Упродовж останніх 200 років число винаходів зростає з неймовірною
швидкістю, все більше впливаючи на життя людини. Навіть у наш час в
Україні щорічно реєструють сотні винаходів.

Тих, хто сконструював нові машини, прилади чи механізми або вдоско)
налив уже існуючі, називають винахідниками.

Першими винахідниками можна вважати доісторичних людей. Вони
навчилися добувати вогонь, виготовляти глиняний посуд, змайстрували
перші знаряддя праці, винайшли колесо (мал. 13). Появі чогось нового
передує попередній винахід (мал. 14). Наприклад, без колеса неможливо
було б сконструювати гончарний круг, вітряк чи водяний млин, а згодом –
електростанцію, автомобіль.

Так, основними винаходами ХІХ століття стали електрична лампочка,
фотоапарат, фонограф, телефон, літальні апарати, автомобілі.
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Мал. 14. Удосконалення винаходів: а – друкарства; б – повітроплавання; 
в – телебачення; г – звуковідтворення; ґ – обробки матеріалів; 

д – обчислювальної техніки
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А в ХХ столітті було винайдено радіо, сконструйовано перші комп’юте)
ри, створено атомну енергетику, освоєно космічні технології та здійснено
перші польоти в космос.  

Останній винахід, у розробці якого разом із зарубіжними взяли участь
і українські вчені, – конструювання баріонного еколайзера, який призна)
чений для з’ясування природи утворення Всесвіту, Сонячної системи і
Землі. 

Під винахідництвом розуміють вид творчої діяльності людини,
пов’язаної з новими ідеями та вирішенням технічних проблем у будь)
якій галузі практичної діяльності людини.

Усе, чим нині користується людина, – результат її діяльності. Завдяки
пошуку нового, творчій діяльності з’являються винаходи та відкриття.   

Винахід створюється на основі вже відомого, а відкриття – це створення
чогось зовсім нового, ще нікому не відомого. Цю відмінність відомий філо)
соф І. Кант схарактеризував так: «Винайти щось – це зовсім не те, що
відкрити: адже те, що відкривають, передбачається вже існуючим до цього
припущенням про ще не розвідане, наприклад Америка до Колумба; але
те, що винаходять, наприклад порох, не було відомим нікому до людини,
яка це зробила». Тобто відкриттям вважається те, що стало вперше
відомим внаслідок досліджень, експериментів або виявлено несподівано.

Для визнання винаходу необхідно, щоб він відповідав певним ознакам:
– був новим результатом вирішення технічної проблеми;
– мав істотні відмінності порівняно з раніше відомими рішеннями;
– забезпечував позитивний ефект від використання.
Об’єктами винаходу можуть бути: новий засіб виробництва або новий

спосіб обробки матеріалів, нова речовина, застосування раніше відомих
засобів, способів, речовин за новим призначенням.

Великий внесок у розвиток технічних систем зробив Микола Леонідо)
вич Духов (1904–1964) родом із села Веприк Гадяць)
кого району Полтавської області.

Видатний учений – винахідник у галузі механіки,
головний конструктор важких танків, самохідних гар)
мат та іншої військової техніки. Він винайшов сталеві
пружини – ресори, які вперше були застосовані в са)
мохідних машинах, танках, тракторах; запропонував
встановлювати на різних механізмах роликові під)
шипники замість шарикових, що значно підвищило
надійність різних механічних систем; запропонував
розробку різних холодильних систем, створення мало)
габаритних електромеханічних приладів.    

Авторське право винахідника (або групи винахід)
ників) підтверджується авторським свідоцтвом установ)
леного зразка. Воно видається Державним департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України після проведеної експертизи
новизни винаходу. 

Якщо автор винаходу залишає за собою виключне право користуватися
своїм винаходом, то йому видається патент – документ, що засвідчує ви)
знання винаходу і підтверджує виключне право його власника на винахід.

Іншим важливим видом творчої діяльності є раціоналізаторство.
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Микола Леонідович
Духов
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Раціоналізаторство розв’язує технічні проблеми на рівні вдосконален)
ня техніки, технології або виробництва в цілому. З технічної точки зору
межа між раціоналізаторством і винахідництвом не така вже й чітка.
Змістом як винаходу, так і раціоналізаторської пропозиції є технічне
рішення. Відмінності між ними в різній новизні цього рішення: вина)
хідницьке рішення має бути абсолютно оригінальним і не мати аналогів
у світі (мати «світову новизну»). Раціоналізаторське рішення має бути
оригінальним у межах підприємства, де подано пропозицію.

У житті постає багато задач, для вирішення яких необхідні раціо)
налізаторські рішення або винаходи. Чи можна навчитися їх вирішувати?
Відповідь на це запитання дає теорія розв’язання винахідницьких задач. 

Вирішувати нові завдання методом «проб і помилок» нераціонально.
Набагато ефективніше вести пошук на основі теорії розв’язання винахідB
ницьких задач – науки про розвиток технічних систем, в основі якої є пос)
тулат про те, що техніка розвивається за певними законами. Це закони
статики, що визначають критерії життєздатності нових технічних систем,
закони кінематики, що характеризують напрям розвитку незалежно від
конкретних технічних і фізичних механізмів цього розвитку. Ці закони
необхідно  використовувати для подальшого розвитку самої техніки. 

Розвиток техніки йде шляхом підвищення ступеня її ідеальності  і
відбувається нерівномірно – через виникнення та розв’язання технічних
суперечностей. Так, наприклад, зміщення центра отвору в циліндричній
заготовці в одних випадках може бути розцінено як брак виробу, в інших
його можна використати для конструювання затискного пристосування
за принципом роботи ексцентрикового механізму. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Розв’язання винахідницьких задач. Виявлення недоліків об’єкта 
і пошук шляхів його вдосконалення шляхом використання теорії

розв’язання винахідницьких задач

Обладнання та  матеріали: зразки пристосувань та заготовки для
конструювання нового пристосування.

Послідовність  виконання роботи:
1. Ознайомтеся з пристосуваннями.
2. Виявіть недоліки конструкцій пристосувань.
3. Запропонуйте вдосконалену конструкцію пристосування.
4. Захистіть власний проект.

Ексцентриковий механізм – технічний пристрій зі зміщеним центром.  
Теорія розв’язання винахідницьких задач – наука про розвиток
технічних систем, закони розвитку техніки та способи розв’язання
технічних суперечностей.

1. В якому разі творчу діяльність людини вважають винахідництвом?
2. Що називають винаходом? Відкриттям?
3. Як ви вважаєте, кого можна назвати винахідником?
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4. Чим відрізняється винахідництво від раціоналізаторства?
5. Чи можна навчитись винахідництву?
6. Що спільного та в чому відмінність між винаходом і відкриттям?
7. Який документ називається патентом? Що він підтверджує?

§ 2. Художнє конструювання виробів

1. Спробуйте уявити, як можна використати особливості будови пред)
ставників живої природи в конструюванні виробів.

2. Як ви вважаєте, у чому сутність художнього конструювання?
3. Які матеріали можна застосувати для художнього конструювання

виробів? 

Якими дивовижно схожими на живі істоти бувають споруди, механізми
та машини! Зверніть увагу на ілюстрації, розміщені нижче (мал. 15).

Усі зображені вироби нагадують предмети живої природи, а сконстру)
йовано ці вироби на основі біоніки.  

Біоніка – це наука про використання раціональних особливостей будови
живої природи для конструювання виробів та вдосконалення технологій.
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Мал. 15. Біоніка в промисловості

_ _



Нині навряд чи можна знайти та)
ку сферу людської діяльності, яка не
спиралася б на витвори самої природи
і так чи інакше не була б пов’язана з
біонікою. 

Свій початок наука біоніка бере з
давнини. Античні архітектори вчи)
лися у природи законів пропорції та
правильного співвідношення розмі)
рів окремих частин і деталей виробу
(мал. 16). Але їм ще не відомо було
найістотніше – закономірності формо)
утворення, таємниці будови та само)
конструювання живого світу.

З часом стало зрозумілим, що
будь)який організм – від комахи до
слона – є досконалою конструкцією.
Знання про природу стали привертати
до себе все більшу увагу конструк)
торів і використовуватися в будів)
ництві та архітектурі, народних про)
мислах та ремеслах (мал. 17).

Так, наприклад, будова листя де)
яких дерев, яке має ребристу форму,
підказала зодчим ідею так званих
складчастих конструкцій. У цих
формах відобразилася одна з важли)
вих закономірностей – залежність
між формою конструкцій та їх здат)
ністю чинити опір руйнуванню.

Наукою доведено, що будь)кого з
представників тваринного і рослинно)
го світу можна розглядати як високо)
організовані механізми – біологічні
системи. Біоніка досліджує та вико)
ристовує принципи їхньої побудови й
функціонування для створення і вдос)
коналення технічних систем, машин,
будівельних конструкцій тощо.

У творчому процесі біонічний метод
проявляється у формотворенні на
основі природних форм, вивченні
залежностей такої будови від влас)
тивостей  природного та іншого мате)
ріалу. Біонічний метод в художньому
конструюванні – це також розв’язання
питань естетичного освоєння багатства
і різноманітності природних форм, по)
шуки нових можливостей художньої
виразності і визначення критеріїв
прекрасного та гармонійного.
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Мал. 16. Симетрія  в природі 
і техніці
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Щоб створити нову річ, що матиме оригінальну форму та незвичне
оздоблення, насамперед потрібно виготовити її макет або модель. Виго)
товляють моделі і макети з недорогих матеріалів, які легко піддаються
обробці (папір, картон, пластилін, глина, пінопласт, текстильні матеріа)
ли,  деревина та ін.). З пластиліну, наприклад, можна легко відтворити
будь)яку природну форму. Але звичайно такі витвори можуть деформува)
тися під дією сонячного проміння або навіть від легкого дотику. Тому в
художньому конструюванні використовують багато інших матеріалів.
З картону створюють макети інтер’єрів кімнат. З паперу та текстильних
матеріалів створюють нові моделі одягу, іграшок, сувенірів  тощо. З піно)
пласту вирізають макети будинків та садиб. Деревину застосовують для
створення макетів конструкцій нових меблів, а також для моделювання
суден, літальних апаратів, транспортних засобів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Створення моделі виробу з використанням біоформ

Обладнання: технологічні карти, ескізи аналогів виробів, кресляр)
ські інструменти, витратні матеріали для створення макета і моделі.

Послідовність  виконання роботи:
1. За завданням учителя виконайте ескіз виробу з використанням біо)

форм.
2. Визначте, які матеріали доцільно використати для виготовлення

виробу.
3. Розробіть технологію виготовлення виробу.
4. Виготовте макет виробу.
5. Захистіть проект виробу.

біоніка, біонічний метод

Біоніка – галузь знань про використання раціональних особливостей
будови живої природи для вдосконалення технологій. 
Біонічний метод – формотворення на основі образів живої природи.
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Мал. 17. (а) Сіднейський оперний театр у вигляді вітрил; (б) Флоридський ЕПСМ
(Експериментальний прототип суспільства майбутнього) у вигляді кулі

а б

_ _



Біоформа – одна з форм, яку можуть мати предмети, що відображає
зовнішні обриси біологічних об’єктів.
Біотехнологія – використання живих організмів і біологічних процесів
у виробництві.

1. Що таке біоніка?
2. Чи існує залежність між формою і міцністю конструкції?
3. Що спільного мають вироби, сконструйовані із застосуванням техно)

логій біоніки?
4. Чому перед тим, як виготовити новий виріб, спочатку конструюють

його макет або модель?
5. Чому не всі матеріали, що легко обробляються, можна використову)

вати для художнього конструювання виробів?

§ 3. Технічне конструювання

1. Як ви вважаєте, чому не всі вироби виготовляють суцільними?
2. Чому для виготовлення виробів необхідне креслення?

Більшість виробів складаються не з одного суцільного матеріалу, а з
кількох різних деталей, адже окремі частини механізмів, машин повинні
бути рухомими, наприклад колеса транспортних засобів, шестерні коробок
передач, підшипники, вали та осі верстатів тощо. Крім того, деякі деталі ви)
робів у процесі експлуатації можуть зношуватися, ламатися, але, замінив)
ши їх, можна продовжити тривалість їх використання. Заміна однієї чи
кількох деталей, як правило, коштує набагато дешевше, аніж придбання
нового виробу. Та й виготовляти окремі деталі простіше, ніж цілий виріб.

Такі складні конструкції, як архітектурні споруди, автомобілі, зерно)
збиральні комбайни, трактори, кораблі, літаки, складаються з сотень дета)
лей. Кількість деталей у виробі залежить від складності його конструкції.

Виріб, складений з окремих деталей, називають складальною одиницею,
а креслення, на якому зображено виріб у складеному вигляді з усіма
деталями, що до нього входять, називають складальним.    

Складальне креслення містить основні вигляди: головний, зверху і зліва,
а також може мати місцеві вигляди, розрізи і перерізи.

На складальному кресленні міститься невелика кількість розмірів, порів)
няно з іншими кресленнями. На ньому зазначаються габаритні, а також
ті розміри, що необхідні для правильного складання виробу. 

У правому нижньому куті складального креслення, як і на всіх крес)
леннях, розміщують основний напис, в якому зазначають назву виробу та
інші відомості про нього. Необхідну інформацію про кожну деталь (її наз)
ва, кількість у виробі, матеріал деталі, порядковий номер на кресленні)
заносять у спеціальну таблицю, яка називається специфікацією (мал. 18).

Щоб скласти специфікацію, кожній деталі призначають порядковий
номер, який проставляють на поличках ліній)виносок. Ці номери назива)
ють позиціями. 

Номери позицій наносять на горизонтальні полички, від яких прово)
дять лінії)виноски, що закінчуються точками на зображеннях деталей
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(мал. 19). Якщо зображення невелике чи зачорнене в перерізі, лінію)ви)
носку закінчують стрілкою. Полички і лінії)виноски проводять суціль)
ними тонкими лініями.

Позиції показують на тих зображеннях, на яких відповідні складові
частини проеціюються як видимі, як правило, на основних виглядах чи
розрізах. Щоб легше було знаходити номери позицій на складальному
кресленні, полички групують у рядок чи стовпчик на одній лінії і
розміщують паралельно і (або) перпендикулярно до основного напису.
Цифрові значення позицій розташовують за годинниковою стрілкою.

Для групи кріпильних деталей, призначених для одного місця
кріплення (наприклад, болт, гайка і шайба), застосовують спільну лінію)
виноску. У цьому разі полички сполучаються
тонкою вертикальною лінією (див. позиції 5;
14, 17). Лінії)виноски проводять так, щоб вони
не були паралельними лініям штриховки, а та)
кож не перетинались між собою з розмірними
лініями. Номери позицій, призначені деталям
виробу, заносять до специфікації. Для складних
виробів специфікації виконують на окремих 
аркушах формату А4. На навчальних креслен)
нях і на кресленнях формату А4, якщо виріб не
складний, специфікацію суміщають з креслен)
ням і розташовують над основним написом.

У першій графі специфікації зазначають по)
рядкові номери (позиції) деталей, з яких скла)
дається виріб. Номери записують зверху вниз.

У другій графі записують назву деталі, яка
відповідає позиції. Для стандартизованих де)
талей тут же зазначають їхнє позначення. 

У третій графі зазначають кількість деталей, з
яких складається виріб. У четвертій – записують
матеріал, з якого виготовлено деталь. Остання
графа «Примітка» призначена для внесення до)
даткових даних, не передбачених специфікацією.
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Мал. 19. Розміщення 
поличок ліній+виносок  
з номерами позицій: 

а – загальне правило; 
б – для групи деталей

Мал. 18. Специфікація з основним написом для навчальних креслень

_ _



22
П

р
о

е
кт

ув
а

н
н

я
 в

и
р

о
б

ів Більшість виробів складається з кількох деталей різної форми, а
складніші – літаки, зернозбиральні комбайни, автомобілі, екскаватори –
складаються з сотень деталей. Щоб виготовити такі вироби, спочатку тре)
ба виготовити кожну з цих деталей, а потім скласти їх. Для виготовлення
деталей потрібні креслення, які містять усю необхідну інформацію про
їхню форму та розміри. Креслення окремих деталей, з яких складається
виріб, виконують за його складальним кресленням.

Креслення деталей за складальним кресленням виробу називають деB
талюванням.

Перед початком деталювання треба прочитати складальне креслення.
Це дає змогу визначити будову виробу, взаємодію його складових частин і
їхнє призначення. Сам процес деталювання передбачає умовне розчлену)
вання виробу на окремі деталі і виконання креслення кожної з них. За цими
кресленнями виготовляють деталі, а потім з них складають виріб.

Наприклад, на малюнку 20 наведено наочне зображення і складальне
креслення затискача. Він складається з основи 4, до якої за допомогою
штифта 5 і гвинта 3 приєднано затискач 2 з нерухомою рукояткою 1.
Пристрій призначено для затискання деталей циліндричної форми під
час їхньої обробки на верстаті. Для цього деталь вкладають у прямокутний
паз на основі та закріплюють затискачем за допомогою гвинта.

На малюнку 21 наведено наочні зображення деталей, з яких скла)
дається затискач, та їхні креслення. Кожне креслення містить проекції
деталей та їхні креслення, вибрані з урахуванням форми деталі. 

Вам уже відомо, що кожен виріб складається з оригінальних деталей,
призначених тільки для даного виробу, і стандартних деталей (гвинтів,
гайок, шайб та ін.).

Під час деталювання виконують креслення тільки оригінальних дета)
лей. Для стандартних деталей виконувати креслення не треба, адже вони
виготовляються на спеціалізованих підприємствах. Інші підприємства їх
купують і використовують уже готовими для складання у виріб. Оригінальні
деталі кожне підприємство виготовляє для своїх виробів самостійно.

Затискач, складальне креслення якого наведено на малюнку 20, має
чотири оригінальні й одну стандартну деталь 5, тому під час деталювання
виконано креслення чотирьох його деталей.

Щоб полегшити деталювання, його потрібно виконувати в певній послідов)
ності. Рекомендується такий порядок деталювання складального креслення:

1. Читання складального креслення в розглянутій раніше послідовно)
сті. Вивчення його будови. Головну увагу варто звернути на форму деталей,
їх призначення і взаємодію. 

2. Уявне розчленування виробу на окремі деталі, з яких він складається.
3. Визначення деталей, креслення яких треба виконувати (згадайте,

які деталі не підлягають деталюванню). Починають деталювання з простих
за формою деталей. Уявне видалення цих деталей полегшує визначення
форми складніших деталей. 

4. Визначення необхідних зображень, потрібних для креслення кожної де)
талі. Кількість зображень повинна бути мінімальною, але достатньою для пов)
ного вивчення форми і розмірів деталей. Кількість і склад зображень на крес)
ленні можуть не відповідати кількості зображень на складальному кресленні. 

5. Вибір масштабу зображень. Під час деталювання обов’язково потрібно
дотримуватися однакового масштабу для всіх деталей. Проте, якщо є деталі
надто малих розмірів або особливо складної форми, їх зображують у мас)
штабі збільшення із його позначенням на кресленнях відповідних деталей.

_ _
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Мал. 20. Затискач: а – наочне зображення; б – складальне креслення

а

б

Поз. Назва Кільк. ПриміткаМатеріал
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Мал. 21. Наочні зображення та креслення деталей затискача

6. Компоновка і послідовна побудова зображення. На кресленнях дета)
лей зображують і ті елементи, які на складальному кресленні не показують
або показують спрощено (наприклад, фаски).

7. Нанесення розмірів. Їх вимірюють на зображенні складального крес)
лення з урахуванням масштабу. Ті розміри конструктивних елементів, які

_ _
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ваних поверхонь (тобто поверхонь, які взаємодіють між собою), погоджу)
ють розміри. Креслення кожної деталі виконують на окремому аркуші. На
кресленнях виконують основний напис. Дані для основного напису (назву
деталі, матеріал тощо) беруть із специфікації складального креслення.

деталювання, послідовність деталювання, складальна одиниця,
специфікація

Розчленування виробу – розділення виробу на окремі частини (складові
виробу).
Компоновка виробу – складання окремих частин виробу.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3

Розробка складальної документації

Обладнання і  матеріали: креслярські інструменти, креслення
ножівки слюсарної.

Послідовність  виконання роботи:
1. За завданням учителя або кресленням ножівки слюсарної ознайом)

теся з будовою інструмента і його складальними одиницями (мал. 22).
2. Зробіть ксерокопію креслення.
3. Накресліть специфікацію з основним написом.
4. Заповніть графи основного напису.

1. Що таке складальна одиниця?
2. Яке креслення називається складальним?
3. Чим відрізняється складальне креслення від інших графічних зображень?
4. Як оформити складальне креслення?
5. Для чого виконують деталювання?
6. У чому полягає процес деталювання?
7. Що передує деталюванню?
8. Чому під час деталювання виконують креслення тільки оригінальних

деталей?
9. Які деталі не підлягають деталюванню? 
10. Який порядок деталювання складального креслення?

§ 4. Особливості виконання складальних креслень

1. Які види графічних зображень застосовують при конструюванні ви)
робів?

2. Які відомості повинно містити складальне креслення?
3. Для чого на кресленнях застосовують розріз і переріз? Що між ними

спільного та в чому відмінність?
4. У чому сутність проектування та конструювання виробів?

_ _
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Мал. 22. Наочне зображення та креслення деталей ножівки слюсарної: 
1 – гвинт натяжний; 2 – гайка+баранець; 3 – шайба; 4 – заклепка; 5 – вушко; 

6 – рамка; 7 – штифт; 8 – стрижень; 9 – ручка; 10 – хомут

_ _



Будь)яку діяльність увінчує її успішне завершення. Саме за досягнутим
результатом оцінюється  робота. 

Завершальною частиною виробничого процесу є складання виробів –
технологічний процес з’єднання окремих деталей, складальних одиниць,
комплексів і комплектів у готовий виріб. 

Складання виробів виконують у визначеній послідовності за складаль)
ними кресленнями, технічними умовами, технологічними схемами. 

На складальному кресленні виріб зображають у складеному вигляді з
усіма деталями, що до нього входять, указують способи з’єднання окре)
мих деталей.

Недотримання (порушення) технології з’єднання окремих деталей
(навіть дуже точно виготовлених) під час складання може призвести до
того, що механізм, машина не працюватимуть або їх надійність й інші
експлуатаційні якості значно знизяться.

Складальне креслення повинно містити такі дані:
зображення складальної одиниці (необхідні вигляди, розрізи і пе)

рерізи); розміри, граничні відхилення та інші параметри і вимоги, які
мають бути виконані або проконтрольовані за цим кресленням;

відомості про спряження та спосіб з’єднання нерознімних з’єднань
(зварних, паяних та ін.);

номери позицій складових частин виробу;
установочні та приєднувальні розміри, а також необхідні довідкові

розміри.
Зображення окремих деталей на складальному кресленні розташову)

ють так само, як і на кресленнях окремих деталей. Розрізи і перерізи на
складальних кресленнях служать для виявлення внутрішньої будови
складальної одиниці, взаємозв’язку її деталей. Розріз на складальному
кресленні містить розрізи окремих деталей складальної одиниці, зобра)
женої на кресленні.

Розглянути характерні особливості складального креслення краще на
прикладі. На малюнку 23 зображено складальне креслення підшипника
ковзання.

Підшипники застосовуються в багатьох машинах і механізмах (транс)
портерах, підйомниках, кранах тощо) як опори для валів і осей. Креслення
містить три основні проекції: фронтальну, горизонтальну і профільну, а та)
кож місцевий вигляд А. Ці зображення дають уявлення про зовнішню
форму підшипника і про взаємне розміщення його частин. На головному
вигляді (фронтальна проекція) виконано два місцевих розрізи, на яких
показано, як з’єднані між собою окремі деталі підшипника. Місцеві роз)
різи на вигляді зліва (профільна проекція) необхідні для з’ясування фор)
ми отворів. Зверніть увагу, що на розрізах суміжні деталі заштриховано
у різних напрямах. Це передбачено державним стандартом для того, щоб
краще відрізняти контури окремих деталей на складальних кресленнях.

Креслення підшипника має невелику кількість розмірів – тільки ті,
які необхідні для складання виробу та для контролю його якості. Це
також характерна особливість складального креслення.

Як і на всіх кресленнях, у правому нижньому куті складального крес)
лення розміщують основний напис. У ньому зазначають назву виробу та
відомості про нього.

Складальні креслення, на відміну від розглянутих раніше, містять зо)
браження взаємозв’язаних деталей. Зображений на малюнку підшипник
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Мал. 23. Складальне креслення підшипника ковзання

Поз. Назва Кільк. ПриміткаМатеріал

1

2

3

Болт М5× 40

Кришка

Гайка М5

Шайба 54

5 Основа

2

1

1

2

2

Сталь

Чавун

Сталь

Сталь

Чавун

Купований

Креслив

Перевірив

Школа №           кл. №

ПІДШИПНИК КОВЗАННЯ

Купована

6

7

Плита 1 Сталь

Гвинт М4 2 Сталь

Купований

Купована

складається з 11)ти деталей. Усі вони показані на кресленні. Відомості
про кожну деталь (її назва, кількість у виробі, матеріал деталі) заносять
до специфікації. 

Складальне креслення виконують у такій послідовності:
1. Визначають кількість необхідних проекцій.
2. За габаритними розмірами складальної одиниці вибирають формат

креслення та його масштаб.

_ _



3. Наносять осьові лінії і контури великих, а потім дрібних деталей.
4. Виконують розрізи і перерізи.
5. Після перевірки правильності виконання креслення наводять ос)

новні лінії олівцем твердості В або 2В з додержанням товщини ліній.
6. Наносять розмірні лінії і габаритні розміри (довжина, ширина, висота). 
7. У вільних місцях аркуша поза контуром зображення наносять по)

зиції, тобто номери всіх деталей.
8. Заповнюють графи основного напису в правому нижньому куті крес)

лення.
9. Складають специфікацію і заповнюють графи.
На складальних кресленнях застосовують спрощене зображення різьбо)

вих з’єднань, кріпильних деталей, пружин, зубчастих коліс, передач тощо.
На складальних кресленнях не показують усіх ліній невидимого кон)

туру, оскільки це затемнює креслення. Як правило, наносять тільки ті
лінії невидимого контуру, які необхідні для з’ясування форми деталей.

Штрихуючи кожну деталь складальної одиниці, дотримуються таких
правил: перерізи двох стичних металевих деталей заштриховують у різні
боки, причому перерізи однієї й тієї самої деталі штрихують на всіх про)
екціях обов’язково в один і той самий бік.

Для набуття навичок у читанні складальних креслень потрібно вміти
уявляти собі за кількома зображеннями креслення складальної одиниці
її просторову форму в цілому та кожної окремої деталі, що входить до неї.

Передусім ознайомлюються з основним написом креслення, зі складаль)
ною одиницею в цілому, з її призначенням, розташуванням усіх виглядів і
розрізів, а також з усіма написами та технічними вимогами на кресленні.
Після цього визначають, з яких деталей складається вузол, яку форму має
кожна з цих деталей та як вони з’єднані між собою. Далі з’ясовують, як пра)
цює виріб, в якій послідовності його треба складати і як розбирати.

складання виробів, складальне креслення, специфікація, графи
основного напису, деталювання, номенклатура

Специфікація – визначення і перелік специфічних особливостей чого)не)
будь; технічний документ, в якому зазначено назви частин, вузлів і дета)
лей певного виробу, а також вказано їх кількість, матеріал, розміри тощо.
Позиція – розташування, місцезнаходження чого)небудь. Вироби, які
відповідають певному пункту номенклатури.
Номенклатура виробів – перелік назв продукції, що виробляється або
постачається.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

Читання складального креслення та виготовлення виробу*

Обладнання: складальне креслення виска будівельного.

Послідовність  виконання роботи:
1. За складальним кресленням (мал. 24) ознайомтеся з його будовою.
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* п. 9; 10; 11 виконуються згідно з графіком робіт на наступних уроках.

_ _



2. Прочитайте складальне креслення, визначте габаритні розміри виробу.
3. З’ясуйте форму та розміри деталей виробу.
4. Визначте розміри заготовок, які будуть необхідні для виготовлення кож)

ної деталі з урахуванням їх кріплення на токарно)гвинторізному верстаті.
5. Визначте послідовність виконання отвору, обробки конусних повер)

хонь та нарізання різьби в отворі виска; послідовність обточування цилін)
дричних поверхонь головки гвинта, канавки, спосіб виготовлення шліца,
нарізання різьби й виконання отвору в гвинті.

6. Доберіть необхідний робочий, контрольно)вимірювальний інструмент
та заготовки для виготовлення виробу.

7. Складіть специфікацію.
8. Виконайте розрахунки режимів різання.
9. Виготовте виріб. 

10. Складіть елементи виробу у конструкцію.
11. Перевірте якість виконання роботи.
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Мал. 24. Складальне креслення виска будівельного

Поз. Назва Кільк. ПриміткаМатеріал

1

2

3

Висок

Гвинт

Нитка

1

1

1

Сталь

Сталь

Готова

Креслив

Перевірив

Школа №           кл. №

ВИСОК БУДІВЕЛЬНИЙ

1. Який технологічний процес називається складанням виробу?
2. Який графічний документ називається складальним кресленням?
3. Які дані повинно містити складальне креслення?
4. Що називається специфікацією виробу?
5. Чому деякі деталі та механізми на складальному кресленні зобража)

ють спрощено?

Капрон

_ _



6. У якій послідовності виконують складальне креслення?
7. Чому на складальному кресленні не показують усіх ліній невидимого

контуру?
8. Який документ містить перелік назв деталей, що виробляються та

постачаються для складання виробу? 

§ 5. Застосування комп’ютерної техніки 
в конструюванні

1. Коли було винайдено перші обчислювальні пристрої?
2. Як можна використати комп’ютер для створення нових виробів?
3. Що називається комп’ютеризацією виробництва?

У 50)х роках ХХ століття було
розроблено електронні обчислюваль)
ні машини (ЕОМ) з великим обсягом
пам’яті, які могли швидко розв’язу)
вати складні завдання, отримувати,
обробляти, зберігати і використову)
вати різноманітну інформацію. Їх
застосування на виробництві сприя)
ло удосконаленню технологічних
процесів, підвищенню якості про)
дукції, економії матеріальних, енер)
гетичних ресурсів, заміні фізичної та
інтелектуальної праці людини. Про)
те така ЕОМ була надто громіздкою.
Її обладнання займало цілу кімнату (мал. 25).

У 80)х роках ХХ століття вдалося сконструювати компактну, малога)
баритну ЕОМ, яку назвали комп’ютером. Комп’ютеризація сприяла
значному прискоренню розвитку науки і техніки. Тепер за допомогою
комп’ютерів конструюють нові вироби, управляють технологічними
процесами, запускають космічні кораблі. Комп’ютери застосовують у
різних галузях виробництва (мал. 26).
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Мал. 25. Обчислювальний центр 
(Київ, 1979 р.)

Мал. 26. Застосування
комп’ютерної техніки 

в промисловості

_ _



Значний поштовх до створення в Україні ЕОМ дав
наш співвітчизник Іван Васильович Сергієнко – ака)
демік НАН України, заслужений діяч науки і техніки,
лауреат багатьох премій та урядових нагород. Під час
його роботи на посаді директора Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України створені всесвітньо
відомі наукові школи з математичної кібернетики та
теорії обчислювальних машин і систем, математично)
го моделювання, теорії програмування тощо. Вчений
зробив вагомий внесок у розробку математичного
забезпечення вітчизняних ЕОМ «Київ», «Дніпро)1»,
«Мінськ)2» та інших. Одним з останніх здобутків
інституту є створення в 2004 році двох суперкомп’ю)
терів для інформаційних технологій (СКІТ), які забез)

печують оперативну обробку великих обсягів знань і даних.
Процес створення виробу і підготовки його до виробництва має в собі

елементи творчої діяльності. Творить конструктор, проектуючи об’єкт
виробництва і засоби для його виготовлення, технолог, розробляючи тех)
нологічні процеси виготовлення цього об’єкта. Діяльність конструктора
передбачає аналіз і порівняння різних аналогів, виконання численних
розрахунків, креслень, застосування довідкових матеріалів тощо. Техно)
лог встановлює послідовність обробки деталей, складання й випробуван)
ня виробу, що потребує складного аналізу і порівняння видів заготовок,
різних методів і схем обробки, раціонального вибору устаткування, про)
ведення техніко)економічних розрахунків, вивчення існуючих рекомен)
дацій і досвіду, заповнення відповідних технологічних документів. У
діяльності конструктора і технолога великий обсяг механічних робіт, які
досить трудомісткі і весь час повторюються. Ці роботи далекі від твор)
чості, вони заважають відшуковувати оптимальний варіант для постав)
леного завдання. Адже діяльність конструктора і технолога обмежена за
часом, цього потребує виробництво. Інакше до моменту випуску виріб мо)
рально застаріє. За традиційних методів проектування виробів та підго)
товки їх виробництва досить складно уникнути помилок. Усунення їх у
ході виробництва коштує набагато більше, ніж під час проектування виро)
бу. Щоб уникнути всіх розглянутих труднощів, на допомогу людині при)
ходить електронноBобчислювальна техніка. Одним з її видів є
комп’ютер. Він оснащується розробленою людиною комп’ютерною прог)
рамою у вигляді слів, схем, символів, кодів, графіків чи в будь)якому
іншому вигляді, виражених у формі, яку читає ЕОМ і які приводять її у
дію для досягнення певної мети чи дії. Він допомагає фахівцеві оператив)
но здійснювати математичні розрахунки, моделювати різні техно)
логічні процеси, розробляти конструкцію виробу, автоматично управ)
ляти виробничими процесами, обробляти та передавати інформацію.

Комп’ютер самостійно уникає можливості допущення помилок,
порівнює різні варіанти розрахунків, вибирає з)поміж них оптимальні
тощо. Завдяки цьому вивільняється час для творчої роботи фахівця.

До пам’яті комп’ютера можна ввести будь)які довідкові дані. Він опе)
ративно допоможе вибрати потрібні і видати на екрані дисплея інфор)
мацію про них. Звернення із запитом про потрібну інформацію скорочує
час її пошуку і підвищує рівень достовірності даних.   
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Ще на стадії проектування виробу корисно знати його поведінку в
різних умовах, які недоцільно або неможливо відтворити на практиці, на)
приклад моделювання аварійних режимів і ситуацій. Виготовляти моделі
для випробовувань навіть у звичайних умовах досить дорого і потребує
значних затрат часу. Розв’язати це завдання допоможе комп’ютер – з його
використанням можна моделювати і спостерігати різноманітні процеси і
надалі враховувати одержану інформацію. На основі цього порівнюють
різні варіанти конструкцій та вибирають серед них оптимальні.

Застосування комп’ютера на етапі проектування виробу вивільняє люди)
ну від виконання ескізних варіантів і креслень. Цю роботу можна виконува)
ти за допомогою комп’ютера в режимі діалогу машини з конструктором:
змінювати форму і параметри об’єкта, перекомпоновувати зображення,
пересувати їх на полі дисплея тощо. Машина допоможе вибрати опти)
мальний остаточний варіант проекту. На основі запитів комп’ютер може
видавати потрібну інформацію про будь)які характеристики виробу,
оскільки він постійно стежить за проектуванням. Завдяки використанню
комп’ютера ще на стадії проектування стає можливим урахування техно)
логічності виробу, суміщення функцій технолога і конструктора. 

На основі комп’ютерної техніки створено креслярсько)графічні автома)
ти, які швидко і точно виконують креслення без участі людини. Автомат
об’єднує комп’ютер, пристрій для введення графічної інформації, графіч)
ний дисплей, принтер та електромеханічний графопобудовник. Комплекс
таких засобів називається автоматизованим робочим місцем (АРМ), яке
дає змогу автоматизувати проектно)технологічні роботи, вивільняючи
людину від трудомістких і малопродуктивних операцій.

Людино)машинний комплекс, який забезпечує поєднання інтуїції,
знань, досвіду, винахідливості людини та ЕОМ з її величезною швидкодією,
значним обсягом пам’яті, високою надійністю і відсутністю здатності
втомлюватися з метою автоматизації процедур проектування і вивільнення
на основі цього людини для творчих процесів, називається системою
автоматизованого проектування (САПР). Роль людини в САПР не зво)
диться лише до введення в ЕОМ завдання і одержання з неї готового
рішення. Вона виступає як активний творчий учасник на всіх етапах про)
ектування. Це забезпечує САПР необхідну гнучкість і адаптивність. Ав)
томатизація проектування не тільки прискорює підготовку виробництва,
а й принципово підвищує якість цієї підготовки, дає змогу економити
трудові та матеріальні ресурси.

Нині в усіх економічно розвинених країнах світу, в тому числі і в Україні,
на промислових підприємствах застосовуються інноваційні форми роз)
витку промисловості.

Інновація – це комплекс заходів, спрямованих на впровадження в еко)
номіку нової техніки, технологій, винаходів тощо. Широкому розвитку
інновацій в промисловості сприяє запровадження територіальної орга)
нізації праці у формі об’єднання зусиль великих науково)виробничих
підприємств (конгломератів), названих технополісами та технопарками.
Вони дають змогу максимально наблизити науку до практики, комерцій)
ної реалізації інноваційних проектів і їх масового запровадження на
підприємствах, які розташовані в безпосередній близькості від конструк)
торських бюро і науково)дослідних інститутів. Завдяки цьому стає можли)
вим досягнення найбільш економічно вигідних умов для творчої діяльності
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вчених, інженерів, конструкторів, розкриття їхніх творчих потенціалів,
міжгалузевого та міжнародного співробітництва.

Наприклад, концепцією розвитку Києва до 2020 року передбачено ство)
рення технополісу в районі м. Боярки, с. Ходосіївки, с. Підгірців. Тут пла)
нується забезпечити інженерну, технічну й інфраструктурну підготовку,
підвести швидкісні комунікації, здійснити забудову, розмістити наукові і
конструкторські бюро, експериментальні бази, промислові підприємства,
що сприятиме економічному розвитку цього регіону. 

електронноBобчислювальна машина, комп’ютер, комп’ютерна
програма, комп’ютерна техніка, система автоматичного проB
ектування

Дисплей – пристрій для введення та виведення інформації, який забез)
печує візуальне її  сприйняття.
Інформація – повідомлення про що)небудь в усній, графічній або іншій
формі.
Адаптація – явище або процес пристосування.

1. Які функції може виконувати комп’ютер?
2. Які засоби є носіями науково)технічної інформації?
3. Яку роль виконує комп’ютер у розвитку та управлінні виробництвом?
4. Що називається системою автоматизованого проектування?

§ 6. Конструкційні матеріали

1. Пригадайте, які матеріали ви вже використовували для виготовлення
виробів.

2. Що спільного та в чому відмінність між штучними та природними
матеріалами?

3. У чому сутність хімічних та біологічних технологій?
4. Яка базова технологія дає змогу одержувати нові конструкційні ма)

теріали для машинобудівної галузі?
5. Які є нові конструкційні матеріали?

Для виготовлення деталей виробів використовують різні конструк)
ційні матеріали: деревину, метал, пластичні маси, скло, тканину тощо.
Більшість матеріалів, які використовуються у виробництві, природного
походження. Природну сировину можна певним способом обробити, спо)
лучити з іншими речовинами і отримати нові штучні або синтетичні
конструкційні матеріали.

Конструкційні матеріали повинні мати певні властивості, які відпо)
відали б умовам їх використання: за низьких та високих температур, у
глибинах океану чи космічного простору.

Властивість матеріалу – це його здатність певним чином реагувати
на вплив ззовні. Реакція матеріалу на такий вплив залежить від його
хімічного складу і структури. 
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Будову природних матеріалів обумовлюють особливості їх походження
і умови утворення, а штучних матеріалів – технологія їх виробництва й
обробки. Для усіх конструкційних матеріалів притаманні технологічні й
експлуатаційні властивості.

Технологічні властивості проявляються в процесі виготовлення, пе)
реробки та використання матеріалів і виробів. Такими, наприклад, є
здатність металів і сплавів піддаватись згинанню, точінню, шліфуванню,
поліруванню. Ці властивості мають велике практичне значення, оскільки
від них залежить якість продукції.

Експлуатаційні властивості конструкційних матеріалів – це їх
здатність упродовж визначеного терміну задовольняти певні вимоги. До
таких властивостей відносяться зносостійкість, термостійкість, водо)
непроникність.

Залежно від природи факторів, що впливають на конструкційні ма)
теріали, їх властивості поділяють на три основні технологічні групи:
фізичні, механічні та хімічні. Для деревини та деяких інших матеріалів
притаманна окрема група властивостей, які характеризують їх декора)
тивність: колір, природний рисунок, фактуру зовнішньої поверхні.

Однак у багатьох випадках сировина з природних матеріалів не дає
змоги конструювати вироби з наперед визначеними властивостями. На)
приклад, коли потрібно виготовити скло, яке було б таким же прозорим,
як і звичайне, але міцним. Для цього використовують так зване ламіноване
скло, в якому між двома його шарами прокладається металева сітка. Таке
скло має високу прозорість і є надзвичайно міцним.

Матеріали,  виготовлені з двох або більше компонентів, називаються
композитами, або композиційними матеріалами. Це нові конструкційні
матеріали, які виготовляються з поєднанням кількох природних або
штучних матеріалів. Таке поєднання може бути виконане у вигляді
конфігурації однорідних сировинних матеріалів. При цьому кожен із
компонентів зберігає свої властивості.

Для композитів характерні наступні ознаки:
– хімічний склад і геометрична форма, які визначаються заздалегідь;
– кількість компонентів повинна бути такою, яка забезпечувала б

отримання визначених властивостей;
– між окремими компонентами, які мають різні властивості, існують

роздільні межі.
У композитах один матеріал є матрицею, а інший – зміцнюючим, або

по)іншому – армуючим.
Матеріали матриці та армуючих компонентів не повинні вступати в

хімічні взаємодії та утворювати хімічні з’єднання. Зміна їх розмірів при
нагріванні або охолодженні повинна бути однаковою, оскільки в іншому
випадку композити будуть легко піддаватися механічному руйнуванню.

Матричним матеріалом композитів можуть бути метали, сплави, плас)
тичні маси, кераміка, скло тощо. Армуючі компоненти – волокнисті ма)
теріали різної природи, сітки з пластичних мас, металів, сплавів.

За видом армуючого матеріалу композити поділяються на дві групи:
дисперсно)зміцнені та волокнисті.

За структурою дисперсно)зміцнені композити – металева матриця,
навколо якої за відповідною технологією розміщується армована складова.
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Найпоширенішою технологією виробництва таких матеріалів є порошB
кова металургія. Основними технологічними процесами при цьому є
одержання порошкових сумішей, пресування порошка з наступною його
термічною обробкою для одержання необхідної форми (мал. 27).
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Мал. 27. Пресування під тиском: а – термопресувальна машина; 
б – вироби порошкової металургії

У процесі пластичної деформації підвищується щільність та міцність
композитів. Широкого застосування в промисловості набули композити з
алюмінієвою, титановою, нікелевою, вольфрамовою та іншими матрицями.

Композити на основі алюмінію знайшли застосування в авіаційній
промисловості для виготовлення корпусів літаків, гелікоптерів тощо.
У будівництві їх використовують для виготовлення вікон, дверей, різних
будівельних конструкцій. 

Композити на основі берилію призначені для виробів, що використо)
вуються в умовах високих температур.

Конструкційні матеріали на основі магнію мають малу густину,
порівняно з іншими конструкційними матеріалами, тому їх найчастіше
використовують у ракето) та літакобудуванні для виготовлення деталей
виробів, які повинні мати малу масу.

У волокнистих композитів матриця армована здебільшого високо)
міцними волокнами (джгутами, стрічками, листами), дротом та іншими
матеріалами, які приймають навантаження на себе, за рахунок чого й до)
сягається міцність композитів.

У результаті суміщення армуючих компонентів і матриці композити
набувають ряду властивостей, що не притаманні їхнім компонентам.
Завдяки цьому стає можливим створення конструкційних матеріалів із
заздалегідь визначеними властивостями.
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У процесі виготовлення композитів домагаються рівномірного розмі)
щення волокон у матриці, створення достатньо міцного зв’язку на межі
матриці й армованого шару.

Залежно від матеріалу матриці, композити поділяють на полімерні
пластики, металокомпозити, композити з керамічною матрицею і матрицею
з вуглецю.

Армуючі волокна призначені для сприйняття навантаження, яке ви)
никає в процесі експлуатації виробу, та забезпечують жорсткість і
міцність композита.

Механічні властивості волокнистих композитів значною мірою зале)
жать від способів армування. Розрізняють наступні їх види за напрямом
розміщення волокон (мал. 28): спрямований (а), хаотичний (б), просто)
ровий тринитковий (в), просторовий багатонитковий (г) та інші.
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Мал. 28. Схема розміщення волокон в армованих деталях

Мал. 29. Застосування нових конструкційних матеріалів

_ _



Композити з полімерною матрицею виготовляють методом пресування
і намотування. Таким методом виготовляють деталі різної форми та роз)
мірів масою від кількох грамів до сотень кілограмів.

З армованих композитів виготовляють деталі, які повинні витримувати
високі механічні навантаження: балони високого тиску, крила та фюзе)
ляжі літальних апаратів тощо. Армовані композити використовують як
обшивальний матеріал у будівництві та транспорті (мал. 29).

Композити з матрицею на алюмінієвій основі використовують в авіа)
ційній техніці замість алюмінієвих сплавів.

Композити з титановою матрицею використовують у виробах, призна)
чених для високих температур: на металургійних комбінатах, в тепло)
енергетиці.

Доволі поширеними є деревинно)шарові пластики. Вони мають високу
міцність, хімічну стійкість та зносостійкість. Їх використовують для ви)
готовлення елементів будівельних конструкцій, допоміжних кріпильних
і монтажних конструкцій.

Склопластики – листові матеріали, які виготовляють методом просо)
чування скловолокна або склотканини рідкими смолами з наступним
їхнім твердненням. У будівництві їх застосовують для виготовлення
покрівельних матеріалів, виробів для облицювання підлог, декоратив)
них панелей, віконних і дверних блоків тощо. Існують та розробляються
й інші види нових конструкційних матеріалів, про технологію виготов)
лення та застосування яких ви дізнаєтеся в старших класах.

синтетичний матеріал, композит, матриця, композиційний
матеріал, армування, склопластик

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

Ознайомлення з видами і прийомами обробки 
нових конструкційних матеріалів

Обладнання і  матеріали: набір різних видів конструкційних ма)
теріалів, фломастер.

Послідовність  виконання роботи:
1. За завданням учителя ознайомтеся зі зразками конструкційних ма)

теріалів та пронумеруйте їх фломастером або крейдою.
2. За зовнішніми ознаками визначте назву конструкційного матеріалу.
3. Визначте, з якого матеріалу виготовлені матриця та армовані ком)

поненти матеріалу.
4. Визначте галузь застосування кожного із зразків матеріалів.
5. Дані запишіть у таблицю.
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№ зразка
Назва 

матеріалу

Назва 
матеріалу,

яким армують

Назва 
матеріалу 
матриці

Галузь 
застосування

_ _



ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

Вибір конструкційних матеріалів для виготовлення виробу

Обладнання і  матеріали: набір конструкційних матеріалів, техно)
логічні карти.

Послідовність  виконання роботи:
1. За завданням учителя та кресленням виробу ознайомтеся з його бу)

довою та призначенням.
2. Визначте, з яких конструкційних матеріалів виготовлено його деталі.
3. Запропонуйте, як можна удосконалити виріб.
4. Обґрунтуйте свої пропозиції щодо вдосконалення виробу.
5. Внесіть доцільні зміни до креслення виробу. Виконайте ескіз.
6. Визначте, які матеріали найліпше використати для виготовлення

виробу.
7. Захистіть власний проект.
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ЗАПИТАННЯ  І  ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО  ОЦІНЮВАННЯ

З  РОЗДІЛУ «ПРОЕКТУВАННЯ  ВИРОБІВ»

1. Обов’язковими умовами безпечної та продуктивної праці є:
а) правильна організація робочого місця;
б) додержання технологічної дисципліни;
в) виконання правил безпеки праці та вимог санітарії;
г) усі перелічені вище умови;
ґ) правильної відповіді немає.

2. Розпочинати виконання робіт у шкільних майстернях можна після
отримання дозволу вчителя за умови:
а) проходження інструктажу з правил безпеки праці;
б) засвоєння безпечних прийомів робіт;
в) ознайомлення із застережними заходами при виконанні робіт;
г) дотримання правил безпечної праці.

3. При ввімкненому верстаті категорично забороняється:
а) протирати верстат від бруду;
б) регулювати захисні засоби;
в) поправляти оброблювану заготовку;
г) встановлювати або замінювати різальний інструмент.

4. Якщо відчувається найменша дія електричного струму на тіло люди)
ни, необхідно:
а) повідомити вчителя;
б) негайно припинити роботу;
в) вимкнути верстат;
г) усунути несправність;
ґ) з’ясувати причину дії струму.

5. У разі припинення подачі електричної енергії необхідно:
а) зачекати доки поновиться подача електричної енергії й продовжити
роботу;
б) відвести різальний інструмент від заготовки і після поновлення по)
дачі електроенергії продовжити роботу;
в) вимкнути електродвигун пусковими пристроями, відвести різаль)
ний інструмент від заготовки.

6. Під час роботи в шкільних майстернях учням без дозволу вчителя
заборонено:
а) вмикати рубильник;
б) замінювати запобіжники електромережі;
в) вмикати прилади;
г) усі відповіді правильні;
ґ) правильної відповіді немає.

7. При ураженні людини електричним струмом необхідно:
а) повідомити службу електромережі;
б) зателефонувати до «Швидкої допомоги» або звернутися по допомо)
гу до найближчого медичного закладу;
в) звільнити потерпілого від місць проходження  струму.

8. В якій зоні виникає найбільша небезпека отримання травми під час
обробки заготовок на механічних верстатах?
а) У зоні рухомих механізмів;
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б) у зоні різального інструмента;
в) поблизу струмопровідних елементів.

9. Що може трапитися у момент замикання електричного проводу на
корпус споживача електричної енергії?
а) Ураження електричним струмом;
б) відключення електроживлення;
в) загоряння шнура.

10. Якщо на обладнанні виставлено або вивішено знак, зобра)
жений на малюнку, це означає, що:
а) вмикати обладнання заборонено тому, що на лінії електро)
мережі працюють люди;
б) відкривати приміщення заборонено;
в) обладнання знаходиться під високою напругою, небезпечною для
життя людини.

11. Про що оповіщає знак, зображений на малюнку?
а) Дозволяється працювати в захисному одязі;
б) дозволяється працювати із застосуванням засобів захис)
ту органів слуху;
в) дозволяється працювати в захисних окулярах;
г) дозволяється працювати в захисному шоломі.

12. Які з перелічених знарядь відносяться до перших автоматів?
а) Сокира, ніж, спис;
б) лук, капкан;
в) гончарний круг, візок.

13. Скільки ступенів рухомості має рука ро′бота)
маніпулятора, зображеного на малюнку?
а) Два взаємно перпендикулярні;
б) три взаємно перпендикулярні;
в) у напрямах, зазначених в пунктах а) та б),
а також у кутових та двох взаємно перпенди)
кулярних напрямах;
г) у будь)якому із зазначених залежно від
конструкції ро′бота;
ґ) правильної відповіді немає.

14. Які приводи використовують у промислових ро′ботах?
а) Електромеханічні;
б) пневматичні;
в) гідравлічні;
г) комбіновані;
ґ) будь)які залежно від конструкції ро′бота. 

15. Промисловим ро′ботом, або автоматом, називається:
а) автоматично функціонуюча машина)автомат;
б) машина)автомат, яка призначена для відтворення деяких рухових
функцій людини.

16. Пристрій керування ро′бота призначений для:
а) формування керуючої дії;
б) передавання керуючої дії виконавчому пристрою;
в) розміщення програми керування;
г) усього перерахованого;
ґ) правильної відповіді немає.
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17. Виконавчим елементом ро′бота, зображеного
на малюнку, є:
а) основа (1);
б) колона (2);
в) маніпулятор (3);
г) захоплювач (4).

18. Як називається засіб праці, який раніше був
невідомим людині?
а) Винахід;
б) макет;
в) модель;
г) відкриття.

19. Як називається наука, що вивчає процеси продуктивного творчого
мислення?
а) Еврика;
б) евристика;
в) логістика.

20. Як називається наука, що застосовує методи математичного моделюван)
ня біологічних процесів для розв’язання складних інженерних завдань?
а) Інженерія;
б) евристика;
в) біоніка;
г) логістика.

21. Якою цифрою на малюнку позначено
вал?
а) Цифрою 1;
б) цифрою 2;
в) цифрою 3.

22. За допомогою якої деталі виконано з’єднання, зо)
бражене на малюнку?
а) Шпильки;
б) гвинта;
в) штифта;
г) шпонки;
ґ) болта.

23. Що позначають цифрами, які стоять на поличках
ліній)виносок, зображених на малюнку?
а) Розміри деталей;
б) порядковий номер назви частин або деталей 
виробу у специфікації;
в) матеріал, з якого виготовлено деталі;
г) граничні розміри виробу.

24. Складальним кресленням називають графічний
документ, що містить зображення виробу, який
складається з кількох деталей, і дані:

а) для його складання, а також відомості про матеріал, з якого виготов)
лено кожну складальну одиницю;
б) які дають можливість визначити будову виробу та послідовність його
складання.
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25. Назву складових елементів (деталей) виробу на кресленні записують: 
а) на лініях)виносках;
б) безпосередньо під кресленням кожного елемента (деталі) виробу; 
в) у специфікації.

26. Специфікацією називають:
а) графічний документ, який містить дані, необхідні для складання та
контролю виробу;
б) технічний документ, у якому зазначено назви частин, складальних
одиниць виробу, а також вказано їх кількість, матеріал, розміри;
в) графічний документ, на якому зображено складові одиниці виробу
та їх розміри.

27. На якому кресленні правильно зображено шпильку, загвинчену в де)
таль, що має отвір з різьбою?

28. Установіть відповідність між зображеннями загальних виглядів
з’єднань та кресленнями елементів цих з’єднань.
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Розмічальний циркуль

Поз. Назва Кіл. Матеріал Примітка

1

2
3
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5
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30. Які із перелічених матеріалів належать до штучно створених на ос)
нові хімічних технологій?
а) Сталь, дюралюміній, титан;
б) мідь, алюміній, свинець;
в) гума, пластмаса, пластик.

31. Як називаються речовини однакового хімічного складу, які відрізня)
ються кількістю атомів у молекулі?
а) Сплави;
б) полімери;
в) мінерали.

32. З допомогою яких технологій отримують нові конструкційні матеріали?
а) Хімічних;
б) біологічних;
в) енергетичних;
г) інформаційних.

33. Наукова організація праці – це:
а) виконання роботи на своєму робочому місці;
б) проведення наукових досліджень; 
в) організація роботи на основі науково обґрунтованих норм та реко)
мендацій.
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§ 7. Застосування автоматичних пристроїв 
на виробництві та в побуті

1. Пригадайте, який пристрій називається автоматичним.
2. Що спільного та в чому відмінність між механізацією й автомати)

зацією виробничих процесів?
3. Як здійснюється управління автоматичними пристроями?

В умовах застосування новітньої техніки і технологій, збільшення
темпів виробництва, використання великих швидкостей і потужностей,
надвисоких і низьких температур людина в багатьох випадках не може
безпосередньо керувати виробничим процесом та здійснювати його конт)
роль. У зв’язку з цим виникла необхідність розробки таких приладів,
пристроїв, машин і механізмів, які б взяли на себе ці функції. Розробкою
методів і засобів вирішення виробничих завдань з використанням автоB
матичних пристроїв займається автоматика.

Упровадження автоматичних пристроїв у виробництво для звільнення
людини від оперативного управління виробничим процесом, тобто операцій
контролю, керування або регулювання, називається автоматизацією
виробничих процесів. Автоматизація, на відміну від механізації, полегшує
розумову працю людини. Залежно від ступеня заміни розумової праці
машинами і пристроями розрізняють часткову, повну та комплексну авто)
матизацію.

При частковій автоматизації тільки частина операцій виконується
автоматами, наприклад операції керування, інші операції виконують
працівники. 

При повній автоматизації всі операції (контроль, керування, регулю)
вання) автоматизуються, тобто виконуються автоматичними пристроями.

Комплексною називають автоматизацію, яка поширюється не на одну,
а на комплекс операцій, наприклад на обробку якої)небудь деталі, вузла
або виробу. Вона може бути здійснена у масштабі всього виробництва,
одного або окремих цехів, певних ділянок виробництва.

Кожен автомат складається з окремих елементів, у яких відбуваються
перетворення кількісних і якісних фізичних величин або процесів, на)
приклад: розмикання або замикання електричного кола, відкривання або
закривання крана у водопроводі, газопроводі тощо. Машина або механізм,
яким керує елемент автоматики, називається керованим об’єктом. За та)
кого керування певним технологічним процесом керуючий пристрій і
об’єкт керування утворюють автоматичну систему керування (скороче)
но – АСК).

_ _



АСК містить окремі елементи автоматики, які виконують певні функ)
ції. Такий елемент називається блоком автоматичної системи керування.
Автоматичні системи керування класифікують за принципом керування
об’єктом або технологічним процесом, а також за  керуючим впливом на
них.

Залежно від керуючого впливу на об’єкт АСК поділяються на
стабілізувальні, програмні і слідкувальні.

Стабілізувальна автоматична система підтримує керований пара)
метр постійним. Наприклад, підтримування на заданому значенні темпе)
ратури в кімнаті, рівня рідини в резервуарі та інших фізичних параметрів. 

Програмна автоматична система змінює керований параметр
відповідно до раніше заданої послідовності змін у часі. Наприклад, зміна
температури і вологості повітря в приміщенні відповідно до заданих ре)
жимів. Програма може задаватись годинниковим механізмом, комп’ютерною
програмою, термометром, іншими засобами. 

Слідкувальна автоматична система змінює керований параметр
залежно від значення системи. Така система має здатність стежити за
змінами, які відбуваються в якому)небудь процесі. Наприклад, зміна
кількості різальних інструментів, діаметра оброблювальної деталі, її
довжини тощо.

За принципом дії автоматичні системи керування поділяються на си)
стеми з розімкнутим і замкнутим колами впливу (мал. 30).
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Мал. 30. Схеми автоматичної системи керування: а – з розімкнутим колом впливу; 
б – із замкнутим колом впливу

Автоматичною системою із розімкнутим колом впливу називають
таку, в якій вхідними є тільки зовнішні дії керуючого пристрою. Ці дії
визначені раніше і не залежать від дійсного стану керуючого об’єкта або
процесу. Таку систему використовують лише для керування простими
процесами, які відбуваються в одних і тих самих умовах і у визначеному
порядку.

Автоматичною системою із замкнутим колом впливу називають
таку, в якій вхідними для керуючого пристрою є як зовнішні, так і
внутрішні (контролюючі) дії. Приклад замкнутої системи – автоматична
система регулювання. У ній керуючі дії виробляються внаслідок
порівняння дійсного значення керуючої величини з наперед заданою.
Пристрій, що виконує функцію регулювання, називають автоматичB
ним регулятором.

_ _
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промисловості не тільки для керування машинами, верстатами, лініями
та іншими технологічними об’єктами, а й для контролю якості обробки
деталей, їх сортування тощо.

Прикладом розімкнутого кола впливу є автоматичні лінії. Це су)
купність машин)автоматів, які в певній послідовності, автоматично, без
участі людини виконують технологічні операції. Кожний верстат, вико)
навши певну технологічну операцію, передає деталі іншому верстату за
допомогою автоматичного пристрою. Керування автоматичною лінією,
а також контроль усіх технологічних операцій здійснюється з пульта
керування або ро′ботом відповідно до заданої програми. Проте будь)яка
неполадка вимагатиме припинення технологічного процесу і втручання
людини. Наприклад: при поломці інструмента виникає необхідність його
заміни майстром)оператором. Тобто у цьому випадку розмикається коло
технологічного процесу. Для автоматичної заміни інструмента або
усунення інших неполадок чи налагодження технологічних процесів
сконструйовано автомати, у яких зазначені проблеми вирішуються авто)
матичними пристроями. Вони без втручання людини можуть замінити
інструмент, що вийшов з ладу, на інший, переналагодити автоматичне
виконання певного технологічного процесу тощо. Тобто сприймаючий
блок зафіксує певну неполадку, прийме автоматично рішення, подасть
відповідну команду на керуючий блок, який виконає певне рішення щодо
усунення неполадок. Такі автомати називаються автоматами з числовим
програмним керуванням.

Більш досконалими автоматами, які забезпечують ритмічність, висо)
кий темп випуску продукції, універсальність та можливість швидкого
переналагодження для виконання інших технологічних операцій, є
гнучкі виробничі системи. Про їх конструктивні особливості та принцип
роботи ви дізнаєтеся зі сторінок  наступного параграфа підручника.

автоматизація, автоматика, автоматична система керування,
керуючий вплив, автоматична лінія

Стабілізувальна система – та, що забезпечує незмінність певних про)
цесів.
Слідкувальна система – та, що стежить за протіканням певної техноло)
гічної операції.
Програмний – виконаний за заданою програмою.

1. Яке основне завдання автоматики?
2. Що спільного  та в чому відмінність між різними видами автоматич)

них систем керування?
3. До якої системи керування належать автоматичні лінії? У чому особ)

ливість їхньої роботи?

48

_ _



§ 8. Застосування робототехніки. 
Гнучкі виробничі системи

1. Пригадайте, що називається автоматизацією виробництва.
2. З яких основних частин складається будь)яка технологічна машина?
3. Як розпізнати ро′бота серед інших машин)автоматів?

Новітнім ступенем автоматизації виробничих процесів стала поява
промислових р‚ботів, які замінили людину на операціях завантаження і
розвантаження, транспортування заготовок і деталей між верстатами,
заміни інструментів на верстатах, контролю оброблених деталей та їх
складування. На основі цього почалося створення гнучких виробничих
систем, особливість яких полягає в тому, що вони можуть автоматично
переналагоджувати всі об’єднані між собою засоби при переході від ви)
пуску одного виробу до іншого.

Гнучка виробнича система (ГВС) – комплекс технологічного і допоміж)
ного устаткування, пов’язаного єдиною системою автоматичного керу)
вання на основі електронної обчислювальної машини (комп’ютера) для
виконання різних технологічних операцій при обробці групи або груп
деталей.  
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Мал. 31. Схема автоматичної лінії із застосуванням ро′бота: 
1 – ро′бот+маніпулятор; 2 – транспортер; 3 – заготовки; 

4 – технологічна машина початкової обробки деталі; 5 – попередньо 
оброблена деталь; 6 – технологічна машина кінцевої обробки деталі; 

7 – транспортер для переміщення оброблених деталей

_ _
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цтва. Такий комплекс включає в себе верстати із числовим програмним
керуванням.

Налагоджування верстата і зміна програми дії р‚бота дають змогу пе)
реходити від виконання однієї технологічної операції до іншої.

Наприклад, на лінії з автоматизованими верстатами (мал. 31) ро′бот 1
своєю «рукою»)маніпулятором бере заготовку з транспортера 2 і встанов)
лює її на технологічній машині початкової обробки деталі 4, потім пере)
носить на технологічну машину кінцевої обробки 6, а оброблені деталі
переносить на транспортер 7. Програма задається пультом. В інших випад)
ках навколо ро′бота встановлюють різні верстати (свердлильний, токарний,
стругальний, фрезерний, штампувальний та ін.), за допомогою яких
здійснюється обробка заготовки. Ро′бот передає заготовку з одного верстата
на інший доти, доки не будуть виконані всі операції.

Інженерами)конструкторами, винахідниками ведуться розробки нових
ро′ботів, які могли б працювати в космосі, в розрідженому просторі, в
умовах високих температур та радіації, в інших небезпечних для життя і
здоров’я людини умовах. Це дає можливість підняти рівень безпеки в
умовах з підвищеним ризиком. 

Автоматизація та комп’ютеризація технологічних процесів дають змогу
виготовити більше якісної продукції з мінімальними затратами фізичної
праці людини в умовах безпечної праці. Тому завданням будь)якого під)
приємства є його автоматизація та запровадження нових технологій ви)
робництва.

гнучка виробнича система, автоматизація виробничих процесів

1. Що спільного та в чому відмінність між ро′ботами різних видів?
2. Які особливості роботи гнучких виробничих систем?

§ 9. Класифікація автоматичних пристроїв

1. Яка роль автоматизації в  сучасному виробництві?
2. У чому відмінність та що спільного між повною та частковою автома)

тизацією?
3. Яке основне завдання будь)якого підприємства?

Якість виробничих процесів, економічна успішність підприємства,
підвищення його продуктивності можуть бути досягнені завдяки високому
ступеню автоматизації – застосуванням верстатів)автоматів, автоматичних
ліній, гнучких виробничих систем, робототехніки.

ВерстатиBавтомати – це універсальні верстати з програмним керу)
ванням. Вони відрізняються від звичайних верстатів тим, що функції
керування ними покладаються на електронну машину (комп’ютер) або
інший керуючий пристрій, який без втручання людини за спеціально
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розробленою програмою керує всіма технологічними операціями. Кілька
верстатів)автоматів об’єднують в автоматичну лінію.

Вона складається з кількох верстатів)автоматів, з’єднаних між собою
транспортувальними пристроями і єдиним керуванням, щоб автоматич)
но, заздалегідь визначеною послідовністю, виготовляти певну продукцію.

Створюють автоматичні лінії з верстатів, спеціально виготовлених для
даної лінії, або з верстатів загального призначення. Транспортна система
автоматичної лінії складається з пристроїв для переміщення деталей від
верстата до верстата, завантажувальних, поворотних і пристроїв для
орієнтації, встановлення та закріплення оброблюваних деталей, засобів
видалення відходів, утворених унаслідок обробки заготовок.

За характером обробки розрізняють лінії з послідовною, паралельною і
паралельноBпослідовною обробкою. Найпоширенішими є лінії з послідов)
ною обробкою, коли кожна заготовка обробляється послідовно на всіх
верстатах лінії.

В автоматичних лініях оброблювані заготовки з однієї робочої позиції
на іншу переміщують за допомогою транспортерів, маніпуляторів, а також
лотків у трубі.

За способом передачі оброблюваних деталей від верстата до верстата
розрізняють автоматичні лінії з наскрізним транспортуванням і лінії з
роторним (круговим) транспортуванням.

При наскрізному транспортуванні заготовки можуть проходити без)
посередньо через робочі зони верстатів або збоку від них. В останньому
випадку шлях переміщення заготовки складається з поздовжнього пере)
міщення від одного верстата до іншого і поперечного переміщення з
транспортера до робочої зони і назад.

Найпоширенішими серед автоматичних ліній з наскрізним транспор)
туванням оброблюваних деталей є лінії з агрегатних верстатів. На такій
лінії оброблювані деталі, послідовно проходячи через усі позиції обробки,
не знімаються з транспортера, а на кожній робочій позиції фіксуються і
затискаються в стаціонарних пристроях для подальшої обробки.

Автоматичні роторні лінії відрізняються від інших тим, що в них проце)
си обробки і транспортування суміщені за часом. Роторна лінія склада)
ється із спеціальних роторних верстатів, пов’язаних між собою круговим
транспортером і єдиним приводом.

Створюють роторні лінії за принципом безперервної дії. У робочих ро)
торах лінії заготовки обробляються одночасно. Деталь, оброблена рото)
ром одного верстата, автоматично транспортним ротором передається на
наступний верстат. Крім операцій механічної обробки, на роторних лініях
виконують термічну обробку, фарбування, складання, пакування тощо.
Необхідний обертальний рух надається від електродвигуна через систему
зубчастих передач інструментові, деталі, робочому і транспортному рото)
рам. Поступального руху інструмент або деталь набувають від відповідних
копірів або від гідросистеми.

При механічній обробці заготовок необхідно забезпечити певну
послідовність робочих і допоміжних рухів у верстатах, яку називають
програмою. Пристрої, що діють на приводні механізми виконавчих органів
верстата, виконують роль системи керування.

Ручне керування при обробці на верстатах передбачає виконання про)
грами самим оператором на основі певної інформації (креслення, техно)
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и логічна документація, поточна інформація про результати вимірювань і
спостережень, про роботу верстата та інструмента). Автоматичне керуван)
ня верстатом передбачає використання програмоносія. Для керування
верстатами)автоматами в такій ролі використовують регульовані упори,
кулачки, копіри, набірні пристрої тощо.

Числове програмне керування (ЧПК) є різновидом автоматичного керу)
вання і передбачає застосування програми, записаної у вигляді буквено)
цифрових кодів на програмоносії. Сукупність спеціалізованих пристроїв,
методів і засобів, необхідних для програмного керування верстатом,
називають системою числового програмного керування верстатом. За
заданою програмою на верстаті з ЧПК можна керувати регулюванням
напряму і швидкості переміщення робочих органів верстата, циклом ро)
боти верстата, зміною інструмента тощо.

Числове програмне керування спрощує і прискорює переналагодження
верстата на виконання нової операції або обробку іншої деталі, підвищує
продуктивність обробки в 3–6 разів порівняно з обробкою на верстатах
без автоматичного керування. Характерною особливістю верстатів з ЧПК
є можливість комплексної обробки деталей на одному верстаті (точіння,
свердління, фрезерування тощо) з автоматичною зміною різальних
інструментів.

За технологічними можливостями системи ЧПК верстатами поділяють
на позиційні, контурні, комбіновані і самопристосовуючі.

Позиційне ЧПК забезпечує автоматичне встановлення робочого орга)
на верстата в позицію, задану програмою керування верстатом. Робочий
орган у процесі обробки не переміщується. Таке керування в основному
використовується в свердлильних і розточувальних верстатах під час
обробки плоских і корпусних деталей з більшими отворами.

Контурне ЧПК забезпечує автоматичне переміщення робочого органа
верстата за траєкторією, заданою програмою керування. ЧПК для кон)
турної обробки дає змогу безперервно керувати швидкостями робочих
рухів інструмента відносно оброблюваної деталі і фіксує його задане по)
ложення в кожний момент часу відповідно до профілю деталі, тобто
відбувається автоматичний обхід різального інструмента вздовж заданого
контуру деталі. Контурне ЧПК призначене для обробки деталей склад)
ної форми з криволінійними поверхнями. Для обробки плоских деталей
застосовують двокоординатну контурну систему, об’ємних – трикоорди)
натну.

Комбіноване ЧПК є поєднанням функцій контурного і позиційного
ЧПК верстатом.

Самопристосовуюче ЧПК верстатом забезпечує автоматичне присто)
сування режиму роботи верстата до певних змін обробки.

Для обробки складних заготовок застосовують багатоопераційні (ба)
гатоцільові) верстати з ЧПК, які називають оброблювальними центрами.
Вони забезпечують виконання значної номенклатури технологічних
операцій без зміни положення оброблюваної деталі з автоматичною
зміною інструмента в робочій позиції. Різальний інструмент розміщуєть)
ся в револьверних головках або в спеціальних інструментальних магази)
нах великої місткості (до 138 інструментів), що дає змогу відповідно до
технологічного процесу автоматично встановлювати в шпинделі верстата
будь)який інструмент для обробки відповідної поверхні  деталі (мал. 32).
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верстатиBавтомати, автоматична лінія, наскрізне транспорB
тування, роторне транспортування, числове програмне керуB
вання, позиційне, контурне числове програмне керування,
комбіноване, самопристосовуюче числове програмне керування

Універсальний верстат – придатний для виконання багатьох техно)
логічних операцій.
Позиційний – обумовлений місцем у певному процесі.
Контурний – який має вигляд контуру.
Контур – лінія, що окреслює обрис.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

Ознайомлення з автоматичними пристроями

Обладнання: верстати шкільної навчальної майстерні.

Послідовність  виконання роботи:
1. Ознайомтеся з конструктивними особливостями автоматичних

пристроїв, якими оснащена шкільна майстерня.
2. З’ясуйте принцип дії ручної та автоматичної подач різального

інструмента токарно)гвинторізного верстата ТВ)6 або його модифікацій.
3. Накресліть кінематичну схему пристрою автоматичної подачі

різального інструмента ТВ)6 або його модифікацій.

1. Який верстат називається універсальним? 
2. Що спільного і в чому відмінність між верстатами з послідовною,

паралельною та послідовно)паралельною обробкою деталей?
3. Які особливості принципу дії автоматів з числовим програмним керу)

ванням?
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Мал. 32. Верстати з ЧПК: а – горизонтальний свердлильно+фрезерно+розточувальний
з інструментальним магазином (оброблювальним центром); 

б – багатофункціональний верстат з автоматичною зміною інструмента 
і оброблюваних деталей
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и § 10. Технологія слюсарно�складальних робіт. 
Сутність операцій розпилювання 
та пригонки отворів, пазів, пройм

1. Які слюсарно)складальні операції вам відомі?
2. Як можна поліпшити якість поверхні деталі?
3. Пригадайте, що називають шорсткістю поверхні.
4. Які інструменти використовують для зменшення шорсткості повер)
хонь?
5. Як впливає шорсткість робочих вузлів на надійність роботи машин?

Для виробів важливе значення мають як їх технологічні та експлуата)
ційні якості, так і зовнішній вигляд поверхонь, який здебільшого зале)
жить від їхньої шорсткості. Чим краще оброблена і меншу шорсткість має
поверхня деталі, тим менше вона зношується, довше служить і має кращий
вигляд. Таким чином, шорсткість впливає на термін придатності деталей та
їхню довговічність. Щоб поліпшити шорсткість поверхні та експлуатаційні
властивості деталей, застосовують різні види остаточної обробки, що да)
ють можливість змінити стан поверхні деталі: зробити її гладенькою,
поліпшити якість з’єднання деталей  тощо. До таких методів належать
пригонка, припасування, розпилювання.

Пригонкою називають обробку однієї деталі за наявною іншою, щоб
їхні поверхні точно, без зазорів збігалися (див. мал. 36, г і 39, ґ), тобто
щоб отримати з’єднання потрібної якості. Пригонку застосовують при
ремонтних роботах або при виготовленні одиничних виробів, коли засто)
совувати механічні верстати чи верстати)автомати недоцільно.

Сутність процесу розпилювання зводиться до того, що за допомогою
прийомів обробки заготовок напилками різного профілю одержують різні
форми отворів, пазів (мал. 33).
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Мал. 33. Розпилювання: а – отворів; б – пазів; в – пройм

Вибір напилка для розпилювання визначається формою і розміром
отвору. При малих розмірах отвору застосовують надфілі.

Отримані пази та отвори різної форми і різного призначення, в які
припасовано вкладиш, називаються проймами. 

Виїмка, заглиблення в якій)небудь деталі, куди вставляється відпо)
відний за розміром виступ іншої деталі, називається пазом (мал. 34).

Будь)яка підготовка до розпилювання розпочинається з розмічання,
кернування розмічальних рисок, свердління отворів та вирубування
перетинок між отворами.

Потім частину металу, яка підлягає видаленню, вирубують зубилом
або крейцмейселем. Якщо товщина заготовки мала або розміри отвору
великі – його вирізають ножівкою для металу. Для цього в кутах сверд)

_ _



лять отвори, вміщують у них ножівко)
ве полотно і вирізують метал, зали)
шивши при цьому припуск на обробку.

Отвори середніх розмірів свердлять
уздовж ліній розмітки свердлами
діаметром 3–5 мм. Перетинки між
отворами вирубують крейцмейселем з
обох сторін.

Щоб під час рубання не деформува)
лася заготовка, удари по різальному
інструменту не повинні бути надто
сильними.

Як приклад розглянемо технологію
виготовлення квадратного отвору в за)
готовці для воротка (мал. 35). Насам)
перед необхідно виконати розмічання
квадрата для головки мітчика, далі –
висвердлюють отвір свердлом, діаметр
якого на 1 мм менший від сторони
квадрата. Після цього приступають до
почергового розпилювання напилком
(надфілем) з квадратним профілем
кожного з чотирьох кутів. При цьому
необхідно залишати припуск 0,5–
0,7 мм. Завершують виготовлення
отвору попарно паралельним розпилю)
ванням сторін квадрата до необхідного
розміру. При кінцевому розпилюванні
квадрат хвостовика мітчика повинен
вільно, але щільно входити у визначе)
ний для нього отвір.

Розпилювання отворів по вкладишу
багато в чому схоже з розпилюванням
за розміткою. Відмінність тільки в тому, що перевіряють пройму вклади)
шем на просвіт (мал. 36).
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Мал. 34. Вкладиш у проймі

Мал. 35. Розпилювання отвору 
за розміткою: а – розмічання; 

б – висвердлювання; 
в – розпилювання

Мал. 36. Розпилювання отвору по вкладишу: а – розмічання; 
б – висвердлювання; в – порядок розпилювання; 
г – контроль розпилюваних деталей вкладишем

Розпилювання, наприклад, тригранного отвору в заготовці виконують
в такій послідовності:

1. Розмічання контуру розпилюваного отвору.

_ _
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и 2. Кернування центра отвору.
3. Свердління отвору.
4. Надпилювання кутів.
5. Розпилювання сторін, не доходячи 0,5–0,7 мм до розмічальної риски.
6. Розпилювання  (почергове) сторін 1, 2 та 3 до лінії розмітки.
7. Остаточне розпилювання всіх сторін та контроль якості виготовлення

отвору вкладишем.
Під час пригонки треба стежити за тим, щоб вкладиш входив у пройму

вільно, без перекосу. Особливу увагу необхідно звернути на обробку гострих
кутів, задирок і ребер, які можуть вплинути на прилягання поверхонь.
Тому їх треба обережно знімати, підправляти і згладжувати напилками з
насічкою № 2 і № 3 (личкувальними).

Поряд з цим заготовки деталей з отворами потрібної форми отримують
також методом штампування. Однак остаточно їх обробляють теж розпи)
люванням напилками за розмірами, вказаними на кресленнях. Щоб не
пошкодити стінок отвору боковими гранями напилка, його переріз повинен
бути меншим, ніж отвір.

пригонка, припасування, розпилювання, пройма, вкладиш, паз

Вкладиш – вкладна деталь у машині, механізмі.
Розпилювання – зняття напилком шару матеріалу або розрізання його
на частини.
Немеханічний – не заснований на механізації.

1. Що спільного та в чому відмінність  між технологією пригонки та
розпилювання?

2. Для чого виконують пригонку? 
3. З якою метою проводять розпилювання?
4. Що може призвести до  браку виробів при виконанні пригонки або

розпилювання?

§ 11. Технологія припасування контурів

1. Чому в місцях з’єднання деталей іноді виникають просвіти та пере)
коси?

2. Які інструменти використовують для ручного розпилювання і підгон)
ки отворів? 

3. Від чого залежить точність розпилювання?
4. Яких правил безпеки необхідно дотримуватися при розпилюванні і

підгонці отворів та пройм?

Якщо в процесі виготовлення виробу допускають відхилення від розмі)
рів та форм поверхонь деталей, то їх з’єднання виходять неякісними. У та)
кому разі може виникнути необхідність у припасуванні деталей виробу.
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