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1. Вступ 
 

Навчальна практика на виробничому підприємстві проводиться для 
студентів спеціальності 7.092203 на другому курсі навчання. Тривалість 
практики складає 4 тижні. Специфікою нашого регіону є наявність крупних 
металургійних і машинобудівних підприємств, у наслідок чого виникла 
велика потреба у випускниках спеціальності 7.092203. Практика  
проводиться на машинобудівних і металургійних підприємствах міста та 
області за узгодженням із їхніми керівниками, а також у вигляді лекційних і 
самостійних занять у навчальних комбінатах підприємств і в умовах ка-
федри електропривода. 
 

2. Мета практики 
 

Метою навчальної практики на виробничому підприємстві є ознайо-
млення студентів із основами технологічного процесу в машинобудуванні 
і металургії, а також з технологічним і електрообладнанням використову-
ваним на підприємствах даних галузей. 

 
3. Програма практики 

 
3.1.  Вивчення загальних положень з техніки безпеки. 
3.2.  Відвідування підприємств машинобудівного і металургійного циклу 

виробництва. 
3.3.  Вивчити доменне виробництво і застосовуване в ньому технологі-

чне й електроустаткування. 
3.4.  Вивчити сталеплавильне виробництво, технологічне і електро-

устаткування, що в ньому застосовується. 
3.5.  Вивчити прокатне виробництво, технологічне і електроустатку-

вання, що в ньому застосовується. 
3.6.  Вивчити технологію машинобудування. 
3.7.  Вивчити класифікацію, компонування та електрообладнання ме-

талорізальних верстатів. 
3.8.  Вивчити загальні та технічні характеристики промислових роботів. 
3.9.  Скласти звіт. 

 
4. Металургійне виробництво та електроустаткування 

підприємств металургії 
 

 Чорна металургія є однією з важливих галузей промисловості. Висо-
ка механічна міцність чорних металів, легкість їхньої обробки і великі за-
паси залізної руди, обумовили широке використання сталі і чавуну як ос-
новних вихідних матеріалів у машинобудуванні, верстатобудуванні, елек-
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тропромисловості, суднобудуванні і інших галузях промисловості. Широко 
застосовують профільну сталь, що одержують прокаткою: залізничні рей-
ки, труби для нафтової промисловості, тонкий холоднокатаний лист, бал-
ки і сортовий метал для сталевих конструкцій. Із дроту роблять арматуру 
для залізобетону та інших виробів. Сталеві дроти застосовують у елект-
ротехніці для передачі сильних і слабких струмів. 
 У наш час основним типом привода металургійних механізмів є еле-
ктропривод, що обумовлено загальновизнаними його перевагами. 
 На металургійних заводах поряд з електричною енергією широко 
застосовують внутрішні джерела енергії – коксовий і доменний гази. 
 У прокатному виробництві електричний привод був уперше застосо-
ваний у 1898 році і швидко витиснув усі інші типи приводів. Перехід до 
індивідуального приводу кліток істотно спростив кінематику і обслугову-
вання станів. 
 Механізовані і електрифіковані агрегати дають можливість автома-
тизувати керування комплексом механізмів у межах агрегату або цеху за 
заздалегідь заданою програмою. 
 Варто згадати про такі значні і самостійні галузі електротехніки, як 
електроліз металів, електрозварювання, які знаходять широке застосу-
вання в чорній металургії. 
 

4.1. Умови роботи й основні вимоги, запропоновані до 
електроустаткування 

 
 На підприємствах чорної металургії встановлене різне електроуста-
ткування: електродвигуни потужністю від декількох Вт до 14 МВт; найпро-
стіші ручні пускачі і складні системи автоматичного керування. 
 Надійність і безпека роботи – першорядна вимога до електроустат-
кування. Умови експлуатації електроустаткування винятково важкі: значні 
перевантаження, велика частота вмикань, підвищена температура, воло-
гість, запиленість. Тому необхідно збільшувати механічну і електричну 
тривкість електроустаткування. Час обслуговування повинен бути мініма-
льним, тому друга вимога – легкість доступу. Третя вимога – забезпечен-
ня мінімального часу керування. 
 

4.2. Доменне виробництво 
 

4.2.1. Технологічні процеси і механізми доменного виробництва 
 
 Сирі матеріали доставляються в доменний цех. Вагони подаються 
на розвантажувальну естакаду, де рудні матеріали вивантажуються в 
траншеї, перевантажуються на рудничне подвір'я і укладаються в штабелі 
для вирівнювання складу шихти. Із рудного подвір'я усереднена шихта 



5 

спеціальними перевантажувачами подається в саморозвантажувальний 
електровагон, що розподіляє шихту по бункерах. Бункера обладнані за-
творами-живильниками барабанного типу. Привод обертання барабану 
затвора встановлюється на вагоні-терезах. На кожну пекту передбачено 
два великі коксових бункери, розташованих над скіповою ямою. Із кишень 
вагона-терезів по направляючих жолобах рудні матеріали вивантажують-
ся в скіп. При відкриванні затвора коксової вагової лійки кокс вивантажу-
ється в скіп. На колошнику скіп перекидається, і матеріал висипається в 
лійку обертового розподільника, дном якого є малий конус. Рівень шихти 
в доменній печі вимірюється за допомогою щупів зондів. Рідкий чавун 
випускається через чавунну клітину, і зливається в ківш. Передільний 
чавун у рідкому вигляді направляється в сталеплавильний цех. Ливарний 
чавун розливають у болванки й у твердому вигляді відвантажують спожи-
вачам. 
 

4.2.2. Розміщення електроустаткування системи завантаження 
 
 Електроустаткування системи завантаження розміщено в основно-
му на підстанції доменного цеху, у машинному помешканні, на майданчи-
ку керування. На підстанції доменного цеху встановлено: перетворювач, 
що складається з приводного високовольтного синхронного двигуна, збу-
дника і двох генераторів, тролей вагонів-терезів і електровагонів; транс-
форматори. 
 У машинному помешканні розташовані: лебідки головного підійма-
ча, конуси, зонди, зрівняльні клапани і панелі керування. 
 На майданчику керування в скіповій ямі встановлені апарати опера-
тивного керування. 
 Апаратура керування вагоном-терезами розташована безпосеред-
ньо на вагонах-терезах. 
 

4.2.3. Теми для індивідуальної роботи 
 

1. Призначення та принцип дії лебідки головного підіймача. 
2. Електроустаткування лебідки головного підіймача. 
3. Призначення та принцип дії лебідки конусів. 
4. Електроустаткування лебідки конусів. 
5. Призначення та принцип дії газоочистки. 
6. Електроустаткування газоочистки. 

 
4.3. Сталеплавильне виробництво 
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 Велику частину чавуну – біля 90% усієї виплавки доменних печей – 
переробляють у сталь, а потім у прокат. Інший чавун безпосередньо ви-
користовують у якості лиття, переважно в машинобудуванні. 
 У сучасній металургії сталь одержують такими способами: 

1) плавкою у мартенівських печах, що опалюються у більшості випа-
дків газом – мартенівський процес; 

2) продуванням рідкого чавуну повітрям у конверторах – бесемерів-
ський і томасівський процеси; 

3) плавкою в електричних печах. 
 Найбільше поширення одержав мартенівський процес. Плавку в 
електропечах застосовують при виробництві спеціальних і високоякісних 
сталей і феросплавів. 
 

4.3.1. Устрій і робота мартенівського цеху 
 
 Звичайно для обігріву мартенівських печей застосовують суміш до-
менного і коксового газів. Продукти згоряння, що надходять після регене-
раторів у димохід, мають значну температуру, і їх тепло використовується 
в казанах-утилізаторах. 
 До складу мартенівського цеху входять такі основні відділення: мік-
серне, шихтове подвір'я, грубний проліт, розливочний проліт і відділення 
ізложниць. Грубний і розливочний прольоти розміщені в головному зага-
льному будинку, інші відділення – у самостійних будинках, розташованих 
паралельно основному. 
 Матеріали, що зберігаються в шихтовому подвір'ї, подаються до 
печей у мульдах. Навантаження матеріалів у мульди проводиться за до-
помогою магнітних і грейферних кранів. Состави з вантаженими мульда-
ми паровоз подає в грубний проліт, де вони встановлюються паралельно 
фронту печей проти завантажувальних вікон. Матеріали з мульд заван-
тажуються в пекти завалочною машиною. Рідкий чавун заливають за до-
помогою заливних кранів. 
 Для обігріву печей по газопроводах подають доменний і коксовий 
гази. Повітря надходить по індивідуальному вентилятору. Продукти горін-
ня, пройшовши через казан-утилізатор, викидаються в атмосферу через 
димар. Ківш із плавкою подається розливочним краном до ізложниць. 
 Після розливання сталі ізложниці направляються у відділення ізло-
жниць, де проводиться операція роздягання злитків за допомогою спеціа-
льних кранів. 
 Зняті ізложниці повертаються після відповідного підготування в роз-
ливочний проліт, а склад із затверділими, але ще гарячими злитками, 
направляється в прокатний цех до нагрівальних криниць обжимного ста-
ну. 
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4.3.2. Електроустаткування сталеплавильних цехів із конвертерами 
 

4.3.2.1. Загальна характеристика устаткування цеху 
 

 Основним агрегатом такого цеху є конвертор. У середній частині 
кожуха конвертора укріплена масивна сталева опорна каблучка з двома 
цапфами, розташованими по діаметру. Цапфи встановлені в підшипниках 
на опорних колонах. Одна з цапф виконується полою для подачі стисну-
того повітря в днище ковша при продуванні. На другу цапфу одягнене 
шестеренне колесо механізму нахилу. Нахил необхідний для заливання 
чавуну, узяття проб, зливу шлаку і сталі. 
 Подача стиснутого повітря або дуття проводиться повітродувними 
машинами з електричним приводом, встановленим у окремому помеш-
канні. Усі основні відділення цеху, крім конверторного (міксерне, розливо-
чне, роздягання злитків і шихтового подвір'я), улаштовані й обладнані так 
само, як відповідні відділення мартенівського цеху. 
 

4.3.2.2. Теми для індивідуальної роботи 
 

1. Призначення та принцип дії повороту конвертера. 
2. Електропривод повороту конвертера. 
3. Призначення та принцип дії повітродувок. 
4. Електропривод повітродувок. 

 
4.4. Прокатне виробництво 

 
 На металургійному виробництві роблять прокат визначеного сорта-
менту. У різноманітних галузях промисловості застосовують такий прокат: 

 листовий; 
 швелер, балки, кутова і кругла сталь, дріт (катанка) та ін.; 
 рейки і сортова сталь; 
 труби різноманітних діаметрів. 

 Для одержання сортового металу (кутків, швелерів, рейок і труб) 
використовують заготівлі квадратного перетину, названі блюмами. Для 
одержання листової сталі використовують заготівлі плоского прямокутно-
го перетину, названі слябами. 
 Розрізняють такі види станів: обжимні стани, заготовчі стани, круп-
носортові стани, середньосортові стани, дрібносортові стани, дротяно-
прокатні стани, листопрокатні стани, жестепрокатні стани, рельсобалочні 
стани, трубопрокатні стани. 
 Основним призначенням усякого прокатного стана є пластична де-
формація металу між обертовими валеннями. Устаткування прокатного 
стана, що використовується безпосередньо для деформації металу, на-
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зивається основним устаткуванням. До нього відносяться клітки з прокат-
ними валками, приводний двигун валків і передатні устрої – редуктори і 
шестерні-клітки. 
 До допоміжного устаткування відносяться всі механізми, необхідні 
для здійснення технологічного процесу прокатки: установки розчину між 
валеннями (нажимні гвинти), транспортування металу (рольганги, шлепе-
ри, конвеєри й ін.), різання (ножиці, пилки), правки та ін. 
 

4.4.1. Теми для індивідуальної роботи 
 

1. Призначення та принцип дії реверсивних станів гарячої прокатки. 
2. Електропривод реверсивних станів гарячої прокатки. 
3. Призначення та принцип дії нереверсивних не регульованих про-

катних станів. 
4. Електропривод нереверсивних нерегульованих прокатних станів. 
5. Призначення та принцип дії нереверсивних регульованих прокат-

них станів. 
6. Електропривод нереверсивних регульованих прокатних станів. 
7. Призначення та принцип дії безупинних заготівельних станів. 
8. Електропривод безупинних заготівельних станів. 
9. Призначення та принцип дії безупинних заготівельних станів. 

10. Електропривод безупинних сортових станів. 
11. Призначення та принцип дії безупинних тонколистових станів хо-

лодного прокатування. 
12. Електропривод безупинних тонколистових станів холодного про-

катування. 
 

4.4.2. Класифікація допоміжних механізмів 
 

 Усі операції, що не відносяться безпосередньо до деформації мета-
лу у валеннях, називаються допоміжними, а механізми, що виконують ці 
операції, – допоміжними механізмами прокатних станів. 
 Через велику розмаїтість доцільно класифікувати механізми за ха-
рактерними ознаками. Запропоновано всі механізми розбити на сім кла-
сів, у межах кожного класу є декілька груп машин: 

для різання: 
ножиці [а) із рівнобіжним резом, б) із похилими ножами, в) диско-

ві пилки]; 
ламачі; обрізні верстати; 
різні; 

правильні: 
роликові [а) сортоправильні, б) листоправильні]; 
ротаційні; 
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розтяжні преси; 
для змотування і згину: 

моталки [а) сортові, б) листові, в) натяжні]; 
уловлювачі;  
розмотувачі; 
перемотувачі; 
дублери; 
роздиральні машини; 
спеціальні згинальні машини; 

відділочні: 
машини для: ремонту, зачищення, заготівлі, збивання окалини, 

видалення грата, зачищення країв, відпалу і т.д.; 
транспортні: 

машини для: осьового переміщення, поперечного переміщення, 
горизонтального повороту і т.д.; 

установочні: 
механізми для установки: верхнього валення, середнього вален-

ня, проводок і т.д.; 
різні. 

 
4.4.3. Теми для індивідуальної роботи 

 
1. Призначення та принцип дії стаціонарних ножиць. 
2. Електропривод стаціонарних ножиць. 
3. Призначення та принцип дії летючих ножиць. 
4. Електропривод летючих ножиць. 
5. Призначення та принцип дії дискових пил. 
6. Електропривод дискових пил. 
7. Призначення та принцип дії летючих пил. 
8. Електропривод летючих пил. 
9. Призначення та принцип дії рольгангів. 

10. Електропривод рольгангів. 
11. Призначення та принцип дії настановних механізмів. 
12. Електропривод настановних механізмів. 

 
5. Машинобудування, металорізальні верстати, 

 промислові роботи 
 
 Машинобудування є основою науково-технічного прогресу в різних 
галузях народного господарства. Безупинне удосконалення і розвиток 
машинобудування зв'язано з прогресом верстатобудування, оскільки ме-
талорізальні верстати разом із деякими іншими видами технологічних 
машин забезпечують виготовлення будь-яких видів устаткування.  
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 Особливий розвиток в останні десятиліття одержало числове про-
грамне керування верстатами. Мікропроцесорні пристрої керування пере-
творюють верстат у верстатний модуль, що поєднує гнучкість і універса-
льність із високим рівнем автоматизації. Перехід від використання набору 
верстатів до машинних систем у вигляді гнучких виробничих систем тех-
нологічного устаткування змінює весь характер машинобудівного вироб-
ництва.  
 Останні десятиліття характерні появою нового класу промислового 
устаткування – промислових роботів. У промислових роботів є властивос-
ті, які не мають інші машини: можливість імітації дій людини, завдяки ке-
рованим приводам кожного ступеня рухливості; можливість швидкого 
переналагодження; спроможність виконання широкого кола операцій; 
універсальність при комплексній автоматизації різного технологічного 
устаткування. 
  

5.1. Технологія машинобудування  
 
 Продуктом кінцевої стадії машинобудівного виробництва є виріб. 
Для свого виробництва машинобудівники одержують із металургійних 
заводів вихідні матеріали – сталі, сплави, заготівлі. Виробничим проце-
сом називається сукупність окремих процесів, виконуваних для одержан-
ня готових виробів.  
 У сучасній машинобудівній промисловості застосовуються нові ма-
теріали з дуже високими механічними властивостями. Обробка таких ма-
теріалів металевими інструментами майже неможлива. Тому в машино-
будуванні впроваджуються нові методи обробки – електрофізичні.  
 

5.1.1. Анодно-механічна обробка 
 

 Процес знімання металу при анодно-механічній обробці відбуваєть-
ся внаслідок теплового і хімічного впливу на нього електричного струму. 
При цьому виді обробки заготівля й інструмент приєднуються до джерела 
постійного струму через регульований опір. У процесі обробки інструмент 
змочується робочою рідиною і переміщується по заготівлі. На поверхні 
заготівлі, що є анодом, утворюється плівка, електричний опір котрої знач-
но вище опору шару робочої рідини між плівкою і інструментом, тобто 
катодом. При дуже малому зазорі ланцюг постійного струму виявляється 
замкненим через виступні мікрочастинки поверхні, при цьому починається 
процес знімання металу.  
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5.1.1.1. Теми для індивідуальної роботи 
 

1. Принципова схема анодно-механічної обробки, суть процесу зні-
мання металу. 

2. Основні параметри процесу. 
3. Область використання даного виду обробки. 

5.1.2. Електроерозійна обробка 
 

 Метод електроерозійної обробки заснований на явищі електричної 
ерозії – спрямованої руйнації матеріалів, що проводять струм, у результа-
ті теплової дії імпульсних електричних розрядів між інструментом і оброб-
люваною деталлю. Генератори імпульсів для електроерозійної обробки 
можна поділити на дві групи: генератори, у яких процес генерування імпу-
льсів струму визначається розміром і станом міжелектродного простору і 
генератори, що виробляють імпульси з параметрами, що лише частково 
залежать від простору і стану міжелектродного простору.  
 

5.1.2.1. Теми для індивідуальної роботи 
 

1. Суть методу електроерозійної обробки.  
2. Принципова схема електроерозійної обробки, сфера застосування.  
3. Принципова схема електроімпульсної обробки, сфера застосуван-

ня.  
 

5.1.3. Електрохімічна обробка 
 

 Метод розмірної електрохімічної обробки полягає в спрямованому 
розчиненні металу під дією струму. Робочий інструмент вмикається до 
негативного, а оброблювана деталь – до позитивного полюсу джерела 
електричного струму. Електроліт подається під тиском у зазор між інстру-
ментом і деталлю. Під дією постійного струму відбувається електрохіміч-
не розчинення анода оброблюваної деталі.  
 

5.1.3.1. Теми для індивідуальної роботи 
  

1. Суть методу електрохімічної обробки.  
2. Схема електрохімічної обробки.  
3. Схема електроалмазної обробки.  
 

5.1.4. Електронно-променева обробка 
 

 Електронно-променева обробка матеріалів заснована на спромож-
ності електронного пучка перетворювати свою кінетичну енергію в тепло-
ву. Цим методом роблять зварювання й обробку тонких отворів і пазів.  
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5.1.4.1. Теми для індивідуальної роботи 

 
1. Суть методу електронно-променевої обробки.  
2. Схема установки для електронно-променевої обробки. 
3. Обробка деталі електронним променем. 
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5.2. Металорізальні верстати 
 

 Металорізальний верстат – машина для розмірної обробки заготі-
вель. Верстат поділяється на декілька найважливіших частин (вузлів): 
головний привод, привод подачі, привод позиціонування, несуча система, 
маніпулюючі пристрої, контрольні і вимірювальні пристрої, пристрій керу-
вання. 
 

5.2.1. Класифікація верстатів 
 

 У залежності від цільового призначення верстати поділяють на такі 
основні групи: токарські, свердлильні і розточувальні, фрезерні, шліфува-
льні. 
 Багатоопераційні верстати (обробні центри) – це верстати, на яких 
виконуються різні операції в результаті автоматичної зміни різальних ін-
струментів. 
 Універсальні верстати – призначені для виготовлення широкої но-
менклатури деталей. 
 Гнучкі виробничі модулі – автоматизований універсальний техноло-
гічний осередок, основа якого – верстат із набором маніпуляторів, конт-
рольних і вимірювальних пристроїв. 
 Спеціалізовані верстати – призначені для обробки заготівель вузь-
кої номенклатури. 
 Спеціальні верстати – використовуються для продуктивної обробки 
майже однакових деталей. 
 Автоматична лінія – набір верстатів-автоматів, розташованих послі-
довно у відповідності до технологічного процесу і зв'язаних загальним 
транспортом і керуванням. 
 

5.2.2. Токарські верстати 
 

 На верстатах токарної групи обробляють тіла обертання. Головним 
рухом, що визначає швидкість різання, є обертання шпинделя, що несе 
заготівлю. Рухом, що визначає розміри подовжніх і поперечних подач, є 
рух супорта, у якому закріплюються різці. 
 

5.2.2.1. Теми для індивідуальної роботи 
  

1. Електропривод головного руху токарного верстата.  
2. Привод подачі токарного верстата.  
3. Компонування токарно-гвинторізного верстата.  
4. Компонування токарного патронно-гвинтового верстата.  
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5.2.3. Фрезерні верстати 
 

 Фрезерні верстати призначені для обробки плоских і фасонних по-
верхонь за допомогою фрез – багатолезових інструментів із різальними 
кінцями. Головним рухом у фрезерних верстатах є обертання фрези, а 
рух подачі – відносне переміщення фрези і заготівлі. У залежності від 
компонування розрізняють консольні і безконсольні фрезерні верстати.  
 

5.2.3.1. Теми для індивідуальної роботи 
 

1. Основні типи фрез.  
2. Привод головного руху фрезерного верстата.  
3. Привод подачі фрезерного верстата.  
4. Компонування консольно-фрезерного верстата.  
5. Компонування безконсольного фрезерного верстата.  
6. Компонування повздовжно-фрезерного верстата.  

 
5.2.4. Багатоопераційні верстати 

 
 Багатоопераційні верстати з числовим програмним керуванням 
(ЧПК) використовують для обробки призматичних і корпусних деталей, що 
мають велику кількість гладких, східчастих і різьбових отворів, площин і 
складних контурів. 
 Автоматична обробка складної корпусної деталі в умовах дрібносе-
рійного виробництва вимагає оснащення багатоопераційних верстатів 
універсальною системою ЧПК, що забезпечує керуванням циклом, уста-
новку координат, контурну обробку, періодичну установку у вихідне поло-
ження, зміну режимів різання, автоматичну зміну інструментів, автомати-
чний поворот заготівлі і її заміну. 
 

5.2.4.1. Теми для індивідуальної роботи 
 

1. Призначення і компонування горизонтального багатоопераційного 
верстата.  

2. Призначення і компонування багатоопераційного верстата токар-
ного типу.  

3. Призначення і компонування агрегатного багатоопераційного  
верстата.  

4. Призначення і компонування фрезерно-свердлильного багато-
операційного верстата.  
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5.3. Промислові роботи 
 

 Промисловий робот (ПР) – автоматична машина, що включає  
захватний пристрій і пристрій керування, що перепрограмується і призна-
чена для виконання (у процесі виробництва) рухових і керуючих функцій 
при переміщенні предметів виробництва і технологічного забезпечення. 
ПР складається з виконавчого пристрою, пристрою керування і робочого 
органу.  
 

5.3.1. Загальна характеристика промислових роботів для  
обслуговування металорізальних верстатів 

 
 ПР за конструктивним виконанням підрозділяються на підвісні, 
установлювані на порталі; установлювані на підлозі цеху; установлювані 
безпосередньо на устаткуванні, що обслуговується.  
 Підвісні роботи, як правило, працюють: 

 у прямокутній системі координат, тобто мають два рухи – уздовж 
осі порталу й у напрямку перпендикулярному осі; 

 у циліндричній полярній системі координат, тобто мають три ос-
новних рухи – уздовж вертикальної осі порталу, поворот навколо 
осі і висування руки; 

 у циліндричній кутовій, тобто три основних рухи – уздовж осі пор-
талу і хитання кожної з ланок.  

Крім основних рухів, що визначають систему координат, підвісний 
робот може виконувати й рухи, що орієнтують: обертання кисті з загарб-
ним пристроєм навколо осі руки; поворот кисті навколо осі, перпендику-
лярно осі руки.  
 Роботи, що встановлюються на підлозі, як правило працюють у ци-
ліндричній системі координат, тобто мають три основних рухи – підйом 
руки, поворот руки і радіальне висування руки.  
 

5.3.1.1. Теми для індивідуальної роботи 
  

1. Загальна характеристика промислових роботів (ПР).  
2. Підвісні ПР.  
3. ПР, що встановлюються на підлозі.  
4. ПР, що вмонтовуються.  

 
5.3.2. Промислові роботи типу М40П 

  
Роботи виготовлюються в двох модифікаціях: М40.П.05.02 і 

М40.П.05.03. ПР із ЧПК М40.П.05.02 призначений для виконання операцій 
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завантаження-розвантаження металорізальних верстатів і іншого устат-
кування. ПР М40.П.05.03 має портальну конструкцію.  

5.3.2.1. Теми для індивідуальної роботи 
  

1. Привод каретки ПР типу М40П.  
2. Кінематична схема ПР типу М40П.  
3. Механізм привода хитання голівки.  
4. Технічна характеристика робота М40П.  
 
 

5.3.3. Промислові роботи типу М20Ц 
 

Роботи побудовані на агрегатній основі і призначені для виконання 
операцій завантаження-розвантаження металорізальних верстатів і іншо-
го устаткування, у тому числі з ЧПК.  

Роботи виготовлюються восьми модифікацій, які відрізняються ком-
поновкою устаткування, що обслуговується, характером виробництва, 
кількістю рук. Усі рухи виконавчих елементів роботів можуть здійснювати-
ся в будь-якій послідовності і незалежно один від одного.  

 
5.3.3.1. Теми для індивідуальної роботи 

 
1. Привод каретки ПР типу М20Ц.  
2. Кінематична схема ПР типу М20Ц.  
3. Технічна характеристика робота М20Ц.48.01. 
 
 

5.3.4. Мостові портальні електромеханічні агрегатно-модульні ПР 
  

Роботи призначені для автоматизації обслуговування металоріза-
льного устаткування, що входить у гнучкі виробничі модулі і РТК, а також 
для інших технологічних операцій.  

Модифікації ПР відрізняються кількістю рук (1, 2), ступенями рухли-
вості кисті (1, 2, 3), наявністю пристроїв автоматичної зміни захоплювачів, 
довжиною ходів переносних ступенів рухливості.  

 
5.3.4.1. Теми для індивідуальної роботи 

 
1. Технічна характеристика мостових портальних роботів.  
2. Кінематична схема мостового ПР.  
3. Кінематична схема портального ПР.  
4. Типи застосовуваних електроприводів.  



17 

5.3.5. Промисловий робот М10П.62.01 
 

ПР із ЧПК моделі М10П.62.01 призначений для автоматизації зава-
нтаження-вивантаження деталей і зміни інструмента на металорізальних 
верстатах із ЧПК. ПР встановлюється на верстат, створюючи з ним ком-
плекс, керований від автономної системи керування.  

 
5.3.5.1. Теми для індивідуальної роботи 

 
1. Технічна характеристика робота М10П.62.01.  
2. Кінематична схема робота М10П.62.01.  
3. Типи приводів за координатами.  

 
5.3.6. Промисловий робот М20П.40.01 

 
ПР із ЧПК М20П.40.01 призначений для автоматизації завантажен-

ня-вивантаження деталей і зміни інструмента на металорізальних верс-
татах з автоматичним циклом обробки деталі.  

Робот може обслуговувати один або два верстати, створюючи з ни-
ми комплекс, що може бути базою для створення гнучких виробничих 
модулів.  

ПР працює в циліндричній системі координат.  
 

5.3.6.1. Теми для індивідуальної роботи 
  

1. Технічна характеристика робота М20П.40.01.  
2. Кінематична схема і координати переміщення робота.  
3. Режими роботи робота М20П.40.01.  
 
 

6. Зміст звіту 
 

1. Назва і мета практики. 
2. Стислий опис технологічного процесу й устаткування, що викори-

стовується на підприємствах, де проводилися екскурсії. 
3. Опис технології виробництва, технологічного й електрообладнан-

ня відповідно до п.3.1... п.5.3. програми практики й індивідуальне 
завдання, видане керівником практики. 
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