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Вступ 

 

Відповідно до закону України «Про вищу освіту»  підготовка магістрів 

здійснюється  за ступеневою освітою згідно з тимчасовим стандартом вищої 

освіти та  освітньо-професійною програмою  (ОПП) для другого 

(магістерського) рівня. 

Магістр – це  освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі 

освітнього рівня бакалавра  чи спеціаліста здобула повну вищу освіту, 

спеціальні уміння та знання достатні для виконання професійних завдань та 

обовязків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної 

діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 

діяльності (Прикладна механіка), згідно з Державним класифікатором України  

“Класифікація видів економічної діяльності”  ДК 009-2010: 2145 – магістр з 

Прикладної механіки. 

Магістр  спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми 

«Технології машинобудування»  повинен поєднувати широку фундаментальну 

наукову та практичну підготовку, вміти на практиці застосовувати отримані 

наукові знання, проводити наукові дослідження на достатньому рівні, 

займатись педагогічною діяльністю та володіти передовими методами 

управління трудовими колективами. 

 Магістр отримає знання і розуміння з: 

• основ управління підприємством; 

• основ трудового законодавства та нормативно-правових актів з охорони 

праці в державі і галузі, системи управління охороною праці та нормативних 

документів з промислової  безпеки;  

• основних положень, методів конструкторсько-технологічної підготовки 

та менеджменту процесів виробництва машин, їх технологічне та 

інструментальне оснащення, вибору технологічного обладнання, проектування 

механоскладальних виробництв; 

• методів проектування та оптимізації інноваційних технологічних 

процесів, нових способів та методів обробки поверхонь, застосування 

CAD/CAM систем для проектування та документування проектних рішень; 

• використання прикладного програмного забезпечення (ПЗ) для створення 

конструкторсько-технологічних АІС, автоматизованих технологій 

проектування об'єктів виробництва, програмування процесів механічної 

обробки, інжинирінгу машин; 

• основ організації експлуатації машин, методики діагностування стану  та 

ремонту  машин; 

• методики роботи з нормативно-правовими актами з питань 

інтелектуальної власності, патентної документації, оформлення "ноу-хау" і 

матеріалів заявки на об'єкт промислової власності (винахід, корисна модель, 

промисловий зразок, знак для товарів і послуг), а також ліцензій на 

використання винаходу; 
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• методики пошуку, аналізу і оптимізації проектних рішень; 

• методики організації і планування науково – дослідної роботи; 

• форм,  методів  та змісту   навчальних процесів підготовки фахівців. 

 

1.Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

Перелік дисциплін для проведення фахового випробування для прийому 

на навчання за ступенем «магістр» за спеціальністю 131 «Прикладна 

механіка» освітньої програми «Технології машинобудування»  приведені в 

табл.1. 

Таблиця1 
Шифр та назва галузі знань та спеціальності Дисципліна 

галузь знань 13 «Механічна інженерія» 

спеціальність 131 «Прикладна механіка» 

освітньої програми «Технології 

машинобудування» 

1.Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство  

2.Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання 

3.Ріжучий інструмент 

4.Теорія різання 

5. Технологічні методи виробництва 

заготовок 

6.Обладнання та транспорт механообробних 

цехів 

7. Системи ЧПК та програмування обробки 

деталей  

8. Електрофізична та електрохімічна обробка 

9.Технологія машинобудування 

10.Технологічна оснастка 

 

2.Порядок проведення фахового випробування  

 

Мета фахового випробування – встановлення фактичної відповідності 

рівня освітньо-професійної підготовки бакалавра на базі ступеню бакалавр 

галузі знань 0505 «Машинобудування та металообробка» напряму підготовки 

050502 «Інженерна механіка», 050503 «Машинобудування» та спеціальності 

131 Прикладна механіка,  критеріям  підготовки магістра за спеціальністю 131 

«Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування».  

Завданням фахового випробування є оцінка рівня фахової підготовки 

бакалавра, виявлення глибини теоретичних знань, практичних вмінь і навичок 

та можливості застосування набутих знань при складанні фахового 

випробування. 

Для вступників, які здобули ступінь бакалавр або спеціаліст за напрямом 

050502 «Інженерна механіка», 050503 «Машинобудування» та спеціальності 

131 Прикладна механіка  фахове випробування проводиться у письмовій формі 

у терміни, затверджені наказом ректора згідно з Правилами прийому до  

Криворізького національного університету у 2020 році та Положенням про 
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організацію прийому на навчання до Криворізького національного університету  

за  другим (магістерським) рівнем. 

Форма проведення фахового випробування спрямована на створення 

сприятливих умов для об`єктивної оцінки знань вступників. 

Кожен екзаменаційний білет містить набір з 45 тестових завдань по 15 

кожної складності (15 тестів – простих, 15 тестів – середньої складності та15 

задач), Кожне завдання відповідає фаховій дисципліні з переліку 

вищезазначених дисциплін. Заборонено користуватись довідниками та іншими 

інформаційними матеріалами. Час проведення фахового випробування – 1 год. 

20 хв. 

Підсумкова оцінка вступника на фаховому випробуванні визначається на 

підставі суми оцінок за виконання окремих тестових завдань екзаменаційного 

білета. 

 

3.Перелік  тем та  питань з дисциплін, що виносяться на фахове 

випробування 

 

Дисципліна: Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство 
№з/п Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Кристалічна будова  

металів та сплавів 

Кристалічна будова металів і сплавів. Механічні 
суміші, хімічні сполуки, тверді розчини. 

2. Принципи побудови діаграм стану 

подвійних сплавів 

Діаграма стану Fе – С 

Сутність процесу кристалізації сплавів. Вплив 
кристалічної будови сплаву на його властивості. 
Принципи будови діаграм стану металевих сплавів. 
Криві охолодження. 

3. Вплив суміші на властивості  

сталей та чавунів. 

Діаграма стану залізовуглецевих сплавів Fе – С. 
Основні точки, лінії та структурні складові сталей і 
чавунів. 

4. Класифікація сталей та 

 чавунів. 

Вплив вуглецю та постійних домішок на властивості 
сталей та чавунів. Корисні та шкідливі домішки 
сталей та чавунів. Класифікація вуглецевих та 
легованих сталей. Їх маркування та призначення. Їх 
Властивості чавунів білих, сірих, ковких, 
високоміцних, маркування та застосування 

5. Термічна обробка сталей та чавунів. Термічна обробка сталей. Види термічної обробки,  їх 
призначення та вплив на властивості. Хіміко-термічна 
обробка та її особливості. Термічна обробка чавуну. 

6. Металургія чавуну. Металургія чавуну. Руди, їх склад та підготовка до 
плавлення. Паливо, вогнетривкі матеріали та флюси, 
їх загальна характеристика. 

7. Виробництво сталей у 

 печах. 

Сутність технологічного процесу виробництва сталі. 
Виробництво сталі в конверторах, мартенівських 
печах та електропечах. 

8. Розливання сталей та кристалізація 

злитків. 

Розливка сталі, побудова сталерозливного ковша та 
виливниць. Засоби розливки сталі: у виливниці 
зверху, сифонна розливка, безперервна розливка 
сталі. Кристалізація сталі у зливках. 
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Дисципліна: Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання  
№з/п Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Граничні відхилення та допуск 

розміру. 

Граничні відхилення та постановка їх на кресленні. 

Допуск розміру. 

2. Основні відхилення  

розмірів отвору та валу. 

 

Побудова полів допусків за допомогою основних 

відхилень та квалітетів. Посадки з зазором, з натягом 

та перехідні. 

3. Розрахунок посадок з  

зазором. 

 

Визначення найменших та найбільших 

функціональних зазорів та вибір за ними посадок. 

Перевірка обраних посадок. 

4. Розрахунок посадок з  

натягом. 

Методи з’єднання посадок з натягом. Визначення 

найменшого та найбільшого натягів та вибір за ними 

посадок.  

5. Система допусків та 

 посадок підшипників кочення. 

Графічне зображення полів допусків для зовнішнього 

та внутрішнього кілець підшипника. Розрахунок 

посадок підшипників по виду навантаження кілець та 

інтенсивності навантаження 

6. Система допусків та  

посадок шліцьових та шпонкових 

з’єднань. 

Експлуатаційні вимоги шпонкових та шліцьових 

з’єднань. Позначення допусків та посадок шліцьових 

з’єднань на кресленнях.  

7. Система допусків та  

посадок зубчастих з’єднань. 

 

Основні експлуатаційні та точнісні умови зубчатих 

передач. Плавність роботи. Контакт зубців у передачі. 

Боковий зазор. 

8. Шорсткість, параметри  Шорсткість, параметри та позначення їх на 

кресленнях. 

 

Дисципліна : Ріжучий інструмент 
№п/п Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Лезовий інструмент. Різці: 

токарні, стругальні, фасонні 

Різці твердосплавні: напаяні, складальні, з 

багатогранними пластинами твердого сплаву, алмазні 

та з штучними надтвердими матеріалами.  

2. Інструмент для обробки отворів: 

свердла, зенкери, розгортки 

 

Основні конструктивні та геометричні елементи 

свердел  (робоча частина, шийка, хвостовик, кут 

ріжучої частини, кут нахилу гвинтової канавки, кути 

ріжучої кромки, поперечна кромка, форма задньої 

поверхні ) 

3. Фрези: класифікація, 

конструкція, призначення 

 

Фрези з гостро заточеними зубами із 

швидкорізальної сталі та їх конструктивні 

особливості. Фрези з ріжучими елементами з 

твердосплавних матеріалів. Фасонні фрези. Фрези з 

затилованими зубами.  

4. Протяжки 

 

 

Типи, призначення та область використання. Загальні 

конструктивні елементи протяжок. Схеми різання  та 

форми ріжучих кромок. Особливості конструкцій  

протяжок.  
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1 2 3 

5. Інструмент для утворення різьб 

 

Технологічні можливості, класифікація. Основні 

способи нарізання різьб. Мітчики ручні, машинні, 

гайкові. Плашки. Конструкції, геометричні 

параметри. Плашки суцільні, прорізні, трубчасті, 

розсувні. Різьбові різці: стержневі, призматичні, 

круглі. Різьбові гребінки. Різьбові фрези. Фрези  

6. 
Зуборізний інструмент 

 

Методи обробки зубчастих поверхонь. Види 

зуборізних інструментів, їх призначення. 

Конструктивні та геометричні параметри. Дискові 

зуборізні фрези, набори фрез. Пальцеві фрези. 

Фасонні зуборізні головки. Зубодовбальні головки та 

гребінки. Черв’ячні зуборізні фрези. Зуборізні різці 

та головки. Шевер-рейка, дисковий та черв’ячний 

шевер. 

7. 
Абразивний інструмент 

 

Класифікація абразивного матеріалу. Види та 

призначення зв’язувального матеріалу. Твердість 

абразивного матеріалу. Структура абразивного 

матеріалу. Маркірування абразивного інструменту. 

Форми абразивного інструменту: шліфувальні круги, 

алмазні та ельборові круги, шліфувальні головки, 

шліфувальні сегменти, шліфувальні бруски, 

шліфувальні шкурки. Інструмент для шліфування 

поверхонь обертання, отворів, різьбових і зубчастих 

поверхонь. Хонінгувальні головки, оснащення для 

полірування, суперфінішу, притирання та 

припрацювання.  

 

Дисципліна: Теорія різання 
№п/п Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Основні вимоги до 

інструментальних матеріалів 

Класифікація інструментальних матеріалів.  

Інструментальні вуглецеві, леговані, швидкоріжучі 

сталі. Тверді сплави, мінералокерамічні матеріали. 

Алмаз, ельбор, композити. Економічне обґрунтування 

вибору інструментальних матеріалів.  

2. Основні поняття і 

визначення параметрів 

зрізаного шару 

 

Геометричні параметри різців. 

Кути різців, їх визначення, вплив на процес різання. 

Кінематичні кути різців, їх зв'язок зі статичними. 

Елементи конструкції, геометричні параметри 

інструменту, елементи зрізаного шару при точінні, 

свердлінні, різьбо нарізанні, фрезеруванні, 

протягуванні, шліфуванні.  

3. Основні дані про пластичну 

деформацію металів 

Експериментальні методи дослідження процесу 

стружкоутворення і зони деформації. 

Типи стружок при різанні пластичних та крихких 

матеріалів: стружка сколювання, зливна, надлому. 

Механіка утворення зливної стружки при одній 

умовній площині зміщення 
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1 2 3 

4. 
Джерела утворення тепла в 

зоні різання.  

 

Розподіл тепла між стружкою, інструментом і деталлю 

(тепловий баланс). Вплив режимів різання, геометрії 

інструменту та властивостей матеріалу деталі на 

температуру в зоні різання. 

5. Вплив на процес різання 

кутів різця 

Вплив на процес різання куту дії, переднього куту 

інструмента, швидкості різання,  параметрів 

оброблюваного матеріалу. 

6. Джерела виникнення системи 

сил, які діють в зоні різання. 

 

Сили різання при точінні. 

Значення сил різання для визначення потужності 

приводу верстатів, конструювання інструментів, 

пристосування. 

Вплив різних факторів на сили різання. 

Аналітичне визначення складових сил різання.  

7. Зовнішнє виявлення зносу 

інструменту. 

 

Фізична сутність та види зносу. 

Вплив режимів різання на інших факторів на процес 

зношування. Методи виміру величини зношування. 

 

Дисципліна: Технологічні методи виробництва заготовок 
№п/п Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Технологічні методи 

отримання заготовок 

обробкою тиском. 

Технологічні методи отримання заготовок обробкою 

матеріалів тиском. Виробництво поковок. Холодна та 

гаряча пластична деформації. Виробництво заготовок 

ковкою. Особливості виробництва: обладнання, 

параметри  жорсткості. Класифікація поковок, їх 

переваги та недоліки. 

2. Технологія кувального 

виробництва заготовок на 

молотах.  

Процес кування. Кувальне обладнання та інструмент. 

Основні кувальні операції: відрубка, осадка, протяжка, 

прошивка, розкатка. Вимоги щодо умов виконання 

операцій кування. Поняття укову, ступеню основної та 

відносної деформації. Вимоги щодо попередження браку 

поковок. 

3. Обґрунтування та вибір 

технологічних параметрів 

виливок.  

Призначення припусків і допусків при проектуванні 

виливок. Обґрунтування та призначення класу точності 

розмірів та маси литої заготовки і ряду припусків. 

Призначення полів допусків, граничних відхилень, 

граничного відхилення елементів виливка та ступеню 

його короблення. Особливості призначення основних та 

додаткових припусків на механічну обробку 

4. Технологічні методи 

виробництва виливків. 

Технологічні методи виробництва та проектування 

литих заготовок. Основні засоби отримання литих 

заготовок. Етапи проектування виливок. Вимоги до 

виливок. Основні засоби ручної формовки. Машинна 

формовка. Характеристика сплавів при ливарному 

виробництві. 
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1 2 3 

5. Технологічні основи 

виробництва поковок 

штампованих. 

Об'ємне штампування – загальна характеристика. 

Технологічні методи виробництва  поковок  

штампованих. Відкрите та закрите штампування, пряме 

та обернене видавлювання. Штампувальне обладнання: 

молоти, кривошипні гарячо-штампувальні преси, 

гідравлічні преси, горизонтально кувальні машини. 

6. Обґрунтування та визначення 

технологічних та 

конструктивних параметрів 

поковок штампованих. 

Проектування поковок штампованих. Оцінка 

технологічності поковки штампованої, вибір поверхні 

рознімання штампу та місця її розташування.  

 

7. Технологічні основи 

виробництва комбінованих 

зварних заготовок. 

Комбіновані (зварні) заготовки. ТЕО зварних заготовок. 

Пайка, склеювання, з’єднання заготовки тиском 

(валкування, клепання). 

 

Дисципліна : Обладнання та транспорт механообробних цехів 
№п/п Назва теми Перелік питань 

1. Класифікація верстатів 

 

Види рухів та рівняння кінематичного балансу. Джерела 

руху МРВ. Техніко-економічні показники верстата. 

Кінематичні ланцюги та їх настроювання. Підбір чисел 

зубців. 

2. Типові складові частини 

верстатів: 

Приводи верстатів 

 

Приводи верстатів: ступеневі, безступеневі.  

 Кінематичний розрахунок коробок швидкостей. 

Розрахунок на міцність елементів передач привода 

головного руху та привода подач. 

Основні типи шпиндельних вузлів. 

Коробки подач. 

 

Механізми прямолінійного руху. Храпові, мальтійські 

механізми. 

Муфти, реверсні механізми. Гальмові пристрої. 

Планетарні передачі. Кривошипно-кулісні механізми. 

Системи змащування і охолодження. 

3. Токарні верстати 

 

Токарні верстати та їх технологічні можливості. 

Кінематичні схеми. 

Універсальні токарно - гвинторізні, револьверні. 

Лобові та карусельні. Токарно-затилувальні верстати. 

Токарні верстати з ЧПК. 

4. Свердлильні та розточувальні 

верстати 

 

 

Складові частини та кінематичні схеми свердлувальних 

верстатів. 

Вертикально -  та радіально-свердлувальні верстати. 

Горизонтально-розточувальні, координатно-розточу-

вальні верстати. 

Свердлувальні та розточувальні верстати з ЧПК. 

5. Фрезерні верстати 

 

Загальні відомості. Методи формоутворення поверхонь. 

Вертикально - та горизонтально-фрезерні верстати. 

Поздовжньо – фрезерні. Фрезерні верстати з ЧПК.  

6. Стругальні, довбальні 

верстати 

Складові частини та кінематичні схеми стругально-

довбальних верстатів. 
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7. Шліфувальні верстати Різновидності шліфувальних верстатів. 

Технологічні можливості кругло- та плоско-

шліфувальних, безцентрово-шліфувальних верстатів. 

Доводочні, хонінгувальні верстати. Складові частини та 

кінематичні схеми шліфувальних верстатів 

8. Протяжні верстати Технологічні можливості протяжних верстатів. 

Вертикально - та горизонтально-протяжні верстати.  

9. Зуборізні верстати 

 

Зубообробні верстати. Методи формоутворення 

поверхонь. Кінематичні схеми верстатів. 

 

Дисципліна : Системи ЧПК та програмування обробки деталей  
№п/п Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Сучасні САD/САМ системи  Функціональні групи кодів. Модальні  та немодальні G-

коди. Строчка безпеки. Постійні цикли. Бекплот і 

верифікація. Постпроцесування. Площина відведення. 

Рівні САМ системи. Вимоги до сучасної САМ системи. 

2. Програмування обробки 

деталей на токарних 

верстатах з ЧПК. 

 

Технологічні  можливості токарних верстатів з ЧПК. 

Технологічні схеми обробки деталей типу тіл 

обертання: ”петля”, “зигзаг”, “спуск”. Технологічні 

схеми нарізування різі.  Технологічні схеми обробки 

отворів..   

3. Програмування обробки 

деталей на  багатоцільових 

верстатах свердлильно- 

фрезерно-розточної групи з 

ЧПК. 

Технологічні можливості обробки контурів, плоских 

поверхонь, пазів. Технологічні схеми обробки отворів. 

Види переходів обробки отворів. Варіанти обробки 

груп отворів. Постійні цикли. 

 

Дисципліна: Електрофізичні та електрохімічні методи обробка  
№п/п Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Електроерозійні методи 

обробки 

Електроерозійна обробка. 

Фізичні явища, що відбуваються на електродах при 

ЕЕО. Продуктивність процесу та якість поверхні при 

ЕЕО. Полярність деталі та електроду-інструменту. 

Середовища, що використовують при ЕЕО.  

Точність виготовлення деталей при ЕЕО. 

2. Електрохімічна обробка (ЕХО) Класичні закони, що використовують при описуванні 

процесу ЕХО. Хімічні реакції, що протікають на 

електроді-інструменту в заготовці під час процесу 

ЕХО. Вибір електроліту. 
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3. Ультразвукова обробка 

матеріалів 

Основні характеристики ультразвукового поля. 

Механізм руйнування матеріалу при ультразвуковій 

розмірній обробці вільним абразивом.  

Технологічні параметри, що впливають на 

ультразвукову розмірну обробку вільним абразивом?  

Матеріали, для яких доцільно застосування 

ультразвукової розмірної обробки.  

4. Променеві методи обробки 

матеріалів 

Типи лазерів. Технологічне застосування лазерного 

випромінювання. Основні переваги та недоліки 

обробки матеріалів за допомогою випромінювання 

ОКГ. 

 Відмінність плазмової дуги від вільно палаючої 

електричної дуги. Основні фізичні характеристики 

плазми. Температура плазми та її фізична сутність. 

Основні джерела плазмової  установка; в чому їх 

особливість.  

Сутність процесу плазмового різання. 

 

Дисципліна :Технологія машинобудування  
№з/п Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Технічне нормування в 

машинобудуванні 

 

Трудомісткість і верстатомісткість. Норма часу та 

норма виробітки. Штучний час, склад штучного часу. 

Методи визначення норм часу. Економічність 

технологічних процесів, технологічна собівартість. 

2. Якість продукції машинобудування 

 

Основні показники якості. Технічний рівень виробів. 

Методи забезпечення якості. Основні фактори, які 

впливають на якість виробів в машино будуванні. 

Показники якості деталей. 

3. Випадкові похибки обробки 

 

 Випадкові похибки обробки в технологічній системі 

та їх вплив на розсіювання розмірів. Закони розподілу 

розмірів. Закон нормального розподілу. Статистичний 

аналіз точності виконання технологічної операції.  

4. Систематичні  

похибки обробки 

Похибки, які визначаються кінематичною та 

геометричною точністю металорізального верстата, 

деформаціями та зношуванням його елементів. 

Похибки від зношення інструменту, їх розрахунок. 

Похибки, які визначаються пружними деформаціями 

елементів технологічної системи. Вплив жорсткості 

елементів технологічної системи 

 на точність та продуктивність механічної обробки. 

Похибки від теплових деформацій елементів 

технологічної системи: металорізального верстата, 

інструмента та заготовки. 

5. Базування та бази в 

машинобудуванні 

Основні поняття, терміни та визначення теорії 

базування. Класифікація баз: за призначенням, за 

кількістю ступенів вільності яких позбавляють 

заготовку, за характером проявлення. Основні та 

допоміжні конструкторські бази. Принципи єдності і 

постійності баз. Визначення похибок базування. 
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6. Припуски на механічну 

обробку 

 

Аналітичний розрахунок припусків. Аналіз чинників, 

які впливають на величину шару, що знімається. 

Методи визначення точності замикаючих ланцюгів.  

7. Вплив технології обробки на 

формування поверхневого 

шару та експлуатаційні 

властивості  машин 

Вплив різноманітних факторів на стан поверхні деталі 

при механічній обробці. Вплив якості поверхні на 

експлуатаційні властивості деталей машин.  

8. Технологія виготовлення  

типових деталей. 

 

Технологія виготовлення валів. Технологія виготовлення 

деталей типу диск. Технологія виготовлення шестерен. 

Технологія виготовлення корпусних деталей.  

 

Дисципліна : Технологічне оснащення 
№п/п  Назва теми Перелік питань 

1 2 3 

1. Основні способи установки 

заготовок на технологічному 

обладнанні. 

Умови установки заготовок в пристрій для механічних, 

контрольних, складальних і транспортних операцій 

машинобудівного виробництва.  

2. Конструкції та схеми 

розташування опор при 

конструктивній реалізації 

схеми базування. 

Будова, принцип дії та склад конструкційних елементів 

універсального оснащення для найбільш поширеного 

технологічного обладнання. 

3. Визначення допустимої 

похибки при базуванні в 

пристосуванні. 

Похибки базування (на оправці, в трикулачковому 

патроні, на двох пальцях).  Вплив на точність 

виготовлення деталей. 

4. Закріплення заготовок, 

розробка схем закріплення, 

аналіз типових схем 

закріплення. 

Схеми базування, закріплення заготовок у пристроях 

при виконанні операцій  машинобудівного 

виробництва. 

5. Конструкції універсального 

технологічного оснащення . 

Конструкції універсального технологічного оснащення 

для основних видів металообробного обладнання. 
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