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Поршневі агрегати набули широкого вжитку в різних галузях 
промисловості у зв’язку з їх простою та надійною конструкцією. Основним 
вузлом будь-якого поршневого агрегата є шатунна група, в якій однією з 
відповідальних деталей є безпосередньо сам шатун. Шатун – це деталь, 
розташована між поршнем і колінчастим валом або кривошипом у 
кривошипно-шатунних механізмах. Службовим призначенням шатуна є 
перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний 
(у поршневих двигунах), або навпаки – обертального в зворотно-
поступальний (у поршневих компресорах). У більшості випадків шатуни є 
деталями складної форми [1] та, залежно від призначення, мають 
різноманітну конструкцію. Широка розповсюдженість шатунів та їх 
конструктивна різноманітність обумовили необхідність створення 
конструкторсько-технологічної класифікації, в основі якої систематизація 
деталей типу шатунів за конструктивними (за призначенням, за 
конструкцією, за наявністю елементів зчленування тощо) та технологічними 
(за методом отримання, за матеріалом, за профілем площини рознімання 
тощо) ознаками. У класифікації передбачено можливість доповнення при 
розробленні нових конструкцій шатунів. Розроблена класифікація може бути 
використана у системах автоматизованого проектування верстатних 
пристроїв (наприклад, [2]) та системах автоматизованого проектування 
технологічних процесів. Результати роботи дозволяють інтенсифікувати 
процеси механічної обробки [3] деталей типу шатунів, вдосконалити 
технологію виготовлення з урахуванням сучасного багатокоординатного 
металорізального обладнання та швидкопереналагоджуваної технологічної 
оснастки, зменшити трудомісткість обробки, а отже, знизити собівартість 
готового виробу. 
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