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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –

3,5  

Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
(шифр і назва) За вибором 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

131 Прикладна_механіка 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 105 

7 й 7й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 35 

самостійної роботи 

студента – 70 

Освітній ступінь: 

Перший бакалаврський 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

14 год. 2 год. 

Самостійна робота 

70 год. 92 год. 

Індивідуальні завдання: 

7 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,36. 

для заочної форми навчання – 0,06. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – системне дослідження характеристик поверхневого шару і 

витривалості деталей після фінішних операцій технологічного процесу із 

застосуванням оздоблювально-зміцнюючих методів обробки. 

Якість і несуча здатність виготовлення деталей енергетичних установок в 

значній мірі визначається рівнем технологічних процесів на виробництві.  

Аналіз пошкоджень деталей - валів, дисків, лопаток має втомний характер, 

що в основному відбувається через наявність технологічних концентраторів 

(мікродефектів) напружень. 

Несуча здатність деталей енергетичних установок багато у чому залежить 

від сполучення сприятливих характеристик поверхневого шару, які повинні 

нейтралізувати несприятливий вплив технологічних мікродефектів. 

Завдання - головним завданням вивчення цієї дисципліни є отримання 

студентами знань і умінь дослідження і оцінки характеристик поверхневого шару 

і витривалості деталей після фінішних операцій технологічного процесу із 

застосуванням оздоблювально-зміцнюючих методів обробки. 

Загальні компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; здатність до критичного аналізу, оцінки і 

синтезу нових та складних ідей; здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

Фахові компетентності: здатність встановлювати закономірності процесів, 

що відбуваються при оздоблювально-зміцнюючий обробці деталей, здатність 

обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх; призначати 

ефективні методи зміцнення, вибирати оптимальний режим обробки, вимірювати 

мікротвердість на поверхні деталі, розраховувати залишкові напруги та будувати 

епюру розподілу, здатність до розробки технологічних процесів виготовлення 

деталей з призначенням методів ППД та формуванням у поверхневому шарі 

сприятливих характеристик. 

Очікувані програмні результати навчання:  

виконувати аналітичні дослідження, правильно призначити метод ППД; 

досліджувати вплив режимів зміцнюючої обробки на шорсткість і якість 

обробленої поверхні; за отриманими даними будувати епюру залишкових 

напружень. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до дисципліни. Причини руйнувань та методи 

підвищення надійності деталей машин. 

 

Тема 1. Вступ 
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Історія розвитку методів поверхневого пластичного деформування. Місце 

зміцнювальних методів у технологічному процесі, вплив властивостей 

поверхневого шару на формування та опір втомі деталей енергетичних установок. 

Лекція – 2 год. 

Література – [1, с. 3-4; 177-196]. 

 

Тема 2. Методи підвищення надійності деталей машин 

Аналіз причин пошкоджень деталей в умовах експлуатації. Класифікації 

методів підвищення несучої здатності деталей машин. 

Технологічні характеристики оздоблювальних методів обробки деталей: 

суперфініш, хонінгування, притирання, електроферомагнітне полірування, 

електролітичне полірування, віброполірування, пневмоімпульсна обробка. 

 

Лекція – 2 год. 

Лабораторна робота №2 – 6 год. 

Література – [1, с. 5-24], [1, с. 14-30; 196-202],  

 

Змістовий модуль 2. Технологічні характеристики методів обробки 

деталей машин. Наклеп та його характеристики. 

 

Тема 3. Технологічні характеристики зміцнюючих методів обробки 

деталей машин 

Розкатування внутрішніх поверхонь; обкатування зовнішніх поверхонь; 

алмазне вигладжування; вібраційне вигладжування та обкатування; поверхневе 

дорнування; дробоструминна обробка кульками; ударне розкатування; 

центробіжна обробка. Інструменти і робочі тіла для ППД, їхні характеристики.  

 

Лекція – 2 год. 

 

Література – [1, с. 46-176]; [1, с. 30-40; 44-55; 73-79;122-147; 212-219], [2, с. 

35-83], [5, с. 30-45], [7, с. 15-30], [8, с. 17-34]  

 

Тема 4. Характеристики поверхневого шару деталей машин 

Закономірності формування характеристик поверхневого шару. Явища, які 

виникають в поверхневому шарі при ППД. Якість поверхні і властивості 

поверхневого шару. Вплив властивостей поверхневого шару на експлуатаційні 

характеристики. Технологічні дефекти поверхні при механічній обробці. 

Шорсткість поверхні та її параметри. Розрахунок технологічного концентратора 

напружень. 

 

Лекція – 2 год. 

Література – [1, с. 6-8], [2, с. 7-31], [5, с. 88-128], [8, с. 20-35]. 

 

Тема 5. Наклеп поверхневого шару 
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Визначення наклепу. Поняття перенаклепу. Характеристики наклепу: 

ступінь та глибина. Мікротвердість поверхневого шару: поняття та метод 

вимірювання. Методи визначення глибини наклепу: суть, переваги та недоліки, 

область використання. Ренгеноструктурний метод визначення глибини наклепу. 

Ультразвукова обробка кульками деталей енергетичних установок, обладнання 

для ультразвукової обробки і техніка безпеки. 

Лекція – 2 год. 

Література – [1, с. 40-55], [11, с. 45-70]. 

 

Змістовий модуль 3. Залишкові напруження та методи їх визначення. 

Алмазне вигладжування, вибір оптимальних режимів. 

 

Тема 6. Технологічні залишкові напруження 

Технологічні залишкові напруження 1-го, 2-го і 3-го роду. Механізм 

формування залишкових напружень. Вплив залишкових напружень на опір 

пластичним деформаціям. Дослідження залишкових напружень. Механічний 

метод акад. Давіденкова М.М. Вирізка зразків із деталей. Методи зйому металів з 

напружених поверхонь. Формула для розрахунку залишкових напружень для 

прямокутних зразків. Ренгеноструктурний метод досліджень залишкових 

напружень. 

 

Лекція – 2 год. 

Лабораторна робота №3 – 4 год. 

Література – [2, с. 35-40], [12, с. 170-185]. 

 

Тема 7. Алмазне вигладжування (АВ) 

Суть процесу АВ деталей машин. Інструменти і пристрої для АВ, їхні 

властивості і геометрія. Підготовка поверхонь для АВ. Формування властивостей 

поверхневого шару. Точність і шорсткість поверхні при АВ. Вибір раціональних 

режимів АВ. Вплив режимів АВ на формування залишкових напружень і 

підвищення опору втомі деталей машин. 

 

Лекція – 2 год. 

Лабораторна робота №1 – 4 год. 

Література – [1, с. 122-142], [2, с. 7-18, 29-32, 37-42]. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

Л
ек
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Вступ до дисципліни. Причини руйнувань та методи 

підвищення надійності деталей машин 
Тема 1. Вступ. 12 2    10 15,5 0,5    15 
Тема 2. Методи підвищення 

надійності деталей машин 
14 2  2  10 15,5 0,5    15 

Разом за змістовим 

модулем 1 
26 4  2  20 31 1    30 

Змістовий модуль 2. Технологічні характеристики методів обробки 

деталей машин. Наклеп та його характеристики. 
Тема 3. Технологічні 

характеристики 

зміцнюючих методів 

обробки деталей машин 

16 2  4  10 13 1    12 

Тема 4. Характеристики 

поверхневого шару деталей 

машин 
12 2    10 12,5 0,5    12 

Тема 5. Наклеп 

поверхневого шару 
12 2    10 12,5 0,5    12 

Разом за змістовим 

модулем 2 
40 6  4  30 38 2    36 

Змістовий модуль 3. Залишкові напруження та методи їх визначення. 

Алмазне вигладжування, вибір оптимальних режимів. 
Тема 6. Технологічні 

залишкові напруження 
16 2  4  10 12,5 0,5    12 

Тема 7. Алмазне 

вигладжування (АВ) 
16 2  4  10 16,5 0,5  2  14 

Разом за змістовим 

модулем 3 
32 4  8  20 29 1  2  26 

ІНДЗ     7  7    7  

Усього годин 105 14  14 7 70 105 4  2 7 92 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 - - 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Дослідження впливу алмазного вигладжування на шорсткість 

поверхні. 

4 

2 Формування якості поверхні при зміцненні сталевими 

кульками у силовому ультразвуковому полі. 

6 

3 Дослідження поверхневого напруженого стану деталей 

газотурбінних двигунів 

4 

 Разом 14 

 

7. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Інструменти і робочі тіла, які використовуються при ППД 10 

2. Основні характеристики матеріалів для інструментів і 

робочих тіл 

10 

3. Робочі тіла і робочі середи для ударних методів ППД 10 

4. Причини виникнення залишкових напружень 10 

5. Процес виникнення залишкових напружень при точінні 10 

6. Процес виникнення залишкових напружень при шліфуванні 10 

7. Вібровигладжування , суть та вибір режимів 10 

 Разом 70 

  

9. Індивідуальні завдання 

 

 Для студентів денної форми навчання – підготовка докладу. 

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота. 

 

10. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу; 

пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; бесіда – для 
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усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; ілюстрація – для 

розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (рисунки, схеми, 

графіки); практична робота – для використання набутих знань у розв’язання 

практичних завдань; робота в лабораторії – симуляція роботи у виробничих 

умовах; аналітичний метод – уявного (практичного) розкладу цілого на частини з 

метою вивчення їх суттєвих ознак; проблемне викладання матеріалу – для 

створення проблемної ситуації. 
 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

Викладання цієї дисципліни забезпечує знання: основних понять підвищення 

зносостійкості, витривалості, втомної міцності деталей ГТД; впливу 

технологічних факторів на шорсткість і довговічність виготовлення деталей 

машин; методів оздоблювально-зміцнюючої обробки і досягнення необхідної 

точності; розрахунково-аналітичної оцінки параметрів поверхневого шару. 

 

12. Засоби оцінювання 

 

Успішність студентів денної форми навчання оцінюється за результатами: 

– опитування з кожної теми; 

– захисту звітів про виконання лабораторних робіт; 

– рубіжного контролю за кожний блок змістовних модулів. 

Контроль успішності студентів заочної форми навчання здійснюється за 

результатами: 

– захисту звітів про виконання лабораторних робіт; 

– захисту контрольної роботи. 

 

13. Критерії оцінювання 

 

Студент, який отримав незадовільну семестрову оцінку за результатами 

рубіжному контролі (РК), має можливість покращити результат під час 

підсумкового опитування при наявності звітів про всі види робіт, передбачених 

робочою програмою дисципліни.  

 

Змістовий 

модуль №1 

 

Змістовий модуль 

№ 2 

Змістовий 

модуль № 3 

 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
100 

10 10 10 15 10 25 20 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

Загальна оцінка студента на кожному етапі роботи складається з 

оцінювання: 

активності та якості його роботи в аудиторії – до 35 %; 
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виконання перевірочних завдань – до 30 %;  

поточного опитування – до 35 %.  

Семестрова (підсумкова) оцінка студента з дисципліни складається з 

відповідних сум балів з округленням до цілого на користь студента і подальшим 

переведенням в національну та ECTS шкали. 

 

Кількість балів Оцінка ECTS Традиційна оцінка 

90 – 100  А відмінно відмінно 

зараховано 

85 –  89  В дуже добре добре 

75 –  84  С добре 

70 –  74  D задовільно 
задовільно 

60 –  69  Е достатньо 

35 –  59  FX незадовільно 

незадовільно не зараховано 
01 –  34  F 

повторний курс 

навчання 

Студент, який отримав незадовільну семестрову оцінку, має можливість 

покращити результат під час перездачі екзамену при наявності звітів про всі види 

робіт, передбачених робочою програмою дисципліни. 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Пухальська, Г.В. Дослідження впливу алмазного вигладжування на 

шорсткість поверхні / Г.В. Пухальська, С.І. Дядя. – Методичні вказівки до 

виконання лабораторної роботи з дисципліни «Зміцнюючи технології у 

виробництві деталей машин». – Запоріжжя, 2019 р. 

2. Пухальська, Г.В. Формування якості поверхні при зміцненні сталевими 

кульками у силовому ультразвуковому полі / Г.В. Пухальська, Є.Я. Коренєвський, 

В.І. Каліуш. – Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з 

дисципліни «Зміцнюючи технології у виробництві деталей машин». – Запоріжжя, 

2019 р. 

3. Пухальська, Г.В. Дослідження поверхневого напруженого стану деталей 

газотурбінних двигунів / Г.В. Пухальська, Є.Я. Коренєвський, Д.В. Павленко. – 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Зміцнюючи 

технології у виробництві деталей машин». – Запоріжжя, 2019 р. 

 4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення 

дисципліни “Зміцнюючи технології у виробництві деталей машин” для студентів 

зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології 

машинобудування» усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська .–Запоріжжя: НУ 

«Запорізька політехніка», 2019. – 20 с. 
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15. Рекомендована література 

 Базова 

1. Одинцов, Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным 

пластическим деформированием: справочн. / Л.Г. Одинцов. – М.: 

Машиностроение, 1987. – 328 стр. 

2. Богуслаев, В.А. Технологическое обеспечение и прогнозирование 

несущей способности деталей ГТД / В.А. Богуслаев, В.К. Яценко, В.Ф. 

Притченко. – К.: Видавнича фірма «Манускрипт», 1993. – 332 с. 

3. Яценко, В.К. Повышение несущей способности деталей машин 

алмазным выглаживанием / В.К. Яценко, Г.З. Зайцев, В.Ф. Притченко. – М.: 

Машиностроение, 1985. – 232 с. 

4. Смирнов, Н.В. Курс теории вероятностей и математической статистики 

для технических приложений / Н.В. Смирнов, И.В. Дунин-Барковский. – М.: 

Наука, 1969. – 511 с. 

5. Биргер, И.А. Расчет на прочность деталей машин: справочн, 3-е изд. / 

И.А. Биргер, Б.Ф. Шор, Г.Б. Иосилевич – М.: Машиностроение, 1979. – 702 с. 

6. Балтер, В.А. Теория подобия и моделирования / В.А. Балтер, Г.В. 

Веников. – М.: Высшая школа, 1984. – 439 с. 

7. Браславский, В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами / 

В.М. Браславский. – М.: Машиностроение, 1975. – 160 с. 

8. Повышение долговечности деталей машин методом поверхностного 

наклепа: под ред. Кудрявцева И.В. – М.: Машиностроение, ЦНИИТМАШ, 108, 

1965. – 211 с. 

 

Допоміжна 
1. Богуслаев, В.А. Отделочно-упрочняющая обработка деталей ГТД / В.А. 

Богуслаев В.А., В.К. Яценко, П.Д. Жеманюк, Г.В. Пухальская, Д.В. Павленко, 

В.П. Бень. – Запорожье: изд-во ОАО «Мотор Сич», 2005. – 559 с. 

2. Биргер, И.А. Остаточные напряжения / И.А. Биргер. – М.: 

Машиностроение, 1963. – 232 с. 

3. Якобсон, М.О. Шероховатость, наклеп и остаточные напряжения при 

механической обработке / М.О. Якобсон. – М.: Машиностроение, 1956 – 293 с. 

4. Серенсен, С.В. Несущая способность и расчеты деталей машин / С.В. 

Серенсен. – М.: Машиностроение, 1963. – 451 с. 

5. Степанова, Т.Ю. Технологии поверхностного упрочнения деталей 

машин: учебное пособие/ Т.Ю. Степанова. – Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-

т., 2009. – 64с. 

6. Методи поверхневого зміцнення у процесі виготовлення деталей машин: 

навч. посіб. / А.Г.Фесенко та [ін.] – Д.: РВВ ДНУ, 2015. – 104 с. 

 
16. Інформаційні ресурси 

1. Современные упрочняющие технологии быстроизнашивающихся деталей машин 

для пищепереработки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: 

<https://helpiks.org/8-84362.html> 

__________, 2019  рік 


