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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Триботехніка та основи надійності машин; 
2. Матеріалознавство; 
3. Деталі машин. 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Технології поверхневого 
зміцнення. 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  

1. Мати уявлення про будову поверхонь та механізму іх взаємодії чи взоємодії з оточуючим 
середовищем. Знати основні види руйнування поверхні та умови за яких вони можуть 
виникнути. 

2. Основні способи реалізації технологій поверхневого зміцнення (наплавлення, напилення, 
механічна поверхнева обробка та ін.). 

3. Будову та фізико-механічні властивості спеціальних зносостійких матеріалів. 
4. Галузі застосування існуючих технологій та матеріалів. 

Вміти:  

1. Визначати умови експлуатації деталей. 
2. Користуючись технічною літературою вибирати методи, матеріали, технології підвищення 

довговічності машин, контролю якості оброблених деталей. 
3. Визначати параметри режимів для нанесення покриття або обробки поверхневого шару. 
4. Обирати, користуючись довідковою літературою, типове обладнання для технологічних 

опрецій і контролю якості. 
5. Мати навички використання отриманих знань і аналізу науково-технічних джерел для 

розробки ресурсозберігаючих технологій підвищення довговічності машин. 
 
Володіти: 
1. Методикою вибору технологічної бази, які забезпечують надійність та довговічність 

машин. 
2. Методикою вибору найвигіднішого метод відновлення виробу на основі техніко-

економічних розрахунків.  
3. Методикою  вибору матеріалів для виготовлення деталей, з огляду на опорні та корозійні 

фактори. 
 

3.Зміст робочої програми 
Модуль 1. 

Тема 1  
Основні напрямки підвищення надійності і довговічності 
1.1 Вступ. Методичні основи курсу. Основні види зносу при терті. Фізичні основи зносу 

матеріалів. Методи керування поверхневою міцністю і руйнуванням. 
1.2 Характеристика покрить для підвищення надійності і довговічності машин. Основні 

способи нанесення покрить, їхня характеристика. 
Тема 2  
Наплавлення 
2.1 Критерії вибору технології наплавлення.  
2.2 Ручне дугове наплавлення.  
2.3 Технології наплавлення під легованими флюсами і по шару легованого порошку. 

Наплавлення порошковими стрічками і дротами.  
2.4 Електрошлакове наплавлення. Технологія індукційного наплавлення. 

Електроконтактне наплавлення. 
2.5 Наплавочні матеріали. Взаємозв'язок зносостійкості і структури.  
2.2 Классифікація та область застовування наплавочних матеріалів різних структурних 

класів. 



 

Модуль 2. 
Тема 3  
Електрогазотермичні способи нанесення покрить. 
3.1 Плазмове напилювання. Коротка характеристика низькотемпературної плазми. 

Класифікація плазмених покрить по їхньому призначенню.  
3.2 Устаткування для нанесення покрить. Технологія плазменного напилювання.  
3.3 Електродугове напилювання. 
3.4 Газополуменеве напилювання 
Тема 4 
Поверхнева обробка концентрованими джерелами  
4.1 Основні положення по взаємодії електронного та лазерного променя з речовиною.  
4.2 Технології лазерного термозміцнення і легування. 
Тема 5  
Спеціальні хімічні, термічні і механічні методи 
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