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                                                              РЕФЕРАТ

   Магістерська атестаційна робота  Любовського О.М. одержання ступеня 
магістра за    освітньо професійною  програмою    Технологія  
машинобудування   виконана на тему Розробка ударно фрикційного методу
зміцнення деталей машин   на кафедрі Технологія машинобудування
Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського м.
Кременчук,2018 рік.
    Метою даної магістерської роботи є розробка ударно фрикційного
методу зміцнення з використанням спеціального інструменту з плоским
торцем що має отвір та вплив даного методу на експлуатаційні властивості
деталей машин та технологічного оснащення.
   Актуальним завданням сучасного машинобудування є забезпечення
довговічності деталей яка великою мірою визначається якісним станом



поверхневого шару виробів а саме від стану якого залежать найважливіші 
показники працездатність надійність металоємність собівартість та інші 
характеристики.
         Об єкт дослідження-  ударно фрикційний метод зміцнення деталей
машин та технологічного оснащення.
   Предмет дослідження-  ефективність ударно фрикційного методу
зміцнення для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин та
технологічного оснащення.
   Ескпериментальні дослідження здійснювались на модернізованому
вертикально фрезерному верстаті моделі
    Модернізація полягала у монтуванні в верстат кривошипноповзуного 
механізму для генерування ударів та реконструкції вузла головного приводу та 
приводу швидкого переміщення стола верстата для досягнення необхідних 
швидкостей обертання інструментата переміщення деталі В якості інструмента 
для реалізації способу був зроблений спеціальний інструмент з плоским торцем
що має отвір.
   В даній роботі визначено вплив режимів зміцнення на силові параметри
в зоні контакту інструмент деталь при зміцненні сталі.
  Для розглядаємих  сил були побудовані математичні моделі
   Був визначений вплив режимів зміцнення на отриману товщину
зміцненого шару при зміцненні сталі.
   Була побудована математична модель зміни товщини отриманого шару від 
зміни параметрів режимів зміцнення.
   Також були проведені вимірювання за допомогою мікрометра осадки
зміцненої деталі та визначений вплив ударно фрикційного зміцнення на
твердість отриманого шару.
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