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ВСТУП 

 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку промисловості України є 

раціональне та високоефективне використання потенціалу ковальсько-

штампувальних машин і науково обґрунтованих підходів до проблеми їх 

проектування, конструювання, виготовлення, доцільної експлуатації, 

обслуговування та ремонту. Цього можна досягти, вивчаючи енергетику і 

технологію створення цього обладнання та пов’язуючи її з процесами 

вдосконалення техніки. 

Певну частину навчального курсу «Енергетика ковальсько-

штампувального виробництва» студенти вивчають самостійно. Мета 

самостійної роботи полягає у вивченні окремих питань, які не викладаються, 

або викладаються частково викладачем в основному теоретичному курсі, а 

також у закріпленні теоретичного матеріалу, який повністю або частково було 

викладено на лекціях і практичних заняттях тощо. Тому, починаючи самостійне 

вивчення курсу, перш за все, необхідно ознайомитися з програмою курсу, її 

змістом, обсягом теми і послідовністю включених до неї питань. Обов’язково 

необхідно усвідомити значення і зв’язок цієї навчальної дисципліни в системі 

комплексу підготовки майбутнього фахівця – магістра. Допомогою студентові 

при самостійному вивченні дисципліни «Енергетика ковальсько-

штампувального виробництва» будуть ці методичні вказівки, а також 

навчально-методична література, наведена в списку літератури в кінці 

методичних вказівок. 

Навчальна дисципліна «Енергетика ковальсько-штампувального 

виробництва» забезпечена відповідною літературою – конспектом лекцій, 

методичними вказівками щодо виконання практичних занять, методичними 

вказівками щодо виконання курсової роботи, методичними вказівками щодо 

самостійного вивчення навчальної дисципліни, а також необхідними 

підручниками та посібниками, перелік яких наведено в кінці пропонованого 

видання. Усе методичне забезпечення знаходиться в бібліотеці та читальній 
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залі університету, в електронному варіанті на кафедрі «Технологія 

машинобудування» і може бути надано студентові для самостійної роботи над 

вивченням навчальної дисципліни. 

На кафедрі «Технологія машинобудування» знаходиться наочне приладдя 

(плакати, лабораторне обладнання, ПЕОМ), яке допомагає студентам у 

засвоєнні програмного матеріалу навчального курсу. Теоретичний матеріал 

студент засвоює вдома самостійно. 

Для кращого засвоєння програмного матеріалу курсу студенти денної 

форми навчання повинні вести конспект лекцій, до якого заносити 

формулювання основних теоретичних положень і понять, значення нових і 

незнайомих термінів і назв, розкривати сутність методів і методик, що 

викладаються. 

Після вивчення теми необхідно дати відповіді на питання для 

самоконтролю, не користуючись при цьому конспектом або підручником. 

Види самостійної роботи: 

– самостійна робота відповідно до наведених тем з використанням 

літературних джерел. 

Система забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота з вивчення навчальної дисципліни проводиться згідно з 

методичними вказівками, спираючись на наведені нижче: 

1) підручники згідно з переліком; 

2) методичні вказівки згідно з переліком; 

3) конспект лекцій викладача. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

 Під час виконання самостійної роботи студент опрацьовує питання теми з 

використанням навчальних і методичних посібників, що наводяться нижче із 

зазначенням сторінок, що містять певну тему. 

Після вивчення навчальної дисципліни, спираючись на питання для 

самоперевірки, відбувається підготовка до складання заліку. 
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 Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної форми 

навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу навчального курсу 

здійснюватиметься протягом семестру, відповідно до графіка навчального 

процесу в тестовій формі. 

 Консультації 

 Якщо під час вивчення навчального курсу в студента виникли труднощі, 

необхідно звернутися за консультацією до викладача, який викладає курс. 

 Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату 

має підготовка студентом обґрунтованих питань з незрозумілого матеріалу. 

Якщо студент прийде на консультацію непідготовленим, то мета консультації 

не буде досягнута. 

 Консультації проводить викладач згідно з графіком. 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц) 

Кільк. 

год. 

(СРС) 

Кільк. 

год. 

(лекц) 

Кільк. 

год. 

(СРС) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Змістовий модуль 1 

Аналітичні методи визначення 

деформувальних зусиль і деформацій. 

 

 

2 

 

 

15 

 

 

0,5 

 

 

17 

2 Енергетика кривошипних пресів 3 15 1 17 

3 Витрати енергії у приводі кривошипних пресів 2 15 1 17 

4 Вибір електродвигуна і маховика 1 15 0,5 17 

 

5 

Змістовий модуль 2 

Визначення коефіцієнта корисної дії 

кривошипних пресів 

 

 

2 

 

 

17 

 

 

0,5 

 

 

18 

6 Розрахунок насосного приводу пресових 

установок 

 

2 

 

17 

 

0,5 

 

18 

Усього годин за семестр: 12 94 4 104 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Вступ. Аналітичні методи визначення деформувальних зусиль і 

деформацій 

1. Принцип дії кривошипних пресів. 

2. Типова схема перетворення енергії під час роботі кривошипних пресів. 

3. Метод опору матеріалів пластичним деформаціям. 

Питання для самоперевірки 

1. Які розрахунки дозволяє виконувати метод опору матеріалів пластичним 

деформаціям? 

2. Як визначається питомий тиск пуансона на обичайку? 

3. Як визначається зусилля, прикладене до пуансона? 

Література: [3, с. 241 – 244]. 

 

Тема 2 Енергетика кривошипних пресів 

1. Енергетичні можливості кривошипних пресів. 

2. Графіки навантажень кривошипних пресів. 

3. Загальні витрати енергії за один цикл. 

Питання для самоперевірки 

1. Який вигляд буде мати графік навантаження, якщо штампування 

закінчується до виходу головного повзуна у крайнє нижнє (переднє) 

положення? 

2. Який вигляд буде мати графік навантаження, якщо штампування 

закінчується до виходу головного повзуна у крайнє нижнє (переднє) 

положення, але зусилля різко падає до нуля? 

3. За якою залежністю визначається шлях повзуна? 

Література: [1, с. 158 – 160, 2, с. 127 – 129]. 
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Тема 3 Витрати енергії у приводі кривошипних пресів 

1. Повернення енергії пружної деформації преса. 

2. Витрати потужності на подолання спротиву на повзуні. 

Питання для самоперевірки 

1. Як визначається енергія на увімкнення муфти? 

2. Витрати енергії на холосте переміщення механізмів преса. 

3. Витрати енергії на робочий хід. 

Література: [1, с. 162 – 163, 2, с. 130 – 133]. 

 

Тема 4 Вибір електродвигуна і маховика 

1. Визначення допустимого часу розгону маховика під час початковому 

пуску електродвигуна. 

2. Циклограма періодів роботи приводу кривошипного пресу. 

3. Визначення потужності встановленого електричного двигуна. 

Питання для самоперевірки 

1. Який привод використовується у кривошипних пресах? 

2. У чому полягає перевага маховичного приводу у кривошипних пресах? 

3. Як визначають потужність електродвигуна маховичного приводу? 

Література: [1, с. 164 – 167, 2, с. 135 – 137]. 

 

Тема 5 Визначення коефіцієнта корисної дії кривошипних пресів 

1. Графік працездатності кривошипних пресів. 

2. Визначення фактичного часу розгону. 

Питання для самоперевірки 

1. Як визначається робота преса за один технологічний цикл? 

2. Які існують рекомендації до побудови графіка працездатності? 

Література: [1, с. 172]. 

 

Тема 6 Розрахунок насосного приводу пресових установок 

1. Корисна потужність. 
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2. Коефіцієнт корисної дії. 

3. Розрахунок насосно-акумуляторної станції. 

4. Розрахунок компенсаторів гідроудару. 

Питання для самоперевірки 

1. Як визначається корисна потужність у насосно-акумуляторному приводі 

пресових установок? 

2. Як визначається коефіцієнт корисної дії насосно-акумуляторного 

приводу пресових установок? 

3. Як визначається кінетична енергія рухомої рідини у пружному 

компенсаторі? 

4. Для чого призначені насосно-акумуляторні станції? 

Література: [1, с. 319 – 321, 331 – 333, 341 – 343]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Енергетичні можливості кривошипних пресів. 

2. Графіки зусиль деформації. 

3. Навантажувальні графіки кривошипних пресів. 

4.  Як визначаються витрати енергії на включення муфти? 

5.  Як визначаються витрати енергії на холосте переміщення механізмів 

преса? 

6. Як визначаються витрати енергії на робочий хід? 

7. Повернення енергії пружної деформації преса. 

8. Привод від електродвигуна постійного струму. 

9. Як визначається допустимий час розгону маховика під час початкового 

пускання електродвигуна? 

10. Поняття про енергетичний коефіцієнт корисної дії кривошипних 

пресів. 

11. Як визначається коефіцієнт корисної дії робочого ходу? 

12. Графік працездатності кривошипних пресів. 
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13. Динамічний розрахунок насосно-акумуляторного приводу. 

14. Які особливості прямого холостого та робочого ходів? 

15. Які особливості зворотного холостого ходу? 

16. Які особливості енергетики насосно-акумуляторного приводу? 

17. Які енергетичні особливості мають гідропресові установки з одним 

ступенем навантаження? 

18. Як визначається корисна потужність приводу? 

19. Як визначається коефіцієнт корисної дії кривошипних пресів? 

20. Акумулятор. З’єднувальні трубопроводи. Насос. Мультиплікатор. 

21. Як визначається ефективний ККД гідропресової установки. 

22. Гідропресові установки з кількома ступенями навантаження. 

23. Попередній розрахунок основних параметрів насосно-акумуляторного 

приводу. 

24. Розрахунок насосно-акумуляторної станції. 

25. Енергетика насосного безакумуляторного приводу. 

26. Які енергетичні особливості має насосний безакумуляторний привод зі 

ступеневою зміною подачі ? 

27. Безступеневе регулювання подачі та тиску. 

28. Розрахунок компенсаторів гідроудару. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Контроль знань студентів здійснюється за методикою комплексної 

діагностики їх знань. 

Під час комплексного оцінювання знань студентів визначаються види робіт 

і критерії їх оцінювання з урахуванням особливостей навчального курсу. 

Критеріями оцінювання знань є: 

а) під час усних відповідей студентів: повнота розкриття питання; логіка 

викладеної та обґрунтованої власної думки, посилання на практичний досвід, 
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результати наукових досліджень; уміння аналізувати, узагальнювати, робити 

порівняння та висновки; 

б) під час виконання письмових завдань: повнота розкриття питання; 

цілісність, системність, логічна послідовність, акуратність виконання роботи та 

літературного оформлення, наявність розрахунків, схем, малюнків, 

правильність тестових відповідей; 

в) під час здійснення пошуково-аналітичної роботи: обсяг і відповідність 

тематиці підібраного матеріалу; надійність та офіційність джерел інформації, 

обґрунтованість зроблених висновків. 

 Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ЕСТS.  

 Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками та шкалами оцінювання.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту 
Для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е  

35–-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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Підсумкова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи 

студента протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і 

аудиторна робота, так і виконання індивідуальних завдань і завдань для 

самостійного опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається за 

такими критеріями:  

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий виклад 

теоретичних понять).  

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу й самостійність суджень.  

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних) знань. 

4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті. 

5. Відповідальність студентів оцінюється також за логічністю, чіткістю, 

виразністю викладу навчальної літератури.  
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