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УДК 016 : [669 : 622 : 621] 

 

«Механитех» : тем. наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. за 2011-2016 рр. / уклад. 

Луговська А. В., Вартанова Л. Р. ; Держ. наук.-техн. бібліотека України. – К. : ДНТБ 

України, 2017. – 72 с. 

 

Тематичний науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик 

«Механитех» вміщує бібліографічні описи підручників, учбових посібників, 

лабораторних практикумів, монографій та журнальних статей, що публікувалися протягом 

2011-2016 років. 

 

У покажчику розглянуто принципи, методи та документацію, що використовують 

під час експлуатації та обслуговування обладнання машинобудівних, металургійних, 

гірничовидобувних та інших виробництв. Приділено увагу причинам зносу та відмов 

обладнання. Наведено основні вимоги до монтажу, складальних і регулювальних 

операцій, використовуваних у процесі установки й ремонту машин і механізмів. 

Охарактеризовано використання результатів технічного діагностування в діяльності 

ремонтних служб. Висвітлено сучасні технології ремонту обладнання. 

 

Матеріал у покажчику систематизований за тематичними розділами, а вcередині 

розділів – за алфавітом. Бібліографічний опис документів складено за ДСТУ ГОСТ 7.1 – 

2006 згідно вимог до інформаційних видань. 

 

Мета видання – інформування керівників інжинірингових і сервісних центрів, 

начальників ремонтних служб, головних інженерів і механіків машинобудівних, 

металургійних, гірничовидобувних та інших виробництв про наукові дослідження і 

досягнуті результати в матеріалознавстві, металургії, машинобудуванні тощо. 
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1. Артюх В. Г. Основы защиты металлургических машин от поломок           

[Текст] : монография / В. Г. Артюх ; ГВУЗ "Приазовский гос. техн. ун-т". - 

Мариуполь : [Изд. группа "Университет"], 2015. - 288 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 264-287.       Р 352736   669 

 В монографии уделено внимание дальнейшему развитию 

теоретических основ захиты металлургических машин от поломок. Введены 

новые понятия, определяющие тип защиты, предложена классификация 

качественного состава нагрузок. Разработаны методы проектирования и 

испытания новых классов защитных устройств и на этой основе повышения 

надежности и ресурса металлургического оборудования путем внедрения в 

производство эффективных защитных устойств. Результаты работы 

внедрены в производственную практику в виде разработанных, испытанных 

и прошедших промышленное опробование предохранительных и 

амортизационных устройств для защиты металлургических машин от 

поломок. Предложена и реализована инженерная методика проектирования 

защитных устройств для металлургического оборудования. 

 

2. Атлас микроструктур неметаллических включений [Текст] : [науч.               

изд.] / В. П. Пирожкова, М. Ю. Яценко, В. В. Лунѐв, С. Г. Грищенко ; под 

ред. В. В. Лунѐва. - Запорожье : Днепровский металлург, 2012. - 167 с. - 

Библиогр. : с. 152-156 (137 назв.).     Б 16061   669 

 Приведены фазовый и химико-минералогический состав 

неметаллических включений, их микроструктура на шлифах и после 

экстрагирования из металла. Рассмотрены физико-химические свойства 

включений, их генезис и механизм образования. Показано, что 

неметаллические включения образуются в различные периоды остывания и 

кристаллизации металла. Приведены уравнения реакций образования 

включений, которые протекают не в одну стадию, как это принято считать, а 

с образованием промежуточных продуктов. 

Описана, наблюдаемая под микроскопом, методика локального 

экстрагирования включений с поверхности металлографического шлифа, 

излома, дефекта, или какого-либо другого образца и методика 

идентификации экстрагированных включений комплексом методов, в основу 

которых положен петрографический (кристаллооптический) метод анализа. 

 

3. Бейгул О. О. Методи теорії пружності для дослідження та розрахунків 

металургійного обладнання [Текст] : навч. посіб. для студ. при підгот. 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра за напрямом 

"Машинобудування" / О. О. Бейгул, Г. Л. Лепетова ; Дніпродзержинський 

держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : "ДДТУ", 2014. - 188 с. : граф. 

- Бібліогр.: с. 186-187.       Р 349825   53 

 Навчальний посібник містить викладення методів теорії пружності для 

дослідження та розрахунків на міцність металургійного обладнання, яке за 

переліком розрахункових об’єктів та сутністю сприйняття зовнішніх 

навантажень виходить за межі опору матеріалів. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%BB,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Брыков М. Н. Износостойкость сталей и и чугунов при абразивном 

изнашивании [Текст] : [монография] / М. Н. Брыков, В. Г. Ефременко,             

А. В. Ефременко. - Херсон : Издатель Гринь Д. С., 2014. - 364 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 351-360 (114 назв.).     Р 351025   669 

 Представлены результаты исследований износостойкости сталей и 

чугунов при абразивном изнашивании в широком диапазоне условий трения. 

Показано, что высокая износостойкость может быть достигнута не только за 

счет повышения объемной доли карбидных фаз в структуре сплавов, но и 

благодаря получению матрицы высокоуглеродистого нестабильного 

аустенита. Исследовано влияние широкого спектра параметров 

трибосистемы на износостойкость нелегированных и легированных 

железоуглеродистых сплавов в различном структурном состоянии. 

 

5. Василенко Н. П. Матеріалознавство в хімічному машинобудуванні           

[Текст] : навч. посіб. / Василенко Н. П., Костенко І. Г. ; Східноукр. нац. ун-т 

імені Володимира Даля, Ін-т хім. технологій (м. Рубіжне), Ф-т хім. та інформ. 

систем, Каф. загальної фізики і техн. механіки. - Рубіжне : [Ноулідж], 2014. - 

280 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 276-278(27 назв.).  Р 351827   62 

 Викладено основні відомості про металеві й неметалеві конструкційні 

матеріали. Розкрито зв’язок між будовою та властивостями матеріалів. 

Розглянуто фізико-механічні властивості основних конструкційних 

матеріалів для хімічного машинобудування, можливість використання різних 

методів (механічних, термічних електричних, хімічних, дифузійних) обробки 

та формування, висока стійкість хімічної структури у процесі обробки, 

корозійна стійкість матеріалів для забезпечення надійності і довготривалості 

самого обладнання, а також попередження негативної дії продуктів корозії на 

якість продукції. Основними конструкційними матеріалами в хімічному 

машинобудуванні є металеві сплави. Увагу приділено сплавам на основі 

алюмінію, міді, титану, магнію, які використовують для виготовлення різних 

деталей у хімічному машинобудуванні; замінникам металів. Як замінники 

металів, а також як самостійні конструкційні матеріали з цінними фізико-

механічними властивостями використовуються сучасні полімерні матеріали, 

композиційні матеріали на металевій та неметалевій основах, порошкові, 

спечені матеріали, тверді тугоплавкі сполуки і тверді сплави. 

 

6. Василенко Н. П. Технологія конструкційних матеріалів у хімічному 

машинобудуванні [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Василенко, В. В. Гончаров ; 

Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, Ін-т хімічних 

технологій (м. Рубіжне). - Х. : Лідер, 2015. - 349 с. : рис. - Бібліогр.:                  

с. 345-348.         Р 356404   66 

 У навчальному посібнику викладено основні відомості про технології 

отримання та оброблення металевих та неметалевих конструкційних 

матеріалів. Розкрито зв’язок між властивостями сталі, чавуну та кольорових 

металів та способами їх оброблення. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Навчальний посібник містить такі основні розділи: Основи 

металургійного виробництва сталі і чавуну. Виробництво кольорових 

металів. Порошкова металургія. Технологія ливарного виробництва. 

Технологія обробки металів тиском. Технологія зварювального виробництва. 

Технологія виробництва неметалевих матеріалів. Окремий розділ «Обробка 

конструкційних матеріалів різальними інструментами». 

 

7. Веренев В. В. Снижение динамических нагрузок и диагностика 

широкополосных станов в переходных режимах [Текст] : [учебное издание] / 

В. В. Веренев. - Нікополь : Видавець СПД Фельдман О. О., 2014. - 204 с. : 

рис., табл. - Библиогр.: с. 185-203.     Р 349475   621.7 

 Представлены результаты исследований и разработок в области 

динамики и диагностики оборудования широкополостных станов горячей 

прокатки 1680, 1700, 2000, 2500. Приведены особенности 

вибродинамических процессов в период захвата полосы валками. 

Разработаны конструктивные и технологические методы уменьшения 

динамических нагрузок. Обосновано использование параметров переходных 

процессов с целью диагностики технического состояния оборудования. 

Предложен и проверен в промышленных условиях новый диагностический 

признак – время запаздывания реакции участков линии привода валков на 

ударную нагрузку при захвате полосы, а также новые способы 

диагностирования. 

 

8. Возможности метода дифракции обратнорассеянных электронов для 

анализа структуры деформированных материалов [Текст] : [монография]           

/ В. Н. Варюхин, Е. Г. Пашинская, А. В. Завдовеев, В. В. Бурховецкий ; НАН 

Украины, Донецкий физ.-техн. ин-т имени А. А. Галкина. - К. : Наук. думка, 

2014. - 104 с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 98-102. 

          Р 349557   53 

 Исследование посвящено применению сканирующего электронного 

микроскопа, работающего в режиме дифракции обратнорассеянных 

электронов (ДОЭ / EBSD), для определения параметров ориентировки 

индивидуальных зерен, текстуры в локальной области образцов, 

идентификации фаз на поверхности объемных поликристаллов, 

разориентировки границ зерен и др. Рассмотрены методы получения и 

анализа данных ДОЭ (EBSD) на примере металлических сплавов в 

субмикрокристаллическом и наноструктурном состояниях. Даны 

рекомендации по режимам подготовки образцов, процедурам сбора данных и 

способам обработки полученного массива. 

 

9. Гальчук Т. Н. Використання відходів машинобудівного виробництва для 

виготовлення деталей триботехнічного призначення [Текст] : [монографія] / 

Гальчук Т. Н., Рудь В. Д. ; МОН. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. - 218 с.  

          Р 346285   621.7 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 У монографії показано перспективність повернення у виробництво 

порошків диспергованих металовідходів безпосередньо в місцях їх  

утворення – підприємствах металообробки – з паралельним впровадженням 

технології виготовлення спечених виробів на основі отриманих порошків. 

Запропоновано технологічну схему та їх апаратну реалізацію для отримання 

металевого порошку та виробів триботехнічного призначення. Досліджено 

вплив технологічних параметрів і складу початкової шихти на структуру, 

міцність та триботехнічні характеристики спечених матеріалів, отриманих із 

переробленого шламу сталі ШХ15, а також композитів із порошків даної 

сталі з добавками міді і графіту. 

 

10. Геворкян Э. С. Современные композиционные материалы и 

интегрированные способы их получения [Текст] : учебник / Геворкян Э. С. ; 

Український держ. ун-т залізничного транспорту. - Х. : [ЧП "Граф-Икс"], 

2015. - 362 с. : рис.: 124, табл.: 55. - Библиогр.: с. 352-361. Р 354053   621.7 

 Рассмотрены современное состояние и перспективы развития 

представлений о композиционных материалах и способах получения. Дан 

обзор основ классификации наноматериалов и типов их структур, свойств и 

основных направлений использования и технологий получения 

наноматериалов (нанопорошки, объемные материалы, пленочные 

технологии). Изложены способы обработки конструкционных материалов, 

приведены основные сведения из области применения материалов в 

различных отраслях техники, а также об изгоовлении изделий из них. 

 

11. Гогаев К. А. Порошковая металлургия инструментальных сталей [Текст] : 

[науч. изд.] / К. А. Гогаев, В. И. Ульшин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т 

проблем материаловедения им. И. Н. Францевича. - Донецк : Ноулидж, 

Донец. отд-ние, 2012. - 368 с. - Бібліогр.: с. 335-366. Р 341646   621.7 

 Рассмотрены теоретические и технологические вопросы процессов 

получения режущих инструментов из порошков быстрорежущих сталей 

распыленных газом. Проанализированы факторы, определяющие качество 

быстрорежущих сталей и пути его повышения. Путем обработки большого 

массива экспериментальных данных разработаны оптимальные силовые и 

температурно-скоростные режимы пластической деформации. На всех 

операциях технологического процесса от порошка до готового инструмента 

проведены исследования структуры и свойств. Отработаны режимы отжига 

порошка, спекания порошковой заготовки и термической обработки 

инструмента. Представлены данные о повреждаемости и разрушении сталей 

при циклическом термосиловом нагружении. Произведена оценка 

работоспособности режущих инструментов. Рассмотрена целесообразность 

использования порошковых быстрорежущих сталей для штампового 

инструмента. Показана перспективность одного из направлений порошковой 

металлургии – струйного формования (“Ospray process”). 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 11 

12. Дворук В. І. Трібофізика [Текст] : підручник для студентів                      

вищих технічних навч. закладів / В. І. Дворук, В. А. Войтов. - Х. :                  

[ФЛП Томенко Ю. І.], 2014. - 374 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 367-369.  

          Р 351517   621.8 

 Викладено закономірності взаємодії окремих атомів (молекул) та їх 

систем – твердих тіл. Наведено сучасні уявлення про поверхню, поверхневий 

і перехідний шар твердої фази (металу). Розглянуто питання утворення та 

властивості двофазної (метал – граничний шар) і трифазної (метал – 

граничний шар – метал) граничної системи. Показано закономірності 

фрикційної взаємодії, змін і зношування металів за умов граничного 

мащення. 

 

13. Добровольський О. Г. Матеріалознавство та матеріали у 

машинобудуванні [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів                

/ О. Г. Добровольський ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - 2-ге вид., 

переробл. і доповн. - К. : [КНУБА], 2014. - 168 с. : іл., табл. - Бібліогр.:           

с. 166-167 (30 назв.).        Р 350312   62 

 Викладено теоретичні основи матеріалознавства. Охарактеризовано 

структуру, властивості і застосування конструкційних матеріалів. Висвітлено 

основні засоби термічної та хіміко-термічної обробки, застосуванні у 

машинобудуванні, а також залежність структури і властивості 

конструкційних матеріалів від їх складу та способу виготовлення. Увагу 

приділено традиційним матеріалам, таким як сталі, чавуни і сплави на основі 

кольорових металів, а також на основі пластмас і неметалевих хімічних 

сполук. Подано опис нових перспективних композиційних й нанорозмірних 

матеріалів. 

 

14. Доля В. Н. Основы теории резания материалов [Текст] : конспект лекций 

"Теория резания" для студ. спец. 131 "Прикладная механика" / В. Н. Доля,            

О. В. Доля ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехн. ин-т". - Х. : Підручник 

НТУ "ХПІ", 2016. - 160 с. : ил.: 116, табл.: 11.   Р 357501   621.9 

 В конспекте лекций освещены основные процессы, которые имеют 

место при обработке резанием материалов: кинематика, процессов 

обработки, геометрические параметры лезвий инструментов и срезаемого 

слоя, стружкообразование, контактные явления на поверхностях 

инструмента, тепловые процессы, изнашивание инструментов, формирование 

обработанной поверхности заданного качества. 

 

15. Експериментальні дослідження металополімерних пар тертя з 

врахуванням трибоелектричних процесів / С. І. Криштопа, Л. І. Криштопа, 

І.Б. Прунько [та ін.] // Проблеми трибології. – 2016. - № 4. – С.60-66 : рис., 

табл. – Бібліогр.: с.65 (5 назв).       Р/1083 

 Теоретичні дослідження щодо знософрикційних властивостей 

металополімерних пар тертя барабанно-колодкових гальм з врахуванням 

трибоелектричних процесів вимагають проведення експериментальної 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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перевірки. Виконання достатньої кількості випробувань металополімерних 

пар тертя гальмівних пристроїв в стендових умовах дозволяє об’єктивно 

судити про знософрикційні властивості їхніх поверхневих шарів для оцінки 

полчризаційних і деполяризаційних процесів залежно від електричних 

струмів, що генеруються. Це, у свою чергу, дозволить реалізувати процеси 

термостимульованої деполяризації електричними струмами поверхонь 

металополімерних пар тертя гальмівних пристроїхв та знизити зношування 

поверхонь. Проілюстровані експериментальні дослідження знософрикційних 

властивостей контактів мікровиступів металополімерних пар тертя 

барабанно-колодкових гальм автотранспортних засобів з врахуванням 

трибоелектричних явищ. 
 

16. Експлуатація та обслуговування машин [Текст]  : підручник                            

/ В. М. Кравченко, А. О. Іщенко, В. А. Сидоров, В. В. Буцукін ; Приазовський 

держ. техн. ун-т. - Донецьк : Донбас, 2014. - 543 с. : іл., табл. - Біліогр.:             

с. 538-542 (73 назв.).       Р 351035   658 

 Розглянуто принципи, методи та документацію, що використовують 

під час експлуатації та обслуговування машин металургійного виробництва. 

Подано інформацію про загальні принципи експлуатації й обслуговування 

таких машин. Приділено увагу причинам зносу та відмов машин. Наведено 

основні вимоги до монтажу, складальних і регювальних операцій, 

використовуваних у процесі установки й ремонту механізмів. 

Охарактеризовано використання результатів технічного діагностування в 

діяльності ремонтних служб. Викладено основні вимоги до експлуатації та 

обслуговування типових елементів металургійних машин: підшипників, 

зубчастих передач, сполучних муфт тощо. Висвітлено сучасні технології 

ремонту обладнання за допомогою металополімерних матеріалів. 
 

17. Єфіменко М. Г. Металографія зварних з'єднань [Текст] : навч. посібник / 

М. Г. Єфіменко, М. А. Погрібний, Н. О. Радзівілова ; Нац. техн. ун-т 

"Харківський політехнічний ін-т". - Х. : НТУ ХПІ, 2016. - 120 с. : табл., рис. 

          Р 355866   621.791 

 Викладено методики металографічного аналізу і вимірювання 

твердості. Розглянуто процеси первинної і вторинної кристалізації у процесі 

зварювання сталей і сплавів. Увагу приділено вивченню структури та 

властивостей зварних з'єднань вуглецевих і легованих сталей різних класів. 

Вказано основні заходи з покращання їх зварюваності і наведено приклади 

застосування деяких типів і марок зварюваних матеріалів. 
 

18. Жданов О. О. Вплив передкристалізаційної термічної обробки на 

субструктуру та фізико-механічні властивості деформованих сталей 20 і 

20Х13 / О. О. Жданов // Нові матеріали і технології в металургії та 

машинобудуванні. – 2013. - № 2. – С. 74-80. – Бібліогр.: 12 назв.  Р/1242 

 Досліджено вплив передкристалізаційної термічної обробки пластично 

деформованих металів на показники міцності, пластичності, коефіцієнт 

теплопровідності, електроопір, субструктуру на прикладі сталей 20 і 20Х13. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%84%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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19. Залога В. О. Сучасні інструментальні матеріали у машинобудуванні 

[Текст] : навч. посіб. / В. О. Залога, В. Д. Гончаров, О. О. Залога ; за заг. ред. 

В. О. Залоги ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 

2013. - 371 с. : іл. - Бібліогр.: с. 366-370 (53 назви).  Р 346020   669 

 Наведена інформація про інструментальні матеріали (вимоги, що 

ставляться до них; класифікація як за їх властивостями, так і за групами 

застосування за ISO); їх структура (кристалічна будова), способи отримання 

та експлуатаційні показниким в кожній групі та ін.). У посібнику наведені 

рекомендації щодо вибору різних інструментальних матеріалів залежно від 

способу та умов оброблення різанням і розглянуті тенденції їх 

удосконалення, в т. ч. шляхом застосування зносостійких покриттів; питання 

для самоперевірки (у кожному розділі), а також наведені методичні вказівки з 

вивчення теми «Інструментальні матеріали» і типові тести для самоперевірки 

і модульного контролю знань. Методичною і довідковою інформацією, 

наведеною у посібнику, можуть користуватися інженерно-технічні 

працівники у процесі вирішення конкретних виробничих завдань. 

 

20. Зварювання плавленням в автомобілебудуванні [Текст]  : навч. посіб. для 

студентів вищ. техн. навч. закладів / Дмитриченко М. Ф., Левківський О. П., 

Шапошніков Б. В. [та ін.] ; Національний транспортний ун-т. - К. : НТУ, 

2016. - 180 с. : рис. - Бібліогр.: с. 154.    Р 357833   629.791 

 У навчальному посібнику подано основні відомості про електричне 

зварювання плавленням – один з найпоширініших способів нерознімного 

з’єднання деталец машин та механізмів. Наведена класифікація основних 

видів зварювання, проаналізовано металургійні процеси, що відбуваються 

при зварюванні різних матеріалів, розглянуто електронно-променеве, лазерне 

і плазмове зварювання. 

 

21. Кіндрачук М. В. Особливості створення композиційних покриттів, 

зміцнених  вуглецевими нанотрубками / М. В. Кіндрачук, В. Є. Панарін,            

М. Є. Свавільний, А. О. Корнієнко // Проблеми тертя та зношування. – 2016. - 

№ 4. – С. 58-62. – Бібліогр.: с. 62 (6 назв).   С 21322   621.8 

 Розглянуто особливості створення композиційних покриттів, зміцнених 

вуглецевими нанотрубками та існуючі підходи до оцінки міжфазної взаємодії 

у масивних композиційних матеріалах зволокнистою формою зміцнювача. 

Особливістю систем з нанорозмірними компонентами є неможливість 

свідомої організації хімічної взаємодії на міжфазній межі через малі розміри 

зміцнювача, наприклад, вуглецевих нанотрубок. Теоретично обґрунтовано 

необхідність та експериментально доведено можливість створення 

дифузійного бар’єру на міжфазній межі, який дозволить свідомо регулювати 

взаємодію нанорозмірних компонентів композиції з вуглецевими 

нанотрубками. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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22. Климов О. В. Сталі та сплави з особливими властивостями [Текст] : навч. 

посіб. / О. В. Климов, Ю. І. Кононенко, В. Л. Грешта ; Запорізький 

національний технічний університет. - Запоріжжя : [ЗНТУ], 2014. - 315 с. : 

граф., рис., табл. - Бібліогр.: 313-314.    Р 355873   669 

 Викладено систематизовані й узагальнені відомості про сталі та сплави 

з особливими властивостями. Наведено основні дані щодо закономірностей 

структуроутворення під впливом легувальних елементів у різних групах 

матеріалів на стадіях їх виготовлення та під час термічної обробки, 

залежності властивостей матеріалів від складу структури й умов експлуатації 

виробів. Викладено методи зміцнення матеріалів для забезпечення 

оптимальних експлуатаційних властивостей. Висвітлено особливості 

процесів намагнічування матеріалів у зовнішньому магнітному полі. 

 

23. Кольорові метали і сплави [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Грешта,                      

О. В. Климов, О. В. Лисиця, Л. П. Степанова ; Запорізький нац. техн. ун-т. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], 2015. - 336 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 252-253. 

          Р 355875   669 

 Увагу приділено матеріалам з малою густиною (сплави на основі 

алюмінію та магнію), з високою питомою міцністю (сплави на основі титану 

та берилію), з особливими технологічними властивостями (сплави на основі 

міді), та антифрикційним матеріалам. Розглянуто вплив легувальних 

елементів на структуру кольорових сплавів; особливості структури як в 

литому стані, так і після термічної обробки; особливості термічної обробки; 

залежності властивостей сплавів від хімічного складу, структури й умов 

експлуатації виробів. Викладено методи захисту від корозії, методи 

зміцнення сплавів для забезпечення оптимальних експлуатаційних 

властивостей. Наведено відомості щодо хімічного складу кольорових 

сплавів, їх термічної обробки та механічних властивостей. 

 

24. Комплексное использование ресурсо- и энергосберегающих технологий 

при создании металлургических мини-заводов / Д. В. Сталинский,                     

А. С. Рудюк, В. С. Медведев [и др.] // Экология и промышленность. - 2012. - 

№ 1. - С.12-17. – Библиогр.: с.16-17 (11 назв).     Р/1911 

 Разработанные УкрГНТЦ «Энергосталь» металлургические мини-

заводы по производству проката малотоннажных профилей из непрерывно-

литых заготовок с объемом производства до 200 тыс. в год за счет 

комплексного использования ресурсо- и энергосберегающих технологий по 

технико-экономическим показателям, в т. ч. по расходу материальных и 

энергетических ресурсов, находятся на уровне лучших мировых образцов, а 

по некоторым показателям (удельный вес горячего посада) превышают 

мировой уровень. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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25. Кондратюк С. Є. Дивосвіт металів [Текст] : [наук.-попул. вид.]                    

/ С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; НАН України, Фізико-технологічний ін-т 

металів і сплавів. - К. : Академперіодика, 2015. - 204 с. : іл. - (Наука для всіх). 

- Бібліогр.: с. 202.       Р 355111   669 

 Книга знайомить читача з цікавими історичними фактами і легендами 

щодо відкриття і розвитку технології обробки металів і сплавів та творців 

науки про метали. Популярно, на сучасному науковому рівні розповідається 

про метали – фундамент цивілізації. Значну увагу приділено досягненням і 

новинкам сучасної техніки та перспективам використання металевих 

матеріалів. 

 

26. Копей Б. В. Ремонт трубопроводів полімерними композитними 

бандажами [Текст] : монографія / Б. В. Копей, О. О. Кузьмін,                          

Т. П. Венгринюк ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу,                

ПАТ "Укрнафта", НГВУ "Долинанафтогаз". - Івано-Франківськ : Симфонія 

форте, 2016. - 292 с. : іл., фот. - (Серія "Нафтогазове обладнання" ; т. 7). - 

Бібліогр.: с. 276-291.       Р 357499   622 

 Монографія присвячена розробленню методів бандажування труб 

полімерними композитами. Запропоновано композитні покриття для труб, які 

зменшують напруження в трубі, та оцінено їх ефективність при зміцненні 

труб з дефектами. За експериментально отриманими значеннями порогового 

розмаху коефіцієнта інтенсивності напружень обчислено границю втоми для 

сталі трубопроводу з короткими тріщинами та показано, що тривала 

експлуатація трубопроводу знижує границю втоми металу. 

Авторами розроблено новий склад ізоляційного композитного покриття 

(ІКП) та запропонована методика оцінювання впливу ІКП на циклічну 

тріщиностійкість трубних сталей із врахуванням ефекту коротких втомних 

тріщин. Кількісно розраховано ефект механічного зміцнення від 

використання розробленого покриття та полімерного бандажа, який залежить 

і від ремонтного тиску, і від наявності тріщиноподібних дефектів. Розроблена 

автоматизована установка і автоматизований пристрій для намотування  ІКП 

та бандажів на трубу, що дає можливість отримувати високі техніко-

експлуатаційні властивості покриття. 

 

27. Косторнов А. Г. Триботехническое материаловедение [Текст] : 

[монография] / А. Г. Косторнов ; НАН Укрины, Ин-т проблем 

материаловедения имени И. Н. Францевича. - К. ; Луганск : [Ноулидж],            

2012. - 701 с.        С 19924   621.8 

В монографии рассмотрены актуальне проблемы триботехнического 

материаловедения и обобщены результаты многолетних исследований и 

разработок по их решению. В число анализируемых объектов включен 

широкий круг материалов и композиций на металлической и полимерных 

основах (легированных, комбинированных, наполненных, пропитанных, 

слоистых, градиентных). Среди новейших разработок представлен класс 

композиционных материалов с эффектами самоорганизации в процесах 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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направленного трибосинтеза. Приведены составы материалов, их макро- и 

микроструктура, а также комплекс физико-механических свойств и 

аттестационных характеристик при трении в нормальных и экстремальных 

условиях. Обобщены закономерности формирования поверхности трения 

методами деформационной и механической обработки. 

 

28. Матвійчук В. А. Розробка і дослідження процесу штампування 

обкачуванням вісесиметричних виробів з днищами і горловинами                         

/ В. А. Матвійчук, В. В. Явдик // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2016. 

- № 3. – С. 166-170. – Бібліогр.: с.170 (5 назв).     Р/1305 

 Метою дослідження є розширення технологічних можливостей 

виробництва виробів з днищами і горловинами методами обкочування і 

підвищення їх якості шляхом створення нових способів деформування. 

Розроблено та проаналізовано особливості процесу виготовлення 

вісесиметричних виробів з днищами і горловинами штампуванням 

обкочуванням циліндричним валком. Встановлено вплив на механіку 

формозміни заготовок основних технологічних параметрів процесу, який 

дозволить виготовляти вироби з днищами і горловинами методом холодного 

деформування. 

 

29. Матеріали різного призначення, їх обробка та властивості [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. напрямів підготов. 6.010104 "Професійна 

освіта", 6.050503 "Машинобудування", 6.070106 "Автомобільний транспорт", 

6.050501 "Прикладна механіка" / С. С. Дяченко, І. В. Дощечкіна,                        

І. В. Пономаренко, С. І. Бондаренко ; [за ред. С. С. Дяченко] ; Харк. нац. 

автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2016. - 348 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці розд.        Р 357238   62 

 Наведені дані про технологічні та експлуатаційні властивості найбільш 

поширених у сучасній промисловості сплавів на основі заліза і кольорових 

металів. Розглянуті фактори, що на них впливають, методи їх оцінки та 

шляхи покращення. Приділено увагу різниці понять конструкційна міцність 

матеріалу та конструктивна міцність виробу. Описані сучасні тенденції 

підвищення цих показників. Наведені галузі використання сталей, чавунів, 

сплавів на основі кольорових металів. Детально розглянуті види 

поверхневого змфцнення виробів, в тому числі з використанням 

нанотехнологій. До посібника надані два додатки. Перший – Міжнародний 

транслятор сталей, чавунів, сплавів на основі кольорових металів по п’яти 

країнам для можливості гармонізації марок і властивостей вітчизняних 

сталей та сплавів з аналогами інших країн. Другий – Атлас поширених 

ефектів та видів руйнування деталей машин. Указані причини їх виникнення, 

можливості уникнення або виправлення. 
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30. Махницкий И. Г. Определение межремонтного периода оборудования 

при заданной вероятности безотказной работы / И. Г. Махницкий,                       

В. В. Поворотний // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 

2014. - № 2. - С. 69-71.         Р/477 

Рассмотрены вопросы эксплуатации и восстановления 

металлургического оборудования, ремонтные затраты, межремонтные 

периоды. Определены основные закономерности изменения оптимального 

межремонтного периода металлургическгоо оборудования по критерию 

минимума затрат на его эксплуатацию при различных исходных данных и 

заданной вероятности безотказной работы. 

 

31. Мельник О. В. Жорсткість та міцність коробчастих залізобетонних 

елементів з дії деформації кручення [Текст]  : монографія / О. В. Мельник. - 

Умань : Сочінський М. М., 2016. - 116 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 79-95. 

          Р 357622   53 

 У монографії описані теоретичні дослідження на основі існуючих 

методик чисельно-аналітичним, чисельним методом з використанням 

програмних комплексів, які реалізують метод скінченних елементів та 

експериментальні дослідження на фізичних зразках. Досліджений вплив 

зміни жорсткості на кручення коробчастих залізобетонних елементів 

внаслідок утворення нормальних тріщин на характер та величини внутрішніх 

зусиль. Монографія буде корисною для підготовки фахівців з дисципліни 

«Технічна механіка». 

 

32. Мешков Ю. Я. Механическая стабильность металлов и сплавов [Текст] : 

[монография] / Ю. Я. Мешков, С. А. Котречко, А. В. Шиян ; НАН Украины, 

Ин-т металлофизики имени Г. В. Курдюмова. - К. : Наук. думка, 2014. -            

279 с. : іл., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 266-274.  

          С 20656   669 

 Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты проблемы оценки 

способности металла оказывать сопротивление переходу из пластического 

состояния в хрупкое. Установлен микромеханизм такого перехода и 

предложены макроскопические характеристики, которые определяют 

уровень стабильности пластического состояния (механической стабильности) 

металла. Сформулированы феноменологические представления о связи 

между уровнем механической стабильности конструкционных сплавов и их 

механическими характеристиками. Предложен новый подход к оптимизации 

комплекса механических характеристик конструкционных сплавов. 

Возможности этого подхода продемонстрированы на примере 

конструкционных сталей и титановых сплавов. 

 

33. Моісеєнко Л. Л. Матеріалознавство та технологія матеріалів: основи 

теорії, лабораторний практикум, індивідуальні творчі завдання [Текст] : навч. 

посіб. для курсантів і студ. вищ. морських закл. освіти за напрямом підготов.: 
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6.070104 - Морський та річковий транспорт / Л. Л. Моісеєнко ; Херсонська 

держ. морська акад. - Херсон : ХДМА, 2015. - 360 с. : рис., табл. - Бібліогр.:  

с. 354-355.         Р 357472   669 

 У посібнику згідно з діючою програмою однойменної навчальної 

дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів» для курсантів і 

студентів вищих морських закладів освіти за напрямом підготовки: 6.070104 

– Морський та річковий транспорт розглянуті основи теорії кристалічної 

будови і властивостей металів і сплавів, особливості їх виробництва, способи 

обробки і переробки та застосування в суднобудуванні, приведені: 

лабораторний практикум з тестовим контролем знань, індивідуальні творчі 

завдання з методичними рекомендаціями їх розв’язання, тлумачний словник  

з матеріалознавства, необхідні довідкові дані про матеріали, короткий 

металографічний атлас. 

 

34. Мороз А. Н. Влияние карбидной составляющей на служебные 

характеристики стали 110Х18М / А. Н. Мороз, А. А. Глотка, В. Р. Боляк // 

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2013. - № 2. – 

С. 26-28. – Библиогр.: 4 назв.        Р/1242 

 Рассмотрено влияние карбидной фазы на износ стали 110Х18М. 

Выявлены закономерности изменения величины износа от количественных 

факторов упрочняющей фазы. Рекомендован интервал объемного 

содержания карбидов в пределах 18-21 %, при среднем расстоянии между 

карбидами более 8 мкм, что приводит к минимальным показателям степени 

износа. 

 

35. Мовшович А. Я. К вопросу повышения износостойкости рабочих 

элементов штампов / А. Я. Мовшович, А. В. Ряховский, В. В. Косенко // 

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – 

Вип. 2. – С. 154-157. – Библиогр.: 3 назв.    Б 16001   629.7 

 Рассмотрены различные способы нанесения упрочняющих покрытий 

на рабочие элементы штампов (ионно-плазменный метод, ионная 

имплантация, плазмохимическая имплантация, детонационно-газовый метод) 

и оценено влияние этих способов на повышение стойкости штампов. 

Установлены необходимые характеристики упрочняющих детонационных 

покрытий и определены наиболее перспективные покрытия. 

 

36. Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення 

надійності та довговічності виробів [Текст] : зб. матеріалів XIII Міжнар. 

наук.-техн. конф. / Запорізький нац. техн. ун-т, Білорус. держ. технол. ун-т. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], 2014. - 208 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст 

кн. укр. та рос.        Р 350787   669 

 Оцінено тривалу міцність конструкційних сталей з використанням 

параметра Ларсона – Міллера. Досліджено нові штампові сталі різних типів 

зміцнення з регульованим аустенітним перетворенням під час експлуатації. 

Вивчено вплив щвидкості нагрівання за умов високотемпературного спікання 
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штабиків з вольфрамових сплавів на їх структуру і густину. Розкрито 

особливості визначення абразивостійкості наплавлених сплавів. Визначено 

параметри термообробки на мікроструктуру та механічні властивості сталі 

Х70. Досліджено структуроутворення в титані ВТ1-0 в процесі ПІД. 

Розроблено методи розрахунку механічної міцності елементів конструкції 

силових трансформаторів. 

 

37. Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин 

[Текст]  : монографія / [П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш та ін.] ;            

Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2015. - 

428 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 404-426.    Р 354592   681 

 У монографії наведено технологічні засади та способи вирішення 

науково-технічної проблеми – підвищення ефективності роботи вузлів тертя 

поліграфічного обладнання, що працює за важких умов експлуатації (за 

високих швидкостях ковзання, навантажень, за умов розігрівання робочих 

поверхонь до високих температур) через створення науково обґрунтованих 

технологій виготовлення з наступною тонкою фінішною механічною 

обробкою композиційних підшипникових матеріалів на основі широкої 

номенклатури чорних і кольорових металів і сплавів з можливістю 

прогнозування та керування їх експлуатаційними характеристиками у 

широкому діапазоні температур, навантажень і швидкостей ковзання. 

Розроблено варіанти нового складу підшипникових матеріалів для 

відповідних умов експлуатації, технологічні режими виготовлення нових 

композитів. Обґрунтовано параметри та інструмент для фінішної механічної 

обробки деталей вузлів тертя з них, запропоновано технологічні регламенти. 

 

38. Петренко А. П. Экспериментальное исследование влияния режимов 

шлифования на качество поверхности / А. П. Петренко // Авиационно-

космическая техника и технология. – 2013. - № 6. – С.21-24. – Библиогр.:             

8 назв.           Р/1800 

 Сформулирована проблема о необходимости определения 

оптимальных режимов обработки, критеріями эффективности для которых 

будут высокая производительность и качество получаемых поверхностей. 

Представлен обзор результатов предыдущих исследований. Указана 

обязательность проведения экспериментальных исследований с целью 

определения влияния параметров режимов обработки на качество 

поверхности. Приведены результаты исследования структурно-фазовых 

превращений в деталях после шлифования на оптимальных, с точки зрения 

износа, режимах. 

 

39. Плазменное упрочнение износостойкости чугуна / А. П. Чейлях,             

Ю. Ю. Куцомеля, Я. А. Чейлях, Я. Микула // Проблеми трибології. – 2016. - 

№ 4. – С.48-54 : рис., табл. – Библиогр.: с.53 (9 назв.).   Р/1083 

 Создание новых рациональных сплавов и поиск оптимальных 

технологий их упрочнения является актуальной задачей современного 
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материаловедения. Одной из наиболее перспективных упрочняющих 

обработок является плазменная технология, использование которой 

эффективно для поверхностного упрочнения различных изделий, в том числе 

быстроизнашивающихся деталей и инструментов из чугуна. Установлены 

закономерности изменения микроструктуры износостойкого белого чугуна 

ЧГ5Д2Ф4 при плазменном упрочнении при различных режимах нагрева и 

оплавления поверхности образцов. При оптимальном фазовом составе и 

структуре аустенит-мартенсит-карбиды после плазменной закалки при 800 … 

900 
о
С достигнуто повышение абразивной износостойкости чугуна в 1,3 раза 

в сравнении с закалкой при печном нагреве. Это объясняется измельчением 

структуры и метастабильностью аустенита, реализующего деформационное 

мартенситное γ→α превращение и самоупрочнение в тонком поверхностном 

слое. 

 

40. Поворотний В. В. Определение рациональных межремонтных периодов 

работы оборудования / В. В. Поворотний, И. Г. Махницкий, Д. А. Кононов           

// Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. - № 1. –                

С. 95-97. – Библиогр.: 6 назв.        Р/477 

 Предложено межремонтный период для металлургических машин 

определять по критерию минимальных удельных затрат на их эксплуатацию 

с учетом затрат на предыдущие их ремонты. Разработан метод определения 

этих периодов. 

 

41. Полєтаєв В. П. Охорона праці в галузі (для спеціальності "Металургія 

чорних металів") [Текст]  : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів спец. 

"Металургія чорних металів" / В. П. Полєтаєв, О. А. Крюковська ; під ред.     

А. П. Огурцова ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т (ДДТУ). - 

Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. - 364 с. : табл. - Бібліогр.: с. 358-363.  

          Р 354676   331 

 Подано інформацію про методи та засоби захисту працюючих від 

впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Розглянуто технічні 

питання безпеки праці на підприємствах металургійної промисловості, 

вимоги безпеки до технологічних процесів і технологічного устаткування за 

його експлуатації та ремонту. Подано основні відомості про горіння, 

пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, проаналізовано причини 

виробничого травматизму, професійних захворювань. Викладено вимоги 

охорони праці, що враховуються під час проектування виробничих будівель і 

споруд металургійних підприємств. 

 

42. Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и 

определения [Текст] : [справочное изд.] / Д. С. Кива, С. А. Бычков,                          

О. Ю. Нечипоренко, И. Г. Лавренко. - К. : КВІЦ, 2014. - 192 с. : ил.: 105, 

табл.: 7. - Библиогр.: с. 179-190 (195 наим.). - Указ.: с. 173-178.   

          С 20448   621.7 
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 В книге представлены новые аспекты, понятия и определения, которые 

не упоминаются в классической справочной и учебной литературе по 

порошковой металлургии либо имеют современную интерпретацию, а также 

новые термины междисциплинарного характера, появившиеся за период с 

1990 по 2014 годы и вошедшие в ее техническую лексику. Изложение 

материала в алфавитном порядке позволяет быстро и удобно найти 

необходимую информацию. 

 

43. Порошкові матеріали. Фізико-хімічні процеси і діаграми стану [Текст] : 

навчальний посібник для студентів напрямів підготов.: 6.050503 

Машинобудування, 6.050504 Зварювання, 6.070106 Автомобільний 

транспорт, 6.070101 Транспортні технології, 6.010104 Професійна освіта 

(транспорт) / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Нікітін,                       

В. Г. Кошелєв ; Національний транспортний ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 188 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 186.      Р 348904   621.7 

 Наведено види порошкових матеріалів і технологію виготовлення 

порошків. Охарактеризовано виробництво виробів з металевих порошків і 

додаткову їх обробку. Розглянуто основи фізичної хімії, законо 

термодинаміки, хімічні та фазові рівноваги. Висвітлено особливості 

металургійного процесу та викладено основні способи виробництва металів. 

 

44. Применение шлакообразующих смесей при производстве и реновации 

изделий [Текст] : монография / Т. С. Скобло, А. И. Сидашенко,                                

А. Д. Мартыненко [и др.] ; под общ. ред. Т. С. Скобло. - Х. : [Полосатая 

типография], 2016. - 285 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 255-284.   

          Р 355681   621.7 

 Дана характеристика изделий из чугуна, условий их эксплуатации и 

требований, предъявляемых к материалам. Раскрыты особенности 

производства и эксплуатации прокатных валков. Изложена методика расчета 

температурных полей при плавлении шлака в ковше. Рассмотрено 

применение шлакообразующих смесей для обработки металла при 

производстве отливок из легированного чугуна. Проанализированы факторы, 

определяющие срок службы деталей после реновации рабочей поверхности. 

Исследовано влияние параметров упрочняющей механической обработки на 

физико-механические свойства поверхностного слоя. Раскрыты особенности 

производства и эксплуатации гильз цилиндров. 

 

45. Ресурсозберігаючі технології відновлення зношених поверхонь 

гальванічними сплавами феруму з тугоплавкими металами / Г. В. Каракурчі, 

М. В. Ведь, М. Д. Сахненко, І. Ю. Єрмоленко // Экология и промышленность. 

- 2015. - № 1. - С.66-70. – Бібліогр.: с. 69-70 (10 назв).   Р/1911 

 Одним із важливих напрямів розвитку ресурсозберігаючих технологій 

у машинобудуванні, хімічній та нафтопереробній промисловості є 

поліпшення якості ремонтних робіт з відновлення працездатності машин і 

механізмів за рахунок використання нових конструкційних матеріалів з 
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підвищеними фізико-механічними властивостями при низькій собівартості 

робіт і матеріалів. Застосування раціональних технологій ремонту надає 

змогу швидко та якісно відновити ушкоджені машини, підвищити надійність 

роботи та подовжити ресурс експлуатації відновленої техніки. Обґрунтовано 

можливість використання гальванічних сплавів феруму з тугоплавкими 

металами (Mo і W) для ефективного відновлення деталей під час ремонтних 

робіт. Установлено, що запропонований технологічний процес відповідає 

вимогам ресурсозбереження та екологічної безпеки. Отримані гальванічні 

сплави мають підвищені фізико-механічні і корозійно-електрохімічні 

властивості, тому їх можна застосовувати в технологіях відновлення і 

зміцнення зношених поверхонь. 

 

46. Ройзман В. П. Механика в электронике [Текст] : [монография]                          

/ В. П. Ройзман : [в 3-х т.]. - Хмельницкий : [ХНУ], 2015. - Т.1 : Статическая 

прочность. - Хмельницкий, 2015. - 399 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.:                 

с. 381-393.          С 20818   53 

 

47. Ройзман В. П. Механика в электронике [Текст] : [монография]                        

/ В. П. Ройзман : [в 3-х т.]. - Хмельницкий : [ХНУ], 2015. - Т. 2 : 

Динамическая прочность. - Хмельницкий, 2015. - 314 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 293-298.        С 20995   53 

 

48. Ройзман В. П. Механика в электронике [Текст] : [монография]                      

/ В. П. Ройзман : [в 3-х т.]. - Хмельницкий : [ХНУ], 2015-2016. - Т. 3 : 

Неразрушающий контроль, диагностика и прогнозирование прочности. - 

Хмельницкий, 2016. - 311 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 293-305. С 21320   53 

 

49. Савицький Ю. В. Технологічні методи підвищення довговічності 

вирубних штампів / Ю. В. Савицький // Вісник Хмельницького 

національного університету. Технічні науки. – 2016. - № 6. – С.51-54 : рис. 6. 

– Бібліогр.: с. 54 (4 назви).       Р/1055 «Т» 

 Листове штампування є широко поширеним і досить прогресивним 

різновидом обробки металом тиском. Використовуючи листове штампування 

можна виготовляти велику номенклатуру найрізноманітніших плоских і 

просторових деталей. В роботі розглянуті основні напрямки підвищення 

довговічності штампового інструменту при листовому штампуванні. 

Проведений аналіз способів обробки поверхонь робочих частин штампів. На 

основі екмпериментальних даних показано, що алмазне вигладжування дає 

підвищення зносостійкості пуансонів порівняно із шліфуванням. 

Обґрунтована доцільність комплексного застосуваннярізних методів 

підвищення довговічності робочих частин штампів. Застосування хіміко-

термічних методів дозволяє проводити найбільш ефективне зміцнення 

внутрішніх контурів матриць, які інтенсивно піддаються зношуванню. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&Z21ID=&I21DBN=UNI_SIMPLE&P21DBN=UNI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&Z21ID=&I21DBN=UNI_SIMPLE&P21DBN=UNI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&Z21ID=&I21DBN=IBIS_SIMPLE&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 23 

 

50. Савуляк В. І. Економічні технології високоміцних графітизованих сплавів 

заліза [Текст]  : монографія / В. І. Савуляк, О. Б. Янченко ; Вінницький нац. 

техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 160 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 138-156.

          Р 351595   669 

 Викладено основні підходи для вирішення проблеми одержання 

високоміцних чавунів триботехнічного призначення без використання 

дорогих і дефіцитних присадок. Показано можливості економії енергетичних 

ресурсів за рахунок розробки та впровадження нових процесів термічної 

обробки матриці чавунів на бейніт. Рекомендовано до промислового 

впровадження нові підкласи високовуглецевих сплавів: чавуни з 

дрібнозернистим компактним графітом, графітизовані сталі з підвищеним 

вмістом кремнію. 

 

51. Сафонова М. Н. Композиционный алмазосодержащий материал 

инструментального назначения на основе бронзы / М. Н. Сафонова // 

Інструментальний світ. – 2013. – № 2. – С.39-42.    Р/1375 

 Работа относится к области машиностроения, а именно, к созданию 

композиционных алмазосодержащих материалов и инструментов на их 

основе, предназначенных для качественного и экономичного шлифования и 

полирования поверхностей различных материалов: сталей, сплавов, 

драгоценных металлов, а также минералов различной твердости и 

обрабатываемости. 

 

52. Скачков В. О. Високотемпературні композиційні матеріали на основі 

вуглецю та кераміки [Текст]  : монографія / В. О. Скачков, О. Р. Бережна,            

Ю. О. Бєлоконь ; Запорізька держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. -           

302 с. : рис. - Бібліогр.: с. 281-301.      Р 357747   62 

 У монографії розглядаються наукові, конструктивні і технологічні 

питання формування заготовок виробів з високотемпературних 

композиційних матеріалів на основі вуглецю, оксидної і безоксидної 

кераміки, інтерметалідних компонентів. Особлива увага приділена 

розрахунковим методам формування властивостей, структури і 

технологічних параметрів при створенні вузлів і конструкцій з 

високотемпературних матеріалів. 

 

53. Специальные технологии и материалы порошковой металлургии [Текст] : 

[науч. изд. для студ., специализирующихся в области материаловедения и 

порошковой металлургии ; может быть полезной для асп., инж.-техн. и 

научных работников] / Д. С. Кива, С. А. Бычков, О. Ю. Нечипоренко,                    

И. Г. Лавренко. - К. : КВІЦ, 2014. - 661 с. : ил.: 205, табл.: 106. - Библиогр.:         

с. 647-660 (183 назв.).       С 20395   621.7 

 В книге рассмотрены специальные процессы порошковой металлургии, 

отличные от традиционных технологий. Описаны нестандартные и новейшие 

методы получения, прессования и спекания порошкових материалов, в том 



 24 

числе и наноразмерных объектов. Рассмотрены современные 

металлокерамические, нанокристаллические и «умные» материалы с точки 

зрения опыта и перспектив их применения. 

 

54. Степанов Г. В. Влияние импульсного электрического тока высокой 

плотности на прочность металлических материалов и напряженно-

деформированное состояние элементов конструкций [Текст] : [монография] / 

Г. В. Степанов, А. И. Бабуцкий ; НАН Украины, Ин-т проблем прочности 

имени Г. С. Писаренко. - К. : Наук. думка, 2014. - 278 с. : рис., табл. - (Проект 

"Наукова книга"). - Библиогр.: с. 259-274.    Р 349553   62 

 Приведены результаты исследований влияния импульсного 

электрического тока высокой плотности на поведение металлических 

материалов и их характеристики прочности при различных видах 

нагружения. Изложены методики испытаний и измерений, используемых при 

экспериментальных исследованиях, а также методики обработки результатов. 

Результаты исследований обобщены с использованием феноменологических 

моделей поведения материалов, объясняющих процессы релаксвации 

нвапряжений и изменения механических свойств с учетом структурного 

состояния материала и его микронеоднородного термомеханического 

деформирования. 

 

55. Сучасна металургія: проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво 

[Текст] = Modern metallurgy: Challenges, Problems, Solutions. Science and 

Manufacturing = Современная металлургия: проблемы, задачи, решения. 

Наука и производство : міжнар. конф., 28-29 квітня 2015 р., Дніпропетровськ, 

Україна : матеріали / Придніпр. наук. центр НАН України і МОН України, 

Нац. металургійна акад. України, Білоруський Нац. техн. ун-т [та ін.] ; 

[уклад.: В. П. Іващенко, Ю. О. Ступак]. - Д. : Герда, 2015. - 392 с. : табл., рис. 

- Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос.   Р 356376   669 

 Охарактеризовано стан і тенденції розвитку чорної металургії України. 

Досліджено вплив побічних продуктів під час виробництва титану на 

морфологію графітних включень у сірих чавунах. Визначено шляхи 

удосконалення методики та техніки складання фінансової звітності  за МСФЗ 

у публічних акціонерних товариствах металургійної промисловості України. 

Увагу приділено проблемам переробки відходів радіоелекронної 

промисловості. Висвітлено напрями економії енергетичних ресурсів у 

технології руднотермічних процесів. Розкрито особливості використання 

інформаційних технологій у професійній освіті дорослих. Визначено шляхи 

забезпечення ефективного формування персоналу металургійного 

підприємства. 

 

56. Сушко А. Е. Контроль технического состояния редукторных кассет 

чистовых блоков прокатного стана 150 с использованием стационарной 

системы вибрационной диагностики / А. Е. Сушко и др. // Металлургическая 

и горнорудная промышленность. - 2014. - № 2. - С. 72-77.   Р/477 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рассмотрены вопросы вибрационная диагностики и вибрации 

оборудования, оборудование станов, прокатные станы, редукторные кассеты, 

ремонт станов, станы 150, чистовые блоки. Основной целью внедрения 

системы вибрационного контроля должно быть повышение долговечности и 

безотказности эксплуатируемого оборудования прокатных станов за счет 

своевременного получения и использования информации о текущем 

состоянии, определения и устранения причин, вызвавших вибрацию, путем 

своевременного проведения ремонтов. 

 

57. Твердосплавные инструменты в процессах механической обработки 

[Текст]  : [науч. изд.] / [Н. А. Бондаренко, А. И. Боримский,                                   

Я. В. Васильченко и др.] ; под ред. Н. В. Новикова, С. А. Клименко ; НАН 

Украины, Ин-т сверхтвердых материалов имени В. Н. Бакуля. - К. : [ИСМ 

имени В. Н. Бакуля НАН Украины], 2015. - 368 с. : рис., табл. - Библиогр.:         

с. 359-367.         С 20913   621.9 

 Рассмотрены твердые сплавы инструментального назначения. 

Показаны области применения твердосплавных инструментов в процессах 

обработки резанием, деформированием, в породоразрушении и др. 

Приведены результаты исследований и производственный опыт по 

механической и физико-технической обработке различных изделий из 

твердых сплавов. Рассмотрены перспективные разработки по повышению 

эффективности инструментов, оснащенных твердыми сплавами. 

 

58. Технология конструкционных материалов и материаловедение [Текст]  : 

учебник для студентов высших учебных заведений / [И. П. Гладкий,                     

В. И. Мощенок, В. П. Тарабанова и др.] ; Харьковский нац. автомоб.-дор.         

ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 528 с. : ил. - Библиогр.: с. 515-517. Р 354241   62 

 Рассмотрены свойства металлов и сплавов. Изложены основные 

способы переработки слитков в заготовки и готовые детали. Приведены 

сновные виды термической и химико-термической обработки. Освещены 

способы повышения конструкционной прочности. Рассмотрены свойства 

металлов и сплавов, их кристаллическое строение, производство черных и 

цветных металлов и сплавов на их основе. Изложены основные способы 

получения заготовок и готовых деталей с помощью литья, обработки 

металлов давлением, сварки, механической обработки. Внимание уделено 

современным методам определения твердости. Рассмотрены 

материаловедческие вопросы: основы теории сплавов с иллюстрацией 

разных видов диаграмм состояния, связь между свойствами и структурой 

железоуглеродистых и цветных сплавов, факторы, влияющие на свойства. 

Представлены основные виды термической и химико-термической 

обработки. Приведены способы получения оптимальных свойств в 

зависимости от технологии изготовления и условий эксплуатации 

конструкционных материалов. 
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59. Титан - 2012: виробництво і застосування [Текст] : збірка тез III наук.-

техн. конф., Запоріжжя, 4-5 жовт. 2012 р. / Запоріз. нац. техн. ун-т, ДП 

"Держ. наук.-дослід. і проект. ін-т титана", Запоріз. держ. інж. акад. [та ін.]. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], 2012. - 124 с.      Р 34216   669 

 В збірці представлено тези доповідей III науково-технічній конференції 

«Титан - 2012: виробництво і застосування». Збірка відображає широкий 

спектр тематики наукових досліджень і технічних рішень, в т. ч. 

ресурсозберігаючі технології і матеріали, які використовуються як в 

титановій промисловості, так і в кольоровій металургії в цілому. 

 

60. Ткаченко С. Н. Поверхностное легирование конструкционных материалов 

ответственного назначения из высокоуглеродистых материалов с целью 

повышения коррозионной стойкости и износостойкости / С. Н. Ткаченко // 

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2013. - № 2. – 

С. 69-74. – Библиогр.: 6 назв.        Р/1242 

 Рассмотрено влияние поверхностного легирования на коррозионную 

стойкость и износостойкость. Установлена взаимосвязь между структурой, 

фазовым составом поверхностного слоя и эксплуатационными показателями 

деталей. 

 

61. Трибобіомінералогія – новий напрямок в науці про тертя                                

/ В. Ф. Лабунець, Р. Я. Бєлєвцев, І. О. Козлова, Г. Г. Голембієвський // 

Проблеми тертя та зношування. – 2016. - № 4. – С. 96-100. – Бібліогр.:                     

с. 100 (11 назв).        С 21322   621.8 

 Запропонована стаття є спробою комплексного дослідження 

матеріалознавців-трибологів, мікробіологів і мінералогів-геохіміків, які 

застосували відповідні підходи до розкриття механізмів взаємодії між 

металами і біомінералами і впливу останніх на процеси тертя. На сучасному 

етапі розвитку біотехнології для утворення вторинних структур 

перспективним є використання біоплівок, сформованих на поверхні різних 

матеріалів певними групами бактерій. Створюючі покриття на поверхні 

металів, біоплівки можуть забезпечувати працездатність трибосистем 

шляхом модифікації їх поверхонь за рахунок біогенних мінералів у вигляді 

наночастинок сульфідів, елементної сірки та ін. У статті наведені результати 

досліджень складу і структури біоплівок та їх вплив на зносостійкість 

авіаційних сплавів. Забезпечення працездатності деталей вузлів тертя 

виготовлених з легких авіаційних сплавів було реалізовано формуванням на 

їх робочих поверхнях антифрикційних біоплівок. 

 

62. Трощенко В. Т. Механика рассеянного усталостного повреждения 

металлов и сплавов [Текст] : [монография] / В. Т. Трощенко, Л. А. Хамаза ; 

Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности им. Г. С. Писаренко. - К. : 

Ин-т проблем прочности им. Г. С. Писаренко, 2016. - 413 с. : рис., табл. - 

Библиогр. в конце глав.  - Кн. посвящена 50-летию Ин-та проблем прочности 

имени Г. С. Писаренка НАН Украины.     Р 356441   53 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 В монографии рассмотрены общие закономерности усталостного 

разрушения металлов и сплавов, выполнено обобщение литературных 

данных и результатов оригинальных исследований закономерностей и 

критериев рассеянного усталостного повреждения, изложены результаты 

исследования условий перехода от стадии рассеянного к стадии 

локализованного усталостного повреждения с учетом многообразия 

факторов, влияющих на эти закономерности. Освещены вопросы 

обеспечения прочности, долговечности и надежности машин и сооружений в 

областях механики усталостного разрушения, динамики и прочности машин, 

механики деформируемого твердого тела, материаловедения, диагностики 

материалов и конструкций. 

 

63. Цветная металлургия Украины [Текст] : монография / И. Ф. Червоный,           

В. Н. Бредихин, В. П. Грицай [и др.] ; [под ред. И. Ф. Червоного] ; 

Запорожская гос. инженерная акад. - Запорожье : ЗГИА, 2014. - Т. 1, ч. 2 : 

Металлургия тяжелых цветных металлов. - 308 с. : рис., табл. - Библиогр.            

в конце глав.        Р 351802   669 

 В монографии освещены теория и практика производства цветных 

металлов, в т. ч. и драгоценных. Изложены общие данные о металлах и 

сплавах, сырьевой базе, обогащении, подготовке рудного и вторичного сырья 

цветных металлов, теории металлургических процессов и современные 

направления металлургического производства. Рассмотрены технологии и 

оборудование современных металлургических предприятий. Приведены 

конструкции основного технологического оборудования и описаны 

принципы его действия. 

 

64. Цветная металлургия Украины [Текст] : монография / И. Ф. Червоный,               

В. Н. Бредихин, В. П. Грицай [и др.] ; [под ред. И. Ф. Червоного] ; 

Запорожская гос. инженерная акад. - Запорожье : ЗГИА, 2015. - Т. 2 : 

Металлургия благородных металлов. - 320 с. : ил., табл. - Библиогр.:                      

с. 317-319 (58 назв).       Р 353642   669 

 Монография содержит сведения о современных технологических 

схемах и аппаратурном оформлении процессов при обогащении, 

пирометаллургическом производстве, в т. ч. при аффинаже, а также при 

выделении из растворов при гидрометаллургических процессах. Приведено 

не только выполнение требований по получению соответствующего качества 

и количества этих металлов и комплексность переработки руды, но и 

выполнение все возрастающих экологических требований, что подчеркивает 

значимость вовлечения в современный технологический процесс вторичного 

сырья, содержащего благородные металлы. 

 

65. Цветная металлургия Украины [Текст] : монография / И. Ф. Червоный,              

В. Н. Бредихин, А. М. Верховлюк [и др.] ; [под ред. И. Ф. Червоного] ; 

Запорожская гос. инженерная акад. - Запорожье : ЗГИА, 2015. - Т. 3 : 
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Термодинамические закономерности в металлургии цветных металлов. -          

335 с. : ил. - Библиогр.: с. 328-334.     Р 353963   669 

 В монографии представлены анализ строения и свойств 

металлургических систем, термодинамических и кинетических 

закономерностей взаимодействия и равновесия фаз, оценка полноты и 

эффективности протекания металлургических процессов в производстве 

цветных металлов. Рассмотрены принципы оптимизации технологических 

процессов получения металлургических расплавов. Изложены принципы 

разработки технологии получения лигатур и материалов при 

металлургической переработке минерального сырья. 

 

66. Применение механизированной сварки самозащитной порошковой 

проволоки при ремонте металлургического оборудования / В. Н. Шлепаков, 

Ю. А. Гавртлюк, А. С. Котельчук [и др.] // Автоматическая сварка. - 2013. - 

№ 3. - С.40-47. – Библиогр.: с. 47 (11 назв).     Р/246 

 Рассмотрены существующее состояние и характеристики объектов 

ремонтно-восстановительной сварки оборудования горно-металлургического 

комплекса. Установлено, что сокращение времени сварки при ремонте 

металлургического оборудования и повышение надежности сварных 

конструкций возможно за счет расширения применения в монтажных 

условиях механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой. 

Исследования физико-химических свойств порошковых смесей, 

моделирующих сердечники самозащитных порошковых проволок, позволяют 

определить пути повышения технологических характеристик таких проволок 

при разработке их композиций. Приведены результаты работ по 

усовершенствованию технологии производства порошковых проволок, 

позволяющие применять эффективные маршруты волочения, пригодные для 

изготовления порошковых проволок малого диаметра (1,6 мм) за одну 

стадию волочения при использовании шестикратного волочильного стана. 

Описана успешная реализация технологии волочения проволоки с 

нанесением протекторного покрытия на ее поверхность для защиты от 

коррозии и предупреждения увлажнения материалов сердечника. Показаны 

успешные примеры внедрения механизированной сварки порошковой 

проволокой на типичных объектах ремонтно-восстановительных работ 

предприятий горно-металлургического комплекса (ПАО «Днепровский 

металлургический комбинат» и ПАО «Арсерол Миттал Кривой Рог»). 

 

67. Эксплуатация и обслуживание машин [Текст] = Exploitation and 

Maintenance of Machines : учебник / В. М. Кравченко, А. А. Ищенко,                     

В. А. Сидоров, В. В. Буцукин ; Приазовский гос. техн. ун-т. - Донецк : 

Донбасс, 2014. - 533 с. : ил.: 298, табл.: 55. - Библиогр.: с. 528-532 (73 назв.). 

          Р 350984   658 

 Освещены принципы, методы, документация и средства, используемые 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте машин металлургического 

производства. Рассмотрены вопросы эксплуатации и обслуживания машин 
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металлургического производства, в том числе основные термины и 

определения, функциональное назначение и условия работоспособности 

элементов механизма, виды и организация технического обслуживания и 

ремонтов оборудования. Охарактеризована структура ремонтных служб 

металлургических предприятий. Изложены требования к монтажу, 

сборочным и регулировочным операциям, применяемым при установке и 

ремонте механизмов. Уделено внимание проблемам эксплуатации и 

обслуживания типовых элементов металлургических машин, в частности, 

подшипников, зубчатых передач, соединительных муфт. Описаны 

современные технологии ремонта оборудования с помощью 

металлополимерных материалов. 
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1. Алимов В. И. (доктор технических наук). Комбинированное объемно-

поверхностное упрочнение тяжелонагруженных деталей транспортного 

оборудования [Текст] / В. И. Алимов, М. В. Георгиаду, В. В. Зубенко // Уголь 

Украины : научно-технический и производственный журнал. - 2016. - № 4/5. - 

С. 47-50 : рис. - Библиогр. в конце ст.      Р/О 29 

Установлена возможность упрочнения и повышения износостойкости 

деталей транспортного оборудования, работающего при значительных 

динамических знакопеременных нагрузках, с использованием закалки токами 

высокой частоты путем комбинированной объемно-поверхностной 

термической обработки. 

 

2. Андрєєв Б. М. Визначення надійності та обґрунтування параметрів об’єктів 

на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні 

конструкції / Б. М. Андрєєв, Д. В. Бровко, В. В. Хворост // Металлургическая 

и горнорудная промішленность. – 2015. - № 6. – С. 86-91. – Бібліогр.: 6 назв. 

            Р/477 

 Викладено концепцію надійності несучих конструкцій на поверхні 

шахт та виробничої безпеки як складової частини промислової безпеки. 

Наведено основні терміни та визначення надійності, відзначено основні 

небезпеки стану прогінних споруд шахтовидобувних підприємств. 

Розглянуто основні положення теорії надійності. Наведено математичні 

формулювання, що використовуються при оцінці та розрахунку основних 

властивостей і параметрів надійності технічних об’єктів. Виконано аналіз 

напружено-деформованого стану прогінних споруд за умови переходу їх на 

полегшені огороджувальні конструкції. 

 

3. Ванеев Б. Н. (кандидат технических наук). Сервисное техническое 

обслуживание горношахтного оборудования и электротехнического 

оборудования [Текст] / Б. Н. Ванеев // Уголь Украины : научно-технический, 

производственный и экономический журнал. - 2016. - № 1. - С. 19-22.  

            Р/О 29 

В современных условиях существенно возросли масштабы, роль и 

значение сервисного технического обслуживания (СТО) всей используемой 

техники, в том числе горношахтного и электротехнического оборудования. 

Основное назначение СТО - поддержание машин и другого оборудования в 

постоянной готовности к работе, достижение их высокой работоспособности 

в процессе эксплуатации в целях обеспечения оптимального и экономически 

эффективного использования потребителем. 

 

4. Використання скінченно-елементного аналізу для оцінки міцності та 

довговічності елементів нафтогазового обладнання / В. І. Артим,                          

В. В. Гриців, І. І. Яциняк, Б. Д. Сторож // Нафтогазова енергетика. – 2015. -  

№ 2. – С. 69-76.          Р/2140 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%9D.
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 Проведено дослідження напруженого стану рівноплечого важеля 1 

роду за плоского згину. Удосконалено методику розрахунку на міцність 

важеля за рахунок підвищення точності оцінки його напружень. Досліджено 

напружено-деформований стан різьбових з’єднань бурильних труб за 

допомогою методу скінченно-елементного аналізу. Наведено розподіл 

нормальних напружень у впадині різьби ніпеля від прикладеного моменту 

згвинчування. Встановлено, що числові значення відносного максимального 

градієнта напружень, одержані за допомогою методу скінченно-елементного 

аналізу та аналітичним шляхом, близькі між собою. Запропонована методика 

визначення відносного максимального градієнта напружень для 

концентраторів довільної форми дозволяє визначати критерій подібності 

втомного руйнування та використовувати його для визначення втомної 

довговічності конструкційних елементів. 

 

5. Динамика канатных и гидротранспортных подъемных комплексов горных 

предприятий [Текст]  : монография / В. И. Самуся, С. Р. Ильин,                            

В. Е. Кириченко, И. С. Ильина ; ГВУЗ "Национальный горный ун-т". - Д. : 

НГУ, 2015. - 302 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 294-301. Р 354341   622 

 Изложены теоретические основы комплексной механики 

взаимодействия упругих звеньев канатных и гидротранспортных шахтных 

подъемных комплексов, эксплуатирующихся в сложных горнотехнических и 

горногеологических условиях при повышенном износе металлоконструкций 

оборудования. Показано, что в стволах с нарушенной геометрией для работы 

подъемов в проектных режимах необходимо совершенствование 

традиционных методов обеспечения безопасности и соответствующих 

положений действующих нормативно-методических документов. 

Разработаны методы контроля технического состояния подъемного 

оборудования и повышения эксплуатационной безопасности действующих 

установок в современных условиях. 

 

6. Заболотный К. С. Разработка теории расчета и конструирования 

цилиндрических барабанов шахтных подъемных машин [Текст]  : 

монография / К. С. Заболотный, А. Л. Жупиев, М. А. Рутковский ; Гос. высш. 

учеб. заведение "Нац. горный  ун-т". - Д. : НГУ, 2016. - 166 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 155-165.       Р 357639   622 

 На шахтах угольной и на рудниках горнорудной промышленности 

чаще всего используют подъемную машину, оснащенную цилиндричекими 

барабанами. Цилиндрический барабан как исполнительный орган шахтных 

подъемных машин (ШПМ) призван врспринимать высокие статические и 

динамические нагрузки. Вот почему к его конструированию чаще всего 

выдвигают особые требования. Правильно рассчитанные параметры и удачно 

определенная конструкция барабана, а также условия его эксплуатации во 

многом определяют ресурс механической части подъемной машины. В 

монографии изложены результаты решения научной задачи, состоящей в 

обосновании и разработке метода определения расчетных нагрузок при 
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намотке каната на цилиндрический барабан ШПМ, учитывающего влияние 

геометрических и жесткостных характеристик его подкрепленной 

конструкции и изменение возникающих там напряженно-демормированных 

состояний под действием витков каната. Впервые доказано, что, определив 

средние величины напряжения в конструктивно-ортотропной оболочке 

барабана ШПМ, можно выбрать данные для последующего уточненного 

расчета его параметров по методу МКЭ. 

 

7. Ильин С. Р. Механика шахтного подъема [Текст] : монография                            

/ С. Р. Ильин, С. С. Ильина, В. И. Самуся ; ГВУЗ "Национальный горный        

ун-т". - Д. : НГУ, 2014. - 247 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 239-246.  

          Р 350266   622 

 Изложены теоретические основы комплексной механики 

взаимодействия упругих звеньев шахтных подъемных установок, 

эксплуатирующихся в сложных горнотехнических условиях стволов, 

которые находятся в зонах сдвижения горных пород при повышенном износе 

металлоконструкций армировки. Показано, что в стволах с нарушенной 

геометрией для обеспечения работы подъемов в проектных режимах 

необходима модернизация традиционных средств и действующего 

нормативно-методического обеспечения. Разработаны методы и технические 

средства повышения эксплуатационной безопасности действующих стволов 

в современных условиях. 

 

8. Ищенко А. А. Особенности ремонта оборудования дробильно-

сортировочного комплекса с помощью композитных материалов                          

/ А. А. Ищенко, С. Н. Голинка // Металлургическая и горнорудная 

промышленность. - 2014. - № 2. - С. 78-80. 

Рассмотрены горное оборудование, дробильно-сортировочные комплексы. 

Разработан ряд технологических решений по ремонту оборудования, 

эксплуатируемого в карьерах и связанного с операциями измельчения, 

дробления и просеивания с применением композитных материалов. 

 

9. Кіяновський М. В. Діагностичне забезпечення технічного обслуговування і 

ремонту (ТОіР) гірничо-металургійного обладнання [Текст]  : [навч. посіб.] / 

М. В. Кіяновський. - Кривий Ріг : Вид. центр ДВНЗ "КНУ", 2015. - 364 с. : 

граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 335-354.    Р 357810   681 

 Посібник створює методичну базу для планування та організації 

процесів експлуатації окремих об’єктів або виробничих систем у більшості 

випадків з безперервними процесами експлуатації. Значна частина посібника 

вміщує матеріали теорії і практики використання інтегральних методів 

діагностики обладнання на базі віброакустичних методів, технологій та 

засобів розпізнавання технічних станів обладнання з поясненням впливу 

конструкційних, технологічних та експлуатаційних факторів. Посібник має 

такі розділи: 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Розділ 1. Обґрунтування підстав і концепції вибору стратегії експлуатації 

обладнання та ремонтної інфраструктури гірничо-металургійної галузі. 

Розділ 2. Характеристика організаційних та технологічних процедур 

діагностичного забезпечення ТоіР «за станом». 

Розділ 3. Визначення методу, засобів та стратегії систем моніторингу 

технічного стану гірничо-металургійного обладнання у реальному часі. 

Розділ 4. Основи утворення і передачі вібродіагностичної інформації. 

Розділ 5. Засоби контролю тезхнічного стану. 

Розділ 6. Методика вибору, розробки та використання систем та засобів 

моніторингу технічного стану промислового обладнання. 

Розділ 7. Організація, проведення та обробка результатів вібраційних 

випробувань. 

Розділ 8. Діагностика технічного стану типових частин промислових 

агрегатів. 

Розділ 9. Діагностичне забезпечення ТоіР електроприводу «за станом» за 

характером віброзбуджуючих сил працюючої машини. 

Розділ 10. Віброакустична діагностика енергетичного обладнання. 

 

10. Коваль А. М. (кандидат технічних наук). Нормативно-технічне 

забезпечення працездатності устаткування головних технологічних 

комплексів шахт [Текст] / А. М. Коваль, М. О. Чехлатий // Уголь Украины : 

научно-технический, производственный и экономический журнал. - 2016. - 

№ 6-7. - С. 21-30 : рис. 2. - Бібліогр.: с. 30 (12 назв).    Р/О 29 

Проведено аналіз працездатності устаткування головних технологічних 

комплексів вугільних шахт. Розглянуто галузеві стандарти з проведення 

експертизи рівня промислової безпеки устаткування, що перебуває в 

експлуатації. Установлено обсяги та методи обстежень з метою визначення 

внутрішніх резервів для подальшої безпечної і безаварійної експлуатації. 

Вказано на необхідність підтримки сучасного професійного рівня фахівців 

енергомеханічної служби в галузевих навчальних центрах. 

 

11. Науменко Ю. В. Теоретичні основи робочих процесів машин барабанного 

типу [Текст] : монографія / Ю. В. Науменко, К. Ю. Дайнека ; Нац. ун-т 

водного госп-ва та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2014. - 532 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 492-531.     Р 350113   621.9 

 Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень 

робочих процесів барабанних машин. Розглянуто динаміку режимів роботи 

та технологічні характеристики, механічні ефекти та явища, пов’язані з 

робочими процесами такого обладнання. Викладено методику 

параметричного розрахунку технологічних та основних конструктивних 

параметрів окремих машин барабанного типу. Основну увагу приділено 

розгляду барабанних млинів як найбільш поширеного та енергоємного 

різновиду такого класу машин. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%90.%20%D0%9C.
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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12. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його 

виготовлення [Текст] : навч. посіб. / З. М. Одосій, Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, 

Л. Д. Пітулей ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-

Франківськ : [ІФНТУНГ], 2015. - 310 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с.302-306. - 

Предм. та імен. покажч.: с. 307-309.    Р 355207   62 

 Подано загальні відомості про спорудження нафтових і газових 

свердловин. Наведено призначення та будову бурових устаткувань. 

Розглянуто особливості обладнання для експлуатації нафтових свердловин 

занурними безштанговими насосами. Увагу приділено підвищенню 

надійності та довговічності бурового та нафтогазопромислового обладнання. 

Висвітлено питання виготовлення обладнання й інструменту паливно-

енергетичного комплексу. Подано інформацію про технологію складання 

виробів. Викладено проблеми ремонту бурового устаткування. 
 

13. Особенности применения конвейерных поездов при добыче полезных 

ископаемых на глубоких горизонтах / С. О. Попов, Ю. А. Малиновский,             

Г. В. Данилина, С. Н. Козырев // Металлургическая и горнорудная 

промышленность. – 2015. - № 4. – С. 106-110. – Библиогр.: 9 назв. Р/477 

 Описаны конструктивные особенности конвейерных поездов, их 

возможности по технологии выполнения транспортных операций, 

производительности и экономичности применения, которые превосходят 

традиционные виды транспорта. Описаны необходимые мероприятия по 

разработке отечественных вариантов этого вида транспорта. Освещены 

возможности, преимущества, пути внедрения транрспортных систем на 

основе конвейерных поездов и обоснована острая необходимость быстрого 

внедрения этого вида транспорта в практику работы отечественных 

горнодобывающих предприятий. 
 

14. Ресурсозберігаючі технології управління стійкістю протяжних виробок 

вугільних шахт [Текст] : монографія / С. М. Гапєєв, Н. В. Хозяйкіна, Р. М. 

Терещук, В. В. Коваленко ; ДВНЗ "Національний гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 

2016. - 181 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 172-180. Р 355679   622 

 Досліджено закономірності напружено-деформованого стану 

геомеханічної системи виробка – природний масив за умов здимання порід 

підошви виробки, в основній покрівлі якої наявний шар міцної породи. 

Проаналізовано закономірності зміни граничного напруженого стану в 

складно структурній покрівлі пологопадаючого вугільного пласта під час 

його відпрацювання. Обґрунтовано параметри анкерного кріплення 

капітальних виробок, розташованих у складно структурному природному 

масиві. Вивчено вплив корозії на несучу здатність металевого аркового 

кріплення. З’ясовано закономірності процесів корозії залежно від основних 

впливових факторів. Запропоновано спосіб підвищення стійкості капітальних 

виробок, закріплених металевим кріпленням, та розроблено методику 

розрахунку товщини набризкбетонного покриття для захисту кріплення із 

урахуванням гірничотехнічних умов з метою зменшення витрат, пов’язаних з 

дією корозії. 
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15. Савик В. М. Підйомний коплекс бурової установки, його монтаж та 

експлуатація [Текст]  : навч. посіб. із дисципліни "Машини та обладнання для 

буріння нафтових і газових свердловин" для студ. спец. "Нафтогазова 

інженерія і технології" усіх форм навчання / В. М. Савик, П. О. Молчанов ; 

Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. - Полтава : [ПолтНТУ], 

2016. - 204 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 202-203.   Р 357858   622 

 У навчальному посібнику викладено основні твідомості про 

обладнання для проведення спуско-піднімальних операцій (СПО), зокрема 

про ьконструкцію спуско-підйомного механізму, монтаж механізмів для 

проведення СПО та їх експлуатацію, а також розкрито питання про бурові 

лебідки, талеву систему та силові приводи. 

 

16. Скипочка С. И. Контроль состояния кольцевой бетонной крепи шахтных 

стволов / С. И. Скипочка, В. Н. Сергиенко // Металлургическая и 

горнорудная промышленность. – 2015. - № 5. – С. 80-84. – Библиогр.: 6 назв. 

            Р/477 

 Изложена комплексная методика оценки состояния крепи 

вертикальных стволов, которая включает ее визуальный осмотр и 

виброакустический контроль. Исследована реакция секции крепи на ударное 

воздействие. Определен информативный параметр виброакустического 

метода. Предложены критерии оценки состояния крепи по данным 

комплексного контроля. Приведен пример использования методики на 

железорудном комбинате. 

 

17. Скобенко А. В. Совершенствование рамной крепи протяженных 

выработок угольных шахт [Текст]  : монография / А. В. Скобенко,                        

Н. В. Хозяйкина, В. В. Дерыш ; ГВУЗ "Национальный горный ун-т". - Д. : 

НГУ, 2014. - 96 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 87-95.  Р 351086   622 

 Исследовано состояние капитальных  и основных подготовительных 

выработок шахт Украины. Предложена методика оптимального 

проектирования протяженных выработок. Обосновано, что экономически не 

целесообразно ориентироваться на безремонтную эксплуатацию выработки, 

поскольку в условиях большой неоднородности породного массива требуется 

применение крепи с повышенной несущей способностью и высокой 

стоимостью. Разработана вероятностная модель горной выработки, которая 

позволяет оценивать объемы планируемых ремонтов в зависимости от 

дисперсии коэффициента устойчивости выработки. 

 

18. Терентьєв О. М. Техніка та технологія переробки будівельних гірських 

порід [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл.                    

/ О. М. Терентьєв, В. Г. Кравець ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн.       

ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2013. - 220 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 214-217. 

          Р 348693   622 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Розглянуто фізичні основи теорії обробки гірських порід і принципи дії 

обладнання для підтримання її раціонального функціонування. Викладено 

основи проектування техніки та описано технології переробки гірських 

порід. Охарактеризовано особливості конструктивного влаштування 

установок і машин для переробки гірських порід. Приділено увагу науково-

технічним напрямам зменшення використання ручної праці, охорони 

довкілля та охорони праці. Наведено вимоги правил безпеки, устрою та 

технічної експлуатації. 

 

19. Томазова О. В. Классификация факторов, определяющих выбор системы 

организации ремонта и технического обслуживания нефтегазодобывающего 

оборудования / О. В. Томазова // Экономические науки. - 2013. - № 11 (108). - 

С. 48-52. 

В статье рассмотрена авторская классификация факторов, 

оказывающих влияние на деятельность нефтегазодобывающего предприятия; 

выявлены и обоснованы факторы, оказывающие влияние на организацию 

ремонта и технического обслуживания нефтегазодобывающего 

оборудования, позволяющие системно оценить неиспользованные резервы 

повышения эффективности функционирования ремонтной службы 

нефтегазодобывающего предприятия. 

 

20. Томазова О. В. Проблема формирования системы управления ремонтом 

нефтегазодобывающего оборудования в деятельности нефтегазодобывающих 

предприятий / О. В. Томазова // Вопросы экономики и права. - 2013. - № 11. - 

С. 69-71. 

Рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта 

нефтегазодобывающего оборудования, этапы развития процессов 

восстановления нефтегазодобывающего оборудования, система управления 

ремонтом. 

 

21. Фесенко Э. В. (кандидат технических наук). Расчет эффективности 

рамных металлических крепей и их оптимизация [Текст] / Э. В. Фесенко // 

Уголь Украины : научно-технический, производственный и экономический 

журнал. - 2016. - № 6-7. - С. 31-37 : рис. 2, табл. - Библиогр.: с. 37 (8 назв). 

            Р/О 29 

Сформулирован принцип равнопрочности рамной крепи. Для оценки 

эффективности конструкции обоснованы локальный нормированный 

критерий прочности и интегральный критерий эффективности. Разработана 

методика расчета запаса прочности и эффективности расхода металлопроката 

в крепи в целом и в ее элементах. Для сравнения разных конструкций крепи 

предложен параметр работоспособности. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AD.%20%D0%92.
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22. Ширін Л. Н. Транспортні комплекси кар'єрів [Текст]  : навч. посіб.                

/ Л. Н. Ширін, О. С. Пригунов, О. В. Денищенко ; ДВНЗ "Національний 

гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2015. - 241 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 215-217. - 

Предм. покажч.: с. 237-240.      Р 354756   622 

 Охарактеризовано структуру транспортних систем гірничих 

підприємств. Розкрито конструктивні особливості, методики 

експлуатаційних розрахунків та застосування транспортних комплексів 

залізничного, автомобільного конвеєрного, гідравлічного транспорту. 

Наведено принципові технологічні схеми використання транспортного 

обладнання за різних систем розробки і схем ведення гірничих робіт. 

Описано нетрадиційні види кар’єрного транспорту. Подано інформацію про 

кар’єрні вантажопотоки, елементи кар’єрних автомобільних доріг, види 

конвеєрів, конвеєрні потяги. 
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1. Анисимов В. В. Перспективные направления исследований в области 

измерения усилия резания при точении [Текст] / Владимир Анисимов, 

Владимир Анисимов, Александр Чуприна // Технічні науки та технології. - 

2016. - № 1. - С. 37-43 : рис. 5. - Библиогр.: с. 43 (5 назв.).   Р/1125 

Существует большое количество методов исследования усилия 

резания, которые в большинстве являются эмпирическими. 

Систематизированы методики исследования усилия резания. Представлены 

реализованные авторами концептуальные решения для измерения усилия 

резания при точении. Предложены новые направления разработки и 

конструкции устройств для измерения усилия резания при точении. 

 

2. Анісімов В. Ф. Системи діагностування сільськогосподарських тракторів / 

В. Ф. Анісімов, Д. В. Борисюк, О. В. Черкевич // Техніка, енергетика, 

транспорт АПК. – 2016. - № 2. – С. 34-36. – Бібліогр.: с.36 (2 назви). Р/1305 

 У статті розглянуто системи діагностування сільськогосподарських 

тракторів. Основна увага приділена системам функціонального та тестового 

діагностування. Системи діагностування визначають достовірність діагнозу і 

глибину пошуку дефекту з урахуванням: надійності виробу та його 

складових частин, особливо тих, відмова яких пов’язана з небезпекою для 

людини; контролепридатності та здатності відновлюватись; вартості й 

трудомісткості діагностування. 

 

3. Антоненко И. Н. Эволюция практик и информационных систем 

управления ТОиР / И. Н. Антоненко, И. Э. Крюков // Енергетика та 

електрифікація. - 2012. - № 3. - С. 9-14.       Р/464 

В статье представлен взгляд авторов на основные этапы развития 

практик технического обслуживания и ремонта. Параллельно в общих чертах 

рассматривается ход эволюции информационных систем управления ТОиР. 

Дана краткая характеристика современных передовых практик ТОиР, таких 

как обслуживание, ориентированное на надежность, и обслуживание, 

основанное на анализе рисков. Сформулированы ключевые требования к 

современной информационной системе, предназначенной для всесторонней 

поддержки ТОиР. 

 

4. Бондаренко Е. В. Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования : учеб. для вузов / Е. В. Бондаренко,                 

Р. С. Фаскиев. - М. : Академия, 2011. - 301 с. 

Рассмотрены вопросы технического обслуживания автомобилей и 

ремонта автомобилей, технологическое оборудование, проектирование 

привода, моечно-очистительное оборудование, очистительные сооружения, 

подьемно-транспортное оборудование, смазочно-заправочное оборудование, 

оборудование для ремонта колес, оборудование для ремонта кузовов, 

эксплуатация технологического оборудования. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5. Боровков В. М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых  

сетей : учебник / В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. - М. : 

Академия, 2011. - 198 с. 

Приведены сведения об организации, планировании и проведении 

ремонтов теплотехнического оборудования, тепловых сетей и 

теплопотребляющего оборудования. Рассмотрена технология производства 

ремонтных и наладочных работ, испытаний теплотехнического оборудования 

и тепловых сетей. Описаны способы ремонта паровых и водогрейных котлов, 

топочных устройств, поверхностей нагрева, арматуры, вращающихся 

механизмов и другого вспомогательного оборудования котельных. 

 

6. Бургардт А. А. "Галактика EAM" - инструмент управления техническим 

обслуживанием и ремонтом / Бургардт А. А. // Электрические станции. - 

2012. - № 8. - С. 52-53. 

Кл.слова: автоматизация, информационные системы, программное 

обеспечение, ремонт электросетевогооборудования, техническое 

обслуживание, управление бизнес-процессами, электрические сети. 

Аннотация: Вопросы, связанные с эксплуатацией оборудования и износом 

основных фондов, все чаще приводят руководителей эксплуатационных 

служб предприятий к пониманию необходимости внедрения программных 

продуктов класса EAM. "Галактика EAM" предназначена для эффективного 

управления стратегическими и операционными процессами, сопряженными с 

объектами ремонтов (ремонт электросетевогооборудования, техническое 

обслуживание электрических сетей), управление бизнес-процессами.) 

 

7. Буренко Л. А.  Безопасный ремонт техники / Л. А. Буренко и др. // 

Сельский механизатор. - 2012. - № 12. - С. 34-36. 

Предложена разработка ГОСТ  "Техника сельскохозяйственная. 

Ремонтно-технологическое оборудование". Рассмотрены государственные 

стандарты, связанные с ремонтом оборудования, техника, технический 

сервис, технологические операции, вопросы охраны труда, профзаболевания, 

травматизм. 

 

8. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку [Текст] : 

матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф., [4-6 червня 2013 року] / [під заг. ред. 

В. Д. Ковальова] ; Донбаська держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : 

[ДДМА], 2013. - 132 с. : рис., табл. - Дод. тит. арк. англ. мов. Текст кн. укр., 

рос., нім.         Р 348887   621.9 

 Запропоновано ряд пристроїв, які забезпечують зменшення подачі на 

вертикально-свердловинних верстатах тільки на етапах врізання та виходу 

інструменту. Розроблено теоретико-експериментальні положення щодо 

підвищення працездатності багатогранних непереточуваних твердосплавних 

пластин за умов магнітно-абразивного оброблення. Показано можливості 

відновлення працездатності листів з композиційного матеріалу. Увагу 

зосереджено на визначенні раціональних швидкісних режимів руху вагонів 
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підвісної канатної дороги на основі аналізу динамічних характеристик 

приводу. Досліджено властивості поверхонь, виготовлених комплексним 

методом термофрикційної та механічної обробки. Запропоновано 

функціональний підхід до оптимізації технологічних процесів. Визначено 

вплив складу магнітно-абразивного інструменту на працездатність свердел з 

швидкорізальної сталі. 

 

9. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку [Текст] : 

матеріали XIV Міжнар. наук.-техн. конф. / [за заг. ред. В. Д. Ковальова] ; 

Донбаська держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : [ДДМА], 2016. - 104 с. : 

рис., табл. - Дод. тит. арк. англ. мов. Текст кн. укр., рос., англ.   

          Р 356409   621.9 

 У збірнику висвітлено питання з актуальних проблем важкого 

машинобудування, конструювання, виготовлення та експлуатації машин, 

верстатів, інструментів, підвищення технологічного забезпечення 

довговічності матеріалів. 

 

10. Вакуумні іонно-плазмові технології зміцнення деталей машин 

триботехнічного призначення [Текст] : монографія / Мажейка О. Й.,                 

Головко Л. Ф., Лутай А. М., Солових Є. К. ; під ред. Мажейка О. Й. ; 

Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КОД, 2014. - 316 с. : іл., табл. - 

Бібліогр. : с. 306-315 (121 назв.).     Р 349865   621.9 

 Викладено фізичні основи вакуумних іонно-плазмових методів. 

Описано методи одержання іонно-плазмових покриттів і поверхневих 

модифікованих шарів. Висвітлено основи триботехнічного матеріалознавства 

покриттів і модифікованих шарів. Наведено результати металографічних і 

фізико-механічних характеристик іонно-плазмових покриттів. Увагу 

приділено розробці виробничих процесів, що включають вакуумні іонно-

плазмові методи. Показано технологічну ефективність ВІП-технологій 

одержання покриттів і поверхневих шарів триботехнічного призначення. 

 

11. Васильев Б. С. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов : 

учебник / Б. С. Васильев и др. - М. : Академия, 2012. - 509 с. 

Приведены сведения об организации работы ремонтных предприятий, 

планировании в ремонтном производстве, нормировании ремонтных работ 

автодорожного транспорта. Рассмотрены вопросы ремонта дорожных и 

строительных машин. 

 

12. Вдовин К. Н. Программное обеспечение для диагностики дефектов в 

прокатных валках / К. Н. Вдовин и др. // Программные продукты и системы. - 

2011. - N 2. - С. 138-141. 

Описана ультразвуковая установка, которая позволяет осуществлять 

автоматическую диагностику качества прокатных валков методом 

ультразвукового сканирования. 
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13. Веремей Г. А. Анализ эффективности процесса восстановления сѐдел 

клапанов в авторемонтном производстве [Текст] / Геннадий Веремей // 

Технічні науки та технології. - 2016. - № 1. - С. 44-49 : табл. 4. - Библиогр.:        

с. 48 (7 назв.).          Р/1125 

Приведен анализ эффективности процесса восстановления сѐдел 

клапанов путѐм оценки производительности разработанного 

технологического оборудования и ѐѐ сравнения с показателями трудоѐмкости 

обработки известных производителей оснащения в современном 

авторемонтном производстве. 

 

14. Восстановление прецизионных узлов трения / М. Н. Свирид,                          

С. В. Хижняк, В.Паращанов, В. Е. Кушнарѐв // Проблеми тертя та 

зношування. – 2016. - № 4. – С. 63-72. – Библиогр.: с. 71-72 (12 назв.).  

          С 21322   621.8 

 Дан краткий обзор современных тенденций в трибологии, связанных с 

решением задач продления ресурса прецизионных пар. Рассмотрен вопрос 

электрохимического шестеренчатых насосных агрегатов в процессе 

эксплуатации с использованием сред обладающих высоким электрическим 

сопротивлением. 

 

15. Гнучкі виробничі системи [Текст]  : конспект лекцій для студ., які навч.   

за напрямом підготов. 6.010104 "Професійна освіта. Машинобудування" / 

[Ю. Д. Абрашкевич, Л. Є. Пелевін, М. Г. Діктерук, та ін.] ; Київський нац.  

ун-т буд-ва і архітектури. - К. : [КНУБА], 2016. - 208 с. : граф., рис. - 

Бібліогр.: с. 206-207.       Р 357796   621.9 

 Розглянуто основні положення організації автоматизованих 

виробництв на машинобудівних підприємствах, питання розрахунків 

технологічних параметрів, проектування, створення і впровадження нових 

технологій з використанням гнучких виробничих систем. 

 

16. Гнучкі робототехнічні комплекси для механічної обробки [Текст]  : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закладів / [В. М. Павленко, Г. І. Костюк,                       

О. О. Баранов, М. С. Романов] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 

2014. - 168 с. : іл. - Бібліогр.: с. 166-167.    Р 351924   681 

 Розглянуто принципи формування гнучких автоматизованих 

комплексів для механічної обробки. Наведено вимоги до технологічності 

конструкцій деталей, що обробляються у гнучких виробничих системах 

(ГВС), основні вимоги до проектування ГВС. Описано способи організації 

гнучких виробничих модулів. Надано загальні відомості про 

багатоопераційні верстати, інструментальні магазини та пристрої 

автоматичної заміни інструментів. Увагу приділено питанням інтеграції 

гнучких виробничих комплексів у ГВС. Викладено концепцію створення 

ГВС високої та надвисокої продуктивності. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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17. Гунько І. В. Енергоощадні безконтактні методи діагностування 

показників технічного стану мобільної сільськогосподарської техніки                    

/ І. В. Гунько, Л. Г. Коваль // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2016. -   

№ 3. – С. 89-93. – Бібліогр.: с.92-93 (11 назв).     Р/1305 

 У статті розглянуто безконтактні методи діагностування показників 

технічного стану мобільної сільськогосподарської техніки. Описана їх 

методика впровадження при побудові діагностичних приладів. Відзначені 

найбільш ефективними ті методи, що не потребують розбирання мобільної 

сільськогосподарської техніки, а найбільш точну оцінку технічного стану 

можна дати з використанням методу діагностування за параметрами робочих 

процесів. 

 

18. Гуторов В. Ф. Справочник под общей редакцией Ю. М. Бродова "Ремонт 

и техническое обслуживание оборудования паротурбинных установок" / 

Гуторов В. Ф. // Электрические станции. - 2012. - № 8. - С. 40. 

Анализируя издание, автор отмечает, что необходимость повышения 

качества ремонтных работ на ТЭС требует от ремонтного персонала 

современных знаний, высокой квалификации, а также профессиональной 

подготовки к ремонту и его технологическому обеспечению. 

 

19. Дерібо О. В. Аналіз впливу точності і продуктивності верстата на 

технологічну собівартість механічної обробки / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, 

К. В. Козинятко // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2016. - № 2. –              

С. 68-72. – Бібліогр.: с.72 (6 назв).       Р/1305 

 У роботі на прикладі конкретної деталі (кришки гідромотора) 

виконаний порівняльний аналіз точності, трудомісткості і собівартості 

обробки однієї з циліндричних поверхонь тонким точінням на токарно-

револьверному верстаті високої точності 160НТ і врізним шліфуванням на 

круглошліфувальному верстаті з ЧПК 3М151Ф3. 

 

20 Дерібо О. В. Основи технології машинобудування [Текст] : [навчальний 

посібник] / О. В. Дерібо ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 

2013. - Ч. 1. - 125 с. - Бібліогр.: с. 118-119. - Текст кн. укр., англ.   

          Р 346697   621 

 Розглядається суть найуживаніших понять і термінів технології 

машинобудування, основи забезпечення точності складання машин та 

механічної обробки заготовок їх деталей, а також основи застосування 

методів математичної статистики в технології машинобудування. 

 

21. Дерібо О. В. Основи технології машинобудування [Текст] : навчальний 

посібник / О. В. Дерібо ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. 

- Ч. 2. - 112 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 106-108.  Р 354386   621 

 Висвітлено питання впливу технологічних факторів на якість деталей 

машин. Розглянуто властивості поверхневого шару механічно оброблених 

поверхонь і вплив цих властивостей на експлуатаційні характеристики 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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деталей. Розглянуто основи проектування технологічних процесів механічної 

обробки заготовок деталей та складання машин і питання технологічної 

підготовки виробництва. 

 

22. Деталі машин. Розрахунок та конструювання [Текст] : підручник для 

студентів вищ. техн. навч. закл. / Г. В. Архангельський, М. С. Воробйов,              

В. С. Гапонов [та ін.]. - К. : [Талком], 2014. - 684 с. : рис., табл. - Бібліогр.:           

с. 683.         Р 350491   621.8 

 Висвітлено загальні питання конструювання та розрахунку деталей і 

вузлів машин. Розкрито зміст і порядок проектування та конструювання. 

Висвітлено загальні вимоги до машин, їх вузлів і деталей. Розглянуто основні 

види з’єднань. Подано класифікацію зварних з’єднань, а також інформацію 

про деталі і вузли приводів. 

 

23. Дискретне зміцнення та зносостійкість циліндричних трибосистем ков-

зання [Текст] : [монографія] / Диха О. В., Сорокатий Р. В., Посонський С. Ф., 

Диха М. О. - Хмельницький : [ХНУ], 2016. - 198 с. : граф., рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 173-194.       Р 356886   621.8 

 Досліджені технології створення на поверхнях деталей машин 

дискретних зносостійких шарів на основі комбінованих методів – дискретної 

електромеханічної обробки та електроконтактної цементації. Досліджено 

напружений поверхневий стан зміцнених шарів з використанням скінчено-

елементних моделей. Розглянуті варіанти практичного застосування 

запропонованих технологій. 

 

24. Диха О. В. Вплив тертя на трибоконтактні параметри напрямних ковзання 

технологічного обладнання / О. В. Диха, В. П. Вельбой, А. А. Вичавка // 

Проблеми трибології. – 2016. - № 4. – С.17-24 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 23   

(10 назв).           Р/1083 

 Напрямні елементи вузлів технологічного обладнання є одними з 

найбільш відповідальних спряжень, що визначають точність руху 

виконавчих органів обладнання. Тому оцінка їх зношування є актуальною 

проблемою для прогнозування довговічності по зносу машини в цілому. В 

роботі об’єктом дослідження є напрямні ковзання механічних кривошипних 

пресів зворотньо-поступальної дії. Для аналізу зносостійкості напрямних 

ковзання в механізмі повзуна кривошипно-шатунного пресу встановлена 

необхідність визначення нормального навантаження на напрямні як базовий 

визначальний фактор процесу зношування. В результаті проведений 

аналітичний силовий аналіз кривошипно-шатунного механізму пресу з 

урахуванням сил тертя у шарнірах і плоских елементах механізму. Отримані 

розрахункові залежності для визначення контактних навантажень та 

показаний приклад реалізації методики розрахунку. 

 

25. Діагностика технологічних систем і виробів машинобудування (з 

використанням нейромежового підходу) [Текст] : монографія / Ковалевський 
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С. В., Ковалевська О. С., Коржов Є. О., Кошевой А. О. ; за заг. ред. 

Ковалевського С. В. ; Донбаська держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : 

ДДМА, 2016. - 188 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 169-186. Р 357874   621 

 Подано основи інформаційної сутності діагностики технологічних 

систем і виробів машинобудування, наведено аналіз існуючих методів 

діагностики технологічних систем і машинобудівної продукції. Відмітна 

особливість монографії – надання результатів роботи авторів у напрямі 

розвитку методів діагностики характеристик металообробного інструменту і 

параметрів якості оброблених деталей машин. Також у монографії наведено 

особливості застосування математичного апарату нейромережевого 

моделювання при обробленні діагностичних даних. 

 

26. Доля В. М. Технологія обробки деталей машин [Текст] : конспект лекцій 

для студ. спец. 7.05050201 "Технологія машинобудування" усіх форм 

навчання / В. М. Доля, О. В. Доля ; Національний техн. ун-т "Харківський 

політехнічний ін-т". - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 112 с. : іл.: 40,   

табл.: 7. - Бібліогр.: с. 111 (5 назв).     Р 354471   621.8 

 Висвітлено питання обробки типових деталей – валів та корпусів за 

умов одиничного, серійного та масового типів виробництв. Розглянуто 

методи обробки типових поверхонь деталей. Увагу приділено типовим 

технологічним процесам виготовлення деталей машин. 

 

27. Дослідження конічних трибосистем в промисловому транспорті [Текст] : 

монографія / Г. І. Камель, В. В. Перемітько, А. В. Єршов, Р. А. Куліковський; 

Дніпродзержинський держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 

2013. - 313 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 303-312 (84 назви). Р 348017   621.8 

 У запропонованій монографії викладені матеріали, що будуть 

корисними при вивченні дисципліни «Триботехніка та основи надійності 

машин». Дана робота присвячена науковому дослідженню конічних 

трибосистем, які використовуються в промисловому транспорті. Монографія 

містить такі розділи: 

- Конічні трибосполучення. Проблеми, які вирішують технологи. 

- Учення про тертя і зношування конічних деталей і сполучень. 

- Оптимізація конструктивних рішень питань тертя і зношування конічних 

деталей. 

- Технологічні заходи по підвищенню надійності і довговічності конічних 

трибосполучень. 

- Експлуатаційні заходи по підвищенню надійності і довготривалості 

конічних трибосполучень. 

У монографії наведені додатки. 

- Додаток А: Рекомендації при проектуванні, експлуатації, виготовленні і 

ремонті деталей конічної форми. 

- Додаток Б: Техпроцес відновлення ротора конічного сполучення. 

- Додаток В: Табличні дані з монографії. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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28. Драгобецкий В. В. Новые и высокоэффективные технологии в 

машиностроении : учеб. пособие / В. В. Драгобецкий, А. Д. Коноваленко,            

В. Г. Загорянский. – Харьков : Точка, 2012. – 237 с. : рис., табл. – Библиогр.: 

с. 220-237. 

 Рассмотрены современные и перспективные технологические процессы 

получения заготовок и обработки деталей машин из металлов и 

неметаллических материалов литьем, сваркой, обработкой давлением, 

резанием, а также методами физико-технической обработки. Описаны 

технологии, основанные на механическом воздействии электрического тока 

или электромагнитного поля, воздействии мощных лучей и потоков частиц, 

энергии детонации. 

 

29. Ефременко В. Г. Материалы триботехнического назначения [Текст] : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. учрежд. / В. Г. Ефременко, Ю. Г. Чабак ; 

Гос. ВУЗ "Приазов. гос. техн. ун-т". - Мариуполь : [ПГТУ], 2015. - 244 с. : 

рис., табл. - (Разработано в рамках международного проекта TEMPUS-

MMATENG по реформированию учеб. программ по инж. 

материаловедению). - Библиогр.: с. 234-236 (35 названий). Р 356287   621.8 

 Учебное пособие содержит теоретические сведения о механизмах 

трения и изнашивания металлических поверхностей, в нем рассмотрены 

основные группы триботехнических материалов и технологии их 

упрочняющих обработок, раскрыта роль структурного фактора в достижении 

состояния высокой долговечности металлических изделий, подвергающихся 

трению и изнашиванию. 

 

30. Замота Т. Н. Управление процессами приработки основных сопряжений 

деталей машин при изготовлении и ремонте [Текст] : монография                       

/ Замота Т. Н., Аулин В. В. - Кировоград : Издатель Лысенко В. Ф., 2015. - 

303 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 279-303.   Р 352665   621.8 

 С позиций основных положений теории электрохимических процессов, 

теории износоконтактного взаимодействия смазанных поверхностей, 

гидродинамической теории трения и с учетом особенностей электрохимико-

механической приработки трущихся поверхностей деталей 

проанализированы закономерности приработки основных сопряжений 

машин, от которых зависит их ресурс. На основании комплекса 

теоретических и экспериментальных исследований усовершенствован метод 

электрохимико-механической приработки поверхностей деталей основных 

трибосопряжений машин с макрогеометрическими отклонениями. Показаны 

возможности управления процессом приработки и состоянием трущихся 

поверхностей деталей. Обосновано использование электрохимико-

механического метода для макрогеометрической приработки основных 

сопряжений машин (цилиндрических с перекосом и несоосностью, плоских, 

сферических и зубчатых). Экспериментально доказана его эффективность 

для повышения эксплуатационной износостойкости трущихся поверхностей 

деталей, ограничивающих ресурс механизмов. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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31. Изнашиванине материалов при многокомпонентном термомеханическом 

нагружении [Текст]  : монография / В. А. Богуслаев, В. В. Цыганов,                      

Л. И. Ивщенко, А. Я. Качан. - Запорожье : АО "Мотор Сич", 2014. - 245 с. : 

ил., фот. цв. - Библиогр. в конце разд.    Р 352679   621.7 

 Рассмотрено современное состояние исследований в области 

изнашивания конструкционных материалов, используемых для изготовления 

трибосопряжений, эксплуатирующихся при сложном динамическом 

контактном нагружении, включающем удар с последующим 

проскальзыванием в двух взаимно перпендикулярных направлениях в 

условиях нормальных, повышенных и пониженных (климатических) 

температур. Получены основные закономерности трения и изнашивания, 

разработаны модели формирования и разрушения поверхностного слоя с 

учетом наноструктурных изменений в нем. 

 

32. Инженерия поверхности и реновация изделий [Текст] : материалы 13-й 

Междунар. наук.-техн. конф., 03-07 июня 2013 г., Крым, г. Ялта / Ассоц. 

технологов-машиностроителей Украины, Акад. технол. наук Украины, Ин-т 

сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Нац. техн. ун-т 

Украины "Киев. политехн. ин-т" [и др.]. - К. : [АТМ Украины], 2013. - 324 с. 

          Р 345934   621 

 В материалах конференции рассмотрены научные основы инженерии 

поверхности: материаловедение, физико-химическая механика материалов, 

физикохисия контактного взаимодействия, износо- и коррозионная 

стойкость, прочность поверхностного слоя, функциональные покрытия и 

поверхности, технологическое управление качеством деталей машин, 

вопросы трибологии в машиностроении; технологии ремонта машин, 

восстановления и упрочнения деталей; метрологическое обеспечение 

ремонтного производства; экология ремонтно-восстановительных работ; 

сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях 

горнометаллургической, машиностроительной промышленности и на 

транспорте. 

 

33. Ищенко А. А. Ремонт деталей и узлов энергетического оборудования 

композитными материалами [Текст] : монография / А. А. Ищенко,                       

Е. В. Дашко ; ГВУЗ "Приазовский гос. техн. ун-т". - Мариуполь : ГВУЗ 

"ПГТУ", 2016. - 202 с. : рис., табл., ил. - Библиогр.: с. 155-156 (24 названия). 

          Р 356748   621.8 

 В монографии изложены основные примеры и методы восстановления 

энергетического оборудования с помощью композитов, которые позволяют в 

кратчайшие сроки и с высокой эффективностью вводить в строй вышедшие 

из строя узлы и детали насосов, запорной арматуры, валы, опорные узлы и 

т.п. В первом разделе дана классификация композитных материалов, 

представлен широкий перечень материалов с приведением их технических 

характеристик и особенностей применения. Второй раздел посвящен 

особенностям применения композитных материалов, включая подготовку 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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поверхности под их нанесение и т. п. Основное содержание последующих 

разделов посвящено изложению технологии восстановления деталей 

оборудования, включая насосное оборудование, запорную арматуру, 

фундаментные рамы турьоагрегатов и многое другое. Последний раздел 

посвящен результатам исследований механических и других свойств 

композитных материалов, знание которых позволит с успехом выполнить 

восстановительные работы. 

 

34. Клендій В. М. Нові прогресивні конструкції інструментів для 

виготовлення різьбових поверхонь в об’ємі / В. М. Клендій, Н. М. Марчук // 

Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2016. - № 2. – С. 73-76. – Бібліогр.: 

с.75-76 (9 назв).          Р/1305 

 Інтенсивний розвиток машинобудування тісно пов’язаний з 

розробленням прогресивних конструкцій технологічного оснащення для 

оброблення зовнішніх і внутрішніх поверхонь і різей. Близько 60-70% 

деталей загального машинобудування сучасних машин і механізмів мають 

різьбові отвори, оброблення яких ріжучими інструментами представляють 

собою складну технологічну задачу і особливо при виготовленні точних 

різьбових отворів. У статті наведено описи конструкцій пристроїв для 

нарізання різі в отворах (мітчик-протяжка, свердло-мітчик, люнет товарного 

верстату, реверсивний патрон для нарізання різі), які захищені 

деклараційними патентами України. Приведені аналітичні залежності для 

визначення параметрів технологічних процесів нарізання різі в отворах. 

 

35. Клименко Г. П. Повышение эффективности механообработки сборными 

фрезами / Г. П. Клименко // Вісник двигунобудування. - 2012. - № 1. -             

С. 119-123.           Р/1741 

Рассмотрено металлорежущее оборудование, фрезы (концевая фреза, 

сборная концевая фреза), система режущих инструментов, математическая 

модель надежности сборной фрезы, средний период стойкости сборной 

концевой фрезы, вероятность безотказной работы фрезы, надежность 

сборных фрез работоспособность инструментов, поломка пластин фрезы, 

эффективность фрезирования сборными твердосплавными инструментами. 

Разработана математическая модель надежности сборной концевой фрезы 

как системы. Определена стратегия замены режущих элементов фрезы для 

достижения целесообразного уровня ее надежности, который определен по 

критерию приведенных затрат. 

 

36. Ковалевский С. В. Развитие методов акустической диагностики                 

в машиностроении [Текст] : монография / С. В. Ковалевский,                                 

Е. С. Ковалевская, В. И. Тулупов ; Донбасская гос. машиностроительная 

академия. - Краматорск : ДГМА, 2014. - 91 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 84-90 

(106 назв.).         Р 351860   621 

 В монографии изложены  основы информационной сущности 

акустических сигналов, приведен анализ существующих методов 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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акустического контроля машиностроительной продукции. Представлены 

результаты работы авторов в направлении развития методов диагностики 

характеристик металлообрабатывающего инструмента и параметров качества 

обработанных деталей машин. Также в монографии представлены 

особенности применения математического аппарата нейросетевого 

моделирования при обработке сигналов акустического спектра для 

предложенных методов акустической диагностики. 

 

37. Ковальова Л. І. Моделювання зусиль різання круглими пилками з 

різнонаправленими зубцями [Текст] / Любов Ковальова, Сергій Майданюк // 

Технічні науки та технології. - 2016. - № 1. - С. 49-54 : рис. 2, табл. - 

Бібліогр.: с. 53 (12 назв).        Р/1125 

Проведено математичне моделювання зусиль різання під час 

оброблення круглими пилками з різнонаправленими зубцями на основі 

експериментальних досліджень. Вперше отримано аналітичні залежності 

зусиль різання круглими пилками з різнонаправленими зубцями. 

Адекватність встановлених аналітичних залежностей підтверджена 

експериментальним шляхом, що свідчить про можливість їх використання у 

ході розроблення практичних рекомендацій з вибору раціональних 

оптимальних геометричних параметрів та режимів різання круглих пилок з 

різнонаправленими зубцями. 

 

38. Контактне зварювання в автомобілебудуванні [Текст]  : навч. посіб. для 

студентів вищ. техн. навч. закладів / Дмитриченко М. Ф., Шапошніков Б. В., 

Кошелєв В. Г. [та ін.] ; Національний транспортний ун-т. - К. : НТУ, 2015. - 

168 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 164.   Р 357762   629.791 

 Розглянуте контактне зварювання – один з найпоширеніших способів 

не рознімного з’єднання деталей машин і механізмів, що відрізняється 

сучасним рівнем механізації, роботизації, автоматизації та високою 

продуктивністю. Представлена загальна схема утворення точкових, шовних і 

рельєфних з’єднань та особливості розрахунку режимів нагрівання і 

пластичної деформації металу. Наведено особливості будови машин для 

контактного зварювання. Представлені матеріали дають можливість вибору 

зварювального обладнання та розробки технологічних процесів. Викладено 

способи контролю зварних з’єднань. 

 

39. Коржик В. Н. Упрочнение и реновации инженерией поверхности [Текст] : 

[для научных и инж.-техн. работников, асп. и студ. высших техн. учебных 

заведений] / Коржик В. Н., Лихошва В. П., Ткаченко Э. А. ; [НАН Украины, 

Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов, Ин-т электросварки имени                      

Е. О. Патона, Металлургическая акад.]. - К. : Типография "Наш Формат", 

2014. - 566 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.   Р 352260   53 

 В монографии обобщены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований процессов газотермического напыления, 

лазерной наплавки и трибохимических методов сопряжения подвижных 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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элементов с целью повышения износостойкости ресурсоопределяющих узлов 

и деталей, преодоления трибологического барьера, включающих задачи 

аномально низкого трения и восстановительных технологий поверхностей 

подвижных сопряжений механизмов и машин. Разработана и предложена 

комплексная система оценки несущей способности спонтанно 

формирующихся слоев вторичных структур и плакированных покрытий 

различного функционального назначения. Даны рекомендации по 

использованию новых технологий в горнодобывающей, металлургической, 

нефтехимической, общем и дорожно-транспортном машиностроении, 

химической промышленности, железнодорожном транспорте, на 

нефтегазодобывающих и других предприятиях отраслей промышленности 

Украины. 

 

40. Кремнев Г. П. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

машиностроении [Текст] : учеб. пособ. / Г. П. Кремнев, Ф. В. Новиков. - [Д.] : 

[Лира], [2016]. - 298 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 292-293.     Р 355830   621 

 Рассмотрены основные направления экономии материальных, 

трудовых и энергетических ресурсов в машиностроении на этапе 

проектирования, изготовления и эксплуатации машин. Рассмотрены также 

разные пути экономии материалов при проектировании машины. 

Использование специальных материалов или придание обычным материалам 

специальных свойств, рациональных профилей или назначение 

рациональных методов получения заготовок может существенно уменьшить 

расход материалов. Рациональные технологи изготовления деталей, 

обеспечение высоких изностных свойств пар трения на этапе изготовления и 

поддержание этих свойств при эксплуатации – залог малих затрат 

материалов. Применение нових прогрессивных технологий восстановления  

изношенных пар трения и малый расход энергии при этом – это еще один 

шаг к уменьшению расхода материалов. Рассмотрены нанотехнологии как 

революционный путь в области технологий, снижающий расход материалов, 

энергии и живого труда. 

 

41. Кремнев Г. П. Системы технологий [Текст]  : учебное пособие                       

/ Г. П. Кремнев, Ф. В. Новиков,  В. М. Колесник. - Д. : Лира, 2015. - 141 с. : 

рис., табл. - Библиогр.: с. 138.     Р 354687   658 

 Рассмотрены структура и характеристики технологических процессов, 

объекты производства, показатели качества продукции, включая точность и 

шероховатость поверхности, долговечность машин. Проведен анализ 

отраслевых особенностей технологических процессов механической 

обработки и сборки, проведено экономическое обоснование выбора метода 

обработки и операции технологического процесса. 

 

42. Кузнецов Ю. Н. Учебно-исследовательская лаборатория малогабаритных 

станков с компьютерным управлением на модульном принципе [Текст] / 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Юрий Кузнецов // Технічні науки та технології. - 2016. - № 1. - С. 15-24 : рис. 

10, табл. - Библиогр.: с. 22-24 (21 назв.).      Р/1125 

Предложено идеологию сквозной подготовки технической 

интеллектуальной элиты в неразрывной цепи приобретения знаний, умений и 

практических навыков: дошкольное, среднее, высшее образование - 

производство - аспирантура и докторантура. Рассмотрены различные 

образовательные средства в технических вузах. Акцент сделан на 

использование современного малогабаритного (настольного) оборудования с 

компьютерным управлением и их узлов, которые можно приобрести и 

изготовить собственными силами на модульном принципе. 

 

43. Кузьменко А. Г. Подшипники скольжения: прочность, износ, надежность. 

Методы расчетов и испытаний [Текст] : [монография] / Кузьменко А. Г. - 

Хмельницкий : [ХНУ], 2013. - 251 с. : рис., табл. - (Теоретическая и 

экспериментальная трибология ; т. Х). - Библиогр.: с. 228-241.С 20412   621.8 

 Разработаны методы расчета контактных давлений и напряженного 

состояния опор скольжения. Для опор, схематизируемых кольцевым слоем в 

жесткой и упругой кольцевой обойме предложено аналитическое 

рассмотрение, включающее приближенный эффективный метод 

эквивалентной податливости, который приводит к простым расчетным 

формулам, удобным для практического использования. Для опор сложной 

формы разработана теория, алгоритмы и программы решения задач 

численными методами, использующими аппарат метода конечных 

элементов. Разработаны методы моделирования опор скольжения по 

критериям износостойкости и раздавливания при контактной ползучести. 

Проанализировано взаимодействие процессов контактного взаимодействия, 

усталости износа и ползучести. Представлены результаты в виде единой 

системы расчетно-экспериментальных методов оценки долговечности и 

надежности опор скольжения по пространственно-временным критериям. 

 

44. Курин М. А. Обеспечение абсорбционного взаимодействия при 

механической обработке резанием / М. А. Курин // Авиационно-космическая 

техника и технология. – 2014. - № 2. – С. 4-8. – Библиогр.: 8 назв. Р/1800 

 Сформулирована проблема необходимости исследования кинематики 

процессов механической обработки с целью повышения эффективности 

активации действия различных сред в зоне резания. Рассмотрена схема 

взаимодействия режущего инструмента и обрабатываемой детали при 

механической обработке. Из условия наиболее полного протекания 

адорбционного взаимодействия компонентов смазывающе-охлаждающей 

технологической среды с ювенильными участками обрабатываемой 

поверхности полученывыражения для точения, фрезерования и шлифования. 

Полученные формулы устанавливают взаимосвязь параметров режимов 

обработки, при которых обеспесиваются благоприятные условия 

стружкообразования за счет создания условий для проявления адсорбционно-

пластифицирующего эффекта. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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45. Лабораторний практикум з діагностування та технічного обслуговування 

автомобілів Scania [Текст] : для студ. спец. 274 "Автомоб. транспорт 

(Автомобілі та автомоб. госп-во)", 015 "Проф. освіта (транспорт)", 101 

"Екологія (Екологія та охорона навкол. сер.)", 131 "Прикладна механіка 

(Відновлення та підвищ. зносостійкості деталей машин)", 133 "Галузеве 

машинобуд. (Двигуни внутрішнього згоряння; Колісні та гусеничні трансп. 

засоби; Підйомно-транспортні дорожні, буд., меліоративні машини і 

обладнання)", 275 "Трансп. технології (Організація перевезень та управління 

на транспорті)" / [ уклад.: Андрусенко С. І., Клименко Ю. М., Далакян А. Ю. 

та ін.] ; Національний транспортний ун-т, Каф. технічної експлуатації 

автомобілів та автосервісу. - К. : НТУ, 2016. - 112 с. : рис., табл. - Бібліогр.:   

с. 85.          Р 357761   629.3 

 Лабораторний практикум спрямований на закріплення практичних 

навичок з діагностування та технічного обслуговування автомобілів Scania. 

Наведені нормативні вимоги до технічного стану автомобіля, безпеки 

дорожнього руху, екології, висвітлені особливості обміну даними і 

збереження інформації між електронними блоками керування системами 

автомобіля. Вивчаються організація робочого місця механіка, інструмент, 

технологія виконання робіт, форма стандартного бланка виконання різних 

видів ТО компанії Scania. 

 

46. Лавріненко В. І. Надтверді абразивні матеріали в механообробці [Текст] : 

енциклопедичний словник / В. І. Лавріненко, М. В. Новіков ; за заг. ред.          

М. В. Новікова ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів імені                     

В. М. Бакуля. - К. : [ІНМ імені В. М. Бакуля НАН України], 2013. - 456 с. - 

Бібліогр.: с. 399-433. - Предм. покажч.: с. 434-444.  С 20414   621.9 

 Викладено основні відомості про властивості, склад та галузі 

застосування надтвердих абразивних інструментальних матеріалів, а також 

оброблювані ними інструментальні та композиційні матеріали у процесі 

механообробки в машинобудуванні. Систематизовано дані про властивості 

абразивних композитів з надтвердих матеріалів (НТМ) та показники 

різального шару шліфувальних кругів з НТМ та їх властивості, зібрано та 

систематизовано показники їх інформаційної структури. Наведено сучасні 

уявлення про процеси механообробки інструментами з НТМ та надано 

відомості про процеси механообробки із введенням додаткової енергії в зону 

обробки. Подано дані про мастильно-охолоджувальні технологічні 

середовища в механообробці та їх властивості. Розглянуто показники якості 

оброблювальної поверхні інструментами з НТМ. 

 

47. Лесько В. І. Експлуатація і ремонт машин [Текст] : конспект лекцій для 

студ., які навч. за напр. підготов. 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.010104 

"Проф. освіта. Машинобудування" : у  3-х ч. / В. І. Лесько, М. П. Кузьмінець, 

Є. О. Міщук ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : [КНУБА], 2016. -           

Ч. 1. - 80 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 78.   Р 357812   621 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Однією із важливих задач вітчизняного будівельного комплексу є 

підтримання всього парку машин у працездатному стані і забезпечення 

надійної роботи машин за мінімальних витрат. Мета дисципліни 

«Експлуатація і ремонт машин» полягає в тому, щоб дати студентам 

необхідні теоретичні, практичні знання та вміння в сфері експлуатації і 

ремонту машин, навчити їх керувати використанням машин за призначенням, 

підтримувати технічно справний стан та надійність машин з використанням 

сучасних засобів та методів технічної діагностики. 

 

48. Литвин О. В. Взаємозв'язок морфології затискного патрона з 

особливостями конструктивно-функціонального синтезу структур [Текст] / 

Олександр Литвин, Олександр Кравець, Ірина Ящук // Технічні науки та 

технології. - 2016. - № 1. - С. 54-60 : рис. 3. - Бібліогр.: с. 60 (5 назв). Р/1125 

В сучасних умовах для багатьох машинобудівних підприємств і 

проектних фірм на перший план висуваються завдання розроблення нових й 

удосконалення наявних засобів затискного оснащення. Стримуючим 

фактором у підвищенні ефективності від застосування нових конструкцій 

затискних патронів є хаотичний підхід у прийнятті рішень щодо 

конструювання та формування комплектів затискного оснащення. Одним із 

шляхів вирішення завдання створення нових конструкцій затискних патронів 

є втілення прогресивних методів пошуку нових технічних рішень на ранніх 

стадіях технологічної підготовки виробництва. До таких методів відносяться 

уніфікаційний синтез, метод комбінаторного синтезу елементів різних 

модульних систем, структурно-параметричний аналіз. Для деталізації 

процесу конструювання можна використати метод морфологічного аналізу. В 

роботі представлено дерево цілей, яке може бути основою для побудови 

ієрархії цілей для кожного конкретного затискного патрона (або групи 

патронів) з урахуванням їх специфіки. Представлено конструкцію 

трикулачкового затискного патрона, створеного за запропонованою 

методикою. 

 

49. Ловейкін В. С. Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин 

[Текст] : навч. посіб. для студ., які навч. за напрямами 6.050501 "Прикладна 

механіка", 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" та 

6.010104 "Професійна освіта. Машинобудування" / В. С. Ловейкін,                      

К. І. Почка ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : ЦП "Компринт", 2014. 

- 266 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 262-263 (24 назв.).  Р 351254   621 

 У навчальному посібнику наведено методику проведення лабораторних 

робіт. Лабораторний практикум дає можливість навчити практичним 

методам дослідження різних типів механізмів, ознайомити з методикою 

визначення геометричних і кінематичних параметрів механізмів та їхніх 

ланок за допомогою інструментів та приладів, ознайомити з методикою 

узагальнення та аналізу отриманих експериментальних даних. Навчальний 

посібник містить додатки для виконання лабораторних робіт. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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50. Логвінков С. М. Основи технологічних систем [Текст] : навч. посіб. / 

Логвінков С. М., Борисенко О. М. ; Харківський нац. екон. ун-т імені Семена 

Кузнеця. - Х. : ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2015. - 308 с. : рис. - Бібліогр.:       

с. 300-304.         Р 357418   621 

Розглянуто основні концептуальні положення функціонування 

технологічних систем, принципи здійснення процесів усіх форм діяльності. 

Наведено методи прогнозування складу, структури та властивостей 

матеріалів. Проаналізовано методи контролю параметрів процесів, чинників 

якості та експлуатаційної надійності виробів. 

 

51. Малаксиано Н. А. Об устойчивости экономических показателей 

использования сложного портового оборудования / Н. А. Малаксиано // 

Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 226-233.  Р/1545 

Рассмотрены вопросы стратегического управления и экономический 

анализ портового хозяйства. Проведен анализ устойчивости экономических 

показателей использования сложного портового оборудования при 

изменяющихся условиях его эксплуатации и изменениях стратегии его 

ремонтов и замен. Результаты исследований основаны на использовании 

динамической модели старения оборудования. Рассмотрено сложное 

технологическое оборудование, технологические замены и технологические 

ремонты, эксплуатационный физический износ, физический износ 

оборудования. 

 

52. Малыгин Б. В. Теория и практика магнитного упрочнения изделий               

для машиностроения и транспорта [Текст]  : монография / Малыгин Б. В., 

Маслов В. А. - Херсон : Издатель Гринь Д. С., 2015. - 428 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 411-421.         Р 354220   621.9 

 В монографии описана теория и технология магнитной обработки 

инструмента, деталей машин, механизмов и рабочих органов основного 

оборудования индустриальных предприятий. Изложены режимы и 

автоматизированные установки с компьютерной программой магнитно-

импульсного упрочнения изделий машиностроения, транспорта и флота, 

горной промышленности и т. п. приведены схемы, методики расчетов работы 

установок, позволяющих повысить ресурс, надежность и экономичность 

основных направлений промышленности. 

 

53. Методичні положення з оптимізації витрат трудових та матеріальних 

ресурсів для визначення нормативної собівартості робіт (послуг) з ремонту та 

технічного обслуговування будівельних машин і механізмів на 

обслуговуючих підприємствах різних форм власності [Текст] : [наук. вид.] / 

[І. М. Демчак, О. О. Митченок, В. Ф. Іваненко та ін.] ; Мінагрополітики, Укр. 

НДІ продуктивності АПК. - К. : [НДІ "Украгропромпродуктивність"], 2016. - 

101 с. : табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). - 

Бібліогр.: с. 99-100.       Р 357302   657 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Наведені методичні положення з планування, обліку та визначення 

собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств різних організаційно-

правових форм і форм власності, включаючи їх допоміжні і підсобні 

підрозділи (далі - підприємства), що виконують ремонт та технічне 

обслуговування будівельних машин і механізмів. 

 

54. Методология создания и конструирования машиностроительных изделий 

[Текст] : монография / Б. П. Белозѐров, В. Л. Бибик, А. Б. Ефременков,               

В. Г. Бакалов ; Черниг. нац. технол. ун-т [и др.]. - Чернигов : ЧНТУ, 2014. - 

215 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 212-214. 

 Исследована система поставки продукции на производство, начиная от 

выдачи сходных данных на создание нового изделия, включая его 

разработку, и заканчивая изготовлением и внедрением в производство нового 

изделия. Описана структура и основные составные части 

машиностроительных изделий, на примерах показан подход к их расчету. 

Изучены сферы применения машины и уровня техники. Уделено внимание 

выбору конструктивной схемы и компоновки изделия. Показано 

использование компьютерных технологий в создании машиностроительных 

изделий от разработки до внедрения. 

 

55. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні [Текст] : 

практикум / [Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, В. В. Савуляк, О. В. Сердюк] ; 

Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 148 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 118-119 (23 назви). - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.   

          Р 356439   621.7 

 Практикум містить основні теми курсу. Процес проектування дільниці 

починається з вивчення конструкції деталі, аналізу її службового 

призначення, процесу механічної обробки, програми випуску, визначення 

типу виробництва та форми організації роботи. Далі наведені теми, що 

пов’язані з аналізом технологічності конструкції деталі, проектуванням 

технологічного процесу, нормуванням операцій механічної обробки, вибором 

і розрахунком кількості обладнання та працівників. На основі визначеної 

приведеної програми випуску деталей та кількості обладнання проводиться 

розрахунок площ (виробничих і допоміжних), що дозволяє виконувати 

планування дільниці. Кожна із тем супроводжується теоретичним 

матеріалом, прикладом проведення аналізу та розрахунку, питаннями до 

самоконтролю. Практикум містить довідкові таблиці, необхідні для 

виконання розрахунків та планування дільниць і цехів. 

 

56. Михайлов М. И. Влияние статистических параметров и форм сменных 

многогранных пластин на точность их расположения относительно корпуса 

сборного инструмента [Текст] / Михаил Михайлов // Технічні науки та 

технології. - 2016. - № 1. - С. 24-30 : рис. 2, табл. 2. - Библиогр.: с. 30                

(15 назв.).           Р/1125 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Получены формы расчетных площадей касания сменных многогранных 

пластин с заданными вероятностями по результатам экспериментальных 

исследований режущих пластин. Приведена методика определения 

координат точек касания базовых граней сменных многогранных пластин с 

пазом корпуса инструмента. Раскрыто влияние расположения точек контакта 

и форм пластин на точность расположения режущих кромок относительно 

корпуса инструмента. 

 

57. Немченко В. І. Оцінка експлуатаційного ресурсу елементів енергетичного 

обладнання з урахуванням деградації матеріалу, пошкоджень та ремонтних 

втручань / В. І. Немченко и др. // Енергетика та електрифікація. - 2012. -              

№ 11. - С. 26-32.           Р/464 

Запропоновано підхід до визначення залишкового експлуатаційного 

ресурсу елементів енергетичного обладнання з пошкодженнями та 

післяремонтних втручань на основі результатів, отриманих внаслідок 

розв'язування крайових задач в рамках загальної просторово тривимірної 

термопружно-пластичності з урахуванням реальної форми експлуатаційних 

деталей та зміни властивостей матеріалів у процесі тривалого використання. 

Використання запропонованого підходу проілюстровано на прикладі 

визначення накопиченої пошкоджуваності барабана котла високого тиску 

Бурштинської ТЕС з ремонтними вибірками за час його майже піввікової 

роботи в режимах стаціонарної експлуатації з урахуванням повільного 

коливання температури в околі робочої, планових та аварійних 

(нерегламентних) пусків-зупинок котла, а також післяремонтних 

гідровипробувань. 

 

58. Нестеров О. А. Оптимізація термінів та ресурсного забезпечення ремонту 

обладнання / О. А. Нестеров // Вісник Хмельницького національного 

університету. Технічні науки. – 2016. - № 6. – С.40-44 : рис. 5. – Бібліогр.:           

с. 44 (5 назв).         Р/1055 «Т» 

 Проблематика оптимізації процесів ремонту обладнання є актуальною 

як у практичному аспекті у зв’язку з великою кількістю застарілого 

обладнання, зокрема, у вітчизняних морських портах, так і у науковому, в 

силу невирішеності багатьох питань. У статті встановлені економічно 

обґрунтовані терміни ремонту обладнання та оптимізовані обсяги 

використання ресурсів ремонтних підрозділів. Показана математична 

еквівалентність різних постановок задач оптимізації ремонту обладнання. 

Визначені характеристики та з’ясовані засоби побудови функцій, потрібних 

для відповідних моделей. 

 

59. Нові комбіновані методи оброблення робочих поверхонь деталей 

машинобудування (із застосуванням нейросітьового аналізу) [Текст] : 

монографія / [С. В. Ковалевський, С. Г. Онищук, В. І. Тулупов,                         

І. Н. Стародубцев] ; Донбаська держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : 
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ДДМА, 2013. - 196 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-195. - Авт. зазнач. на 

звороті тит. арк.        Р 348364   621.9 

 Монографія присвячена спеціальним методам та методам 

комбінованого оброблення деталей машин. Розглянуті такі методи, як 

електроімпульсне вигладжування, точіння, фрикційно-зміцнювальне 

оброблення, електромагнітоабразивне оброблення, методи зміцнення з 

використанням СВС і коронного розряду та інші. Нейросітьовий аналіз 

використовується як інструмент для отримання адекватних математичних 

моделей процесів оброблення деталей машин. 

 

60. Новіков Ф. В. Теорія високоякісної обробки деталей машин [Текст] : 

монографія / Новіков Ф. В. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. - 384 с.Р 346035   621.9 

 Розглянуто прогресивні технології механічної обробки важливих 

деталей машин, виготовлених з матеріалів з підвищеними фізико-

механічними властивостями. Аналітично описано параметри силової та 

теплової напруженості процесів лезової та абразивної обробки. Проведено 

оптимізацію структури та параметрів операцій механічної обробки, 

обгрунтовано умови підвищення її якості та продуктивності. Наведено 

приклади розробки та впровадження ефективних техноллогічних процесів 

механічної обробки деталей машин у виробництво. 

 

61. Новые разработки ВТИ // Энергетик. - 2011. -N 9. - С. 46.  Р/240 

Рассматрены турбоустановки, валоповоротные устройства, паровые 

турбины, электростанции, вопросы ремонта турбин. Приведена технология 

сокращения продолжительности вывода турбины в ремонт. 

 

62. Носов В. В. Диагностика машин и оборудования : учебное пособие                

/ В. В. Носов. - 2-е изд. - СПб. и др. : Лань, 2012. - 375 с. 

 Рассмотрены вопросы диагностики машин, испытания машин, 

дефектоскопия, экологическая диагностика. 

Содержание:  

1.Общие вопросы разработки и применения средств неразрушающего 

контроля и диагностики. - С .7-48. 

2. Механические приборы и средства измерений. - С .49-79. 

3. Методы неразрушающего контроля и технического диагностирования.    - 

С .80-198. 

4. Диагностика состояния технических объектов. - С .199-320. 

5. Экологическая диагностика . - С. 321-364. 

Кл.слова: диагностика машин, испытания машин,  дефектоскопия,  

техническое диагностирование,  экологическая диагностика.    

 

63. Пасов Г. В. Анімаційне моделювання механізмів для створення 

реверсивного, обертального руху [Текст] / Геннадій Пасов, Володимир 

Венжега, Андрій Рудик // Технічні науки та технології. - 2016. - № 1. -             

С. 60-65 : рис. 3. - Бібліогр.: с. 64 (15 назв).     Р/1125 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Розглянуто анімаційне моделювання механізмів для створення 

реверсивного, обертального руху в різноманітних верстатах та промислових 

роботах за допомогою секторних та мальтійських передач. Описано складові 

цих механізмів та перспективи інтерактивного ними керування в 

подальшому. 

 

64. Плужніков Б. О. Організація експлуатації і ремонту автомобільної та 

електрогазової техніки [Текст] : навч. посіб. / Б. О. Плужніков, А. В. Шашкін, 

С. О. Петриченко ; Національний авіац. ун-т. - К. : [НАУ], 2015. - 460 с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 427-429.      Р 357545   629.3 

 Навчальний посібик містить основні дані щодо організації експлуатації 

і ремонту автомобільної та елегазової техніки (А та ЕГТ). Особливу увагу 

приділено організації автотехнічного і електрогазового забезпечення. 

Основнимим завданнями для реалізації цієї мети є: ознайомити студентів з 

організацією експлуатації А та ЕГТ в авіаційних частинах, змістом керівних 

документів щодо організації експлуатації, організацієї технічного 

обслуговування та ремонту, порядком підготовки А та ЕГТ до використання 

за призначенням та допуску її до обслуговування літальних апаратів, 

функціональними обов’язками посадових осіб щодо використання засобів 

АТЗ польотів, порядком підготовки й утримання А та ЕГТ під час зберігання, 

організацією планування експлуатації й ремонту А та ЕГТ, організацією 

забезпечення частин А та ЕГТ і майном, роботою посадових осіб щодо 

забезпечення техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці та 

виробничої санітарії під час роботи на А та ЕГТ. 

 

65. Поверхностное упрочнение зубчатых колес [Текст] : монография / 

Ляшенко Б. А., Каплун П. В., Златопольский Ф. И. [и др.] ; Кировоградский 

нац. техн. ун-т. - Кировоград : КОД, 2015. - 184 с. : рис., табл. - Библиогр.:          

с. 168-183.         Р 352650   621.8 

 Проанализированы проблемы и тенденции развития поверхностного 

упрочнения зубчатых колес. Рассмотрено напряженно-деформированное 

состояние (НДС) покрытий при контактной нагрузке. Исследовано влияние 

промежуточного слоя. Проанализированы результаты расчета НДС для 

различных покрытий. Изложена методика технологических и 

экспериментальных исследований. Проведены экспериментальные 

исследования трения качения и скольжения. 

 

66. Пономаренко І. В. Підвищення конструктивної міцності шатунних болтів 

іонним бомбардуванням / І. В. Пономаренко // Нові матеріали і технології в 

металургії та машинобудуванні. – 2013. - № 2. – С. 108-110. – Бібліогр.:                

6 назв.           Р/1242 

 Розглянуто вплив іонного бомбардування титаном на механічні 

властивості шатунних болтів. Встановлено, що така обробка значно підвищує 

конструктивну міцність виробів, особливо тих, що мають конструктивні 

концентратори напружень. 
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67. Попов С. Н. Исследование характера изнашивания и анализ механизма 

абразивного разрушения рабочих органов баровых машин / С. Н. Попов,            

С. В. Андриенко // Нові матеріали і технології в металургії та 

машинобудуванні. – 2013. - № 1. – С. 50-57. – Библиогр.: 17 назв. Р/1242 

 Исследован механизм разрушения поверхности трения рабочего 

инструмента баровой машины. Усовершенствована и апробирована методика 

промышленных испытаний натурных образцов. Проведен 

трибоматериаловедческий анализ характера изношенной поверхности детали. 

Представлено описание влияния внешних параметров трибосистемы на 

интенсивность изнашивания и работоспособность резцов. 

 

68. Проблеми механіки залізничного транспорту. Безпека руху, динаміка, 

міцність рухомого складу та енергозбереження [Текст] = Проблемы 

механики железнодорожного транспорта = Problems of the Railway Transport 

Mechanics : тези доп. XIV Міжнар. конф. / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна (ДІІТ), Ін-т техн. механіки НАН України і Нац. 

косм. агентства України, Наук.-вироб. п-во "Укртрансакад". - Д. : [Вид-во 

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна], 2016. - 123 с. - 

Загл. обл. : XIV Международная конференция "Проблемы механики 

железнодорожного транспорта". - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., 

англ. мов.         Б 18024   629.4 

 У тезах приведені результати теоретичних та експериментальних 

досліджень динаміки і міцності рухомого складу залізниць, у тому числі 

високошвидкісного, зносу коліс і рейок, безпеки руху. 

 

69. Проектирование технологических процессов механической обработки. 

Расчеты припусков и операционных размеров [Текст] : учеб. пособие                

/ [А. И. Долматов, Б. С. Белоконь, М. К. Князев и др.] ; под общ. ред.             

Б. С. Белоконя ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. 

ин-т". - Х. : ХАИ, 2014. - 177 с. : ил.: 19, табл.: 11. - Библиогр.: с.172-173             

(22 назв.).         Р 350029   621.7 

 Изложены организационно-методические основы проектирования 

технологических процессов механической обработки. Описан алгоритм 

проектирования технологических процессов изготовления деталей из 

термоулучшаемых, цементируемых и азотируемых сталей. Приведены 

методики определения припусков расчетным, нормативно-расчетным 

методами, операционных диаметральных размеров и размеров-координат 

между торцовыми поверхностями. Представлены примеры разработки 

технологических процессов изготовления деталей из штамповок, отливок и 

проката. 

 

70. Радєва Ольга Георгіївна (старший викладач кафедри обліку і аудиту). 

Використання індикаторного методу для оцінки стану основних засобів 

підприємств машинобудування [Текст] / О. Г. Радєва // Економіка. Фінанси. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2016. - № 7. - С. 14-17 : табл.; 

рис. - Библиогр. в конце ст.        Р/687 

Аннотация: Розглянуто теоретичні та практичні аспекти оцінки стану 

основних засобів та обгрунтовано використання індикаторного методу для 

проведення оцінки показників зносу та оновлення основних засобів. 

 

71. Резинских В. Ф. Методика неразрушающего контроля роторов среднего и 

низкого давления турбин ТЭС без снятия насадных дисков при ремонте 

оборудования / Резинских В. Ф., Лукьяненко В. А., Саркисян В. А. // 

Электрические станции. - 2013. - № 8. - С. 44-50. 

Показаны актуальность и этапы разработки акустико-эмиссионной 

(АЭ) методики контроля наружной поверхности валов роторов среднего и 

низкого давления турбин ТЭС в целях обнаружения усталостных трещин. 

Приведены примеры проведения АЭ-контроля роторов при различных 

способах нагружения вала собственным весом. Описана последовательность 

основных этапов методики неразрушающего контроля роторов среднего и 

низкого давления турбин ТЭС без снятия насадных дисков при ремонте 

оборудования. 

 

72. Розробка та дослідження спеціальних методів обробки деталей                    

машин [Текст] : монографія / Ковалевський С. В., Андронов О. Ю., 

Ковалевська О. С. [та ін.] ; за заг. ред. Ковалевського С. В. ; Донбаська держ. 

машинобуд. акад. - Краматорськ : ДДМА, 2015. - 300 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 281-299.       Р 355184   621.9 

 Висвітлено питання технологічної підготовки виробництва деталей 

машин за умов використання спеціальних технологічних методів. Викладено 

спеціальні технологічні методи оброблення робочих поверхонь деталей 

машин. Подано акустичну діагностику для вдосконалення технологічних 

методів оброблювання деталей машин. 

 

73. Ротаційне зварювання тертям в автомобілебудуванні [Текст] : навч.      

посіб. для студентів вищ. техн. навч. закладів / М. Ф. Дмитриченко,                   

Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв [та ін.] ; Національний транспортний ун-т. - 

К. : НТУ, 2015. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 197. Р 357777   629.791 

 У посібнику розглянуто зварювання різних металів у твердій фазі з 

використанням тертя. Проаналізовано переваги і недоліки зварювання 

(вібраційного, орбітального, радіального, інерційного, ротаційного з 

перемішуванням), необертових і обертових деталей. Представлена 

стадійність утворення з’єднання, циклограми і фази процесу. Розглянуто 

обладнання та технологія процесів зварювання, приклади застосування 

ротаційного зварювання тертям на підприємствах машинобудування, 

верстатобудування, електротехнічної промисловості, на тракторних та 

автомобільних заводах, заводах сільськогосподарських машин, 

інструментальних, трубних та інших виробництвах і досягнутий при цьому 

техніко-економічний ефект. 
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74. Рубанка М. М. Вибір робочих параметрів різьбових муфт та підвищення 

надійності їх роботи / М. М. Рубанка, Б. Ф. Піпа // Вісник Київського 

національного університету технологій та дизайну. – 2016. - № 6. – С. 47-53. 

– Бібліогр.: с.52 (8 назв). – Серія «Технічні науки».    Р/1733 

 На основі аналізу конструкцій муфт розроблено нову конструкцію 

глухої фланцевої різьбової муфти з підвищеною надійністю роботи та метод 

вибору її робочих параметрів. Запропонована муфта дозволяє значно 

зменшити інерційність механічної системи, де вона використовується, і 

таким чином, зменшити динамічні навантаження, що зумовлює підвищення 

надійності та довговічності роботи муфти. Встановлено, що використання в 

муфті фрикційної шайби дозволяє суттєво розвантажити різьбове з’єднання 

напівмуфт і, тим самим, підвищити надійність та довговічність роботи 

муфти. Запропонована муфта працездатна лише при умові нереверсивного 

обертання, що має місце в переважній більшості механізмів і машин. Метод 

вибору параметрів фланцевої різьбової муфти може бути використаний при 

розробці нових перспективних видів різьбових муфт. 

 

75. Рудик А. В. Визначення товщини зрізу кромкою кругу із врахуванням 

стану поверхні інструменту та кінематики [Текст] / Андрій Рудик // Технічні 

науки та технології. - 2016. - № 1. - С. 65-72 : рис. 6. - Бібліогр.: с. 72 (8 назв).

            Р/1125 

Розроблений автором метод імовірнісного розрахунку товщини шару, 

що зрізується кромкою орієнтованого інструменту, який дозволяє визначати 

її з врахуванням кінематики різання, матеріалу та зернистості круга, зміни 

стану робочої поверхні у процесі оброблення. В результаті розрахунку, крім 

товщини зрізу, можна отримати інформацію про динаміку, її зміни та частку 

кромок, що беруть участь у різанні та деформуванні матеріалу заготовки. 

 

76. Савуляк В. І. Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів 

[Текст] : монографія / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд ; Вінницький нац. техн. 

ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2016. - 124 с. : рис. - Бібліогр.: с. 109-123.  

          Р 357445   621.791 

В монографії викладено основні підходи до розв’язання проблеми 

одержання на поверхнях сталевих деталей високовуглецевих шарів шляхом 

наплавлення без використання дорогих та дефіцитних присадок. Значну 

увагу також приділено економії енергетичних ресурсів за рахунок поєднання 

процесів нанесення покриття  з термічною обробкою та утворенням 

структури. 

 

77. Системно-логістичний підхід до проектування трібосистем в 

машинобудуванні [Текст] : монографія / В. А. Войтов, О. Г. Приймаков,            

Ю. О. Градиський, В. А. Гузенко. - Х. : Оберіг, 2013. - 340 с. - Бібліогр.:            

с. 310-333 (407 назв).       Р 347152   621.8 

 В монографії поєднано системний аналіз з математичними методами в 

логістиці, і на цій основі, розроблено методологію оптимального 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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проектування машин та механізмів, найбільш типових для машинобудування 

України. Для оптимального проектування системно-логістичний підхід 

органічно поєднується з останніми розробками трибології, трібофатики, 

термодинамічно-технологічних прийомів підвищення навантажувальної 

здатності силових трібосистем, трансформації теплових потоків в елементах 

таких систем. Викладено технологічні заходи, що забезпечують покращення 

характеристик тертя та зношування. Досліджено тріботехнічні 

характеристики трібосистем різних конструкцій з тепловими опорами 

поверхонь тертя. Всі робочі гіпотези піддані математичному чи фізичному 

моделюванню, отримані  при цьому розрахункові залежності піддані аналізу 

та перевірені експериментально. 

 

78. Скальський В. Р. Підвищення ресурсу зубчастих і черв'ячних передач 

[Текст] : [монографія] / В. Р. Скальський, Р. Я. Ярема ; Західний наук. центр 

МОН України та НАН України, Львівська філія Дніпропетр. нац. техн. ун-ту 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Л. : Укр. акад. 

друкарства, 2014. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 175-190.   Р 350289   621.8 

 Висвітлено фундаментальні положення тертя і зношування, моделі 

змащування, а також втомного руйнування матеріалів. Описано теоретико-

експериментальні засади розроблення метлодів прогнозування контактної 

міцності, довговічності та поверхневого руйнування зубчастих та черв’ячних 

передач з урахуванням коригування зачеплення і зміни умов контакту. 

Об’єктом дослідження слугує руйнування циліндричних, конічних та 

черв’ячних зубчастих передач з коригованим і не коригованим зачепленнями. 

Для ефективного оцінювання міцності та прогнозування ресурсу 

досліджуваних об’єктів розроблено методологічні основи узагальненого 

розрахунку контактної міцності і довговічності циліндричних (конічних) 

евольвентних прямо- і косозубих передач з коригуванням зачеплення за 

сталих умов контакту. Розкрито вплив коригування зачеплення циліндричних 

евольвентних зубчастих передач на параметри контактної та трибоконтактної 

взаємодій. Розроблено методику визначення зміни кривини профілів зубів 

зубчастих передач внаслідок їх зношування, узагальнгено метод оцінювання 

контактної міцності та довговічності циліндричних передач із коригованим 

зачепленням зі змінами внаслідок зношування зубів умовами контакту. 

 

79. Слюсарь Д. В. Интегральные характеристики разряда в инверснос 

магнетроне с газовым анодом, секционированными катодными узлами и 

осевыми потоками плазмы / Д. В. Слюсарь // Авиационно-космическая 

техника и технология. – 2014. - № 2. – С. 91-95. – Библиогр.: 10 назв. Р/1800 

 Показана необходимость использования контролируемого метода 

нанесения покрытий для реализации принципа конструирования покрытий. 

Сделан вывод о перспективности использования для решения стоящей задачи 

установок на основе инверсной магнетронной распылительной системы с 

газовым анодом, секционированными катодными узлами и осевыми 

потоками плазмы. Представлены и проанализированы результаты измерения 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 66 

интегральных характеристик исследуемой распылительной системы в 

зависимости от давления плазмообразующего газа и величины индукции 

магнитного поля в разрядном промежутке. Показано, что вольтамперные 

характеристики исследуемой распылительной системы и их изменение в 

зависимости от основных параметров, влияющих на ее работу, сходны по 

своему характеру с другими магнетронными распылительными системами. 

Даны рекомендации по выбору параметров ее работы. 

 

80. Современные проблемы производства и ремонта в промышленности             

и на транспорте [Текст] : материалы 14-го Междунар. наук.-техн. семинара, 

24-28 февр. 2014 г., г. Свалява, Карпаты / Ассоц. технологов-

машиностроителей Украины, Акад. технол. наук Украины, Ин-т 

сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Киев. нац. ун-т 

технологий и дизайна [и др.]. - К. : [АТМ Украины], 2014. - 290 с. : ил., табл. 

          Р 350899   621 

 Рассмотрены современные тенденции развития технологии 

машиностроения, вопросы подготовки производства к созданию 

конкурентоспособной продукции, состояние и перспективы развития 

заготовительного производства, вопросы совершенствования технологий 

механической и физико-технической обработки поверхностей трения и 

деталей машин, упрочняющие технологии и покрытия, современные 

технологии и оборудование в сборочном и сварочном производстве, вопросы 

ремонта и восстановления деталей машин в промышленности и на 

транспорте, оборудование для изготовления, ремонта и восстановления, 

вопросы технологического управления качеством и эксплуатационными 

свойствами изделий, вопросы технического контроля и диагностики в 

машиностроении, экологические проблемы и их решение в современном 

производстве. 

 

81. Солод В. Ю. Тримовний словник з технічної механіки та 

машинобудування для студентів-механіків очної та заочної форм навчання 

[Текст] / В. Ю. Солод, Л. М. Мамаєв, Нікулін О. В. ; Дніпродзержинський 

держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 103 с. - Бібліогр.:                

с. 102.         Р 356252   621 

 

82. Тарельник В. Б. Триботехнічне матеріалознавство та триботехнологія в 

задачах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. Б. Тарельник. - 

Суми : Університетська книга, 2014. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр. : с. 175 

(13 назв).         Р 349035   621.8 

 Висвітлено теоретичні та практичні питання щодо впливу основних 

параметрів геометрії поверхні на зносостійкість деталей машин. Приділено 

увагу основним проблемам триботехнічного матеріалознавства й шляхам їх 

вирішення. Подано стислі теоретичні відомості щодо складу технологічних 

методів зміни якості поверхневих шарів деталей: поверхневе гартування, 

хіміко-термічна обробка, відновлення деталей металопокриттями, поверхневе 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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пластичне деформування, а також запропоновано низку практичних задач, 

які потрібно вирішувати технологу на виробництві. Наведено методологію 

спрямованого вибору технології підвищення якості поверхневих шарів 

деталей. 

 

83. Теоретичні основи процесів зварювання [Текст]  : навч. посіб. для студ. 

спец. "Технологія та устаткування зварювання" / В. М. Мілютін, Г. І. Камель, 

П. С. Івченко, Ю. А. Гасило ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. - 

Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 629 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 623-628. 

          Р 357746   621.791 

 Зварювання є найбільш ефективним або єдиним можливим способом 

створення нероз’ємних з’єднань конструкційних матеріалів і отримання 

ресурсозберігаючих заготівок, максимально наближених по геометрії до 

оптимальної форми готової деталі або конструкції. Розробка нових 

технологічних процесів, зварювальних матеріалів і процесів термічної 

обробки зварних з’єднань вимагає грунтовної теоретичної підготовки. 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, контрольні питання, 

літературу та необхідні додатки і може бути корисним інженерно-технічним 

працівникам, які працюють в галузі зварювання і наплавлення металевих 

деталей машинобудування, промислового транспорту, металургії та ін. 

 

84. Теорія обертових машин [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ галузі знань 

"Машинобудування та матеріалообробка" / В. Й. Сівко, Ю. В. Науменко,            

М. П. Кузьмынець, К. Ю. Дейнека ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. - К. ; Рівне : НУВГП, 2015. - 527 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 489-491.       С 21191   621.9 

 Викладено відомості про теорію, розрахунок та застосування машин 

барабанного типу в хімічній та промисловості будівельних матеріалів. 

Розглянуто динаміку режимів роботи, технологічні характеристики та 

механічні ефекти та явища, пов’язані із реалізацією робочих процесів такого 

обладнання. Викладено методи параметричного розрахунку технологічних та 

основних конструктивних характеристик барабанних машин. Основну увагу 

приділено розгляду барабанних млинів, як найбільш поширеного та 

енергоємного різновиду цього класу машин. 

 

85. Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і 

експлуатації машинобудівних конструкцій [Текст] : 4-а Міжнар. наук.-техн. 

конф. : тези доп., 30-31 жовт. 2014 р., м. Львів / Західний наук. центр НАН 

України і МОН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН 

України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. - Л. : [КІНПАТРІ ЛТД], 2014. 

- 111 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. та у виносках.  Б 16939   621 

 До збірника ввійшли праці за такою проблематикою: статика та 

динаміка пружних і пружно-пластичних систем, міцність та надійність 

машин, математичні основи теорії тріщин, машинознавство, моделювання 

механічних систем, технологія і автоматизація виробництва, функціональні 
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та конструкційні матеріали, поверхневе оброблення та захист деталей машин 

і конструкцій, трибологія, зварювальне виробництво, діагностика металевих 

конструкцій і машин, проектування, виготовлення і експлуатація 

транспортних засобів. 

 

86. Технологічне забезпечення якості відновлення посадочних отворів 

корпусних деталей [Текст] : монографія / [І. О. Хітров, В. С. Гавриш,                   

Ю. А. Кононогов, П. М. Фастовець] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2013. - 127 с. - Бібліогр.: с. 116-126.

          Р 345382   621.8 

 У монографії проаналізовано основні способи і технології підвищення 

довговічності корпусних деталей, дано їх аналіз. Розкрито основи 

технологічного забезпечення ефективності процесу відновлення посадочних 

отворів корпусних деталей. Досліджено дефекти корпусних деталей, 

величини зношування і режими процесу відновлення їх посадочнх поверхонь 

отворів. Наведено математичну модель міцності полімерного з’єднання 

згортної втулки із посадочною поверхнею отвору корпусної деталі від 

параметрів процесу відновлення і режимів навантаження. Наведено 

практичні рекомендації для впровадження у виробництво технологічного 

процесу відновлення посадочних отворів корпусних деталей. 

 

87. Технологічне обладнання з ЧПК: механізми і оснащення [Текст] : навч. 

посіб. для студентів ВНЗ напрямів підготов. 050502 - "Інженерна механіка" 

та 050503 - "Машинобудування" / Ю. М. Кузнєцов, О. Ф. Саленко,                        

О. О. Харченко, В. Т. Щетинін. - К. ; Кременчук ; Севастополь : [Точка], 

2014. - 500 с. : іл. - Бібліогр.: с. 487-492.    С 20437   658 

 Висвітлено світові тенденції та перспективи розвитку сучасного 

верстатобудування. Наведено класифікацію та позначення верстатів з ЧПК. 

Розглянуто модульний принцип компонувань традиційного технічного 

обладнання. Приділено увагу адаптації токарних автоматів з ЧПК і 

багатоцільових верстатів для роботи в роботизованих модулях. Подано 

інформацію про багатоопераційні верстати для обробки корпусних деталей. 

Охарактеризовано системи інструментального забезпечення та контрольно-

вимірювальні пристрої. Розкрито сутність процесу електроерозійної обробки. 

Описано типові види технологічного обладнання механізмів паралельної 

структури. 

 

88. Технологічні процеси та комплекси відновлення і зміцнення деталей 

[Текст] : навч. посіб. / Г. І. Камель, В. М. Мілютін, П. С. Івченко,                         

А. І. Панфілов ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : 

ДДТУ, 2015. - 496 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 490-495. Р 352175   621.791 

 Наведено аналіз умов експлуатації деталей машин в промисловості та 

транспорті. Викладено види технологічних процесів і комплексів під час 

відновлення та зміцнення деталей. Розглянуто різні види та способи 

визначення зварюваності металів і сплавів. Наведено різноманітні технології 
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для відновлення зношених деталей машин. Розглянуто необхідну технічну 

документацію та порядок заповнення технологічних карток. Описано 

способи газотермічного напилення та необхідне устаткування для нанесення 

покриття. 

 

89. Технологія відновлення деталей та ремонту автомобілів [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму підготов. "Професійна освіта"                  

/ [О. С. Полянський, Б. В. Савченков, Є. О. Дубінін та ін.] ; Харківський нац. 

автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 312 с. : іл., табл.: 269. - Бібліогр.:          

с. 130 (18 назв).        Р 354223   629.3 

 Викладено основні поняття про технології виробництва та ремонт 

деталей автомобілів, правила розробки технологічних процесів, розробки та 

оформлення технологічних документів, нормування праці на основних 

роботах. Посібник містить п’ять розділів. У першому розділі висвітлено 

аналіз конструкцій деталей, вузлів і агрегатів, що надходять до капітального 

ремонту. У другому розділі викладено порядок розробки комплектів 

технологічної документації для різних видів технологічних процесів ремонту 

(виготовлення) виробів. У третьому розділі наведено види і комплектність 

документів на технологічні процеси, ремонту (виготовлення) виробів, що 

застосовуються при їх розробці. Четвертий розділ присвячено розробці 

технологічної документації на основі процесів відновлення деталей, а саме на 

слюсарні та слюсарно-складальні роботи, на зварювальні та наплавочні 

роботи, на обробку деталей різанням тощо. У заключному, п’ятому, розділі 

наведено методи нормування ремонтних робіт, також приділена увага 

науковому обґрунтуванню норми часу і нормам виробітку, нормуванню 

праці на роботах з розбирання, складання та ремонту деталей. 

 

90. Технологія ремонту та відновлення (фінішна алмазно-абразивна обробка 

еластичними інструментами в ремонтному виробництві) [Текст] : монографія 

/ Клименко С. А., Бурикін В. В., Полонський Л. Г., Сніцар В. Г.] ; 

Житомиський держ. технол. ун-т. - [Житомир] : ЖДТУ, 2014. - 122 с. : іл., 

табл. - Бібліогр.: с. 110-112 (38 назв.). - Терміни: с. 113-116. - Предм. покажч.: 

с. 117-119.         Р 350891   621.9 

 Розглянуто сучасні технології фінішної алмазно-абразивної обробки 

поверхонь деталей еластичними інструментами. Наведено результати 

розробок, досліджень і впровадження у ремонтну практику нових 

високоефективних процесів стрічкового шліфування, полірування, 

хонінгування та суперфінішування. Проаналізовано особливості обробки 

наплавлених, газотермічних та інших покриттів алмазно-абразивними 

еластичними інструментами. 

 

91. Трение и износ при смазке металлополимера на основе фенилона 

наполненного бронзой / А. И. Буря, Е. А. Ерѐмина, В. И.Сытар,                            

С. В. Калиниченко // Проблеми тертя та зношування. – 2016. - № 4. –                 

С. 52-57. – Библиогр.: с. 56 (5 назв.).    С 21322   621.8 
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 Статья плосвящена поиску рациональных композиций для 

подшипников скольжения взамен остродефицитных металлов и сплавов. 

Показано, что использование металлополимера на основе ароматического 

полиамида фенилон и бронзы не только значительно повышает 

износостойкость деталей, но и уменьшает износ металлического контртела, 

работающего в паре с ним. Применение металлополимеров в прокатном 

производстве способно привести к увеличению межремонтных периодов и 

количества выпускаемого проката. 

 

92. Тукало И. И. Ремонт, диагностика и балансировка контактных колец 

турбогенераторов / И. И. Тукало // Енергетика та електрифікація. - 2012. -            

№ 8. - С. 54-55.           Р/464 

Рассмотрены ремонт, диагностика и балансировка контактных колец 

турбогенераторов. 

 

93. Федорович, І. В. Методика розрахунку економічних втрат від старіння 

магістральних газопроводів / І. В. Федорович // Формування ринкових 

відносин в Україні. - 2014. - № 4. - С. 87-91.   Б 16565   338 

Методично обгрунтувані економічні втрати газотранспортних 

підприємств через виникнення аварій на лінійній частині магістральних 

газопроводів з метою вчасного впровадження заходів, які приведуть до 

попередження таких ситуацій на вітчизняних газотранспортних 

підприємствах. 

 

94. Чистобородов Г. И. Прогнозирование поломок игл основовязальных 

рашель-машин / Чистобородов и др. // Известия вузов. Технология 

текстильной промышленности. - 2014. - № 2. - С. 127-130. 

Описана основная причина деформации и механических поломок игл 

основовязальных машин высоких классов. Получены зависимости для 

вычисления критических углов отклонения игл и ушковин от вертикального 

направления, позволяющие прогнозировать вероятность поломок крючков 

игл. 

 

95. Шувалова И. Г. Развитие подходов по управлению ремонтом 

оборудования на предприятиях электроэнергетического комплекса                       

/ И. Г. Шувалова // Вопросы экономики и права. - 2013. - № 7. - С. 93-95. 

Рассмотрены вопросы диагностики, ремонта. планово-

предупредительного ремонта электрооборудования на предприятиях 

электроэнергетического комплекса. Предложен алгоритм и преимущества 

применения в современных условиях подхода управления ремонтными 

работами на электроэнергетическом предприятии. 

 

96. Ящура А. И. Система технического обслуживания и ремонта 

энергетического оборудования : справочник / А. И. Ящура. - М. : ЭНАС, 

2008. - 504 с.        Р 325407   62 
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Рассмотрены организационные принципы производственной 

эксплуатации, технического обслуживания, а также современные методы и 

формы организации ремонта энергетического оборудования с учетом 

требований новых нормативных правовых актов, выпущенных в последние 

годы. Приведены типовые номенклатуры ремонтных работ, уточненные 

сроки службы, ремонтные нормативы, нормы расхода материалов и запасных 

частей для всех основных видов электротехнического и теплотехнического 

оборудования. Особое внимание уделено системе организации ремонта по 

техническому состоянию оборудования на основе применения современных 

методов и средств технической диагностики. 
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