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8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконана відповідно до наукового напрямку кафедри “Техніки і
технології” Харківського національного економічного університету в рамках тем:
“Дослідження процесів оздоблювальної обробки поверхонь деталей з алюмінієвих і
нержавіючих сплавів”, “Дослідження впливу стану поверхні після різних методів обробки
на експлуатаційні (випромінювальні) властивості деталей і розробка рекомендацій по
досягненню заданих властивостей”, “Дослідження й удосконалення технології
виготовлення деталей верстатів (типу панелей) під гальванічні покриття” (реєстр. номери
відповідно 01.86.0077720, Б763672, Б847894). Здобувач брав участь у виконанні робіт як
керівник або відповідальний виконавець.
9. Мета і завдання дослідження
Метою роботи є підвищення ефективності технології фінішної обробки світловідбивних
поверхонь деталей із тонкого листа і стрічок за рахунок вибору методів та умов обробки
на основі встановлення і аналізу зв’язків між світловідбивною здібністю і шорсткістю
поверхонь.
Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі:
- обґрунтувати вибір і аналітично описати критерії оцінки шорсткості світловідбивних
поверхонь деталей;
- теоретично обґрунтувати зв'язок геометричних і оптичних характеристик
світловідбивних поверхонь і їхній вплив на експлуатаційні властивості оброблюваних
деталей з тонкого листа і стрічок;
- установити зв'язок шорсткості й оптичних характеристик світловідбивних поверхонь
деталей для різних методів фінішної механічної і фізико-технічної обробки;
- провести експериментальні дослідження з визначення впливу технологічних факторів
абразивно-електрохімічної обробки на продуктивність, параметри якості й експлуатаційні
властивості оброблених поверхонь;

- розробити аналітичну модель стійкості трубчастих елементів великої довжини із
пружних стрічок у процесі абразивної обробки їх поверхонь і визначити оптимальні
режими різання;
- розробити і впровадити у виробництво спеціальне устаткування й ефективні технології
фінішної обробки світловідбивних поверхонь деталей з тонкого листа і стрічок.
Об'єкт дослідження – технологічний процес фінішної обробки світловідбивних
поверхонь деталей з тонкого листа і стрічок (на прикладі обробки поверхонь довгомірних
трубчастих елементів великої довжини із пружних стрічок та тонкостінних деталей
термостата).
Предмет дослідження – теоретичне й експериментальне обґрунтування зв'язку
геометричних і оптичних характеристик світловідбивних поверхонь з експлуатаційними
властивостями деталей із тонкого листа і стрічок, що працюють в умовах впливу
світлового потоку, і розробка ефективного технологічного процесу їх фінішної абразивноелектрохімічної обробки.
Методи дослідження. Теоретичні дослідження виконані на основі фундаментальних
положень технології машинобудування, теорії різання матеріалів і методів теорії
ймовірностей, математичного аналізу, теорії тонкостінних стержнів і статистичного
моделювання. Експериментальні дослідження виконувалися в лабораторних і виробничих
умовах із застосуванням профілографа-профілометра мод. 252, мікроінтерферометра
Лінніка МІІ-5, накладного фотометра ФМ 59, терморадіометра ФМ 63, твердоміра по
Роквеллу ТК-2 і мікротвердоміра ПМТ-3, біологічних (МБС-9 і БМ51-2), металографічних
(МІМ 7 і МІМ 8), електронного ЭМ 7 і растрового РЕМ 200 мікроскопів, верстата для
полірування і шліфування мікрошліфів ПШСМ-2.
10. Наукова новизна отриманих результатів
1. Вперше аналітично встановлений зв'язок шорсткості й оптичних характеристик
світловідбивних поверхонь на основі трьох критеріїв шорсткості: відносної довжини
профілю шорсткості, відношення середньоарифметичного відхилення профілю до
максимального значення висотного параметра шорсткості поверхні ( ) і критерію
шорсткості параметра, визначеного з умови енергетичної рівноваги регулярного або
нерегулярного профілю, який утворюється при обробці поверхні, що дозволило науково
обґрунтовано підійти до вибору оптимального методу обробки світловідбивних
поверхонь.
2. Теоретично обґрунтована й експериментально доведена можливість істотного
підвищення світловідбивних характеристик поверхонь за рахунок зменшення відношення
параметрів шорсткості обробки в межах 0,29...0 і показана ефективність використання
абразивного і електрохімічного полірування, які забезпечують найменші значення
відношення , що дозволило розробити прогресивні технології фінішної обробки високо
світловідбивних поверхонь деталей з тонкого листа і стрічок, які працюють в умовах
впливу світлового потоку.
3. Розроблено аналітичну модель стійкості довгомірних трубчастих елементів із пружних
стрічок при їх абразивній обробці і на її основі визначені оптимальні умови обробки, що
забезпечують максимально можливу продуктивність з урахуванням обмеження по
параметрах якості й оптичних характеристик оброблюваних світловідбивних поверхонь.
11. Апробація результатів дисертації
Основні положення дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на XIII
Міжнародній науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка,

технологія, здоров'я”, м. Харків, 2005 р.; Міжнародній науково-технічній конференції
“Проблеми теорії і практики технології машинобудування, механічної і фізико-технічної
обробки”, м. Харків, 2000 р; II-IV, IX-XI Міжнародних науково-технічних конференціях
“Фізичні і комп'ютерні технології у народному господарстві”, м. Харків, 2000-2005р.; III
Міжнародній науково-технічній конференції “Сучасні інструментальні системи,
інформаційні технології і інновації”, м. Курськ, 2005р.
Роботу в повному обсязі заслухано та схвалено на розширених наукових семінарах
кафедри “Техніки та технології” Харківського національного економічного університету,
м. Харків, 2005 р., та кафедри „Технологія машинобудування” Одеського національного
політехнічного університету, м. Одеса, 2006 р. р.
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Робота присвячена створенню ефективного технологічного процесу фінішної обробки
світловідбивних поверхонь деталей з тонкого листа і стрічок, що працюють в умовах
впливу світлового потоку. Для цього вперше аналітично встановлений зв'язок шорсткості
й оптичних характеристик світловідбивних поверхонь на основі трьох критеріїв
шорсткості: відносної довжини профілю шорсткості, відносини середньоарифметичного
відхилення профілю до максимального значення висотного параметра шорсткості
поверхні ( ) і критерію шорсткості параметра, визначеного з умови енергетичної рівноваги
регулярного або нерегулярного профілю, що утвориться при обробці поверхні, що
дозволило науково обґрунтовано підійти до вибору оптимального методу обробки
світловідбивних поверхонь.
Доведена можливість істотного підвищення світловідбивних характеристик поверхонь за
рахунок зменшення відношення параметрів шорсткості обробки в межах 0,29...0 і
показана ефективність використання абразивного й електрохімічного полірування, що

забезпечують найменші значення відношення . Розроблено математичні моделі
абразивного й електрохімічного полірування на основі багатофакторного планування
експерименту, які дозволили визначити оптимальні умови обробки світловідбивних
поверхонь. Показано можливість підвищення коефіцієнта відбиття світла поверхні за
рахунок застосування при абразивному поліруванні алмазних паст із зернами АСМ 2/1.
Установлено також, що введення в абразивний склад полімеру забезпечує збільшення
інтенсивності знімання матеріалу і зменшення шорсткості за рахунок хімічної дії на
оброблювану поверхню.
Експериментально встановлена можливість значного підвищення відбивної здатності
поверхні при електрохімічному поліруванні, та ефективність електроконтактного способу
його здійснення в порівнянні з ванним способом.
Запропоновано планетарну схему абразивної обробки довгомірних трубчастих елементів,
виготовлених зі стрічки товщиною 0,15 мм. На основі результатів досліджень розроблені
спеціальне устаткування й ефективні технології фінішної обробки світловідбивних
поверхонь деталей з тонкого листа і стрічок (довгомірних трубчастих елементів та деталей
термостата). Розроблена технологія впроваджена на ряді підприємств і по технічних і
економічних показниках перевершує існуючі технології.
У дисертаційній роботі на основі отриманих нових наукових результатів вирішена
важлива й актуальна науково-практична задача створення світловідбиваючих поверхонь
деталей із тонкого листа і стрічок, що працюють в умовах впливу світлового потоку, за
рахунок застосування ефективних технологій фінішної абразивно-електрохімічної
обробки (абразивного і електрохімічного полірування), які дозволяють реалізувати
необхідні значення шорсткості й оптичних характеристик поверхонь і підвищити
експлуатаційні властивості оброблюваних деталей.
Ключовi слова: фінішна обробка, ефективність, обробка довгомірних трубчастих
елементів.

