1. ПІБ
Кленов Олег Станіславович
2. Назва
Технологічне забезпечення бездефектної обробки деталей гідроапаратури
на фінішних операціях
3. Спеціальність
05.02.08. – технологія машинобудування
4. Місце роботи
ТОВ «Ді Мерус Інженірінг»
5. Де виконана дисертація
ТОВ «Ді Мерус Інженірінг»
6. Науковий керівник
Новіков Федір Васильович, д.т.н, професор
7. Опоненти
Якімов Олександр Васильович , д.т.н., професор
Марчук Віктор Іванович, д.т.н, професор
8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Робота виконана відповідно до науково-технічного напрямку ТОВ Фірма “ДіМерус
Інженерінг” (м. Харків), а також Державної комплексної програми розвитку авіаційної
промисловості до 2010 року (затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 12.12.2001
р.), Закону України “Про державну підтримку літакобудувальної промисловості в Україні”
(№ 2660-3, 12.07.2002 р.) і програми розвитку ДП Харківський машинобудівний завод
“ФЕД” (затвердженої наказом Мінпромполітики України №534 від 13.10.2004 р.).
Здобувач брав безпосередню участь у виконанні робіт як керівник і відповідальний
виконавець.
9. Мета і завдання дослідження
Метою роботи є підвищення якості й продуктивності обробки деталей
гідроапаратури на основі оптимізації структури й параметрів фінішних операцій за
температурним критерієм.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні задачі:
− обґрунтування умови зменшення основного часу обробки при заданій температурі
шліфування;
− визначення технологічних можливостей підвищення якості й продуктивності обробки
при багатопрохідному і глибинному шліфуванні з урахуванням раціональних умов
охолодження оброблюваної деталі;
− розробка математичної моделі визначення енергоємності обробки при шліфуванні й
обґрунтування умов її зменшення;
− виконання експериментальних досліджень основних технологічних параметрів операцій
фінішної обробки деталей гідроапаратури й проведення перевірки отриманих теоретичних
результатів;
− розробка інженерної методики розрахунку оптимальних режимів шліфування за
температурним критерієм;
− розробка та впровадження у виробництво ефективних операцій фінішної обробки
деталей гідроапаратури.
10. Наукова новизна отриманих результатів
- Набуло подальшого розвитку обґрунтування умов зменшення основного часу обробки
при заданій температурі шліфування на основі періодичного переривання процесу
шліфування, що дозволило визначити раціональні структури й параметри операцій

шліфування деталей гідроапаратури за температурним критерієм.
- Вперше доведено, що при забезпеченні повного охолодження оброблюваної деталі між
проходами круга ефективним є шліфування з постійною швидкістю деталі та глибиною
шліфування, а при частковому охолодженні оброблюваної деталі − зі зменшуваною для
чергових проходів швидкістю деталі та збільшуваною глибиною шліфування.
- Вперше доведена можливість істотного підвищення продуктивності обробки при
заданій температурі за рахунок застосування шліфування зі зменшуваною у часі
швидкістю знімання припуску.
- Теоретично встановлена наявність екстремуму (максимуму) температури шліфування
від глибини шліфування при заданій продуктивності обробки, що відкриває нові
технологічні можливості підвищення якості й продуктивності обробки при глибинному та
багатопрохідному шліфуванні.
Набула подальшого розвитку математична модель визначення температури при
глибинному шліфуванні, яка дозволяє обґрунтувати умови зменшення температури і глибини
проникнення тепла до поверхневого шару матеріалу, котрі полягають у істотному зменшенні
відношення швидкості деталі та глибини шліфування.
- Вперше розроблено математичну модель визначення енергоємності обробки при
шліфуванні та обґрунтовано умови її зменшення, котрі полягають, головним чином, у
зниженні інтенсивності тертя зв'язки круга з оброблюваним матеріалом.
- Набула подальшого розвитку математична модель визначення параметрів силової
напруженості механічної обробки з урахуванням довжини контакту стружки з передньою
поверхнею ріжучого інструменту, що дозволило виявити причини істотної розбіжності
розрахункових і експериментальних даних, уточнити відомі теоретичні рішення і
визначити умови підвищення ефективності обробки.
11. Апробація результатів дисертації
Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на VI, VIII, X, XIII,
XIV, XV Міжнародних науково-технічних конференціях “Фізичні та комп'ютерні
технології”, м. Харків, 2002−2004, 2007−2009 р.р.; XVII Міжнародному науково-технічному
семінарі “Високі технології: тенденції розвитку”, Харків – Алушта, 2008 р.; ХІІІ, XVI, XVII
Міжнародних науково-практичних конференціях “Інформаційні технології: наука, техніка,
технологія, освіта, здоров'я”, м. Харків, 2005, 2008, 2009 р.р.; науково-технічній конференції
"Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні" (м. Одеса, 2009 р.); V, VI
Міжнародних науково-технічних конференціях “Сучасні інструментальні системи,
інформаційні технології та інновації”,
м. Курськ, Росія, 2007, 2008 р.р.; Міжнародній
науково-технічній конференції “Наукові дослідження, автоматика і тривкість машин,
інноваційні і природозахисні технології у техносфері”, м. Курськ, Росія, 2008 р. Роботу в
повному обсязі заслухано та схвалено на розширеному науковому семінарі кафедри
”Технологія машинобудування” Одеського національного політехнічного університету
(2010 р.).
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Дисертацію присвячено розробці ефективних фінішних операцій бездефектної
обробки деталей гідроапаратури на основі оптимізації структури й параметрів за
температурним критерієм. З цією метою теоретично обґрунтовані умови зменшення
основного часу обробки при заданій температурі шліфування на основі періодичного
переривання процесу шліфування за рахунок застосування багатопрохідної обробки і
переривчастого шліфування. Встановлено, що при забезпеченні повного охолодження
деталі між проходами круга ефективним є виконання шліфування з постійними швидкістю
деталі та глибиною шліфування, а при частковому охолодженні деталі − зі зменшуваною
при проходах швидкістю деталі та збільшуваною глибиною шліфування. Доведено
можливість істотного підвищення продуктивності обробки при заданій температурі за
рахунок застосування шліфування із зменшуваною в часі швидкістю знімання припуску.
Вперше теоретично встановлено наявність екстремуму (максимуму) залежності
температури шліфування від глибини шліфування при заданій продуктивності обробки.
Розроблено математичну модель визначення енергоємності шліфування та обґрунтовані
умови її зменшення, що полягають у зниженні інтенсивності тертя зв'язки круга з
оброблюваним матеріалом. На основі результатів досліджень розроблено ефективні
операції шліфування деталей гідроапаратури (сепараторів і плунжерів), а також
твердосплавних інструментів, ущільнювальних кілець зі зносостійкого композиційного
матеріалу на базі реліту, ялинкових замків турбінних лопаток і деталей, відновлених
методом наплавлення. Вони забезпечують підвищення продуктивності, точності й
шорсткості обробки, виключають температурні дефекти на оброблюваних поверхнях
деталей.
Ключові слова: шліфування, абразивний круг, температура шліфування, якість обробки,
математична модель.

