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8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Робота виконана відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 516 від
18.04.2006 р. “Державна програма розвитку машинобудування на період 2006-2011 р.р.” і
тематичного плану робіт ВАТ Харківський машинобудівний завод “Світло шахтаря”.
Здобувач брав безпосередню участь у виконанні робіт як відповідальний виконавець.
9. Мета і завдання дослідження
Метою дисертаційного дослідження є підвищення якості й продуктивності обробки
зубчастих коліс приводів шахтних конвеєрів на фінішних операціях на основі науково
обґрунтованого вибору оптимальних режимів зубошліфування й характеристик абразивних
кругів.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завдання:
− аналітично описати основні параметри теплового процесу при зубошліфуванні й
на цій основі визначити оптимальні режими шліфування з урахуванням обмеження по
температурі шліфування;
− аналітично обґрунтувати умови зменшення похибок обробки при зубошліфуванні
й визначити оптимальні режими шліфування з урахуванням обмежень по точності
обробки й температурі шліфування;
− аналітично описати закономірності формування шорсткості поверхні при
зубошліфуванні й на цій основі визначити умови зменшення шорсткості поверхні,
оптимальні режими шліфування та характеристики абразивних кругів;
− провести експериментальні дослідження основних технологічних параметрів
зубошліфування й оцінити вірогідність отриманих теоретичних результатів;
− розробити інженерну методику розрахунку оптимальних режимів шліфування й
вибору характеристик абразивних кругів на операціях зубошліфування;
− розробити й впровадити у виробництво ефективні операції зубошліфування
зубчастих коліс приводів шахтних конвеєрів.
10. Наукова новизна отриманих результатів
1. Теоретично доведено, що підвищити якість обробки при шліфуванні на основі
одночасного зменшення температури шліфування й глибини проникнення тепла в
поверхневий шар оброблюваної деталі можна за рахунок зменшення умовного напруження
різання шляхом зниження інтенсивності тертя в зоні різання й підвищення ріжучої здатності
круга.

2. Теоретично доведено, що за умови рівності основного й допоміжного часу обробки
має місце екстремум (мінімум) штучного часу залежно від кількості проходів круга для
заданої температури шліфування. Визначено оптимальні параметри обробки при
багатопрохідному шліфуванні, включаючи кількість проходів круга, глибину шліфування
й швидкість переміщення деталі.
3. Теоретично визначені умови підвищення точності обробки при зубошліфуванні
внаслідок встановлення кількості проходів круга залежно від величини уточнення,
реалізованого при шліфуванні.
4. Одержала подальший розвиток математична модель визначення шорсткості
поверхні при абразивній обробці на основі порівняння досяжної й необхідної для
формування заданої шорсткості поверхні кількості зерен з урахуванням імовірнісного
характеру участі зерен в різанні й умов руйнування вершин мікронерівностей обробленої
поверхні від контакту з ріжучими зернами й зв'язкою інструмента.
5. Уперше проведено класифікацію структур шорсткуватого шару поверхонь, які
формуються при абразивній обробці, і розроблено науковий підхід до вибору
оптимальних умов обробки з урахуванням обмеження по шорсткості поверхні.
6. Аналітично описані закономірності знімання припуску й формування шорсткості
поверхні при шліфуванні кругом із двостороннім конічним профілем і на цій основі
обґрунтована ефективність застосування даного круга на операції зубошліфування.
11. Апробація результатів дисертації
Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на XIV−XVI
Міжнародних науково-технічних конференціях “Фізичні й комп'ютерні технології”
(Харків, 2008−2010 р.р.); XVII Міжнародному науково-технічному семінарі “Високі
технології: тенденції розвитку” (Харків-Алушта, 2008 р.); XVI і XVII Міжнародних
науково-практичних конференціях “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,
освіта, здоров'я” (Харків, 2008−2009 р.р.); науково-технічній конференції “Нові й
нетрадиційні технології в ресурсо- і енергозбереженні” (Одеса, 2009 р.); VІ і VIІ
Міжнародних науково-технічних конференціях “Сучасні інструментальні системи,
інформаційні технології та інновації” (Курськ, Росія, 2008, 2010 р.р.); I Міжнародній
науково-практичній конференції ”Інновації, якість та сервіс в техніці та технологіях”
(Курськ, Росія, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні
проблеми сучасної промислової безпеки та екології” (Курськ, Росія, 2010 р.). Роботу в
повному обсязі заслухано та схвалено на науково-технічному семінарі в ВАТ Харківський
машинобудівний завод ”Світло шахтаря” (2010 р.) та на розширеному науковому семінарі
кафедри ”Технологія машинобудування” Одеського національного політехнічного
університету (2011 р.).
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У роботі аналітично описані основні параметри теплового процесу при
зубошліфуванні й визначені оптимальні режими різання з урахуванням обмеження по
температурі шліфування. Розрахунково-експериментальним шляхом доведено, що при
шліфуванні неможливо зменшити глибину проникнення тепла в поверхневий шар
оброблюваної деталі до значення глибини шліфування й видалити на наступному проході
порушений поверхневий шар оброблюваної деталі. Тому основною умовою підвищення
якості обробки матеріалів, схильних до утворення температурних дефектів, є зменшення
температури шліфування. Теоретично визначені нові умови підвищення точності обробки

при зубошліфуванні, які складаються у встановленні кількості проходів круга залежно від
величини уточнення, що реалізується при шліфуванні. Аналітично описані закономірності
знімання припуску й формування шорсткості поверхні при шліфуванні з урахуванням
імовірнісного характеру участі зерен у різанні й умов руйнування вершин
мікронерівностей обробленої поверхні, на цій основі проведена класифікація структур
шорсткуватого шару поверхонь і обґрунтована ефективність застосування кругів із
двостороннім конічним профілем при зубошліфуванні. Теоретичні рішення підтверджені
експериментально, розбіжність розрахункових і експериментальних даних в межах 15 %.
Установлено, що застосування оптимальних режимів шліфування й характеристик кругів
дозволяє до 2-х разів збільшити продуктивність обробки й виключити утворення
припікань та мікротріщин на оброблюваних поверхнях. Це дозволило розробити й
впровадити у виробництво ефективні операції зубошліфування, які забезпечують
високоякісну бездефектну обробку зубчастих коліс приводів шахтних конвеєрів.
Ключові слова: зубошліфування, абразивний круг, якість обробки, шорсткість
поверхні, температура шліфування.

