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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.”,
Постанови Кабінету Міністрів України № 1130 від 12.09.2011 р. “Державна програма
розвитку внутрішнього виробництва” і Державної комплек-сної програми розвитку
авіаційної промисловості до 2010 року (затвердженої По-становою Кабінету Міністрів
України від 12.12.2001 р.), а також відповідно до тематичного плану робіт ДВНЗ “ПДТУ”:
“Розробка прогресивної технології й оснащення для виготовлення робочих поверхонь
гідро- та пневмоциліндрів”
2014 р. (№ держреєстрації 0115U000180). Здобувач
приймав безпосередню участь у виконанні робіт як відповідальний виконавець.
9. Мета і завдання дослідження
Метою роботи є забезпечення точності лезової та абразивної обробки отво-рів у
деталях гідравлічної апаратури на основі зниження силової напруженості процесу різання
й науково обґрунтованого вибору раціональних параметрів опе-рацій.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завдання:
- теоретичне обґрунтування технологічних закономірностей формування похибок
обробки отворів на фінішних операціях із застосуванням лезових та абра-зивних
інструментів і визначення умов підвищення точності обробки;
- розробка математичної моделі утворення пружних переміщень у технолог-гічній
системі при обробці отворів із припуском, що знімається нерівномірно, осьовими
багатолезовими інструментами й визначення впливу положення зубів ін.-струмента в
процесі обробки та їхньої кількості на параметри точності оброблюва-ного отвору й
причини виникнення коливань;
- розробка математичної моделі визначення складових сили різання при об-робці
отворів із припуском, що знімається нерівномірно, розгортками з нахильни-ми зубами й
обґрунтування ефективності їхнього застосування;
- теоретичне визначення умов зменшення шорсткості поверхні при внутрі-шньому
шліфуванні;
- проведення експериментальних досліджень основних технологічних па-раметрів
фінішної лезової та абразивної обробки отворів у деталях гідравлічної апаратури й
оцінювання вірогідності отриманих теоретичних рішень;

- розробка й впровадження у виробництво ефективних технологій фінішної
механічної обробки отворів у деталях гідравлічної апаратури.
10. Наукова новизна отриманих результатів
1. Отримала подальший розвиток математична модель визначення похибок обробки
отворів, викликаних виникненням у технологічній системі пружних пе-реміщень, що
дозволило з єдиних позицій обґрунтувати умови забезпечення точ-ності лезової й
абразивної обробки отворів у деталях гідравлічної апаратури та визначити значні
технологічні можливості розгортання отворів розгортками із нахиленими та
різнонахиленими зубами.
2. Вперше теоретично визначено умови зменшення основного часу обробки отвору
при розточуванні з урахуванням обмеження за точністю розміру оброблю-ваного отвору,
які полягають у встановленні оптимальної кількості проходів інструмента й розподілу припусків за проходами у відповідності до закону геомет-ричної
прогресії, що убуває, та реалізації режиму високошвидкісного різання.
3. Вперше теоретично доведена незалежність пружного переміщення, вини-каючого в
технологічній системі при розгортанні отвору в умовах знімання нері-вномірного
припуску, від положення зубів розгортки, чим визначено можливість стабільного
протікання процесу обробки в часі та ефективність його здійснення за рахунок
застосування розгорток із нахиленими та різнонахиленими зубами, які дозволяють суттєво
знизити інтенсивність виникаючих коливань й тим самим за-безпечити необхідну точність
обробки.
4. Розроблено математичну модель визначення з позиції косокутного різання сили
різання в умовах знімання нерівномірних припусків при обробці отворів розгортками із
нахильними зубами та показано, що зі збільшенням кута нахилу зуба розгортки
тангенціальна та радіальна складові сили різання й відповідно по-хибки обробки отвору
зменшуються, а врахування в розрахунках сили тертя, яка діє уздовж різального зуба
розгортки, приводить у відповідність розрахункові й експериментальні значення
складових сили різання.
5. Теоретично обґрунтовані умови суттєвого зменшення шорсткості оброб-люваної
поверхні при внутрішньому шліфуванні за рахунок зменшення різнови-сотного
розташування різальних зерен на робочій поверхні круга та показані мож-ливості
зменшення в зв'язку з цим трудомісткості наступних фінішних операцій обробки вільним
абразивом, що дозволило забезпечити високоякісну та продукти-вну обробку отворів у
деталях гідравлічної апаратури.
11. Апробація результатів дисертації
Основні положення дисертації допові-далися та обговорювалися на XІХ і XХ
Міжнародних науково-технічних конфе-ренціях “Фізичні і комп’ютерні технології”, м.
Харків, 2014 р.; XХІІ Міжнарод-ному науково-технічному семінарі “Високі технології:
тенденції розвитку”,
м. Харків – Одеса, 2014 р.; науково-технічній конференції “Нові
і нетрадиційні технології в ресурсо- і енергозбереженні”, м. Одеса – Київ, 2014 р.; VI
науково-технічній конференції “Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском в машинобудуванні й металургії”, м. Харків, 2014 р.;
4
Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні інновації в науці та те-хніці”, м.
Курськ, 2014 р.; 2 Міжнародній науково-практичній конференції “Як-ість у виробничій та
соціально-економічній системах”, м. Курськ, 2014 р.;
4 Міжнародній науковопрактичній конференції “Інновації, якість та сервіс в техні-ці та технологіях”, м. Курськ,
2014 р. Роботу в повному обсязі заслухано та схва-лено на розширених наукових
семінарах кафедри ”Технологія машинобудування” ДВНЗ “Приазовський державний
технічний університет” (2015 р.), кафедри ”Тех-нологія машинобудування” Одеського
національного політехнічного університет-ту (2015 р.) та кафедри “Техніка та технології”
Харківського національного еко-номічного університету імені Семена Кузнеця (2015 р.).
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Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми забезпечення точ-ності
лезової та абразивної обробки отворів у деталях гідравлічної апаратури на основі
зниження силової напруженості процесу різання й науково обґрунтованого вибору
раціональних параметрів операцій. Для цього отримала подальший розви-ток математична
модель визначення похибок механічної обробки отворів, викли-каних виникненням у
технологічній системі пружних переміщень. Теоретично доведено незалежність пружного
переміщення від положення й кількості лез роз-гортки при її неспіввісному розташуванні
з оброблюваним отвором, що визначає можливість підвищення точності обробки отвору
при використанні розгорток із різнонахиленими зубами. Показано, що за рахунок
застосування цих розгорток похибки обробки отвору можуть бути меншими, ніж при
розточуванні. Теоретич-но обґрунтовано можливість зменшення радіальної й
тангенціальної складових сили різання при розгортанні отворів із припуском, що
знімається нерівномірно, зі зменшенням кута нахилу зуба розгортки. Експериментально
встановлено, що застосування зазначених вище розгорток стабільно забезпечує
відхилення розміру отвору в межах 3 мкм і шорсткість поверхні Rа=0,3–0,8 мкм.

Теоретично обґрун-товано можливості суттєво зменшення шорсткості оброблюваної
поверхні при
внутрішньому шліфуванні за рахунок зменшення різновисотності розташування ріжучих
зерен на робочій поверхні круга. На основі проведених досліджень роз-роблено та
впроваджено на ряді машинобудівних підприємств ефективні технолог-гії фінішної
механічної обробки отворів у деталях гідравлічної апаратури, що до-зволило забезпечити
необхідну точність обробки.
Ключові слова: точність обробки, шорсткість поверхні, оброблюваний отвір,
пружне переміщення, розгортання, розточування

