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Ліщенко Н.В. Підвищення продуктивності профільного зубошліфування на 

верстатах з ЧПК на основі адаптації елементів технологічної системи. – 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування (13 – механічна інженерія). 

– Одеська національна академія харчових технологій МОН України, Одеса, 2018. 

– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018.  

 

У вступі наведено обґрунтування вибору теми дослідження, сформульовано 

мету, завдання і методи дослідження. Описано наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів. Наведено дані про апробацію матеріалів 

дисертації, публікації, що відображають її зміст, виділено особистий внесок 

здобувача. 

У першому розділі «Аналіз стану питання, мета і завдання дослідження» 

виконано аналіз трудомісткості технологічного процесу виготовлення зубчастих 

коліс. Встановлено значна доля затрат часу на зубошліфувальну операцію (від 40 

до 70 %). Тому задача підвищення продуктивності зубошліфування є актуальною. 

Розглянуто технологічні можливості існуючих методів зубошліфування. 

Встановлено, що найбільше застосування одержали два методи зубошліфування: 

метод профільного шліфування і метод обкату черв’ячним кругом. Виконано 

аналіз методів визначення припуску на зубошліфування, в тому числі при його 

вимірюванні на етапі налагоджування зубошліфувального верстата з ЧПК. 

Встановлено, що припуск на зубошліфування є змінна величина по периферії 

зубчастого колеса і не розглядається як сукупність систематичної і випадкової 

компонент. Отже немає відповідної теорії визначення припуску на основі 

детермінованої і стохастичної моделей, які відповідають зазначеним компонентам 

припуску. Крім того, ці моделі можна було б використовувати при визначенні 

величини відведення шліфувального круга при обмеженій кількості дискретних 
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вимірів припуску. Температура зубошліфування є одним з факторів, що обмежує 

продуктивність операції. Відомо два підходи до визначення температури 

шліфування: феноменологічний – на основі рішення диференціального рівняння 

теплопровідності Фур’є (аналітичний метод визначення температури) і імітаційне 

моделювання температурного поля – на основі комп’ютерного моделювання 

методом кінцевих елементів.  

Як математичне забезпечення підсистем проектування, моніторингу і 

технологічної діагностики операції профільного зубошліфування, які працюють у 

режимі реального часу перевагу має перший підхід, тому що вимагає меншого 

часу для ухвалення рішення. Другий підхід є більш трудомістким і може 

використовуватися для обґрунтування правомірності першого. У цій області не 

проведено аналіз і класифікація наявних аналітичних рішень адекватних тепловим 

явищам при зубошліфуванні. Ці рішення повинні бути подібні за початковими і 

граничними умовами. Не проведено дослідження наступності цих рішень, 

встановлення критеріїв наступності та діапазонів їх зміни для умов профільного 

зубошліфування. 

При аналізі математичних моделей для визначення температурного поля 

при шліфуванні у роботі використовувався феноменологічний підхід до 

визначення температури шліфування для тривимірного, двовимірного і 

одновимірного температурного поля на основі диференціального рівняння 

теплопровідності Фур’є. Для підсистем проектування, моніторингу і 

технологічної діагностики профільного зубошліфування необхідно знайти умови 

заміни більш складних рішень (двовимірне і тривимірне) теплофізичної задачі на 

більш просте (одновимірне) без істотної втрати точності визначення температури. 

Для підтвердження правомірності цих умов доцільно застосувати метод 

імітаційного моделювання за допомогою відповідних комп’ютерних програм.  

Крім того, необхідно описати температуру шліфування в широкому 

інтервалі зміни частоти і скважності імпульсів теплового потоку, починаючи від 

макроциклів шліфувальних кругів з штучно нарізаними западинами до 

мікроциклів шліфування високопоруватими кругами. Такий підхід у літературі не 
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розглянуто і становить інтерес для вибору режимів шліфування за температурним 

критерієм і для обґрунтування характеристик високопоруватих кругів, які 

використовуються при профільному зубошліфуванні і дозволяють підвищити 

продуктивність операції. Для оцінки ефективності операції зубошліфування на 

етапах виробництва і його підготовки використовується ряд параметрів: wQ  

(мм3/с), wQ  (мм3/(с·мм)), wV  (мм3), wV   (мм3/мм). Необхідно встановити зв’язок цих 

параметрів з температурою шліфування і зносом шліфувального круга. Виконано 

аналіз систем моніторингу і технологічної діагностики як інформаційних 

елементів технології профільного зубошліфування на верстатах з ЧПК, які 

дозволяють забезпечити вихідні параметри зубчастих коліс.  

На підставі проведеного аналізу сформульовані мета і завдання досліджень. 

В другому розділі «Теоретичний аналіз продуктивності профільного 

зубошліфування на верстаті з ЧПК» наведено методологію наукових досліджень, 

яка включає три напрямки вивчення технологічної системи зубошліфування: 

моделювання, оптимізація і керування. Ці напрямки характеризують 

досліджуваний об’єкт як систему, що має параметри: вхідні, стану і вихідні. На 

основі теоретико-імовірнісного і частотного підходів розроблено методи 

визначення припуску на зубошліфування, які дозволяють визначати максимальне 

значення припуску по периферії зубчастого колеса. Встановлено, що за 

результатами вимірювання, припуск на зубошліфування містить постійну 0z  і 

змінну z  складові. Відповідно до теоретико-імовірнісного підходу розглянуто 

змінну складову припуску z , припускаючи наявність у ній систематичної 

періодичної систz  і випадкової аперіодичної випz  компонент. Запропоновано 

метод імітаційного моделювання припуску на основі віртуальних приладів, які 

формують сигнал, який містить систематичну та випадкову компоненти припуску. 

Розроблено стохастичну і детерміновану моделі припуску для визначення 

максимального припуску за результатами його вибіркових дискретних вимірів.  

Скорочення числа вимірів, яке є ресурсом підвищення продуктивності операції, 

повинно бути обґрунтовано і досліджено через оцінні функції, перша з яких являє 

собою суму квадратів різниць відліків екстремальних значень припуску, 
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знайдених за обмеженою і максимальною кількістю вимірів, друга – різниця 

порядкових номерів западин з максимальним припуском, які знайдені за 

обмеженою і максимальною кількістю вимірів. Розроблено номограми з вибору 

числа вимірів припуску на етапі налагодження зубошліфувального верстата з 

ЧПК. Досліджено ряд параметрів для оцінки ефективності процесу: wQ , 
wQ , wV , 

wV  . При аналізі схеми профільного зубошліфування може бути знайдена аналогія 

зі схемою профільного прямокутного шліфування за обсягом матеріалу, що 

видаляється в одиницю часу. Розгляд цієї аналогії дозволив сформулювати і 

довести теорему про еквівалентний прямокутний профіль, який при тій же 

глибині різання 1it   має такий самий за площею перетин зрізу 
 1 11i ia i

S W t 
 , де 

 1a i
W


– активна ширина профілю. Розроблено методику визначення активної 

ширини 
 1a i

W


еквівалентного прямокутного профілю. Проведений теоретичний і 

експериментальний аналіз дозволив сформулювати і довести теорему 

вирівнювання припуску, відповідно до якої вирівняні ліворуч і праворуч 

екстремальні значення припуску (мінімальні, максимальні або різниці максимумів 

і мінімумів тощо) не залежать від місця розташування початкової западини, від 

якої починають вимірювання припуску по двох сторонах. 

В розділі 3 «Розробка наукових основ прикладної теплофізики 

зубошліфування» виконано дослідження температурного поля при 

зубошліфуванні на основі використання феноменологічного підходу до 

визначення температури від рухливого плоского джерела: прямокутного 

тривимірного, смугового двовимірного і напівобмеженого одновимірного.  

Показано, що кривизну евольвентного профілю можна не враховувати. Знайдено 

області зони контакту шліфувального круга і деталі, в яких результати визначення 

температури відрізняються не більш ніж на 10 %.  

Обґрунтовано використання рішення одновимірного диференціального 

рівняння теплопровідності для технологічного проектування і технологічної 

діагностики процесу шліфування в тому числі з урахуванням охолоджувальної дії 

МОР. На основі цього рішення розроблено єдину математичну модель 



5 

температурного циклу шліфування, що містить етапи нагрівання і примусового 

охолодження при граничних умовах другого і третього роду, відповідно. 

Досліджено вплив МОР на температуру шліфування і її розподіл по глибині 

поверхневого шару з урахуванням постійної і змінної температури МОР. 

Розроблено математичну модель для визначення температури макро- і 

мікропереривчастого шліфування, яка дозволяє виконати оптимізацію частоти і 

скважності макро- і мікроімпульсів теплового потоку за критерієм найменшої 

температури переривчастого шліфування при однаковій середній щільності 

імпульсного теплового потоку, яка характеризує роботу шліфувального круга. На 

основі теорії макропереривчастого шліфування проф. Якимова О.В. при 

додатковій вимозі постійності середньої щільності імпульсного теплового потоку 

показана тенденція зменшення температури шліфування по мірі збільшення 

кількості «ріжучих виступів» ( N ) і зменшення скважності (1 / s ) імпульсів 

теплового потоку. Це обумовлює правомірність заміни макропереривчастих 

шліфувальних кругів на мікропереривчасті високопоруваті шліфувальні круги. 

В розділі 4 «Експериментальні дослідження параметрів стану технологічної 

системи абразивної обробки» наведено експериментальні дослідження звичайних 

і високопоруватих шліфувальних кругів. Встановлено вплив режимів на 

потужність і питому роботу шліфування, а також на щільність теплового потоку з 

обліком пружних віджать при шліфуванні. Відповідно до прийнятої методології 

активного експерименту на процесі-аналогу (плоскому шліфуванні), визначали 

параметри, які характеризують експлуатаційні характеристики звичайних і 

високопоруватих шліфувальних кругів. За результатами цього експерименту 

встановлено перевагу високопоруватих кругів за їх експлуатаційними 

характеристиками у порівнянні зі звичайними кругами. Тому при зубошліфуванні 

використані аналогічні круги, які замовлені та виготовлені для верстата з ЧПК 

Нöfler RAPID 1250. Експериментально апробовано і досліджено реальний процес 

зубошліфування звичайними і високопоруватими шліфувальними кругами. 

Встановлено, що при однакових режимах зубошліфування високопоруваті круги 

(золь-гель корунд, електрокорунд, монокорунд) в порівнянні зі звичайним кругом 
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(електрокорунд) забезпечують кращі експлуатаційні характеристики за кількістю 

правок, потужністю зубошліфування, рівню сигналу акустичної емісії.  

Для підтвердження правомірності використання розробленої теорії 

переривчастого шліфування для високопоруватих кругів виконано дослідження 

топографії поверхні цих кругів на мікроскопі УИМ-21. Знайдено усереднені 

розміри ріжучих ділянок ( 1l ) і пор ( 2l ) між ними  для високопоруватих кругів. 

Для досліджуваних кругів отримано усереднені параметри N  і s . Встановлено, 

що знайдені параметри N  і s  відповідають інтервалу знижених температур 

шліфування в отриманій теоретичній залежності.  

Виконано імітаційне моделювання температурного поля в середовищі 

COMSOL Multiphysics. Встановлено, що максимальні значення температури і 

щільності теплового потоку розташовані в верхній частині евольвентного 

профілю зубу і не співпадають по висоті зуба, причому максимум температури 

розташовано нижче максимуму щільності теплового потоку. Вивчено перехідний 

процес формування температурного поля навколо рухомого теплового джерела і 

встановлено час теплового насичення. Підтверджується можливість заміни 

рухомого (3D) джерела на нерухомий (2D) при Н  4 і / 1H L   ( /H L 0,85), так 

як максимальні поверхневі температури близькі (різниця не перевищує               

0,7 – 4,03 %) в інтервалі зміни швидкості теплового джерела (осьової подачі)  від 

1м/хв до 12 м/хв.  

Встановлено, що найбільший вплив охолодження на максимальну 

поверхневу температуру призводить к її зниженню на 7 %. Імітаційне 

моделювання підтвердило можливість заміни швидкості теплового джерела в три- 

і двовимірному рішенні часом його дії в одновимірному рішенні (1D), а також 

дозволило визначити кількість ділянок в зоні контакту евольвентної поверхні, 

розташованих по висоті зуба.  

Встановлено, що оптимальна кількість ділянок з можливих варіантів: 1, 2, 3, 

6 і 9 складає 3 з щільностями теплового потоку, усередненими на цих ділянках за 

своїми миттєвими значеннями. Тобто, в центрі цих 3-х ділянок для розрахунку 

температури можна користуватися одновимірним рішенням.  
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В розділі 5 «Розробка теоретичних передумов для визначення режимів 

зубошліфування» виконано дослідження із проектування технологічної операції і 

розробці відповідної підсистеми автоматизованого  проектування. Для цього 

виконано аналіз структури циклу зубошліфування на верстаті з ЧПК. Елементами 

структури циклу є кількість етапів і робочих ходів у кожному з етапів, 

послідовність обробки западин, послідовність виконання вимірювальних циклів, 

кількість правок на кожному з етапів тощо. Автоматизований цикл 

зубошліфування включає наступні етапи: вимірювання припуску по периферії 

зубчастого колеса, властиво, зубошліфування, проміжні вимірювання вихідних 

параметрів зубчастого колеса (довжина загальної нормалі, індивідуальна похибка 

кроку, накопичена похибка кроку, радіальне биття, загальна похибка профілю, 

повна похибка лінії зуба тощо), проміжна правка шліфувального круга і остаточне 

вимірювання вихідних параметрів зубчастого колеса. До числа параметрів, які 

обумовлюють температуру профільного зубошліфування, відносяться миттєві 

глибини шліфування: нормальна nt  і вертикальна vt . Оскільки при дослідженні 

теплових явищ при зубошліфуванні необхідно враховувати одночасно vt  і nt , то 

необхідно знати їхнє відношення, що дозволяє знаходити одну із цих глибин при 

відомій іншій. Розроблено методику розрахунку миттєвих значень щільності 

теплового потоку і середніх значень температур профільного зубошліфування, яка 

дозволяє визначати температуру на поверхні на декількох ділянках евольвентного 

профілю шліфувального круга шляхом усереднення миттєвих розрахункових 

значень щільності теплового потоку по площі цих ділянок. Розроблено методику 

визначення режимів зубошліфування з використанням питомої інтенсивності 

шліфування wQ , яку попередньо задають на чорновий, напівчистовий і чистовий 

етапи обробки і яка пов’язана з температурою шліфування НT . Призначають 

максимально можливу осьову подачу fV . Знаючи wQ  і питому роботу шліфування 

питA , які визначають на етапі випробування шліфувальних кругів, обчислюють 

температуру НT  і порівнюють її з фіксованим критичним значенням КРТ . Якщо 

НТ < КРТ , то обчислюють бездефектну глибину шліфування vt  із рівняння 
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w v fQ t V   . В протилежному випадку ( НТ > КРТ ), значення параметра wQ  

зменшують до бездефектного рівня. Встановлено, що для усунення накопичення 

тепла на третьому чистовому етапі зубошліфування, при відомому виді і способі 

подачі МОР, можна керувати величиною коефіцієнта теплообміну α h , величиною 

вихідної температури МОР  С   і режимами зубошліфування ( vt  і 
fV ), а також 

застосуванням холостих робочих ходів (без набору глибини шліфування).   

В розділі 6 «Розробка підсистем автоматизованого проектування, 

моніторингу і технологічної діагностики» представлено теоретичні передумови 

для розробки убудованих підсистем проектування, моніторингу і технологічної 

діагностики операції і способи, які враховують індивідуальні особливості 

зубчастого колеса при керуванні  процесом. Розроблено структурні схеми 

підсистем проектування, моніторингу і технологічної діагностики. Крім 

параметрів wQ  і wV   запропоновано використовувати питА  і НТ , так як вони 

визначають якість поверхневого шару деталей і входять у склад математичного 

забезпечення розробленої підсистеми автоматизованого проектування. 

Запропоновано спосіб вирівнювання припуску, який, по-перше, дозволяє знайти 

налагоджувальну западину, яка після центрування шліфувального круга в цій 

западині, забезпечує вирівнювання припуску по периферії зубчастого колеса, і, 

по-друге, знайти западину з максимальним припуском, в яку при налагодженні на 

зубошліфувальному верстаті позиціонують шліфувальний круг, і в якій фіксують 

координату фактичного торкання шліфувального круга і зубчастого колеса  після 

відводу шліфувального круга на величину зафіксованої різниці між найбільшим 

припуском і припуском у налагоджувальній западині. Розроблено методику 

дворівневого розрахунку режимів зубошліфування. На першому рівні задають 

інтервали зміни параметрів wQ  і wV   на кожному з етапів шліфування; на другому 

рівні для обраних інтервалів wQ  і wV   визначають режими зубошліфування: 

глибину різання vt  і осьову подачу fV  з обліком питомої роботи питA  і 

температури НT . Розроблено спосіб визначення інтервалу і моменту правки 

шліфувального круга в залежності від його фактичної роботи, яку визначають за 



9 

кількістю його фактичних торкань. Це дозволяє врахувати індивідуальний 

розподіл припуску на бічних сторонах западин ЗК в технології профільного 

зубошліфування. 

Ключові слова: продуктивність операції, адаптація, профільне 

зубошліфування, технологічна система, якість поверхневого шару, припуск на 

зубошліфування, математична модель припуску, температура зубошліфування, 

режими зубошліфування, діагностика операції. 
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ABSTRACT 

Lishchenko N.V. Profile grinding productivity increasing on CNC machines on 

the basis of grinding system elements adaptation. – Qualification scientific work as a 

manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences on specialty 05.02.08 – 

Manufacturing engineering (13 – Mechanical engineering). – Odessa National Academy 

of Food Technologies, Odessa, 2018. – Kharkiv National University «Kharkiv 

Polytechnic Institute» Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

 

A research topic choice reasoning is given in the introduction as well as the 

purpose, tasks and methods of the research are formulated. The scientific novelty and 

practical value of the obtained results are described. The data on testing materials of the 

dissertation, publications reflecting its content, personal contribution of the applicant 

are given. 

In section 1 «Analysis of the status of the question, the purpose and problems of 

the study», an analysis of the gears production technological process laboriousness is 

made. The significant amount of time spent on grinding operation (from 40 up to 70%) 

is established. Therefore, the task of increasing the productivity of the gear grinding is 

actual. Existing grinding methods technological possibilities are considered.  

It is established that the only two methods of gear grinding are the most used: 

discontinuous profile and continuous generating ones. The analysis of the methods of 

determining gear grinding stock, including ones when measuring it at the stage of 

adjustment of the CNC grinding machine is performed. It is established that the stock is 

a variable value along the periphery of the gear and is not considered as a totality of 

systematic and random components. That is why there is no appropriate theory for the 

stock determining which based on the deterministic and stochastic models that 

correspond to the specified components of the stock. In addition, these models could be 

used to withdraw the grinding wheel with the stock limited discrete measurements 

numbers of the stock. The grinding temperature is one of the factors which limit the 

productivity of the operation.  
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Two approaches to determining the temperature of grinding are known: 

phenomenological or temperature determination analytical method on the basis of the 

differential Fourier heat conductivity equation solution and temperature field simulation 

on the basis of computer simulation by the finite element method. 

As a mathematical support of CAD, monitoring and technological diagnostics 

subsystems for profiled grinding operations which are working in real time, the 

advantage has the first approach, because it requires less time to make a decision.  

The second approach is more labor intensive and can be used to justify the legality of 

the former. In this area, the analysis and classification of available analytical solutions 

that are adequate to thermal phenomena during tooth grinding is not carried out. These 

decisions should be similar to each other as for the initial and boundary conditions. 

There was no research on the continuity of these solutions as well as the establishment 

of continuity criteria and their ranges for conditions of profile grinding. 

In analyzing mathematical models for determining the temperature field during 

grinding, a phenomenological approach to determining the grinding temperature for a 

three-, two-, and one-dimensional temperature field was used on the basis of a Fourier’ 

differential heat conductivity equation.  For subsystems of CAD, monitoring and 

technological diagnostics of profile gear grinding it is necessary to find the conditions 

for the replacement of more complex solutions (two- and three-dimensional) of the 

thermophysical problem to a simpler (one-dimensional) without a significant loss of 

accuracy of temperature determination. To confirm the legality of these conditions, it is 

advisable to apply the simulation model with the help of appropriate computer 

programs.  

Besides it is necessary to describe the grinding temperature in a wide range of 

changes in the frequency and intensity of the heat flux pulses, ranging from the 

macrocycles of the reciprocating displacements of the grinding wheel to the microcycles 

of grinding with high porosity wheels.  

Such an approach in the literature is not considered and is of interest for choosing 

grinding modes by the temperature criterion and to substantiate the high porosity wheel 

specifications for profile grinding with the aim of productivity increase. A number of 
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parameters are used to assess the grinding operation effectiveness at the stages of 

production and its preparation: wQ  (mm3/с), wQ  (mm3/(s·mm)), wV  (mm3), wV   

(mm3/mm). It is necessary to establish a connection between these parameters with the 

grinding temperature and the grinding wheel wear. Monitoring and technological 

diagnostics systems analysis is made as like as information elements of the adaptive 

grinding technology on CNC machines, which allow to provide the final parameters of 

gears. On the basis of performed analysis, the aim and tasks of the scientific research 

are formulated. 

In section 2 «Theoretical analysis of the profile grinding productivity on a CNC 

machine», the methodology of scientific research, which includes three directions of the 

technological grinding system study – modeling, optimization and control – is given. 

These directions characterize the investigating object as a system that has parameters: 

input, state, and output ones. On the basis of the theoretical-probabilistic and frequency 

approaches, methods of determining the gear grinding stock are developed and allow 

determining the stock maximum value along the gear periphery. It is established that 

according to the results of measurements, the stock for gear grinding contains a constant 

0z  and variable z  components. In accordance with the theoretical -probabilistic 

approach, the variable component z  of the stock is considered, assuming the presence 

of a systematic periodic систz  and random aperiodic component випz  in it. The 

method of simulation of the stock on the basis of virtual devices, which form the signal 

containing the systematic and random components of the stock, is proposed. The 

stochastic and deterministic models of the stock are developed for determining the 

maximum stock value based on the results of its selective discrete measurements. The 

reduction in the number of measurements, which is the resource for increasing the 

productivity of the operation, must be substantiated and investigated through the 

evaluation functions, the first of which is the sum of the squares of the differences in the 

readouts of the stock extreme values,  which is found by the limited and the maximum 

number of measurements, the second is the difference between the ordinal numbers of 

the maximum stock spaces, which are found for a limited and maximum number of 

measurements. The nomograms on the choice of the measurements number of the stock 
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at the CNC grinding machine adjustment stage were developed. A number of 

parameters are investigated to evaluate the process efficiency: 
wQ , 

wQ , wV , 
wV  . In the 

analysis of the profile grinding scheme, it can be found an analogy with the pattern of 

profile rectangular grinding on the amount of material removed per unit time.  

Consideration of this analogy allowed us to formulate and prove the theorem about an 

equivalent rectangular profile, which, at the same depth of cut 1it  , has the same cross-

sectional area 
 1 11i ia i

S W t 
 , where 

 1a i
W


- the active profile width. A method for 

determining the active width 
 1a i

W


 of an equivalent rectangular profile is developed. 

The theoretical and experimental analysis made it possible to formulate and prove the 

stock alignment theorem, according to which the extreme values of the stock 

(minimum, maximum or difference between maximum and minimum etc.) aligned to 

the left and to the right, do not depend on the location of the initial space, from which 

the stock is measured on two sides.  

In section 3 «Development of the scientific principles of applied thermophysics 

for gear grinding» a study of the temperature field in grinding is performed on the basis 

of the used phenomenological approach to the determination of temperature from the 

moving flat source in the form of three-dimensional rectangular, two-dimensional strip 

or one-dimensional that bounded on one side. It is shown that the involute profile 

curvature cannot be taken into account. It is found areas of the contact zone between 

grinding wheel and workpiece in which the results of the temperature determination 

differ by no more than 10%.  

It is substantiated the use of a solution of a one-dimensional differential heat 

equation for gear grinding design and diagnostics, including taking into account the 

cooling effect of lubricoolant. On the basis of this solution, a single mathematical model 

of a grinding temperature cycle is developed for heating and forced cooling stages under 

boundary conditions of the second and third kinds, respectively. The influence of 

lubricoolant on the grinding temperature and its distribution by the surface layer depth 

is investigated taking into account the constant and variable temperature of the 

lubricoolant.  
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A mathematical model was developed to determine a macro- and micro-

interrupted grinding temperature, which makes it possible to optimize the frequency 

and duty ratio of macro- and micro-pulses of the heat flux according to the criterion of 

the least interrupted grinding temperature with the same average pulsed heat flux 

density, which characterizes a work of the grinding wheel. On the basis of the prof.               

O.V. Yakimov’ macro-interrupted grinding theory with the constant mean value of 

pulsed heat flux density additional requirement, a tendency of reduction of the grinding 

temperature is shown as the number of «cutting ledges» ( N ) and duty ratio ( s ) 

decrease.  This determines relevancy of the replacement of macro-interrupted grinding 

wheels on the micro-interrupted high-porosity ones.  

In section 4 «Experimental studies of the technological system state parameters 

of abrasive machining», experimental studies of ordinary and high-porosity grinding 

wheels are given. The influence of grinding modes on the grinding power and specific 

energy as well as on the heat flow density with taking into account elastic deformations 

in grinding is established. In accordance with the accepted methodology of the active 

experiment on the analogue process (flat grinding), parameters which characterize the 

performance of ordinary and high-porosity grinding wheels were determined. 

According to the results of this experiment, the advantage of high-porosity wheels is 

determined by their performance characteristics compared with conventional wheels. 

Therefore, similar gear grinding wheels which are ordered and manufactured for the 

CNC machine Нöfler RAPID 1250 are used. The actual gear grinding process with 

conventional and high-porosity grinding wheels is experimentally tested and researched. 

It is established that with the same gear grinding modes, high-porosity wheels (sol-gel 

corundum, electrocorundum, monocorundum) in comparison with the conventional 

wheels (electrocorundum) provide better performances by the number of dressings, gear 

grinding power, the level of the acoustic emission signal.  

To confirm the possibility of the developed theory use of discontinuous grinding 

by high-porosity wheels, the high-porosity wheel surface topography was performed on 

the microscope УИМ-21. The averaged dimensions of the grain cutting regions ( 1l ) and 
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the pores ( 2l ) between them are found for the mentioned high-porosity wheels. The 

averaged parameters N  and s  are obtained for these wheels. It is established that these 

parameters correspond to the interval of reduced grinding temperatures in the obtained 

theoretical dependence. 

The temperature field simulation by means of COMSOL Multiphysics 

environment is performed. It is established that the maximum values of both the 

temperature and the heat flow density are located in the involute tooth profile upper part 

and do not match in height of the tooth, and the maximum temperature is located below 

the heat flux density maximum which is located at the top of the tooth. The transient 

process of formation of the temperature field around the moving thermal source is 

studied and the thermal saturation time is set. The possibility of replacing the moving 

(3D) source with a fixed (2D) at Н  4 and / 1H L   ( /H L 0,85) is confirmed, since 

the maximum surface temperatures are close to each other (the difference between them 

does not exceed 0,7 – 4,03%) in the interval of the heat source velocity (axial feed) from 

1m / min to 12m / min. It is established that the greatest influence of cooling on the 

maximum surface temperature leads to its decrease by 7%. The simulation model 

confirmed the possibility of replacing the heat source’s velocity in a three- and two-

dimensional solution with the time of its action in a one-dimensional solution (1D), and 

also allowed to determine the number of 3 sections in the contact area of the involute 

surface located at the height of the tooth. 

It is established that the optimal number of 3 sections from the possible variants: 

1, 2, 3, 6 and 9 is the 3 ones with heat flux densities, which are averaged over these 

areas by their instantaneous values. That is, one-dimensional solution can be used in the 

center of these 3 sections to calculate the temperature. 

In section 5 «Development of theoretical premises for determining the gear 

grinding modes» it is made a study on the design of a technological operation and a 

development of an appropriate automated design subsystem. To do this, an analysis of 

the gear grinding cycle structure on a CNC machine is performed. Elements of the cycle 

structure are the number of stages and strokes in each of the stages, the sequence of gear 

spaces machining, the sequence of measuring cycles, and the number of wheel dressings 
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in each of the stages, etc. The automated grinding cycle includes the following steps: 

measuring the stock at the periphery of the gear, grinding itself, intermediate 

measurements of the gear parameters (length of the general norm, individual pitch 

deviation, total pitch deviation, radial runout, total profile deviation, tooth trace total 

deviation, etc.), intermediate grinding wheel dressing and gear output parameters final 

measurement. There are instant depths of gear grinding which determine the profile 

grinding temperature, namely are normal nt  and vertical vt  ones. Since in the gear 

grinding thermal phenomena study it is taken into account simultaneously both vt  and 

nt , it is necessary to know their relation which allows to find one of these depths under 

the known other. A method of calculating the instant values of the heat flux density and 

the temperature mean values of the profile grinding is developed, which allows 

determining the surface temperature in several sections of the grinding wheel involute 

profile by averaging the heat flux density instant calculated values over the area of these 

sections. It is developed a method to determine the gear grinding modes with the use of 

grinding specific material removal rate wQ , which is predetermined on the rough, semi-

finish, and finish stages of machining and which is related to the grinding temperature. 

An axial feed fV  is assigned as much as possible. Knowing the wQ  and питA  values 

which is determined at the stage of testing grinding wheels, it is calculated the 

temperature of НT  and compared with a fixed critical value of КРТ . If  НТ  < КРТ , then 

the defect depth of the grinding vt  is calculated from the equation of w v fQ t V   . In the 

opposite case, i.e. НТ > КРТ , the parameter value of wQ  are reduced to a defect-free 

level. It is established that in order to eliminate an accumulation of heat at the third 

stage of gear grinding with the known form and method of lubricoolant feeding, it is 

possible to control the value of the heat transfer coefficientα h , the value of the initial 

temperature of the lubricoolant  С  , gear grinding modes ( vt  and fV ), and the use of 

idle working steps (without a set of grinding depth).  

In section 6 «Development of subsystems of automated designing, monitoring 

and grinding diagnosis» the theoretical premises for the development of embedded 
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designing, monitoring and grinding diagnosis subsystems as well as methods which take 

into account the individual features of gears during process control are presented. 

Designing, monitoring and grinding diagnosis subsystems structural schemes are 

developed. In addition to the parameters wQ  and wV   it is proposed to use the specific 

grinding energy питА  and grinding temperature НТ , since they determine the quality of 

the surface layer of parts and are part of the mathematical software of a developed 

subsystem of automated design. A method of the stock aligning is offered, which firstly 

allows to find the setting gear space, which after a grinding wheel centering in this 

space ensures the stock alignment along the periphery of the gear, and secondly, to find 

the space with the maximum stock, in which the grinding wheel is positioned in setting 

gear grinder up, and in which the actual contact coordinate of the grinding wheel and 

the gear is fixed after grinding wheel withdraw by the value of the fixed difference 

between the maximum stock and the stock in the setting space. Two levels calculation 

gear grinding modes method is developed. At the first level, the intervals for changing 

the wQ  and wV   parameters at each stage of grinding is set; at the second level the gear 

grinding modes for the selected intervals of the wQ  and wV   are determined with 

considering the specific grinding energy питА  and grinding temperature НТ . Time 

interval and grinding wheel dressing time moment determining method is developed 

taking into account the grinding wheel actual work, which is determined by the number 

of actual touches of the wheel. This makes it possible to take into account the individual 

stock distribution on the gear wheel lateral sides in profile gear grinding technology. 

Key words: operation productivity, adapting, profile gear grinding, grinding 

system, surface layer quality, gear grinding stock, grinding stock mathematical model, 

gear grinding temperature, gear grinding modes, operation diagnosing. 
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