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Актуальність теми.  

Зубчасті передачі знаходять широке застосування в різних галузях 

промисловості: в авіації, турбіно- і двигунобудуванні, силових механізмах різних 

машин і конвеєрів, у військовій техніці. Область застосування зубчастих передач 

збільшується у зв'язку з переходом на вітряну енергетику, удосконалюванням 

устаткування гірничошахтної промисловості тощо. У цьому зв'язку впровадження 

нових інноваційних технологій і гнучких виробничих систем на основі верстатів з 

ЧПК, у тому числі зубошліфувальних верстатів, відноситься до числа актуальних 

завдань технології машинобудування. Важливе значення при цьому мають 

наукові теоретичні і експериментальні дослідження, покликані підвищити 

продуктивність зубошліфувальних верстатів з ЧПК, розширити їхні технологічні 

можливості і, в остаточному підсумку, підвищити ефективність і забезпечити 

належну якість виготовлення зубчастих коліс і передач на їхній основі. Цьому 

питанню присвячена розглянута дисертація.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Ліщенко Н.В. є достатньо високою і 

базується на наступному: 

– аналізі науково-технічних джерел за даною проблемою;  

– гармонійній постановці мети і задач дослідження;  

– використанні сучасних підходів та методів наукового дослідження;  

– зіставленні і критичному аналізі отриманих результатів у порівнянні з 
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результатами інших дослідників;  

– якісному формулюванні отриманих висновків.  

Теоретичні дослідження виконано з використанням сучасного 

математичного апарату, правильному розумінні використовуваних наукових 

підходів (теоретико-імовірнісного, частотного тощо) і фізичних явищ, які мають 

місце при розповсюдженні температурного поля при зубошліфуванні. Отримані 

результати перевірені шляхом альтернативного вирішення відповідних задач, 

порівнянням одержаних результатів з аналогічними даними, які наявні в 

літературних джерелах, що підтверджує обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі результатів 

дослідження. 

Достовірність результатів досліджень.  

Достовірність результатів дисертаційного дослідження забезпечується 

коректністю постановок математичних задач, застосуванням стандартних 

процедур математичного аналізу і методів математичної фізики, відповідністю 

змісту математичних формулювань фізичній суті описуваних процесів. Наукові 

результати здобувача і її практичні рекомендації успішно впроваджено у 

виробництво. Достовірність отриманих наукових результатів досліджень також 

підтверджено припустимою розбіжністю між теоретичними та 

експериментальними даними і використанням сучасного встаткування та 

приладів, наприклад, профілометра мод. 170621, вимірювального мікроскопа мод. 

УИМ-21, мікротвердоміра ПМТ-3, металографічного мікроскопа Альтами МЕТ 5. 

Крим того,  в роботі використані пакети прикладних програм типу MathCAD, 

MatLAB, LabVIEW, AutoCAD, COMSOL Multiphysics.  

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне.  

1. Удосконалено інформаційну модель технологічної системи профільного 

зубошліфування як об’єкта керування, який має параметри: вхідні, стану і вихідні. 

Це дозволило виконати автоматизоване управління операцією на етапах 

виробництва та його підготовки на основі підсистем проектування, моніторингу і 

технологічної діагностики. 
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2. Вперше розроблено методи визначення максимального припуску, який 

розподіляють на етапи (чорновий, напівчистовий і чистовий) і робочі хода. 

Вказаний максимальний припуск визначають за відомою теоремою відліків або за 

відповідними стохастичними моделями на основі вибіркових вимірів припуску. 

3. Вперше розроблено метод визначення інтенсивності профільного 

зубошліфування на основі відповідної теореми про еквівалентний прямокутний 

профіль, який при тій же вертикальній глибині різання створює такий самий за 

площею перетин зрізу, як складний криволінійний профіль кругу, встановлений 

на ту ж саму глибину. 

4. Вперше сформульовано і доведено теорему про інваріантність 

екстремальних значень припуску, а саме: вирівняні ліворуч і праворуч 

екстремальні значення припуску (мінімальні або максимальні) або вирівняні 

різниці максимумів і мінімумів не залежать від місця розташування початкової 

западини, від якої починають вимірювання припуску по двох сторонах. 

5. Отримало подальший розвиток дослідження наступності три-, дво- і 

одновимірного аналітичних рішень диференціального рівняння теплопровідності і 

знайдено умови застосування дво- і одновимірного рішення для визначення 

температури зубошліфування, а саме: безрозмірна напівширина теплового 

джерела (число Пекле) Н 4 і виконання умови /Н L<1 для прямокутної форми 

плями контакту, яка має габаритні розміри 2 х 2H L , що дозволяє заміняти складні 

аналітичні рішення більш простими, які можна використовувати в підсистемах 

керування процесом профільного зубошліфування (підсистеми проектування, 

моніторингу і технологічної діагностики). 

6. Вперше на основі комп’ютерного імітаційного моделювання вивчено 

перехідний процес формування температурного поля від рухомого теплового 

джерела і час теплового насичення, котрий вдвічі перевищує відношення ширини 

джерела до швидкості його переміщення. Встановлено, що максимуми 

температури і щільності теплового потоку розташовані в верхній частині 

евольвентного профілю зубу і не співпадають, причому в напрямку висоти зуба 

максимум температури розташовано нижче максимуму щільності теплового 

потоку. 



 4 

7. На основі комп’ютерного імітаційного моделювання температурного 

поля при профільному зубошліфуванні встановлено умови застосування 

одновимірного аналітичного рішення диференціального рівняння 

теплопровідності для визначення температури зубошліфування в окремих точках 

зони контакту, а саме: число Пекле Н 4; щільність теплового потоку 

усереднюють не більше як за трьома ділянками зони контакту в центрі яких 

температуру поверхні при зубошліфуванні можна знаходити за рішенням 

одновимірного диференціального рівняння теплопровідності при постійній 

щільності теплового потоку, яка дорівнює середньому її значенню на даній 

ділянці в зоні контакту. 

8. Розроблено математичну модель для визначення температури 

зубошліфування при примусовому охолодженні, у якій в якості параметрів, які 

впливають на температуру, використовують коефіцієнт теплообміну і вихідну 

температуру мастильно-охолоджувальної рідини (МОР), що дозволило визначити 

режими на чистовому етапі зубошліфування. 

9. Отримала подальший розвиток математична модель для визначення 

температури макро- і мікропереривчастого шліфування і виконано оптимізацію 

частоти і скважності макро- і мікроімпульсів теплового потоку за критерієм 

найменшої температури, що дозволило виявити параметри для оптимізації і 

інтервали їх оптимального значення.   

10. Одержала подальший розвиток розробка підсистем підтримки життєвого 

циклу ЗК на операції профільного зубошліфування, що дозволило виконувати 

керування операцією на основі підсистем проектування, моніторингу та 

технологічної діагностики операції. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Цінність результатів дисертації для науки – технології машинобудування – 

полягає  в розвитку теорії продуктивності операції зубошліфування на основі 

моделювання припуску, оптимізації кількості його вимірів, визначення режимів 

високопродуктивного бездефектного зубошліфування, аналітичного та 

імітаційного моделювання температурного поля при зубошліфуванні тощо.   

Для машинобудівних підприємств практична цінність дисертаційної роботи 
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полягає в запропонованій методиці визначення максимального припуску за 

стохастичними моделями, способі визначення оптимального числа вимірів 

припуску, методиці визначення режимів, способі вирівнювання припуску на етапі 

налагодження зубошліфувального верстата, способі визначення інтервалу правки 

шліфувального круга тощо. 

Результати роботи впроваджено у виробництво на ПАТ «Харківський 

машинобудівний завод «Світло шахтаря» і в навчальний процес у ряді ВНЗ 

України. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основний зміст дисертації відображено у 65 наукових публікаціях з них: 29 

статей у наукових фахових виданнях України (9 – у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз), 7 – у закордонних виданнях, з яких 4 – у 

періодичних фахових виданнях, 5 патентів України на корисну модель, 24 – у 

збірниках наукових праць і у матеріалах міжнародних науково-технічних 

конференцій. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Ліщенко Наталі Володимирівни складається зі шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел і 21 додатку, виданих окремим 

томом.  

У вступі наведено обґрунтування теми дослідження, сформульовано мету, 

задачі і методи дослідження. Описано наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів. Наведено дані про апробацію матеріалів дисертації і 

публікації, що відображають її зміст. 

У першому розділі виконано аналіз трудомісткості технологічного процесу 

виготовлення зубчастих коліс. Встановлено значна доля затрат часу на 

зубошліфувальну операцію. Розглянуто технологічні можливості існуючих 

методів зубошліфування. Встановлено, що найбільше застосування одержали 

методи копіювання та обкату, відповідно, профільним і черв’ячним 

шліфувальними кругами. Виконано аналіз методів визначення припуску на 

зубошліфування, в тому числі при його вимірюванні на етапі налагоджування 

зубошліфувального верстата з ЧПК. 
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Температура зубошліфування є одним з факторів, що обмежує 

продуктивність операції, наведено аналіз математичних моделей температурного 

поля при профільному зубошліфуванні. Аналіз відповідних робіт показав 

відсутність прийнятних рішень теплофізичних завдань для проектування 

підсистем проектування, моніторингу і технологічної діагностики операції. 

Так як профільне зубошліфування є переривчастим за часом виконання 

робочих ходів, встановлено необхідність розробки моделі для визначення 

температури зубошліфування з охолодженням. Такий підхід у літературі не 

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. 

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що немає 

обґрунтування застосування параметрів 
wQ  і 

wV   для складного профілю, який 

відрізняється від прямокутного, а також, що зв’язок між параметром 
wQ  і 

припіками носить якісний характер.  

В першому розділі наведено, що на відміну від процесів різання для 

зубошліфувальної операції немає рекомендацій з визначення режимів 

розрахунковим методом. Це стримує розробку систем проектування 

зубошліфувальних операцій для верстатів з ЧПК.  

На підставі проведеного аналізу сформульовані мета і завдання досліджень. 

У другому розділі наведено методологію наукових досліджень, яка 

включає три напрямки вивчення технологічної системи зубошліфування: 

моделювання, оптимізація і керування. Проведено аналіз структури припуску і на 

основі теоретико-імовірнісного і частотного підходів розроблено методи 

визначення припуску на зубошліфування, які дозволяють визначати максимальне 

значення припуску по периферії ЗК за результатами його вибіркових вимірів (за 

допомогою відомої теоремі відліків і за розробленими стохастичними моделями). 

Так як скорочення числа вимірів припуску є ресурсом підвищення 

продуктивності на етапі налагодження верстата, автором розроблено номограми з 

вибору числа вимірів припуску за допомогою дослідження оцінної функції – суми 
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квадратів різниць відліків екстремальних значень припуску, знайдених за 

обмеженою і максимальною кількістю вимірів. 

В розділі досліджено фактори, які зумовлюють продуктивність операції: 

припуск, який видаляється, питому інтенсивність зубошліфування 
wQ  і питомий 

обсяг матеріалу, що видаляється 
wV (тобто на одиницю активної ширини профілю 

шліфувального круга). При аналізі схеми профільного зубошліфування знайдена 

аналогія зі схемою профільного прямокутного шліфування за обсягом матеріалу, 

що видаляється в одиницю часу. Розгляд цієї аналогії дозволив авторові 

сформулювати і довести теорему про еквівалентний прямокутний профіль. 

Розроблено методику визначення активної ширини 
1a i

W еквівалентного 

прямокутного профілю. 

У розділі 3 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. 

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 операції, в тому числі з урахуванням охолоджувальної дії МОР. На 

основі цього рішення розроблено єдину математичну модель 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 
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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 звичайних макропереривчастих шліфувальних кругів, які 

мають нарізані западини, на мікропереривчасті високопоруваті шліфувальні 

круги, які мають природні западини – пори і необхідне співвідношення між 

розмірами ріжучих «виступів» (ділянки круга без пор) і пор. 

Таким чином, в розділі досліджено аналітичні моделі температурного поля, 

в тому числі з урахуванням охолодження, встановлено їх наступність, отримано 

формулу для визначення максимальної температури при макро- 

мікропереривчастому шліфуванні.  

У розділі 4 наведено експериментальні дослідження звичайних і 

високопоруватих шліфувальних кругів. Встановлено вплив режимів на 

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

у тому числі  з обліком пружних віджать при шліфуванні. Відповідно до 

прийнятої методології активного експерименту на процесі-аналозі (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 (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 «виступів» ( 1l ) і пор ( 2l ) між ними  для високопоруватих кругів. 
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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. 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  (наприклад, /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.  

У розділі 5 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. Так як до числа параметрів, які 

обумовлюють температуру профільного зубошліфування, відносяться миттєві 

глибини шліфування: нормальна 
nt  і вертикальна 

vt , то автор виконав 

дослідження вказаних глибин, зайшов їх відношення, що дозволяє знаходити одну 
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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 .  

Встановлено, що для усунення накопичення тепла на третьому чистовому 

етапі зубошліфування, при відомому виді і способі подачі МОР, можна керувати 

величиною коефіцієнта теплообміну αh
, величиною вихідної температури МОР 

С
 і режимами зубошліфування ( vt  і 

fV ), а також застосуванням холостих 

робочих ходів (без набору глибини шліфування). Таким чином, дослідження 

температурної моделі процесу зубошліфування на етапі охолодження дозволило 

авторові рекомендувати пропуск робочого ходу в структурі технологічної 

операції і призначити відповідні режими зубошліфування. 

У розділі 6 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.  

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 
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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 кількістю його 

фактичних торкань. Це дозволяє врахувати індивідуальний розподіл припуску на 

бічних сторонах западин ЗК в технології профільного зубошліфування. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані достатньо 

чітко і виразно та відповідають змісту дисертаційної роботи. 

У додатках наведено статистичні дослідження декількох десятків зубчастих 

коліс, допоміжні дослідження, пов’язані з особливістю евольвентного профілю 

(наприклад, з його кривизною); вплив ексцентриситету на припуск (теоретичні та 

експериментальні дослідження), акти випробувань і впроваджень, протоколи 

вимірів геометричних параметрів точності зубчастих коліс, приклади реалізації 

різних методик, запропонованих у роботі тощо.  

Список використаних джерел досить повний і охоплює сучасні вітчизняні та 

зарубіжні публікації із 65 найменувань. 

Зміст автореферату відображає основний зміст дисертації та достатньо 

повно розкриває внесок здобувача в наукові результати та практичну цінність 

роботи.     

В представленій докторській дисертації Ліщенко Н.В. не використано 

результатів її кандидатської дисертації  

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження. 

1. На стор. 11 дисертації вказано, що раніше загартовані високоточні ЗК 

виготовлялися методом обкату двома тарілчастими кругами на верстатах типу 

MAAG. Можливо малося на увазі у якомусь конкретному виробництві, тому що 

існували та існують методи формоутворення черв'ячним шліфувальним кругом на 

верстатах типу REISHAUER Universal Machines, методом переривчастого обкату 

одним конічним кругом типа 5А841 та інші. 

2. На стор.18 дисертації згадано методику визначення припуску за 

стохастичною і детерміновано-стохастичною моделями. Але, загальновідомо, що 

випадковий або стохастичний процес – це процес, поведінка якого не є 
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детермінованою, і подальший стан такої системи описується як величинами, які 

можуть бути передбачені, так і випадковими. Однак за М. Кацом і Е. Нельсоном, 

будь-який розвиток процесу в часі (неважливо, детермінований або імовірнісний) 

при аналізі в термінах ймовірностей буде випадковим процесом (іншими словами, 

всі процеси, що мають розвиток у часі, з точки зору теорії ймовірностей, 

стохастичні.  

3.Відомо, що під зубошліфування припуск залишають або на евольвентній 

поверхні зуба, або по всьому контуру профілю зуба. Перехідні поверхні зуба в 

ряді випадків теж шліфуються після термообробки. Однак для цього випадку 

автор не виконав відповідні розрахунки температури. 

4. Автор під технологічною системою розуміє технологічну систему ВПІД: 

верстат – пристосування – інструмент – деталь. Хоча більш в широкому змісті 

вона може включати операцію, технологічний процес, організацію виробництва, 

устаткування в цеху тощо. 

5. У дисертації не розглянуто особливості операції зубошліфування 

модифікованих зубчастих коліс, а також коліс із фланкуванням тощо. Можливо, 

при шліфуванні таких зубчастих коліс на ділянках фланкування теж є 

температурне поле, що не розглянуто в дисертації.  

6. При розробці ділянки зубошліфувальних верстатів на основі верстата з 

ЧПК розглянуто зубошліфувальні верстати застарілих моделей 5А841, 5843Е, які 

вже не випускаються і не постачаються на виробництво.    

7. Не дана характеристика шліфувальному припіку з погляду 

металознавства (розгорнута характеристика структурно-фазового складу 

матеріалу до і після утворення шліфувального припіку).  

8. У дисертації не приділено уваги впливу припіку на експлуатаційні 

властивості зубчастих коліс.   

9. У дисертації немає розмежування особливостей технології 

зубошліфування зубчастих коліс різного ступеня точності (6ВГОСТ1643-81, 

7ВГОСТ1643-81, 8ВГОСТ1643-81, 9ВГОСТ1643-81), хоча відомо, що точність 

деталі визначається конструкторсько-технологічною документацією на її 

виготовлення.  

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної  
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