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Актуальність теми. Зубчасті передачі найбільш відповідальна частина 

сучасних машин і силових установок, яка в значній мірі визначає особливості їх 

конструкції і експлуатаційні властивості. За допомогою, наприклад, силових 

зубчастих передач передаються значні навантаження при високих окружних 

швидкостях. У зв’язку з цим зростають вимоги до надійності зубчастих передач, 

зниження їх металоємності і габаритних розмірів. Евольвентні циліндричні зубчасті 

колеса з прямим і косим зубом відносяться до числа найбільш поширених в 

зубчастих передачах. Наприклад, у редукторах скребкових конвеєрів, очисних і 

прохідницьких комбайнів використовують циліндричні зубчасті колеса 6-9 ступенів 

точності із прямим і косим зубом із зовнішнім діаметром від 100 до 600 мм і 

модулем до 16 мм. Для шахтного встаткування виготовлюють зубчасті колеса 

найчастіше з низьковуглецевих сталей марок 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 18ХГТ, 20ХГТ 

тощо, які перед зубошліфуванням цементують і загартовують до твердості HRC 

56…65. Основні параметри точності обробки і якості поверхні зубчастих коліс 

формуються на операціях шліфування їх базових і виконавчих поверхонь. 

Найбільше застосування в сучасних технологіях зубошліфування одержали два 

методи: метод копіювання профільним шліфувальним кругом і метод обкату 

черв’ячним шліфувальним кругом. Перший метод відрізняється більш високою 

точністю (DIN 3-6), а другий – більш високою продуктивністю. Однак останній не 

може бути використаний для шліфування зубчастих коліс з модулем більш 8. Тому 

профільне зубошліфування є основним фінішним методом у виробництві 

крупномодульних зубчастих коліс. Широка номенклатура зубчастих коліс, 

непередбачуваний вплив попередніх операцій, різноманітність характеристик 

шліфувальних кругів відбиваються на індивідуальних особливостях коліс і 
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обумовлюють необхідність гнучкої технології зубошліфування, наприклад, на базі 

адаптації технологічної системи до більш високої продуктивності. В сучасному 

виробництві зубчастих коліс технологічні можливості зубошліфування на основі 

адаптації технологічної системи використовують недостатньо у зв’язку з 

відсутністю відповідної технології автоматизованого виробництва. Це стримує 

подальше збільшення продуктивності зубошліфування на верстатах з ЧПК, не 

дозволяє забезпечити конкурентоспроможність машинобудівної продукції, 

наприклад, у вугільній промисловості. У цьому зв'язку сформульована тема 

дисертаційної роботи є актуальною, має наукове і практичне значення в технології 

машинобудування. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. Результати, які отримані здобувачем, 

природним чином випливають з відомих математичних та фізичних законів, 

наприклад, із закону теплопровідності Фур’є при дослідженні аналітичних 

математичних моделей температурного поля (три- дво- і одновимірного); із теореми 

відліків Віттакера – Найквіста – Котельникова – Шеннона при розробці способу 

відновлення сигналу припуску за результатами його вибіркових вимірювань; із 

частотного перетворення Фур’є при імітаційному моделюванні припуску на основі 

віртуальних приладів; із основ диференціального і інтегрального числення при 

визначенні інтенсивності шліфування, миттєвих вертикальної і нормальної глибин 

зубошліфування в різних точках евольвентного профілю, а також при визначенні 

кривизни евольвентного профілю (для встановлення її впливу на температуру 

зубошліфування) тощо.  

Теоретичні результати мають високу ступінь обґрунтованості у зв’язку з 

виконанням системних багатократних розрахунків за отриманими теоретичними 

залежностями. Обґрунтованість експериментальних результатів основана на 

правильному використанні теорії багатофакторного планування експериментів, у 

відповідності з якою, наприклад, кількість значущих факторів і ступінь їх взаємодії 

знайдено виходячи із фактичної похибки експерименту.    

Достовірність результатів досліджень. Що до  теоретичних досліджень, 

достовірність результатів забезпечується коректністю постановки і рішення 
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відповідних задач, правильним використанням методів фізичного і математичного 

моделювання, збіжністю розрахункових даних, які отримані різними методами, 

припустимою розбіжністю між теоретичними та експериментальними даними.  

Достовірність експериментальних даних обумовлена застосуванням сучасного 

обладнання (зубошліфувальний верстат Höfler RAPID 1250), відповідних 

атестованих приладів (мікротвердоміра ПМТ-3, Альтами МЕТ 5 тощо) і 

координатно-вимірювальної машини Global на діючому виробництві, наприклад, на 

ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря».   

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне:  

– вперше розроблено методи визначення максимального припуску, величина 

якого адаптована до результатів його вибіркових вимірювань шляхом відновлення 

сигналу припуску на основі теореми відліків і стохастичного моделювання 

припуску; 

– вперше розроблено метод визначення інтенсивності профільного 

зубошліфування на основі сформульованої і доведеної теореми про еквівалентний 

прямокутний профіль, відповідно до якої розраховують миттєву активну ширину 

криволінійного профілю круга через ширину еквівалентного (за інтенсивністю 

шліфування) прямокутного профілю, встановленого на ту ж глибину шліфування; 

– вперше сформульовано і доведено теорему про інваріантність екстремальних 

значень припуску відносно положення початкової западини на зубчастому колесі 

незалежно від обраного методу вирівнювання припусків; 

– отримало подальший розвиток дослідження наступності три-, дво- і 

одновимірного аналітичних рішень диференціального рівняння теплопровідності і 

знайдено умови застосування двовимірного рішення для визначення температури 

зубошліфування: 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 дозволило спростити математичне забезпечення 

вбудованих комп’ютерних підсистем; 
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– вперше на основі комп’ютерного імітаційного моделювання вивчено 

перехідний процес формування температурного поля навколо рухомого теплового 

джерела і встановлено, що час теплового насичення більш ніж вдвічі перевищує 

відношення ширини теплового джерела до швидкості його переміщення; 

встановлено, що максимальні значення температури і щільності теплового потоку 

розташовані в верхній частині евольвентного профілю зубу і не співпадають за 

висотою зуба, причому максимум температури розташовано нижче максимуму 

щільності теплового потоку; 

– отримала подальший розвиток математична модель для визначення 

температури шліфування за примусового охолодженняі з урахуванням впливу 

коефіцієнта теплообміну і температури мастильно-охолоджувальної рідини (МОР), 

що дозволило для вирівнювання температури по периферії зубчастого колеса 

обирати режими на чистовому етапі зубошліфування, тобто за рахунок адаптації 

структури циклу зубошліфування до фактичного розподілу температури; 

– отримала подальший розвиток математична модель для визначення 

температури макро- і мікропереривчастого шліфування, а також для оптимізації 

частоти і скважності макро- і мікроімпульсів теплового потоку за критерієм  

найменшої температури переривчастого шліфування при однаковій середній 

щільності імпульсного теплового потоку (характеризує однакову інтенсивність 

шліфування), що дозволило виявити параметри для оптимізації і інтервали їх 

оптимального значення: число N ріжучих елементів на високопоруватому 

шліфувальному крузі (N >180) і коефіцієнт s заповнення окружного кроку цих 

елементів (s > 0,5). 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. Цінність результатів дисертації для науки обумовлена тим, що 

теоретичні дослідження є подальшим розвитком напрямку наукової школи проф. 

О.В. Якимова, що полягає у вивченні теплових явищ при шліфуванні звичайними і 

переривчастими абразивними кругами. Подальший розвиток отримала теорія 

переривчастого шліфування у зв’язку з її розповсюдженням на мікропереривчасті 

високопоруваті шліфувальні круги. Для цього запропоновано умова сталості 

середнього значення щільності теплового потоку незалежно від кількості ріжучих 
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виступів на крузі і скважності імпульсів теплового потоку. В роботі виконано 

класифікація диференціальних рівнянь теплопровідності в залежності від кількості 

просторових координат (три-, дво- і одновимірне). Сформульовано умови 

наступності цих рівнянь з точки зору отримання припустимої похибки при 

розрахунку температури за інших рівних умов.          

Для машинобудівних підприємств практична цінність дисертаційної роботи 

полягає в обґрунтуванні конструктивних характеристик високопоруватих 

шліфувальних кругів з точки зору кількості «ріжучих виступів» по периферії кругу і 

співвідношень розмірів «ріжучих виступів» – ділянка ріжучих зерен між порами – 

до розмірів «западин» – пор. Виконано експериментальне дослідженні вказаних 

кругів фірми «Best-Business a.s.» (Чехія) на процесі-аналозі і реальному процесі 

профільного зубошліфування на верстаті Höfler RAPID 1250, які підтвердили 

перевагу високопоруватих кругів порівняно зі звичайними (виробництва ВАЗ). 

Запропоновано методику розрахунку режимів зубошліфування, спосіб адаптивної 

правки та інші способи і засоби для підвищення продуктивності зубошліфування на 

верстатах з ЧПК.  

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. 

Найбільш значущі положення роботи доповідалися і одержали позитивну 

оцінку на значній кількості науково-практичних конференцій і семінарів. 

Основні наукові положення і висновки, які представлені в дисертації та 

авторефераті, ідентичні між собою. Автореферат відображає актуальність роботи, 

зміст і суть одержаних наукових результатів, їх практичне значення, детально 

відокремлює особистий внесок здобувача та демонструє широку апробацію 

результатів досліджень. 

В цілому, якість та кількість публікацій відповідають умовам, які 
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застосовуються до докторських дисертацій в Україні. Автореферат відповідає 

основним положенням дисертаційної роботи та достатньо повно відображає її 

основні наукові результати. В представленій докторській дисертації не використано 

результатів кандидатської дисертації Ліщенко Н.В. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотацій 

двома мовами, вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків, які видані окремим томом. Загальний обсяг дисертації становить 687 

сторінок, з них: 106 рисунків по тексту, 15 рисунків на окремих 15 сторінках, 32 

таблиці по тексту, список використаних джерел з 255 найменувань на 26 сторінках, 

21 додаток на 354 сторінках. 

У вступі автор обґрунтовує актуальність обраного для дослідження напрямку, 

формулює мету і завдання дослідження, наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів, визначає об’єкт, предмет та методи дослідження, наводить 

дані про апробацію матеріалів дисертації, показує зв’язок з науковими 

держбюджетними темами. 

У першому розділі розглянуто методи чистової обробки циліндричних 

зубчастих коліс із погляду одержуваної точності і шорсткості зубчастої поверхні. 

Найпоширенішими методами зубошліфування є безперервне черв’ячне шліфування 

методом обкату і переривчасте (тобто з перериваннями) профільне шліфування 

методом копіювання. Встановлено, що метод профільного зубошліфування є 

безальтернативним методом шліфування загартованих крупномодульних зубчастих 

коліс. Встановлено, що задача підвищення продуктивності зубошліфування на 

верстатах з ЧПК при забезпеченні якості поверхневого шару і точності обробки є 

актуальною.  

Виконано аналіз методів визначення припуску на зубошліфування, який 

показав, що ці методи засновані на відомих положеннях технології 

машинобудування (табличний і розрахунково-аналітичний). Ці методи не 

враховують індивідуальні особливості зубчастих коліс. Вимірювання на етапі 

налагоджування зубошліфувального верстата з ЧПК дозволить враховувати 

індивідуальні особливості зубчастих коліс при вирівнюванні припуску на бічних 

сторонах западин і забезпечити індивідуальне видалення припуску з урахуванням 
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його величини і фактичного непередбачуваного розташування по периферії 

зубчастого колеса. 

Аналізуючи математичні моделі температурного поля при зубошліфуванні 

розглянуто наступні способи визначення температури шліфування: аналітичний і 

імітаційне моделювання температурного поля. Аналіз відповідних робіт показав 

відсутність прийнятних рішень теплофізичних завдань для проектування підсистем 

проектування, моніторингу і технологічної діагностики операції. Не знайдено умови 

заміни більш складних рішень (дво- і тривимірне) теплофізичної задачі на більш 

просте (одновимірне) без істотної втрати точності визначення температури 

зубошліфування. Профільне зубошліфування є переривчастим за часом виконання 

робочих ходів, оскільки містить етапи нагрівання і охолодження, які періодично 

чергуються. Тому необхідно розробити модель для визначення температури 

зубошліфування з охолодженням. 

Для оцінки продуктивності і проектування операції зубошліфування 

використовується ряд характеристичних величин, до числа яких відносять: обсяг 

матеріалу, що видаляється в одиницю часу (далі інтенсивність  шліфування)  
wQ  в 

мм
3
/с і загальний обсяг матеріалу, що видаляється, 

wV  в мм
3
. Показано, що 

залежність між параметром 
wQ  і припіками у літературі носить формальний 

характер, тому що величина цього параметру не пов’язана з температурою 

шліфування на інтервалі часу розмірної стійкості круга. Крім того, відсутній зв’язок 

параметра 
wV  з визначенням інтервалу правки з урахуванням фактичного зносу 

інструмента. Наприкінці розділу наведено завдання, які вирішуються в роботі. 

У другому розділі автором запропоновано представляти технологічну 

систему зубошліфування у вигляді інформаційної моделі, яка має параметри: вхідні, 

стану і вихідні. Класифікація параметрів технологічної системи шліфування на 

вхідні, стану і вихідні визначає методологію наукових досліджень цієї системи і 

прийняті підходи до її дослідження і оптимізації. До числа таких підходів 

відносяться наступні: системний, теоретико-імовірнісний, частотний тощо. 

Так як припуск на зубошліфування обумовлює час обробки, велика увага в 

роботі приділена аналізу припуску на зубошліфування, який представляється у 
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вигляді відповідного сигналу в автоматизованій системі. Виконано аналіз напрямків 

вимірювання припуску: у напрямку перпендикуляру до бічної сторони профілю, в 

напрямку радіальної подачі, у напрямку довжини загальної нормалі та у напрямку 

вимірювальній окружності. Припуск в останньому напрямку можна вимірювати за 

допомогою вбудованої вимірювальної системи Renishaw. 

Розроблено спосіб відновлення припуску за його окремими вимірами на основі 

зазначеної вище теореми відліків. Припуск відновлюють підсумовуванням 

синусоїдальних компонент з відповідними фазами. Для підвищення точності 

визначення максимального припуску при різному числі вимірів розроблено дві 

стохастичні моделі припуску, які названі в дисертації як стохастична і 

детерміновано-стохастична. Встановлено структуру припуску на зубошліфування, 

що містить постійну і змінну складові, причому кожна з них містить систематичну і 

випадкову компоненти. Поряд з відомими методами визначення припуску 

(табличний і розрахунково-аналітичний) такий підхід до визначення припуску 

розглянутий вперше і має наукову новизну. Дозволяє для кожного зубчастого колеса 

з урахуванням його індивідуального розподілу припуску визначити розрахунковий 

максимальний припуск, через який розраховують величину відводу шліфувального 

круга від заготовки. 

Скорочення числа вимірів припуску на етапі налагодження верстата є 

ресурсом підвищення продуктивності. Розроблено і апробовано теоретичні 

передумови з оптимізації операції профільного зубошліфування на верстаті з ЧПК, 

відповідно до яких оптимізацію виконують або шляхом порівняльної оцінки 

альтернативних варіантів, або шляхом пошуку екстремуму унімодальної цільової 

функції. Розроблено номограми з вибору оптимального числа вимірів припуску на 

етапі налагодження зубошліфувального верстата з ЧПК. 

Оскільки продуктивність операції визначається кількістю матеріалу, який 

видаляється в одиницю часу, цей параметр досліджено стосовно до профільного 

зубошліфування. Параметр інтенсивності зубошліфування використаний автором 

для визначення питомої роботи профільного зубошліфування. Дане дослідження 

дозволило сформулювати і довести теорему про еквівалентний прямокутний 

профіль шліфувального круга. 
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У розділі 3 розглянуто аналітичний спосіб  визначення температури для 

отримання математичної залежності, яку можна в подальшому використовувати в 

математичному забезпеченні підсистем проектування, моніторингу і технологічної 

діагностики. Для цього виконано класифікацію подібних аналітичних рішень 

диференціального рішення теплопровідності Фур’є за кількістю просторових 

координат у цьому рівнянні при граничних умовах другого роду: три-, дво- і 

одновимірне рішення.  Встановлено наступність три-, дво- і одновимірного рішень 

диференціального рішення теплопровідності Фур’є, що дозволяє заміняти складні 

три- і двовимірні аналітичні рішення більш простим одновимірним (з усередненою 

щільністю теплового потоку), яке можна використовувати в підсистемах керування 

процесом профільного зубошліфування. Наведено рівняння для визначення 

температури шліфування в часі і за глибиною поверхневого шару на етапі 

примусового охолодження за рахунок МОР, що дозволяє встановити вплив 

постійної і змінної температури МОР на температурне поле при шліфуванні. 

Розроблено більше функціональну в порівнянні із прототипом математичну модель 

температурного циклу шліфування, що дозволяє досліджувати безрозмірне 

температурне поле на ділянках нагрівання і охолодження оброблюваної поверхні. 

Розроблена в другому розділі математична модель для визначення температури 

переривчастого шліфування дозволяє виконати оптимізацію геометричних 

параметрів переривчастих шліфувальних кругів за критерієм найменшої 

температури переривчастого шліфування при одній і тій же роботі, необхідної для 

видалення однакового припуску різними кругами. Встановлена закономірність 

зменшення температури переривчастого шліфування в міру збільшення числа 

ріжучих виступів на крузі і коефіцієнта заповнення окружного кроку виступів 

обґрунтовує заміну звичайних переривчастих кругів відповідними за габаритними 

розмірами високопоруватими шліфувальними кругами. 

У розділі 4 наведено результати експериментального дослідження процесів 

шліфування звичайними і високопоруватими шліфувальними кругами наступних 

характеристик. Шліфувальні круги для плоского шліфування з габаритними 

розмірами 250x25x76 мм: A9960Js12V (електрокорунд, високопоруватий), 

25АF46L6V35 (електрокорунд), A99В60Ks8V (електрокорунд), А9860I9V (рубін – 
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корунд). Зразки з матеріалів: Х12М і 12Х2Н4А при HRC 58-60.  Контролювали 

шорсткість обробленої поверхні, фактичну глибину різання, шліфувальні припіки. 

Встановлено, що при однакових режимах шліфування найменшу шорсткість 

поверхні забезпечує високопоруватий круг A9960Js12V.  Найбільшу інтенсивність 

шліфування і меншу теплонапруженість дають круги A9960Js12V і А9860I9V.  

При зубошліфуванні контролювали потужність різання, рівень сигналу 

акустичної емісії, геометричні параметри оброблених зубчастих коліс, шліфувальні 

припіки. Встановлено, що при однакових режимах зубошліфування вказані 

високопоруваті круги в порівнянні зі звичайним 25АF46L6V забезпечують кращі 

експлуатаційні характеристики (за кількістю правок, потужністю різання). 

Методом планування багатофакторного експерименту встановлено вплив 

режимів на потужність шліфування, питому роботу і щільність теплового потоку, у 

тому числі з обліком пружних відтискувань при шліфуванні.  

Аналітичні рішення вимагають припущень і не дозволяють урахувати вплив 

змінної щільності теплового потоку за висотою зуба і геометричною формою 

евольвентної зубчастої поверхні. Для усунення цих недоліків і визначення області 

дії аналітичного рішення (одномірного) виконано імітаційне моделювання 

температурного поля при профільному зубошліфуванні. 

Вивчено перехідний процес формування температурного поля від рухомого 

джерела, який в аналітичному рішенні відсутній повністю. Імітаційне моделювання 

підтвердило можливість заміни швидкості теплового джерела в три- і двовимірному 

рішенні часом його дії в одновимірному рішенні, а також дозволило визначити 

кількість ділянок в зоні контакту евольвентної поверхні, в центрі яких температуру 

зубошліфування можна визначати за одновимірним аналітичним рішенням (при 

усередненні щільності теплового потоку на зазначених ділянках). 

Наведено дані про експериментальне дослідження якості поверхневого шару 

на різних ділянках евольвентного профілю западини зубчастого колеса 

(металографічні дослідження мікрошліфів та аналіз мікротвердості за глибиною 

поверхневого шару).     

У розділі 5 виконано розробку технологічних передумов для відповідної 

вбудованої підсистеми проектування (розрахунку режимів) профільного 
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зубошліфування, виходячи з вимоги адаптації елементів технологічної системи до 

більш високої продуктивності з урахуванням температури шліфування. Для цього 

виконано аналіз структури циклу зубошліфування на верстаті з ЧПК. 

Розроблено методику розрахунку миттєвих та середніх значень щільності 

теплового потоку і температур профільного зубошліфування, яка дозволяє 

визначати температуру на поверхні 2–3-х ділянок евольвентного профілю 

шліфувального круга шляхом усереднення миттєвих розрахункових значень 

щільності теплового потоку по площі цих ділянок. Досліджено вплив питомої 

роботи на глибину, подачу і основний час зубошліфування. Обґрунтовано  висновок, 

що пошук кругів з меншою питомою роботою – це ресурс підвищення 

продуктивності обробки.  

Розроблено методику визначення режимів зубошліфування, відповідно до якої 

коректують базові режими шліфування, які прийняті на заводі. При базових умовах і 

режимах визначають питому роботу, температуру і граничні значення питомого 

обсягу матеріалу, що видаляється. Знайдену температуру зубошліфування фіксують. 

При зміні шліфувального круга визначають нове значення питомої роботи, режими 

шліфування коректують із умови підтримки знайденої раніше температури. Таким 

чином, виконують адаптацію елементів технологічної системи через температуру 

зубошліфування. Дослідження температурної моделі процесу зубошліфування на 

етапі охолодження дозволило рекомендувати пропуск робочого ходу в структурі 

технологічної операції і призначити відповідні режими зубошліфування. 

У розділі 6 автором запропоновано шляхи підвищення продуктивності 

зубошліфувальних верстатів використовуючи спосіб вирівнювання екстремальних 

значень припуску. У порівнянні з відомими способами даний спосіб може бути 

реалізований на верстаті, що не має прецизійного привода для вирівнювання 

припуску. У відповідності зі способом після процедури виміру припуску на верстаті 

з ЧПК здійснюється пошук налагоджувальної западини, її маркірують і з якої 

почнуть зубошліфування на інших верстатах, налагодження яких зведеться до 

установки деталі.  

Розроблено спосіб адаптивної правки шліфувального круга, що дозволяє 

врахувати індивідуальний розподіл припуску по западинах. Спосіб дозволяє 
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скоротити число правок, а частота і інтервал правки залежать від непередбаченої 

зміни припуску на зубчастому колесі.  

Наприкінці розділу автор розраховує очікуваний економічний ефект від 

впровадження різних методів, які направлені на підвищення продуктивності 

зубошліфувальної операції.  

Автором запропоновано коефіцієнт технологічної ефективності, який показує 

величину відношення питомих інтенсивностей зубошліфування для нового 
wнQ  і 

базового 
wбQ  варіантів, при якому витрати на абразивний інструмент за новим 

варіантом окупаються відповідним підвищенням експлуатаційної характеристики 

абразивного інструмента.    

У висновках сформульовано основні наукові і практичні результати 

дисертаційної роботи. 

Додатки до дисертації (окремий том) містять акти випробувань шліфувальних 

кругів, акти впроваджень у виробництво і навчальний процес, приклади реалізації 

різних способів вирівнювання припуску, докази сформульованих автором теорем, 

оцінку похибки прямих вимірів (наприклад, вимірів шорсткості, фактичного 

знімання припуску тощо), приклади розрахунку максимального припуску за 

стохастичною і детерміновано-стохастичною моделями, дослідження якості 

поверхневого шару зубів тощо. 

Автореферат відображає актуальність роботи, зміст і суть одержаних 

наукових результатів, їх практичне значення, детально відокремлює особистий 

внесок здобувача та демонструє широку апробацію результатів досліджень. 

Дисертація написана і оформлена згідно з наявними вимогами. Автореферат у 

повній мірі відображає зміст дисертації. 

 

Зауваження по дисертаційній роботі наступні. 

1. У дисертації в розділі 2.3 розроблено дві стохастичних моделі для 

визначення максимального припуску на зубошліфування та імітаційна модель 

припуску (Додаток П). Однак не наведено призначення і приклад використання 

останньої моделі. 
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2. Відповідно до запропонованої методики визначення максимального 

припуску за вибірковими вимірами (том «Додатки», стор. 146 – 159) результат 

визначення зазначеного припуску містить певну похибку, що перетворюють у 

величину додаткового відводу шліфувального круга від деталі. Це призводить до 

втрати продуктивності у зв’язку зі штучним завищенням припуску на обробку, що 

суперечить меті дисертації.  

3. При профільному шліфуванні швидкість різання різна в різних точках 

профілю, у зв’язку з тим, що в цих точках профілю миттєвий радіус шліфувального 

круга різний. Однак це не враховується при розрахунку температури шліфування за 

висотою профілю зуба. 

4. У розділі 6.5 наведено рисунок 6.14 «Вплив адаптації елементів ТС на 

продуктивність операції» (стор. 323, стор. 324), але немає інформації, яка пояснює 

процедуру побудови цього графіка.  

5. У роботах учнів проф. О.В. Якимова є відомості про методику розподілу 

припуску за робочими ходами виходячи з вимоги послідовного зменшення 

утворених при шліфуванні припіків, які розташовуються в зоні залишкового 

припуску і передбачається, що на остаточно обробленій поверхні припіки відсутні. 

В даній дисертації припіки не передбачаються не тільки на останньому етапі 

обробки, але і на проміжних. Але ж при такому підході до розподілу припуску 

продуктивність буде нижче, ніж при шліфуванні із припіками на завищених 

режимах. 

6. При імітаційному моделюванні температурного поля досліджено 

температурне поле тільки на робочій, тобто евольвентній поверхні зуба. Немає 

інформації про моделювання температурного поля на неробочій нижній частині 

профілю западини.     

Проте, вважаю, що вищенаведені зауваження та недоліки не впливають на 

загальну позитивну оцінку виконаного на високому науковому рівні дисертаційного 

дослідження, не зменшують його наукову новизну та практичну значимість і не 

знижують загального позитивного сприйняття проведеного обсягу досліджень. 

 

 

 



 14 

 

 

 


