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«Основи забезпечення якості та зниження трудомісткості 

механічної обробки складнопрофільної формуючої оснастки для 
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доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія 

машинобудування  

 

Актуальність теми. 

Підвищення якості та розширення виробництва продуктів харчування для 

населення є важливою та актуальною проблемою економіки України. В значній 

мірі це відноситься до розвитку підприємств харчової промисловості, їх 

технологічного переоснащення новими виробами для виготовлення продуктів 

харчування. Найбільшою технологічною проблемою при цьому є виготовлення 

складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості, оскільки 

до неї висуваються високі вимоги із забезпечення якості та точності на фінішних 

операціях механічної обробки. Особливо це відноситься до фінішних операцій 

шліфування, які повинні забезпечувати бездефектну обробку із шорсткістю 

оброблюваних поверхонь в межах Ra=0,8 мкм та параметрами точності обробки 

в межах 0,02 мм. Але ще більш важливою проблемою механічної обробки 

складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості є те, що в 

даний час ринок потребує значного розширення асортименту виготовлення цієї 

продукції, та, відповідно, переходу від багатосерійного до дрібносерійного та 

навіть одиничного виробництва. Це призводить до суттєвого підвищення 

трудомісткості та, відповідно, необхідності значного підвищення 

продуктивності обробки, що утруднено в умовах застосування традиційних 

технологій механічної обробки. Тому виникла потреба розроблення нових 

технологічних процесів механічної обробки, які можуть до 10 разів знизити 

трудомісткість та підвищити продуктивність при забезпеченні високої якості 

обробки. Основним напрямом розроблення таких технологічних процесів 

механічної обробки може бути застосування сучасних металорізальних верстатів 

з ЧПК типу "обробний центр" та прогресивних різальних лезових 

твердосплавних і керамічних інструментів зі зносостійкими покриттями 

закордонного виробництва. Це обладнання та різальні інструменти в даний час 

все ширше застосовуються на підприємствах України. Однак значного 

практичного досвіду їх ефективного використання у виробництві немає. Тому 

строк окупності розроблених із їх застосуванням технологічних процесів 

механічної обробки може бути достатньо великим, що в ряді випадків вказує на 

недоцільність їх застосування. Звідси випливає висновок про необхідність 

встановлення та запровадження нових технологічних рішень, спрямованих на 

підвищення ефективності застосування сучасних металорізальних верстатів з 

ЧПК типу "обробний центр" та прогресивних різальних лезових твердосплавних 

і керамічних інструментів зі зносостійкими покриттями. Це вимагає, в першу 
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чергу, теоретичного обґрунтування технологічних можливостей цього 

обладнання та різальних інструментів з точки зору зниження трудомісткості та 

підвищення продуктивності при забезпеченні високої якості обробки, а також 

встановлення та вибору раціональних структур і параметрів технологічних 

процесів механічної обробки складнопрофільної формуючої оснастки для 

харчової промисловості. Таким чином, в роботі вирішується актуальна для 

технології машинобудування науково-прикладна проблема теоретичного 

визначення й обґрунтування умов суттєвого підвищення якості, точності, 

продуктивності й зниження трудомісткості механічної обробки  шляхом 

зниження її теплової й силової напруженостей та на цій основі розроблення 

ефективних технологічних процесів обробки складнопрофільної формуючої 

оснастки для харчової промисловості із застосуванням сучасних 

високообертових металорізальних верстатів з ЧПК типу "обробний центр" та 

прогресивних різальних лезових твердосплавних і керамічних інструментів зі 

зносостійкими покриттями. 

Актуальність теми та вагомість результатів дисертації підтверджується і тим, 

що вона пов'язана із науковою тематикою кафедри "Технологія 

машинобудування та металорізальні верстати" НТУ "ХПІ" та виконана 

відповідно до визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 

період до 2020 року Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки". Розроблені здобувачем сучасні технологічні процеси механічної 

обробки складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості 

впроваджено у виробництво ТОВ "Імперія металів". Здобувач брав 

безпосередню участь як керівник тем у виконанні щорічно більше 250 

господарсько-розрахункових робіт у ТОВ "Імперія металів" із розроблення та 

виготовлення складнопрофільної формуючої оснастки для підприємств харчової 

промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України.  

На підставі вищевикладеного вважаю, що дисертаційна робота  

Полянського В. І., в якій отримано теоретичне і експериментальне обґрунтування 

технологічних умов забезпечення якості та зниження трудомісткості механічної 

обробки складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості,  є 

актуальною і важливою для сучасного машинобудування. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Полянського В. І., є високою й 

заснована на вивченні літературних джерел за темою дисертації, результатах 

розроблення теоретичних положень та їх практичній реалізації в математичних 

моделях та методиках розрахунків раціональних структур і параметрів 

технологічних процесів механічної обробки, зіставленні і критичному аналізі 

отриманих результатів у порівнянні з результатами інших дослідників, 

експериментальних дослідженнях та виробничій перевірці, та якісному 

формулюванні отриманих висновків. Теоретичні дослідження проведені із 

застосуванням теплофізики, опору матеріалів, математичного аналізу та 

математичного моделювання. Експериментальні дослідження проведені із 
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застосуванням апарату математичної статистики та наукових підходів і 

принципів технології машинобудування. 

Основні результати дисертації доповідалися і отримали позитивну оцінку 

на науково-технічних конференціях, опубліковані у тематичних науково-

технічних збірниках, впроваджено в основне виробництво ТОВ "Імперія 

металів" із  економічним ефектом 3,86 млн гривен та у навчальні процеси 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 

(м. Харків) та Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті  

(м. Кропивницький). Тому наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані в дисертаційній роботі, є достатньо обґрунтованими, їхня 

достовірність підтверджена експериментально та результатами впровадження у 

виробництво розроблених ефективних технологічних процесів механічної 

обробки складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження забезпечується 

фундаментальними положеннями технології машинобудування, теорії різання 

матеріалів, опору матеріалів, теплофізики, математичного аналізу та 

математичного моделювання, коректністю постановок математичних задач, 

використанням системного підходу та раціональним поєднанням теоретичних і 

експериментальних досліджень, узагальненням та аналізом отриманих 

результатів. Достовірність результатів дисертаційної роботи підтверджено 

експериментальними дослідженнями технологічних параметрів механічної 

обробки складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості 

(параметрів шорсткості та точності оброблених поверхонь, твердості матеріалу 

деталі, потужності обробки), виконаними із використанням апарату 

математичної статистики та  застосовуванням сучасних вимірювальних засобів: 

переносного приладу для вимірювання шорсткості поверхні Hommel TESTER 

W5, нутромірів, цифрових штангенциркулів із ціною ділення 0,01 мм, 

портативного тестера твердості NOVOTEST, струмовимірювальних кліщів, а 

також актами впровадження результатів досліджень у виробництво та у  

навчальний процес. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

Вперше 

– проведено узагальнення теоретичних рішень щодо визначення 

параметрів теплового процесу при механічній обробці із урахуванням 

досягнення кінцевого значення глибини проникнення тепла в поверхневий шар 

оброблюваної деталі, що дозволяє аналітично визначити розподіл тепла, яке 

надходить в поверхневий шар оброблюваної деталі та в стружку, та з єдиних 

позицій встановити аналітичні залежності для розрахунку температури різання 

при шліфуванні та лезовій обробці і на цій основі виявити найбільш ефективні 

напрями її зменшення; 

– запропоновано новий універсальний технологічний параметр 

механічної обробки – максимальну температуру різання, при досягненні якої  

все тепло, що виділяється при різанні, надходить в стружку, та яка визначається 
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відношенням енергоємності обробки до добутку питомої теплоємності й 

щільності оброблюваного матеріалу, що дозволяє порівнювати цей 

технологічний параметр із  температурою плавлення оброблюваного матеріалу 

та в разі перевищення застосовувати технологічні прийоми її зниження для 

різних операцій механічної обробки; 

– теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

технологічні можливості суттєвого зниження максимальної температури різання 

та підвищення техніко-економічних показників механічної обробки на фінішних 

операціях шляхом переходу від шліфування до високошвидкісного різання 

(точіння, розточування та фрезування на сучасних високообертових 

металорізальних верстатах з ЧПК типу ''обробний центр'' різальними 

твердосплавними і керамічними інструментами зі зносостійкими покриттями), 

що дозволило забезпечити високу якість та суттєво знизити трудомісткість 

механічної обробки деталей складнопрофільної формуючої оснастки для 

харчової промисловості, забезпечити високий рівень її конкурентоспроможності 

на світових ринках. 

Одержали подальший розвиток і поліпшення 

– математична модель визначення параметрів силової напруженості при 

лезовій обробці (енергоємності та сили різання), яка відрізняється від існуючих 

моделей тим, що у формуванні умовного кута зсуву оброблюваного матеріалу 

переважає радіальна складова сили різання внаслідок інтенсивного тертя в зоні 

різання, що дозволило привести у відповідність розрахункові й 

експериментальні значення умовного кута зсуву оброблюваного матеріалу та 

уточнити на цій основі умови зниження енергоємності обробки, сили різання та 

максимальної температури різання; 

– математична модель визначення пружного переміщення, що виникає в 

технологічній системі при механічній обробці,  яка відрізняється від існуючих 

моделей тим, що узагальнено аналітичний опис пружного переміщення при 

шліфуванні та лезовій обробці, що дозволило із єдиних позицій із урахуванням 

енергоємності провести  порівняння величин пружного переміщення для різних 

технологій механічної обробки та вибрати найбільш ефективні варіанти 

високоточної та високопродуктивної фінішної обробки. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Значимість отриманих результатів для науки полягає в тому, що розроблено 

математичні моделі визначення технологічних можливостей підвищення якості та 

зниження трудомісткості механічної обробки шляхом зниження її теплової й 

силової  напруженостей, які дозволяють науково обґрунтовано підходити до 

вибору раціональних структур і параметрів технологічних процесів механічної 

обробки, проводити їх оптимізацію за основними технологічними критеріями. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі 

проведених теоретичних і експериментальних досліджень розроблено ефективні 

технологічні процеси механічної обробки деталей складнопрофільної 

формуючої оснастки для харчової промисловості із застосуванням сучасних 

високообертових металорізальних верстатів з ЧПК типу ''оброблювальний 
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центр'' та різальних лезових твердосплавних і керамічних інструментів зі 

зносостійкими покриттями закордонного виробництва, що дозволило  

забезпечити якість, точність та підвищити продуктивність обробки. Розроблені 

методики розрахунку раціональних структур і параметрів технологічних 

процесів механічної обробки деталей складнопрофільної формуючої оснастки 

для харчової промисловості дозволили  визначити раціональні режими різання 

та характеристики різальних інструментів, які забезпечують значне підвищення 

продуктивності обробки для заданих значень температури та сили різання.   

Розроблені технологічні процеси механічної обробки деталей 

складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості 

впроваджено в основне виробництво ТОВ ''Імперія металів'' із  економічним 

ефектом 3,86 млн гривен, що дозволило забезпечити виготовлення високоякісної 

складнопрофільної формуючої оснастки для підприємств харчової 

промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України: ПАТ 

"Вінницька кондитерська фабрика",  ПАТ "Київська кондитерська фабрика 

"Рошен", ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен", ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ", 

ПАТ "Виробниче  об'єднання "КОНТІ", ПрАТ "Харківська  бісквітна  фабрика", 

ТОВ "Виробничо-кондитерська група "Лісова казка", ЗАТ "Житомирські 

ласощі".  

Результати теоретичних і експериментальних досліджень роботи 

використовуються в навчальному процесі в курсовому та дипломному 

проектуванні на кафедрі "Технологія машинобудування та металорізальні 

верстати" НТУ "Харківський політехнічний інститут" та Економіко-

технологічному інституті імені Роберта Ельворті (м. Кропивницький). 

Технічну новизну розробок захищено 3 патентами України на корисні 

моделі. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Результати дисертаційної роботи опубліковано у 64 наукових працях, з 

яких 2 монографії (у співавторстві), 3 статті у виданнях, що належать до 

наукометричної бази Scopus, 37 статей у наукових фахових виданнях України,  6 

публікацій у періодичних виданнях іноземних держав, 3 патенти України на 

корисну модель, 13 публікацій у матеріалах міжнародних конференцій. 

У цілому, рівень і кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації на 

науково-технічних конференціях повністю відповідають вимогам МОН України.  

Оцінка змісту дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Полянського Володимира Івановича складається з 

анотації двома мовами,  вступу, 8 розділів, висновків, списку використаних 

джерел з 264 найменувань, 3 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 406 

сторінок, з яких 264 сторінки основного тексту, та містить 151 рисунок, 36 

таблиць. 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, у якій обґрунтовано 

актуальність, наукову новизну і практичну значимість одержаних результатів, 

визначено об'єкт, предмет дослідження, сформульовано мету і задачі 

досліджень. Наведено особистий внесок здобувача у виконану роботу, основні 

дані з апробації дослідження, наукові публікації, відомості про структуру 
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дисертації. 

У першому розділі автором проведено аналіз найбільш суттєвих проблем 

технологічного забезпечення високоякісної механічної обробки 

складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості. 

Встановлено, що діючі технології механічної обробки деталей 

складнопрофільної формуючої оснастки характеризуються надзвичайно 

високою трудомісткістю та зниженням якості обробки у зв'язку із розширенням 

їх номенклатури відповідно до вимог ринку та переходом від багатосерійного до 

дрібносерійного і навіть штучного виробництва. Особливо це проявляється на 

фінішних операціях шліфування. Тому в  роботі запропоновано здійснити 

перехід від операцій шліфування до операцій лезової обробки. Для цього 

запропоновано застосувати сучасні технологічні підходи до підвищення 

ефективності механічної обробки шляхом використання високообертових 

металорізальних верстатів з ЧПК типу "обробний центр" та прогресивних 

різальних лезових твердосплавних і керамічних інструментів зі зносостійкими 

покриттями закордонного виробництва. Однак, як відзначається в роботі, 

потенційні можливості цих технологій недостатньо вивчені, недостатньо 

обґрунтовано рекомендації щодо вибору раціональних режимів різання та 

характеристик інструментів. Це призводить до підвищення собівартості обробки 

і зниження конкурентоздатності продукції, що виготовляється, ускладнює її 

ефективне практичне використання на промислових підприємствах та вимагає 

проведення подальших досліджень щодо її вдосконалення. Відзначається, що 

для цього необхідно знати технологічні можливості сучасних технологій 

механічної обробки на фінішних операціях, включаючи технології шліфування і 

лезової обробки, вміти визначати та вибирати раціональні структури і 

технологічні параметри механічної обробки. 

В роботі показано, що основними умовами забезпечення якості, точності 

при високій продуктивності механічної обробки, слід розглядати зменшення 

температури та сили різання. Однак в даний час відсутні достатньо надійні 

методи їх розрахунку, оскільки вони засновані на використанні 

експериментальних даних і справедливі лише для конкретних умов обробки. 

Також відсутні узагальнюючі математичні моделі визначення температури та 

сили різання при шліфуванні й лезовій обробці, що не дозволяє встановити 

дійсні технологічні можливості цих методів механічної обробки та  максимально 

реалізувати їх на практиці шляхом визначення, вибору та обґрунтування 

раціональних структур і технологічних параметрів механічної обробки. На 

підставі цього зроблено висновок про необхідність визначення технологічних 

можливостей сучасних технологій механічної обробки на основі розроблення 

нових теоретичних підходів до  встановлення умов зниження її теплової й 

силової напруженостей для створення і впровадження у виробництво  

ефективних технологічних процесів механічної обробки деталей 

складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості. Виходячи 

із цього, сформульовано мету та завдання досліджень. 

Проведений аналіз наукових праць є переконливим і його слід вважати 

достатнім для обґрунтування актуальності поставленої в роботі проблеми та 
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вибору напряму дослідження. Постановка задач дослідження відображає сучасні 

тенденції забезпечення високоякісної та високопродуктивної механічної 

обробки таких високоточних виробів як складнопрофільна формуюча оснастка 

для харчової промисловості. 

В другому розділі наведено обґрунтування напряму і загальної методики 

дослідження. Наведено структурну схему дисертаційної роботи, на основі  якої 

проведено обґрунтування напряму дослідження. Він полягає у теоретичному 

встановленні основних технологічних параметрів механічної обробки, 

включаючи шліфування та сучасні методи лезової обробки, та теоретичному 

визначенні умов зниження теплової та силової напруженостей механічної 

обробки. Їх знання дозволяє науково обґрунтовано підійти до розроблення 

високопродуктивних технологічних процесів механічної обробки на сучасних 

металорізальних верстатах з ЧПК типу "обробний центр" із використанням 

прогресивних конструкцій ріжучих лезових твердосплавних і керамічних 

інструментів зі зносостійкими покриттями. Виходячи із цього, сформульовано 

методичні підходи до створення математичних моделей визначення 

технологічних можливостей підвищення якості, точності, продуктивності та 

зниження трудомісткості механічної обробки складнопрофільної формуючої 

оснастки шляхом зниження її теплової та силової напруженостей. Для більш 

достовірного оцінювання отриманих теоретичних результатів визначення 

параметрів теплової та силової напруженостей механічної обробки їх 

порівнювали із наведеними  в науково-технічній літературі аналогічними 

результатами експериментальних досліджень різних авторів: академіка 

Ящеріцина П. І., професорів Якимова О.В., Силіна С. С., Грабченко А. І., 

Коломійця В. В. та ін.  

Експериментальні дослідження в роботі здійснювалися на сучасних 

високообертових металорізальних верстатах з ЧПК типу "обробний центр"  

різних моделей: QUASER MV204P із ЧПУ FANUC 31iB; TAKISAWA NEX-910; 

MV204P із ЧПУ FANUC – 31iB (Тайвань); EX910, TAKISAWA, ТТ-42, 

QUICKTECH (Тайвань); FANUC ROBODRILL α-D21iB (Японія). 

Досліджувалися технологічні операції плоского та внутрішнього шліфування, 

розточування отворів, точіння та фрезерування деталей, виготовлених із сталі 3, 

сталі 45, сталі 40Х, сталі 20Х13, нержавіючої сталі 12Х18Н1Т, титану ВТ-20, 

латуні ЛС59-1 (напівтвердої), берилієвої бронзи БрБНТ. При механічній обробці 

використовувалися сучасні різальні лезові твердосплавні та керамічні 

інструменти зі зносостійкими покриттями закордонного виробництва. Для 

вимірювання технологічних параметрів механічної обробки складнопрофільної 

формуючої оснастки (параметрів шорсткості та точності оброблених поверхонь, 

твердості матеріалу деталі, потужності обробки) застосовувалися переносний 

прилад для вимірювання шорсткості поверхні Hommel TESTER W5, нутроміри, 

цифрові штангенциркулі із ціною ділення 0,01 мм, портативний тестер твердості 

NOVOTEST, струмовимірювальні кліщі. При проведенні експериментальних 

досліджень використовувався апарат математичної статистики. Результати 

прямих експериментів порівнювалися з результатами математичного 

моделювання, які дозволили відкоригувати математичні моделі та отримати 
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достатньо адекватний опис параметрів теплової та силової напруженостей 

механічної обробки та умов їх зниження. 

Третій розділ присвячено теоретичному обґрунтуванню технологічних 

умов підвищення якості та продуктивності обробки при шліфуванні на основі 

зниження теплової напруженості процесу різання. Для цього проведено 

узагальнення теоретичних рішень щодо визначення параметрів теплового 

процесу при механічній обробці із урахуванням досягнення кінцевого значення 

глибини проникнення тепла в поверхневий шар оброблюваної деталі та 

аналітично встановленого розподілу тепла, яке надходить в поверхневий шар 

оброблюваної деталі, стружку та охолоджувальну рідину. Розрахунки виконано 

із урахуванням руху теплового джерела углиб поверхневого шару матеріалу, що 

знімається із оброблюваної деталі, що дозволило наблизити розрахункову схему 

температури різання до реальних умов обробки. Виходячи із отриманих 

теоретичних рішень, запропоновано для практичного застосування новий 

універсальний технологічний параметр механічної обробки – максимальну 

температуру різання, при досягненні якої все тепло, що виділяється при різанні, 

надходить в стружку, та яка визначається відношенням енергоємності обробки 

(умовного напруження різання) до добутку питомої теплоємності й щільності 

оброблюваного матеріалу. Показано, що при оцінюванні технологічних 

можливостей різних методів механічної обробки за температурним критерієм 

цей технологічний параметр можна порівнювати із  температурою плавлення 

оброблюваного матеріалу та при перевищенні застосовувати технологічні 

прийоми його зниження. Теоретично встановлено, що у разі застосування 

охолоджувальної рідини максимальна температура різання зменшується зі 

збільшенням інтенсивності відведення тепла охолоджувальною рідиною із зони 

різання. Це дозволяє  розглядати максимальну температуру різання основним 

параметром механічної обробки, що визначає його потенційні можливості. 

В реальних умовах шліфування температура різання може змінюватися 

лише в межах 0 ... 0,4 від максимальної температури різання у зв'язку із 

перевищенням максимальною температурою різання температури плавлення 

оброблюваного матеріалу через значне збільшення енергоємності обробки 

(умовного напруження різання). Тому основною умовою зменшення 

максимальної температури різання є зменшення енергоємності обробки 

(умовного напруження різання). При цьому глибина шліфування може 

змінюватися в широких межах, охоплюючи діапазони як процесів шліфування 

(включаючи високопродуктивне глибинне шліфування із незначною швидкістю 

деталі), так і процесів абразивного розрізання матеріалу із достатньо великими 

глибинами різання, а також процесів фрезування циліндричною та торцевою 

фрезами, включаючи об'ємне фрезування.  

Розрахунками встановлено, що зі збільшенням питомої продуктивності 

обробки при фактично однаковій температурі різання необхідно переходити від 

багатопрохідного шліфування (зі збільшеною швидкістю деталі) до глибинного 

шліфування (із відносно невеликою швидкістю деталі).  

В роботі отримано аналітичні залежності для визначення часток тепла, що 

надходять в стружку, що утворюється, та в поверхневий шар оброблюваної 



 9 

деталі. Показано, що для виключення перенесення тепла, що утворюється при 

різанні, в поверхневий шар оброблюваної деталі необхідно використовувати 

технології високошвидкісної обробки, які дозволяють підвищити якість та 

продуктивність обробки. Отримане рішення має практичне значення, оскільки 

при розрахунках температури різання характер розподілу тепла традиційно 

встановлюють на основі експериментальних даних, справедливих для 

конкретних умов обробки. В результаті не вдається в узагальненому вигляді 

визначити температуру різання в широких діапазонах зміни параметрів режиму 

різання, включаючи технології лезової обробки та шліфування.  

Для оцінювання достовірності отриманих рішень проведено порівняння 

розрахункових і експериментальних значень параметрів теплового процесу, 

отриманих академіком Ящерициним П. І. при шліфуванні сплаву ЖС6К.  

Встановлено, що розрахункове значення температури різання (1109 0С) 

перевищує експериментальне значення (1000  0С) лише на 11 %,  що вказує на 

достовірність отриманого теоретичного рішення. При цьому відношення 

температури різання до максимальної температури різання складає всього 0,095. 

Тому продуктивність обробки  можна збільшувати лише в межах збільшення 

температури різання  до температури плавлення оброблюваного металу, що 

вказує на значні обмеження методу шліфування із точки зору можливостей 

підвищення продуктивності обробки.  Цим підтверджено умови ефективного 

використання отриманих аналітичних рішення для практичних розрахунків 

температури різання, що відкриває нові технологічні можливості пошуку шляхів 

підвищення якості та продуктивності обробки при шліфуванні. 

Четвертий розділ присвячено теоретичному обґрунтуванню умов 

розширення технологічних можливостей високопродуктивних методів 

шліфування за температурним критерієм. Для цього проведено теоретичний 

аналіз закономірностей зміни параметрів теплового процесу глибинного 

шліфування, включаючи температуру різання, глибину проникнення тепла в 

поверхневий шар оброблюваної деталі, градієнт температури, та визначено 

основні умови їх зменшення з метою забезпечення якості при високій 

продуктивності обробки. Встановлено, що частка тепла, що виникає при 

глибинному шліфуванні та надходить в стружку, більше, ніж при 

багатопрохідному шліфуванні, відповідно, в поверхневий шар оброблюваної 

деталі надходить менше тепла, що сприяє підвищенню якості оброблюваних 

поверхонь. Показано, що при глибинному шліфуванні градієнт температури 

також менше, ніж при багатопрохідному шліфуванні. Це додатково вказує на 

можливість підвищення якості обробки при глибинному шліфуванні, наприклад, 

в умовах здійснення високопродуктивного зубошліфування за методом 

профільного копіювання. Показано, що в цьому випадку для зниження 

температури різання ефективним є застосування спеціального високопористого 

профільного абразивного круга (із двостороннім конічним профілем), що 

характеризується високою ріжучою здатністю. Показано відповідність 

теоретично та експериментально встановлених параметрів режимів 

зубошліфування за методом профільного копіювання (швидкості деталі та 

глибини шліфування) за умови забезпечення заданої температури різання, що 
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свідчить про достовірність запропонованої розрахункової схеми параметрів 

теплового процесу при зубошліфуванні. В результаті встановлено, що при 

зубошліфуванні за методом профільного копіювання продуктивність може бути 

збільшена до 5 разів порівняно із зубошліфуванням за методом обкатування при 

забезпеченні бездефектної обробки. Це вказує на значні технологічні 

можливості глибинного шліфування порівняно із багатопрохідним шліфуванням 

та на ефективність його застосування на практиці. 

В роботі наведено аналітичні залежності для визначення температури 

різання при переривчастому шліфуванні. Встановлено, що вони носять 

екстремальний характер зі зміною довжини робочого виступу круга, проходячи 

точку мінімуму. Розрахунками встановлено, що в точці мінімуму температури 

різання довжини робочого виступу та вирізу переривчастого круга однакові. 

Встановлено також, що чим менше довжина робочого виступу переривчастого 

круга, тобто чим більше робочих виступів на крузі, тим менше температура 

різання, яка може приймати значення до 2 разів менші, ніж при шліфуванні 

суцільним кругом.  

В роботі проведено порівняння максимальної температури різання для 

різних методів механічної обробки із урахуванням відомих експериментальних 

значень енергоємності обробки (умовного напруження різання). Згідно 

наведених у науково – технічній літературі експериментальних даних, при 

лезовій обробці умовне напруження різання  приймає менші значення, ніж при 

шліфуванні та мікрорізанні одиничним зерном. Відповідно, при точінні 

максимальна температура різання завжди менше, ніж при шліфуванні в зв'язку із 

меншою енергоємністю обробки (умовним напруженням різання), та може 

приймати значення, менші температури плавлення оброблюваного матеріалу. 

Отже, відношення заданої та максимальної температур різання може 

змінюватися в межах 0 ... 1, тобто в значно більших межах, ніж при шліфуванні. 

Це розширює технологічні можливості процесу точіння порівняно з процесом 

шліфування, особливо, за умови застосування лезових інструментів із 

синтетичних надтвердих матеріалів та збірних твердосплавних або керамічних 

інструментів зі зносостійкими покриттями, що характеризуються високою 

гостротою ріжучих лез і низьким коефіцієнтом тертя із оброблюваним 

матеріалом. В роботі також обґрунтовано умови ефективного застосування 

охолоджувальної рідини в зоні різання для зниження температури різання. 

П'ятий розділ присвячений обґрунтуванню технологічних умов підвищення 

якості та продуктивності механічної обробки на основі зниження теплової та 

силової напруженостей процесу різання. Для цього автором роботи 

запропоновано дві розрахункові схеми для визначення температури різання при 

точінні – із урахуванням безперервного рівномірного та періодичного в часі 

зняття оброблюваного матеріалу. В другому випадку процес стружкоутворення 

при різанні здійснюється шляхом періодичних зсувів елементарних об'ємів 

матеріалу вздовж умовної площини зсуву, яка розташована під певним кутом до 

напряму руху оброблюваної деталі. Встановлено, що в першому випадку 

температура різання фактично досягає значень максимальної температури 

різання при невеликій продуктивності обробки, що приводить до розбіжності 
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розрахункових і експериментальних значень. Тому автором запропоновано 

звернутися до другого випадку та урахувати кількість елементарних об`ємів 

оброблюваного матеріалу, що утворюються за час проходження різцем зони 

різання. В результаті встановлено, що зі збільшенням кількості виникаючих 

зсувних елементарних об`ємів оброблюваного матеріалу температура різання 

збільшується. При здійсненні точіння з мінімально можливою кількістю 

елементарних об`ємів оброблюваного матеріалу, що утворюються за час 

проходження різцем зони різання, рівною 2, температура різання може бути 

зменшена до 10 разів щодо максимальної температури різання. Це дозволило 

привести у відповідність розрахункові та експериментальні значення 

температури різання при точінні. Вказаний ефект різання досягається в умовах 

лезової обробки, оскільки при шліфуванні має місце фактично безперервне 

рівномірне в часі зняття оброблюваного матеріалу і зв'язка шліфувального круга 

фактично безупинного контакту з оброблюваним матеріалом. Це призводить до 

збільшення температури різання. Отримане рішення дозволяє з нових 

теоретичних позицій обґрунтувати ефективність переходу на фінішних 

операціях від шліфування до сучасних методів лезової обробки, особливо 

високошвідкісного різання, з метою зменшення температури різання й 

підвищення якості оброблюваних поверхонь. 

Таким чином, в роботі розширено технологічні можливості  математичної 

моделі визначення температури різання при лезовій обробці, в якій враховано 

періодичні зсуви елементарних об'ємів оброблюваного матеріалу в зоні різання 

шляхом періодичного переміщення в часі теплового джерела вздовж 

адіабатичних стержнів, які в розрахунковій схемі умовно розташовані 

перпендикулярно до оброблюваної поверхні та представляють технологічний 

припуск.  

Шостий розділ присвячений обґрунтуванню технологічних умов 

зменшення силової напруженості механічної обробки. Для цього розроблено 

математичну модель визначення параметрів силової напруженості при лезовій 

обробці (енергоємності та сили різання), в якій  тангенціальну складову сили 

різання розглянуто сумою двох складових. Перша складова – це сила, за якою в 

умовній площині зсуву дотичне напруження досягає межі міцності на зсув 

оброблюваного матеріалу. Друга складова – це сила, за якою в умовній площині 

зсуву здійснюється переміщення сформованого елементарного об’єму 

оброблюваного матеріалу. Тому при визначенні умовного кута зсуву 

оброблюваного матеріалу необхідно ураховувати лише першу складову сили, 

яка приблизно дорівнює половині тангенціальної складової сили різання.          В 

результаті у формуванні умовного кута зсуву оброблюваного матеріалу 

переважає радіальна складова сили різання внаслідок інтенсивного тертя в зоні 

різання. Розраховане за цією методикою значення умовного кута зсуву 

оброблюваного матеріалу відповідає експериментально встановленому 

значенню (для розглянутих умов алмазного точіння – 200), тоді як розраховане за 

відомою формулою професора Зворикіна К. О. значення умовного кута зсуву 

оброблюваного матеріалу дорівнює 29,50, тобто перевищує експериментальне 

значення в 1,5 рази. Це дозволило привести у відповідність розрахункові й 
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експериментальні значення умовного кута зсуву оброблюваного матеріалу та на 

цій основі обґрунтувати умови зниження енергоємності обробки та сили різання, 

та й максимальної температури різання, які аналітично пов'язані з умовним 

кутом зсуву оброблюваного матеріалу. Виходячи із цього, уточнено методику 

визначення умовного кута зсуву оброблюваного матеріалу, розроблену 

професором Зворикіним К. О. 

В роботі проведено теоретичний аналіз закономірностей формування 

умовного напруження різання при високошвидкісному фрезуванні й визначено 

умови його зменшення. Вони полягають в збільшенні відношення товщини зрізу 

до радіусу округлення ріжучого леза інструмента й зменшенні інтенсивності 

тертя в зоні різання за рахунок переходу в режим високошвидкісного фрезування, 

а також у застосуванні сучасних твердосплавних і керамічних різальних 

інструментів зі зносостійкими покриттями. Встановлено, що при різанні зі 

змінною (що збільшується в часі) товщиною зрізу, тобто при фрезуванні, умовне 

напруження різання більше, ніж при різанні з постійною товщиною зрізу, тобто 

при точінні. Тому в цих умовах домогтися зменшення енергоємності обробки 

можна за рахунок зменшення радіусу округлення ріжучого леза інструмента.  

Сьомий розділ присвячений обґрунтуванню технологічних закономірностей 

підвищення точності й продуктивності механічної обробки. Для цього 

розроблено математичну модель визначення пружного переміщення, що виникає 

в технологічній системі при механічній обробці,  яка відрізняється від існуючих 

моделей тим, що узагальнено аналітичний опис пружного переміщення при 

шліфуванні та лезовій обробці, що дозволило із єдиних позицій із урахуванням 

енергоємності провести  порівняння величин пружного переміщення для різних 

технологій механічної обробки та вибрати найбільш ефективні варіанти 

високоточної й високопродуктивної фінішної обробки. 

На першому етапі  визначено умови зменшення основного часу обробки на 

операції круглого урізного шліфування із урахуванням обмеження за точністю 

оброблюваної поверхні деталі шляхом збільшення кількості технологічних 

переходів. Встановлено, що існує мінімум основного часу обробки від величини 

пружного переміщення на кожному з технологічних переходів. Найбільший 

ефект обробки  досягається при здійсненні операції в два технологічні переходи. 

При зніманні значних припусків доцільно операцію виконувати в три та більше 

переходів із метою зменшення основного часу обробки.      

Розрахунками встановлено, що при виходжуванні при заданій точності 

оброблюваної поверхні основний час обробки значно менше, ніж при 

дискретному зменшенні в часі швидкості радіальної подачі. Це вказує на 

ефективність застосування схеми виходжування зі значним початковим натягом 

в технологічній системі.  

 Встановлено, що для досягнення високої точності форми оброблюваної 

поверхні та підвищення продуктивності обробки необхідно зняття припуску 

здійснювати за схемами багатопрохідної обробки абразивними та лезовими 

інструментами, особливо, із синтетичних надтвердих матеріалів або 

твердосплавними інструментами зі зносостійкими покриттями, що забезпечують 

зниження інтенсивності тертя в зоні різання й, відповідно, підвищення точності 
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та продуктивності обробки. Обробку отворів з нерівномірним припуском 

доцільно здійснювати в кілька проходів свердлами з різними діаметрами, 

збільшуючи діаметр від проходу до проходу.  

Показано, що при розточуванні отворів набагато простіше забезпечити 

необхідну точність, ніж при обробці осьовими інструментами. Для цього 

необхідно збільшувати швидкість різання і зменшувати подачу та глибину 

різання, а також застосовувати високоефективні різальні інструменти із 

синтетичних надтвердих матеріалів. При розфрезуванні отворів можна досягти 

ще більшого підвищення точності їх обробки. Також встановлено, що найменші 

пружні переміщення можна забезпечити при шліфуванні шляхом суттєвого 

перевищення швидкістю круга швидкості різання при лезовій обробці. Однак 

при цьому енергоємність обробки при шліфуванні значно більше (до 10 разів), 

ніж при лезовій обробці, що обмежує його  технологічні можливості. Тому на 

фінішних операціях ефективно використовувати технології лезової обробки, 

особливо, технології високошвидкісного різання, які забезпечують зниження 

пружних переміщень, енергоємності та підвищення точності й продуктивності 

обробки. 

Восьмий розділ присвячений розробленню та впровадженню у 

виробництво ефективних технологічних процесів механічної обробки деталей 

складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості. Для цього 

проведено експериментальне оцінювання умов зменшення енергоємності, 

температури різання та підвищення продуктивності й якості механічної обробки. 

Встановлено, що в умовах лезової обробки енергоємність та максимальна 

температура різання приймають значно менші значення ніж при шліфуванні. 

Показано, що зменшити теплову і силову напруженості операції шліфування 

дуже складно із-за інтенсивного тертя зв'язки круга із оброблюваним 

матеріалом. Отже можливості підвищення продуктивності за умов забезпечення 

високої якості обробки при шліфуванні дуже обмежені. Як установлено 

експериментально, значно ефективніше застосовувати технології 

високошвидкісного різання (точіння, розточування та фрезування сучасними 

різальними твердосплавними і керамічними інструментами зі зносостійкими 

покриттями), що підтверджує отримані в роботі теоретичні рішення щодо 

зниження теплової та силової напруженості механічної обробки.   На цій основі 

створено методологію розроблення ефективних високопродуктивних 

технологічних процесів лезової обробки складнопрофільної формуючої оснастки 

для харчової промисловості із застосуванням сучасних високообертових 

металорізальних верстатів з ЧПК типу ''обробний центр'' та різальних лезових 

твердосплавних і керамічних інструментів зі зносостійкими покриттями 

закордонного виробництва. Це дозволило до 10 разів збільшити продуктивність 

та знизити трудомісткість обробки, до 200 разів розширити номенклатуру 

виготовлення даної продукції в умовах дрібносерійного та штучного 

виробництва із забезпеченням її високої якості та конкурентоспроможності на 

закордонних ринках. Економічний ефект від впровадження у виробництво ТОВ 

''Імперія металів'' (м. Харків) розроблених технологічних процесів механічної 
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обробки складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості 

склав 3,86 млн гривен. 

 Розроблені технологічні процеси механічної обробки дозволили 

забезпечити виготовлення високоякісної складнопрофільної формуючої 

оснастки для підприємств харчової промисловості Міністерства аграрної 

політики та продовольства України: ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика",  

ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", ТОВ "Бісквітний комплекс 

"Рошен", ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ", ПАТ "Виробниче  об'єднання "КОНТІ", 

ПрАТ "Харківська  бісквітна  фабрика", ТОВ "Виробничо-кондитерська група 

"Лісова казка", ЗАТ "Житомирські ласощі".  

У додатках наведено акти впровадження результатів дослідження у 

виробництво ТОВ ''Імперія металів'' (м. Харків) та у навчальний процес 

Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті  

(м. Кропивницький), список публікацій здобувача та  результати досліджень із 

оцінювання технологічних можливостей різних схем механічної обробки за 

температурним критерієм.  

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані достатньо 

чітко і виразно та відповідають змісту дисертаційної роботи. 

Список використаних джерел досить повний і охоплює сучасні вітчизняні 

та зарубіжні публікації із 264 найменувань. 

Зміст автореферату відображає основний зміст дисертації та достатньо 

повно розкриває внесок здобувача в наукові результати та практичну цінність 

роботи.   

Наведений комплекс досліджень дає можливість стверджувати, що 

дисертація є закінченою науковою працею, завдяки якій можна розроблювати та 

впроваджувати у виробництво високоефективні технологічні процеси механічної 

обробки складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості із 

застосуванням сучасних високообертових металорізальних верстатів з ЧПК типу 

"обробний центр" та прогресивних різальних лезових твердосплавних і 

керамічних інструментів зі зносостійкими покриттями, які забезпечують високу 

якість та зниження трудомісткості механічної обробки.  

 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 
 

1. В дисертації не наведено аналіз технологічного процесу обробки 

конкретних деталей складнопрофільної формуючої оснастки для харчової 

промисловості, з якого можна було отримати інформацію про послідовність та 

трудомісткість операцій механічної обробки деталей. Тобто не зрозуміло 

наскільки трудомісткість шліфування в базовому технологічному процесі) 

відрізняється від трудомісткості операцій лезової обробки (які мають місце 

замість шліфувальних операцій в новому технологічному процесі).  

2. В роботі (а також в додатках) відсутні креслення деталей, вимоги до 

точності обробки та шорсткості поверхонь.  Замість цього автор наводить 

рисунки 1.1 – 1.5 (стор. 17, 18), у тому числі фото різних деталей. Щодо вимог 

до поверхонь деталі, на стор. 19 наведено тільки текстова інформація: «Основні 
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технологічні вимоги до їх обробки: шорсткість обробленої поверхні – в межах 

Ra = 0,8 мкм, точність обробки повинна відповідати 7-8 квалітетам». Але з цього 

речення не  зрозуміло до яких поверхонь відносяться ці вимоги. 

3. В розділі 1.2. «Ефективність застосування сучасних технологій 

механічної обробки для підвищення якості та зниження трудомісткості» автор 

повідомляє про використання  високошвидкісного різання на сучасних 

металорізальних верстатах з ЧПК, про високообертові металорізальні верстати із 

ЧПК типу "обробний центр" і збірні різальні лезові твердосплавні та керамічні 

інструменти зі зносостійкими покриттями закордонного виробництва; наводить 

дані про сучасні верстати для обробки деталей харчової промисловості, 

оптимальні режими різання, прогресивні лезові інструменти (різці, фрези, 

свердла). Це дозволяє значно підвищити якість, точність,  продуктивність та 

зменшити трудомісткість обробки. Але розділ 1.2 (стор. 62) закінчується 

висновком «У зв'язку із цим важливо встановити, перш за все, аналітичні 

залежності для визначення основних параметрів теплової та силової 

напруженостей шліфування й технологій лезової обробки». Цей висновок не 

слідує з цього розділу.  

4. При теоретичному дослідженні температури шліфування і параметрів 

теплового процесу,  а також при обґрунтуванні режимів різання не враховано 

вплив такої геометричної характеристики як «складнопрофільність» деталей 

формуючої оснастки. Крім того, на протязі усієї роботи автор наводить 

словосполучення «обробка складнопрофільної формуючої оснастки» (а не 

деталей оснастки). Але не зрозуміло, що таке «обробка оснастки», бо оснастка – 

це може бути також складальна одиниця (вузол), тобто декілька деталей». Не 

зрозуміло, автор займається обробкою усіх деталей оснастки або деяких, чи 

однієї. 

5. Автор на стор. 36 зазначає, що із залежності (1.4) випливає, що зі 

збільшенням часу дії теплового джерела τн температура різання безперервно 

збільшується. Автор обрав для критики рішення одновимірного диференційного 

рівняння теплопровідності і побачив «недолік», який для нього вочевидь витікає 

з першого погляду на рівняння. Однак для опису температурного поля за 

допомогою рішення одновимірного рівняння теплопровідності, треба 

застосовувати не тільки рівняння (1.4), яке характеризує тільки етап нагрівання, 

але і відповідне рівняння на інтервалі часу охолодження, коли охолодження 

поверхні здійснюється тільки за рахунок теплопровідності оброблюваного 

матеріалу. Тобто для опису температурного поля при шліфуванні необхідно 

застосувати принцип суперпозиції (додавання) двох температурних полів від 

послідовно діючих позитивної та негативної щільності теплового джерела.  

6. Не наведено дані про експериментальні зразки для дослідження 

мікротвердості поверхневого шару, шорсткості поверхонь, а також про методику 

планування експерименту. 

7. В роботі не застосовано комп’ютерне моделювання температурного 

поля при шліфуванні та різання за допомогою сучасних прикладних програм, 

наприклад, COMSOL Multiphysics  тощо. Це дало би змогу порівнювати 

результати розрахунку температури з результатами комп’ютерного моделювання. 



 


