
XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

1 

Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

Інститут надтвердих матеріалів НАН України 
Асоціація технологів-машинобудівників України 

ПАТ «ФЕД» 
ВАТ «Турбоатом» 

Українсько-американське ТОВ Фірма «КОДА»  
Афінський національний технічний університет 

Грузинський технічний університет 
Донбаська державна машинобудівна академія 

Краківська політехніка 
Магдебурзький університет 
Мішкольцький університет 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Національний університет «Запорізька політехніка» 
Одеський національний політехнічний університет 

Познанська політехніка 
Сумський державний університет 
Трстенікська вища технічна школа 

Українська інженерно-педагогічна академія 
Штутгартський університет 

 

 
 

ХХVІІI міжнародний науково-технічний семінар 
XXVIІІ International Technical Science Seminar 

 

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
HIGH TECHNOLOGIES: TENDENCIES OF DEVELOPMENT 

 
 
 

Присвячується 135-річчю заснування  
Національного технічного університету  

"Харківський політехнічний інститут" 
 

 
 

Матеріали 
Matters 

 
 
 
 
 

 
 

  Харків – НТУ  “ХПІ”  

2020 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

2 

ББК 34.5 

    В53 

УДК 621 

 

В53 Високі технології: тенденції розвитку. Матеріали ХХVIIІ 

міжнародного науково-технічного семінару, 3-5 листопада 2020 р., 

м. Харків [Електронний ресурс]. – Х.: Вид-во НТУ «ХПI», 2020. – 190 с. 

[2,50 Мб]. – Українською, англійською мовами з авторських оригіналів.  

За планом Міністерства освіти і науки України на 2020 рік. Лист 

Інституту модернізації змісту освіти від 14.01.2020 р. № 22.1/10-69, додаток, 

розділ «Міжнародні конференції», поз. 462. 

Коротко представлені матеріали 72-х доповідей за програмою двадцять восьмого 

семінару з високих технологій в машинобудуванні, заснованого НТУ «ХПІ» в 1991 

році. Подана українсько- та англомовними анотаціями більшість (за 48-ми доповідей) 

– опубліковані напередодні семінару в збірниках наукових праць НТУ «ХПІ». Ще 7 

доповідей за програмою Семківських молодіжних наукових читань представляють на 

семінарі цю Всеукраїнську конференцію, також з ініціативи та базовою 

організаційною відповідальністю кафедри інтегрованих технологій машинобудування 

им. М.Ф.Семка НТУ «ХПІ». Ці доповіді, як ще 17 не опублікованих до виходу в світ 

цієї збірки, подані в ній українсько- або англомовними тезами за вибором авторів з 

анотацією другою мовою.  

Розглядаються нові аспекти конструювання складних поверхонь та технології їх 

отримання, розширення технологічних можливостей верстатного обладнання, 

надійності і точності інструментальної оснастки, удосконалення комп'ютерно-

інтегрованих вимірювальних систем, автоматизації механоскладальних виробництв, 

технологічного маркетингу і менеджменту якості продукції, виробничої екології у 

машинобудуванні, кадрового забезпечення високих технологій. 

Об'єднаний авторський колектив матеріалів двадцять восьмого семінару 

загальною чисельністю 139 учасників, серед яких 44 доктори і 45 кандидатів наук, 

представляє дослідження, виконані в Вірменії, Греції, Китаї, Польщі, Румунії, США, 

Угорщині, Україні.  

Для фахівців машинобудування, науково-технічних працівників і студентів. 

Робочий програмний комітет: Шелковий О.М., д.т.н. (голова), Федорович В.О., 

д.т.н. (заст. голови), Гуцаленко Ю.Г. (вчений секретар), Єпіфанов В.В., к.т.н., 

Залога В.О., д.т.н., Клименко С.А., д.т.н., Клочко О.О., д.т.н., Новіков Ф.В., д.т.н., 

Пермяков О.А., д.т.н. 

 
ББК 34.5 
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До 28-ї семінарської зустрічі інтерпартнерівців з високих технологій машинобудування 

 

 

ПРИВІТАННЯ ГОЛОВИ РОБОЧОГО ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ  

 

Дорогі друзі та колеги! 

У програму 28-го Міжнародного науково-технічного семінару з високих 

технологій в машинобудуванні "Интерпартнер" увійшло 72 доповіді 139-ти авторів з 

вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і підприємств 

промисловості України, Вірменії, Греції, Китаю, Польщі, Румунії, США, Угорщини. 

Національні вищі технічні школи, наукові та виробничі колективи України крім 

Харкова представлені учасниками з Києва, Краматорська, Одеси, Маріуполя, 

Павлограда, Покровська.  

Серед учасників нашої програми 44 доктора і 45 кандидатів наук. 

Вся історія семінарів "Интерпартнер" з 1991 року – це 3896 доповіді, в тому числі 

1206 зарубіжних, представлених вченими 42-х країн світу з усіх частин світу, 

виключаючи Антарктиду. У 69-ми книгах спеціалізованих видань семінару за ці роки 

опубліковано матеріали 3069-ти наукових доповідей загальним обсягом понад 1100 

друкованих аркушів. 

Цьогорічний семінар присвячений 135-річчю НТУ "Харківський політехнічний 

інститут". Поздравляю всіх приєднавшихся к спілкуванню навколо питань з високих 

технологій в машинобудуванні з цією знаменною подією в історії університету-

засновнику семінару і всієї вищої технічної школи України. Впевнений, що в наших 

університетах ця та інші корисні спільні справи і починання і далі будуть знаходити 

благодатний грунт і плідно розвиватися. 

Досвід семінарів "Интерпартнер", як і вся історія колибелі національної вищої 

технічної освіти на докарпатських теренах України, якою є наш університет, 

замечательний відповідальним професійним і доброзичливим людським 

спілкуванням. Його зміст одухотворяє високі гідності культурних традицій народів, 

носіями і провідниками яких ми є.  

Вперше в історії семінарів "Інтерпартнер", він в цьому році – році випробувань 

людства коронавірусним ураганом і пов’язаних з цим карантинних обмежень 

переміщень і спілкування, повсеместно не обмінувших і організацію зібрань наукових 

форумів – взяв «під крило» свого щорічного супутника – Семківські молодіжні 

наукові читання. Програма і організація семінару включає підведення підсумків 

сорокових Семківських читань з включенням у збірку наукових праць семінару 

супроводжених поданням до опублікування матеріалів читань.  

На 2020 рік прийшлось ювілейне, сорокове зібрання учасників цього діяльного 

присвячення пам’яти Михайла Федоровича Семка, вимушено переведене в 

дистанційно-заочний формат проведення, з обраним терміном від дня його 

народження (1 жовтня) до 1 листопада – дня народження його учня, наступника і 

продовжувача лідерських традицій наукової школи Анатолія Івановича Грабченка. 

Особливісті поточного моменту, який у зв’язку з пандемією переживає вся 

планета, вимушують нас бути готовими до небажаних змін у форматі зустрічей за 

оголошеною програмним комітетом семінару повесткою у будь-який час. Будьмо з 

гідністю сприймати будь-яки виклики сучасності і ще наполегливіше прагнути до 
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нових глибин і вершин у пізнанні, розвитку, осягненні та освоєнні високих 

технологій. 

В цьому році ініціатор, організатор і натхненник семінару "Інтерпартнер" 

професор Грабченко А. І. святкує свій 85-річний ювілей. Щиро дякуємо всім, хто вже 

відгукнувся та ще відгукнеться на запрошення організаційного комітету семінару 

щодо привітань ювіляру. 

Нехай наші щири почуття вдячності ювіляру йдуть поряд з бажанням 

подальшого наповнення здоров’ям і творчим довголіттям на ще многая лета і його 

особистого життя, і його дітищу, яким є наш семінар. 

Бажаю всім учасникам насиченою і плідною роботи. 

Бажаю всім міцного здоров'я і прекрасних спогадів про цю нашу зустріч на довгі 

роки. І бажання, і звершення нових і нових зустрічей для спільного осмислення і 

вдосконалення розвитку високих технологій і вищої освіти на благо і процвітання 

представлених на нашому семінарі народів і країн-учасниць. 

Запрошую всіх до продовження спільної роботи в навчально-науково-

виробничому середовищі кафедри інтегрованих технологій машинобудування імені 

Михайла Федоровича Семка в Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут». 

 

Олександр Шелковий 
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ВСТУПНЕ СЛОВО 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ 

 

135 років Харківському політехнічному інституту і 85 років Анатолію Івановичу 

Грабченко, другу половину шляху альма-матер нерозривно пов'язаного з ним. 

Вирощені ними, дбайливими селекціонерами, узи науково-технічного 

інтерпартнерства на ниві високих технологій машинобудування – яскравий, 

плодоносний результат єднання університетської та особистісної парадигм розвитку. 

Значні ювілеї, інституційні та особисті, спонукають задуматися про місце 

ювіляра в історії. Наш політехнічний, або техноложку на сленгу його першопрохідців, 

та Анатолія Івановича об'єднує і місце місця ювілярів в історії – місто Харків. Місто 

науки і студентства, інтелектуальний і промисловий центр України. Як на мене, так 

зовсім не випадково об'єднує. Об'єднанням не властива випадковість. 

Ось кинув давеча клич градоначальник, що для спілкування з зовнішнім світом 

успішному Харкову потрібна ідея, яка об'єднає всіх харків'ян, потрібен бренд. 

Об'єднуючий, як у Лондона: (Totally LOND ON). Такий, що причащає, як у 

Амстердама (I amsterdam). З відкритістю Копенгагена (cOPENhagen) та приязною 

Берліна (be.Berlin). А чому б не smart.Kharkіv – просто, гордо, з гідністю! Розумне 

місто розумних людей. Місто витончених мистецтв, вправних майстрів і справжніх 

виробництв. Місто з Національним технічним університетом – кладіззю майстрів та 

майстер-класів – наукових шкіл. І чим не мистецтво високі технології! 

Перебираючи в ювілейних роздумах комп'ютерний архів фотографій, зроблених 

мною і іншими, відомими і 

невідомими мені хронікерами 

історії мого покоління, зупинився 

на одній, в середовищі свята 

посвячення в студенти у вересні 

2009-го, що значно виросла в 

історичній цінності у вересні 

2017-го.  

Два завідувачі кафедрою 

інтегрованих технологій 

машинобудування імені Михайла 

Федоровича Семка – Анатолій 

Іванович Грабченко і Олександр 

Миколайович Шелковий. 

Однак вдивіться в просвітлені юнацькі обличчя другого плану фотографії. В них і 

торжество наступаючої причетності до університету, і допитливе очікування 

майбутнього. Хто знає, може серед цих першокурсників і майбутній завідувач 

кафедрою? А чи міг Анатолій Іванович припустити тоді, в 2009-му, що привітно 

усміхається в об'єктив рука об руку зі своїм наступником у 2017-му? 

Все не випадково, младих иль зрілих років шановний читачу. І все можливо. 

Багатьох надбань вам і многая літа подвижництва в високих технологіях! 

Всякому нрав і права, і кожному за його вчинками. Unicuique secundum opera eius. 

Viva Academia, viva professore! 

 

Юрій Гуцаленко 
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Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

Інститут надтвердих матеріалів НАН України 
Асоціація технологів-машинобудівників України 

ПАТ «ФЕД» 
ВАТ «Турбоатом» 

Українсько-американське ТОВ Фірма «КОДА»  
Афінський національний технічний університет 

Грузинський технічний університет 
Донбаська державна машинобудівна академія 

Краківська політехніка 
Магдебурзький університет 
Мішкольцький університет 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Національний університет «Запорізька політехніка» 
Одеський національний політехнічний університет 

Познанська політехніка 
Сумський державний університет 
Трстенікська вища технічна школа 

Українська інженерно-педагогічна академія 
Штутгартський університет 

 
 

ХХVІІI міжнародний науково-технічний семінар 
XXVIІІ International Technical Science Seminar 

 

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
HIGH TECHNOLOGIES: TENDENCIES OF DEVELOPMENT 

 
 
 

Присвячується 135-річчю заснування  
Національного технічного університету  

"Харківський політехнічний інститут" 
 

 

Програма та запрошення 
3 – 5 листопада 2020 р. 

 

Program and Invitation 
3 – 5 November 2020 

 
 
 
 
 

Харків – НТУ “ХПІ” –2020 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

20 

СПІВГОЛОВИ СЕМІНАРУ 

Сокол 
Євген Іванович 

чл.-кор. НАН України, ректор НТУ «ХПІ»,  
Заслужений діяч  

науки і техніки України,  
докт. техн. наук, професор 

Клименко 
Сергій Анатолійович 

Генеральний директор АТМУ, 
заступник директора ІНМ НАН України  

з наукової роботи, 
докт. техн. наук, професор 

ПОСТІЙНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

міжнародного науково-технічного семинару «Високі технології в машинобудуванні»: 

Сокол Є.І., д.т.н.  голова  

Шелковий О.М., д.т.н. заступник голови  

Гуцаленко Ю.Г.  вчений секретар 

Хемфриз Х., проф. Великобританія 

Мамаліс А.Г., д.т.н.  Греція 

Турманидзе Р.С., д.т.н. Грузія 

Джха Ш.К., д.т.н. Індія 

Весткемпер Э., д.т.н., Дюбнер Л.Г., д.т.н., Карпушевський Б., д.т.н.,  

Ліерат Ф., д.т.н., Молитор М., д.т.н. Німеччина 

Гавлик Й., д.т.н., Руцки М., д.т.н. Польща 

Старков В.К., д.т.н., Суслов В.К., д.т.н. Росія 

Янку К.Г., проф. Румунія 

Дашич П., проф., Танович Л., проф. Сербія 

Ковач Ф., акад., Кундрак Я., д.т.н., Хорват М., д.т.н. Угорщина 

Тума П., проф. Чехія 

Беліков С.Б., д.т.н., Бобир М.І., д.т.н.,  

Грабченко А.І., д.т.н. (почесний голова),  

Долматов А.І., д.т.н., Залога В.О., д.т.н., Зенкін А.С., д.т.н., Іщенко Г.І.,  

Клименко Г.П., д.т.н., Клименко С.А., д.т.н., Клочко О.О., д.т.н.,  

Ковальов В.Д., д.т.н., Коваленко В.С., д.т.н., Мазур М.П., д.т.н.,  

Мацевітий Ю.М., акад. НАНУ, Мельничук П.П., д.т.н.,  

Мироненко Є.В., д.т.н., Пасічник В.А., д.т.н., Пермяков О.А., д.т.н.,  

Петраков Ю.В., д.т.н., Посвятенко Е.К., д.т.н., Равська Н.С., д.т.н.,  

Тонконогий В.М., д.т.н., Фадєєв В.А., д.т.н., Федорович В.О., д.т.н.              Україна 

РОБОЧИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМИТЕТ 

Шелковий О.М., д.т.н. (голова), Федорович В.О., д.т.н. (заст. голови), 

Гуцаленко Ю.Г. (вчений секретар), Єпіфанов В.В., к.т.н., Залога В.О., д.т.н., 

Клименко С.А., д.т.н., Клочко О.О., д.т.н., Новіков Ф.В., д.т.н., Пермяков О.А., д.т.н. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Федорович В.О., д.т.н. (голова), Островерх Є.В., к.т.н. (заст. голови), 

Козакова Н.В., к.т.н. (секретар), Антонюк В.С., д.т.н., Доброскок В.Л., д.т.н., Іщенко Г.І., 

Пижов І.М., д.т.н., Степанов М.С., д.т.н., Фадєєв В.А., д.т.н. 
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ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! 

Постійний програмний комітет запрошує Вас взяти участь в роботі 

XXVIІІ міжнародного науково-технічного семінару 

"ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ" 

ІНТЕРПАРТНЕР–2020 

МЕТА СЕМІНАРУ: Визначення шляхів і нових можливостей реалізації результатів 

фундаментальних і прикладних досліджень у створенні високих технологій для 

досягнення рівня конкурентоспроможних виробів  

Семінар проводиться 3-5 листопада 2020 року в навчально-науково-виробничому 

комплексі інтегрованих технологій машинобудування НТУ «ХПІ» 

(http://www.kpi.kharkiv.edu/cutting/forums.htm) 

 РЕЄСТРАЦІЯ з 10 години до 16 години 3 листопада на кафедрі інтегрованих 

технологій машинобудування ім. М. Ф. Семка НТУ «ХПІ»  

 ОРГКОМІТЕТ просить учасників семінару питання бронювання проживання в період 

його роботи і придбання квитків проїзду вирішити завчасно 

 ПРОЇЗД  

в НТУ «ХПІ» м. Харків, ул. Кирпичова, 2:  

до станцій метро «Пушкінська» або «Архітектора Бекетова» (300 м від північного 

входу або 350 м від південного входу на територію НТУ ХПІ»)  

 РЕГЛАМЕНТ  

Доповідь на пленарному засіданні   до 30 хв. 

Доповідь на засіданні      до 15 хв. 

Повідомлення     до 10 хв. 

Дискусія      до   5 хв.  

Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька 

 КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

Шелковий Олександр Миколайович,        тел. +38 (057) 706-41-43 

професор, д.т.н., голова програмного комітету           факс +38 (057) 706-41-43 

Федорович Володимир Олексійович, 

професор, д.т.н., голова оргкомітету        тел. +38 (057) 707-61-85 

Гуцаленко Юрій Григорійович, 

вчений секретар            тел. +38 (057) 707-61-85 

E-mail                 alnikshelk@gmail.com  

http://www.kpi.kharkiv.edu/cutting/forums.htm
mailto:alnikshelk@gmail.com
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ПОРЯДОК РОБОТИ ХХVIIІ СЕМІНАРУ "ІНТЕРПАРТНЕР" 
SCHEDULE OF THE XXVIIІ SEMINAR "INTERPARTNER" 

          Дата 
         Date 

  Час 

  Time 

03.11.2020 
вівторок 
Tuesday 

04.11.2020 
середа 

Wednesday 

05.11.2020 
четвер 

Thursday 

10.00- 
11.30 

Реєстрація 
Registration 

Розміщення 
Receipt of Dwelling 

Прогулянки Харковом 
Walks in Kharkiv 

 

Відкриття семінару 
Seminar Opening 

I  
засідання (пленарне) 

Plenary Session 

VII  
засідання  
Session 

11.30- 
11.45 

Кава 
Coffee 

Кава 
Coffee 

11.45- 
12.45 

II  
засідання 
Session 

VIII  
засідання  
Sessions 

12.45- 
13.00 

Кава 
Coffee 

Кава 
Coffee 

13.00- 
14.00 

III  
засідання 
Session 

IX  
засідання  
Session 

14.00- 
15.00 

Обід  
Dinner 

Aлеї НТУ "ХПІ" 
NTU "KhPI"Alleys 

Обед  
Dinner 

Aлеї НТУ "ХПІ" 
NTU "KhPI"Alleys 

15.00- 
16.00 

IV  
засідання  
Session 

X 
засідання 
  Session 

16.00- 
16.15 

Засідання  
оргкомітету 

Organization Committee 
Session 

Кава 
Coffee 

Кава 
Coffee 

16.15- 
17.15 

V  
засідання  
Session 

XI 
засідання 
  Session 

Загальна дискусія. 
Підбиття підсумків 
General discussion. 

Summation 

17.15- 
17.30 

Кава 
Coffee 

Від'їзд 
Departure 

17.30- 
18.30 

VI  
засідання  
Session 

18.30- 
21.00 

Діалоги 
Dialogues 

Прогулянки Харковом 
Walks in Kharkiv 

Ужин  
Supper  

Прогулянки Харковом 
Walks in Kharkiv 
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ПЕРЕЛІК ЗАСІДАНЬ 

LIST OF THE SESSIONS 

Перше засідання. 
Відкриття семінару. Високі технології у машінобудуванні: тенденції розвитку 
First session.  
Opening seminar. High engineering technologies: tendencies of development 

Друге засідання.  
Досягнення і перспективи високих технологій машинобудування  
Second session.  
Achievements and prospects of manufacturing engineering high technologies 

Третє засідання.  
Сучасні інтегровані технології машинобудування  
Third session.  
Modern integrated engineering technologies 

Четверте засідання.  
Інструментальне забезпечення сучасних технологій  
Fourth session.  
Tool maintenance of modern technologies 

П’яте засідання.  
Фізика і механіка процесів обробки 
Fifth  session.  
Physics and mechanics of working processes 

Шосте засідання.  
Технологічне і метрологічне забезпечення якості  
Sixth session.  
Technological and metrological maintenance of quality  

Сьоме засідання.  
Семківські молодіжні наукові читання  
Seventh session.  
Semko’s youth scientific readings 

Восьме засідання.  
Доповіді по дисертаційним роботам 
Eighth session.  
Reports under dissertations 

Дев’яте засідання.   
Сучасні методи моделювання в машинобудуванні  
Ninth session.  
Modern methods of modeling in mechanical engineering 

Десяте засідання.  
Актуальні питання стану та розвитку вищої технічної школи і промисловості  
Тenth session.  
Actual problems of state and development of higher technical schools and industry  

Oдинадцяте засідання.  
Загальна дискусія. Підведення підсумків 
Eleventh session.  
General discussion. Summation  
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ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ 

4 листопада, середа  

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ  

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ (ПЛЕНАРНЕ) 

 
10.00 – 11.30 

 
Вступне слово співголови семінару, голови постійного програмного комітету 

ректора Національного технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут" проф. Сокола Є.І. 

 
Привітання слово співголови семінару генерального директора Асоціації 

технологів-машинобудівників України, заступника директора Інституту 
надтвердих матеріалів НАН України проф. Клименка С.А.  

 
Привітання голови Ради Донецького наукового центру НАН і МОН України, 

ректора Донбаської державної машинобудівної академії 
проф. Ковальова В.Д. 

 
Привітання ректора Запорізького національного технічного університету 

проф. Белікова С.Б. 
 
Привітання наукового керівника греко-російського Центру проектів 

нанотехнологій і передової техніки в Афінах, почесного професора 
Національного технічного університету Афін Мамаліса А.Г. 

 

 
ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАШИНОБУДУВАННІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

Керівники:          Мамаліс А.Г. (Греція, Афіни) 
Беліков С.Б.    (Запоріжжя, Україна) 

 
Механічна обробка інструментами з надтвердих матеріалів: стан і перспективи 

Клименко С. А. (Україна, Київ) 
 

Сучасні тенденції та розробка нових керамических інструментальних 
матеріалів 

Геворкян Е. С. (Україна, Харків), Мамаліс А. Г. (Греція, Афіни), 
Руцки М. (Польща, Радом) 

 
Механозбиральне виробництво: шляхи підвищення ефективності 

Шелковий О. М. (Україна, Харків) 
 

Відповіді на запитання 

Перерва на каву 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

25 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ  

 
11.45 – 12.45 

 
ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 

Керівники:          Клименко Г.П. (Україна, Краматорськ) 
Гасанов М.І.     (Україна, Харків) 

 
Технологічна система механічної обробки блочно–модульним інструментом 

Мироненко Є. В., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., 
Шаповалов М. В. (Україна, Краматорськ) 
 

Вплив технологічного воздействія на забезпечення експлуатаційних 
властивостей відновлених крупномодульних зубчастих коліс на основі 
застосування комплексних параметрів їх стану 

Гасанов М. І. (Україна, Харків),  
Волошин О. І. (Україна, Краматорськ),  
Клочко О. О., Бабенко М. В. (Україна, Харків) 
 

Ефективність видалення матеріалу при механічній обробці різанням 
Мольнар В., Дезпот І., Кундрак Я. (Угорщина, Мішкольц),  
Маркопулос А. П. (Греція, Афіни) 
 

Зміцнення поверхневого шару наплавлених деталей при точінні різцями з 
ПНТМ «киборит» 

Коломієць В., Рідний Р., Нікіфоров А. (Україна, Харків),  
Клименко С. (Україна, Київ) 
 

Інноваційні технологічні напрямки для забезпечення стабілізації процесу 
обробки зубчатих рейок 

Пермяков А. А. (Україна, Харків),  
Юрчишин О. Я. (Україна, Київ),  
Перминов Є. В., Шепелев Д. К. (Україна, Харків) 
 

Технологічні умови підвищення ступеня зміцнення циліндричних зубчатих коліс 
Охріменко О. А. (Україна, Київ),  
Грущина О. О. (США, Нью-Йорк),  
Півень Л. В., Скидан Н. П. (Україна, Харків) 
 

Аналіз схеми обробки складнопрофільних оболонок обертання 
Олійник C. (Україна,Краматорськ),  
Калафатова Л. (Україна, Покровськ) 
 

Дослідження електромагнітних параметрів індукційної тигельної печі з 
кусковим завантаженням шихти для виплавки сталі 35Л 

Костик К. О., Акімов О. В., Островерхова К. В. (Україна, Харків) 
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Пристрій для здійснення електроерозійного шліфування зі змінною полярністю 
електродів  

Стрельчук Р. М. (Україна, Харків) 
 

Відповіді на запитання 

Перерва на каву 
 

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ 
 

13.00 – 14.00 
 

СУЧАСНІ ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

Керівники:          Кундрак Я..         (Угорщина, Мішкольц)  

Федорович В.О. (Україна, Харків) 
 
Електроконсолідація під тиском нанодисперсних порошків тугоплавких 
матеріалів 

Геворкян Е. С. (Україна, Харків),  
Мамаліс А. Г. (Греція Афіни),  
Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

 
Вплив теплопровідності покриття на зміну градієнта температури в інструменті 
з ПКНБ 

Манохін А., Клименко С. (Україна, Київ) 
 
Перспективи отримання наноструктур у об'ємі деталі при дії потоків плазми 

Костюк Г., Мелкозьорова О., Костюк О.,  
Широкий Ю. (Україна, Харків) 

 
Оцінка теплообміну при спільній діїструменів повітря і потоку ЗОР при 
шліфуванні 

Степанов М. С., Іванова Л. П., Літовченко П. І.,  
Іванова М. С. (Україна, Харків) 

 
Можливості і особливості алмазно--іскрового шліфування 
високофункціональних матеріалів: огляд комплексного дослідження 

Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 
 
Порівняльний аналіз застосування мінімальної смазки і звичайного мастильно-
охолоджуючого супроводу алмазно--іскрового шліфування 

Руднєв О. В., Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 
 
Підвищення ефективності механічної обробки складнопрофільної формуючої 
оснастки для харчової промисловості 

Полянський В. І. (Україна, Харків) 
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Поверхневі ефекти плазмоелектролітичного утворення електроізоляційних 
покривів на алюмінієвих сплавах 

Севидова О. К., Гуцаленко Ю. Г., Руднєв О. В.,  
Пупань Л. І. (Україна, Харків)  

 
Покращення електроізоляційних покриттів мікродугового оксидування 
алюмінієвих сплавів вінілхлоридним просочуванням  

Севидова О. К., Гуцаленко Ю. Г., Алексєєв К. М.,  
Степанова І. І. (Україна, Харків) 

 
Корозійноелектрохімічна активність алюмінієвого сплаву Д16Т з ПЕО поверхні 
у технологічних середовищах шліфування 

Севидова О. К., Степанова І. І., Пупань Л. І.,  
Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

 
Відповіді на запитання 

 
Перерва  

 

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ 

 

15.00 – 16.00 
 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Керівники:          Мироненко Є.В. (Україна, Краматорськ) 

Руцки М.              (Польща, Радом) 
 
Теоретичне обгрунтування ефективного застосування мікропорошків в 
алмазних кругах на металевих зв’язках 

Грабченко А., Федорович В., Пижов І., Островерх Є.,  
Козакова Н. (Україна, Харків) 

 
Вивчення можливостей оптимізації технології виготовлення алмазних 
інструментів на металевій зв'язці 

Саградян А., Агбалян С., Мартиросян А., Ордян Н.,  
Погосян Х. (Вірменія, Єреван) 

 
Цільові функції представництва сімейства критерій оптимізації блочно-
модульного інструменту на важких верстатах 

Клименко Г. П., Мироненко Є. В. (Україна, Краматорськ), 
Фадєєв В. А., Заковоротний А. Ю., Іщенко Г. І. (Україна, Харків) 

 
Відносний знос переривчастих шліфувальних кругів з надтвердих матеріалів 

Якимов А., Бовнегра Л., Уминський С.,  
Тонконогий В., Смірнова Ю. (Україна, Одеса) 
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Знос шліфувальних кругів з переривчастою робочою поверхнею 
Якимов А., Бовнегра Л., Уминський С., Тонконогий В., 
Шихірєва Ю. (Україна, Одеса) 

 
Елементи підхіду до підвищення достовірності розпізнавання відмов різальних 
інструментів 

Деревянченко О., Фомін О. (Україна, Одеса) 
 
Статистичні оцінки параметрів розподілу розміру абразивних зерен 

Олійник О. В., Олексенко В. В. (Україна, Харків) 
 
Електроізоляційні технології і характеристики мікродугового оксидування 
алюмінієвих сплавів корпусів алмазних шліфувальних кругів: огляд 
комплексного дослідження 

Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

Відповіді на запитання 

Перерва на каву  

 
 

П’ЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

 

16.15 – 17.15 
 

ФІЗИКА І МЕХАНІКА ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ 
 

Керівники:          Охріменко О.А.   (Україна, Київ),  
    Коломієць В.В.   (Україна, Харків) 

 
До особливостей встановлення коефіцієнта шліфування при обробці ПНТМ 

Пижов І., Федорович В., Волошкіна І. (Україна, Харків) 
 
Якість поверхні отворів після хонінгування як функція сили притиску 

Станкович І., Надьпал Г. (Угорщина, Мішкольц) 
 
Закономірності управління тепловими процесами при механічній обробці 

Новіков Ф. В., Полянський В. І. (Україна, Харків) 
 
Визначення шляхів підвищення продуктивності та якості обробки при 
шліфуванні за температурним критерієм 

Новіков Ф. В. (Україна, Харків) 
 
Закономірності управління пружними переміщеннями в технологічній системі 
при шліфуванні 

Новіков Ф. В. (Україна, Харків) 
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Вибір зусилля різання при отриманні заданих параметрів шліфування 
Фесенко А. В., Ушаков О. М., Євсюкова Ф. М.,  
Сліпченко С. Є. (Україна, Харків) 

 
Розробка і дослідження зусилля затиску і крутного моменту безкамерного 
затискного патрона 

Новік М. А., Юрчишин О. Я. (Україна, Київ) 
 
Дослідження впливу технологічних режимів фрезерування на рівень вібрації 
шпиндельного вузла обробного центру 

Cкоркін А. О., Кондратюк О. Л., Старченко О. П., Камчатная-
Cтепанова Е В. (Україна, Харків) 

 
Підвищення енергоефективності різання при алмазному шліфуванні 

Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

Відповіді на запитання 

Перерва на каву  

 
 
 

ШОСТЕ ЗАСІДАННЯ 

 

17.30 – 18.30 
 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ І МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
 

Керівники:          Геворкян Е.С.  (Україна, Харків) 

   Якимов А.О.      (Україна, Одеса) 
 
Шорсткість поверхні деталі з алюмінію після торцевого фрезерування 
алмазним інструментом 

Кундрак Я., Маккаі Т., Надь А., Емрі Г. (Угорщина, Мішкольц) 
 
Експериментальне дослідження шорсткості поверхні після торцевого 
фрезерування з різними швидкостями подачі фрези з круглими вставками  

Кундрак Я., Надь A. (Угорщина, Мішкольц),  
Маркопулос А. П., Каркалос Н. Е.,  
Скондрас-Гіусіос Д. (Греція, Афіни) 

 
Порівняльний аналіз важкооброблюваних отворів на базі шорсткості і точності 

Кундрак Я., Станковіч І., Лукач Ф. (Угорщина, Мішкольц) 
 
Зміни значень параметрів шорсткості поверхні сталевих заготовок після 
торцевого фрезерування  

Надь A., Кундрак Я. (Угорщина, Мішкольц) 
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Нова стратегія відновлення зубчастих вінців 

Гасанов М. І., Пермяков О. А., Клочко О.О.,  
Шелковой О. М. (Україна, Харків) 

 
Вплив параметрів хвилястості на експлуатаційні властивості циліндричних 
зубчатих коліс 

Клочко А. А., Бабенко М. В., Юр'єва М. В. (Україна, Харків),  
Сюй Цюаньяо, Фу Хун (Китай, Харбін) 

 
Технологічне забезпечення високоякісної обробки при внутрішньому 
шліфуванні 

Сергєєв О. С., Анділахай В. О. (Україна, Маріуполь) 
 
Обгрунтування ефективності застосування абразивної обробки для зменшення 
шорсткості поверхні 

Сергєєв О. С. (Україна, Маріуполь) 
 
Дослідження правильності форми деталей з низьколегованих алюмінієвих 
сплавів після обробки алмазним вигладжуванням 

Ференчик В., Варга Д. (Угорщина, Мішкольц) 
 
Розрахунок і дослідження статичних і динамічних характеристик 
електродвигуна приводу обертання заготовки круглошліфувального верстата 

Сизий Ю. А., Сталінський Д. В., Чайка Е. Г., Ушаков О. М., 
Щербініна Т. Є. (Україна, Харків) 

 
Аналіз вентиляції при зварюванні з використанням електродів з основним 
типом покриття 

Березуцький В. В., Хондак І. І., Березуцька Н. Л.,  
Халіль В. В. (Україна, Харків) 

 
Відповіді на запитання 
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ДРУГИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ 

5 листопада, четвер  

СЬОМЕ ЗАСІДАННЯ  

 
10.00 – 11.30 

 
СЕМКІВСЬКІ МОЛОДІЖНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ 

 

Керівники:          Грабченко А.І.  (Україна, Харків) 
   Шелковий О.М.  (Україна, Харків)  

 
Зміна мікрорельєфу та радіусу заокруглення різальної кромки інструментів із 
ПКНБ при обробці методом ВіМАО  

Чумак А. О., Клименко С. А. (Україна, Київ) 

 
Імітаційне моделювання та оптимізація організаційно-технічної структури 
багатономенклатурних переналагоджуваних механоскладальних виробництв 

Летюк В. І., Шелковий О. М., Гуцаленко Ю. Г. (Україна Харків) 

 
Імітаційне моделювання механоскладального виробництва в системі GPM3D 

Феденюк Д. В. (Україна, Павлоград),  
Шелковий О. М. (Україна, Харків) 

 
До розрахунку технологічного розміру для обробки внутрішнього шпонкового 
пазу 

Деріглазова А. Г., Пижов І. М. (Україна, Харків) 

 
Мастильно-охолоджуючий технологічний засіб для електроерозійного 
алмазного шліфування  

Стрельчук Р. М. (Україна, Харків) 

 
Умови зниження температури різання при внутрішньому шліфуванні 

Сергєєв О. С. (Україна, Маріуполь) 

 
Аналіз теплового стану технологічних рідин металорізальних верстатів 

Іванова Л. П. (Україна, Харків) 

Відповіді на запитання 

Перерва на каву  
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ВОСЬМЕ ЗАСІДАННЯ 
 

11.45 – 12.45 
 

ДОПОВІДІ ПО ДИСЕРТАЦІЙНИМ РОБОТАМ 
 

Керівники:          Пермяков О.А. (Україна, Харків) 
   Пижов І.М.         (Україна, Харків) 

Підвищення ефективності процесу алмазного вигладжування шляхом 
управлінням контактними напруженнями 

Рязанова-Хитровська Н. В. (Україна, Харків) 
 

Відповіді на запитання 

Перерва на каву  

 
 

ДЕВ’ЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

 

13.00 – 14.00 
 

СУЧАСНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ 
 

Керівники:          Клочко О.О. (Україна, Харків)  

   Янку К.          (Румунія, Тиргу-Жіу) 

 
Механо-фізико-хімічне моделювання процесу руйнування поверхні деталі у 
вільному абразивному середовищі 

Міцик А., Федорович В., Грабченко А. (Україна, Харків)  
 
Можливості модуля SolidWorks SimulationXpress для полегшених рішень 
корпусів складно навантажених конструкцій  

Янку К. Г. (Румунія, Тиргу Жіу),  
Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

 
Планування експерименту для досліджень стосовно фрезерного обладнання 

Мгхероні А. В., Міко Б., Дрегел’ї-Кіш А. (Угорщина, Будапешт) 
 
Програмно-математичний комплекс для багатокритеріальної оптимізації 
параметрів токарної обробки на важких верстатах 

Мироненко Є., Міранцов С., Гузенко В.,  
Гузенко Д. (Україна, Краматорськ) 

 
Моделювання надійності збірних інструментів для важких токарних верстатів 

Клименко Г., Васильченко Я. (Україна, Краматорськ) 
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Математична модель обертання деталей в задачах імітаційного моделювання 
складальних операцій машинобудування 

Шелковий О. М., Феденюк Д. В., Набока О. В. (Україна, Харків) 
 
Теплообмін в системі застосування ЗОР шліфувальних верстатів 

Степанов М., Літовченко П., Іванова М.,  
Іванова Л. (Україна, Харків) 

 
Моделювання мікрогеометрії інструменту в процесі його зношування при 
різанні композиційних матеріалів 

Хавін Г., Чживень Х. (Україна, Харків) 
 
Моделювання профілювання коліс і аналіз неевольвентних зубчатих передач 

Мироненко О. Л., Третяк Т. Є., Зубкова Н. В.,  
Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 
 

Відповіді на запитання 

Перерва на каву  

 

 

ДЕСЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

 

15.00 – 16.00 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ 
ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ І ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Керівники:         Єпіфанов В.В.   (Україна, Харків) 
   Фадєєв В.А.       (Україна, Харків) 

 
Управління за результатами як ефективна концепція розвитку менеджменту 
машинобудування в Україні 

Березовський Д. О., Клочко Ю. О. (Україна, Краматорськ), 
Грущин С. С. (США, Нью-Йорк),  
Колісник М. Е. (Україна, Харків) 

 
Забезпечення граничної енергоефективності робочих місць на основі 
системного енергоаудиту 

Біловол Г. В., Комар С. В., Василенко О. В., Панчук О. В., 
Рукавішников П. В. (Україна, Харків) 

 
Виявлення структури аналітичної залежності коефіцієнта інформаційної 
напруженості від параметрів технологічного середовища 

Рузметов А. Р., Ушаков О. М. (Україна, Харків) 
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Використання методу імітаційного моделювання для визначення робочих 
характеристик логістичних систем 

Тамаш П. (Угорщина, Мішкольц) 
 
Новітні підходи до втілення ризик-орієнтованого підходу та удосконалення 
інструкції з охорони праці 

Березуцький В. В., Ільїнська О. І. (Україна, Харків) 
 

Відповіді на запитання 

Перерва на каву  

 
 

 
OДИНАДЦЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

 

16.15 – 17.15 
 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ. 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 

Керівники:          Шелковий О.М. (Україна, Харків) 
   Грабченко А.І.   (Україна, Харків) 

Підведення підсумків роботи і закриття XXVIIІ міжнародного семінару 
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МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ІНСТРУМЕНТАМИ З НАДТВЕРДИХ 

МАТЕРІАЛІВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

Клименко С. А. (Україна, Київ) 

 

MECHANICAL MACHINING USING TOOLS FROM SUPERHARD 

MATERIALS: STATE AND PROSPECTS 

Klymenko S. A. (Ukraine, Kyiv) 

 

Подальшій розвиток процесів механічної обробки ґрунтується на 

результатах наукових досліджень з вивчення закономірностей перебігу 

механічних та фізико-хімічних явищ на контактних ділянках  інструменту з 

урахуванням дії середовища, що оточує зону обробки,  закономірностей 

формування поверхневого шару виробів. 

Ключову роль у процесах механічної обробки відіграє інструмент, що 

використовується. Найчастіше фінішну обробку виробів із сучасних 

конструкційних матеріалів проводять інструментами з надтвердих матеріалів 

– алмазу (СА) і кубічного нітриду  бору  (КНБ). 

Сучасні тенденції вдосконалення процесів механічної обробки 

базуються на намаганні досягти максимального результату за мінімальних 

витрат. При фінішної обробці максимальний результат пов’язаний також з 

необхідністю формування в поверхневому шарі виробу стану, який би 

якнайкраще відповідав вимогам  експлуатації. 

Максимальний результат досягається за рахунок збільшення зони 

взаємодії інструменту з виробом, підвищення інтенсивності взаємодії 

інструменту з виробом, максимального використання ресурсів системи. Це 

реалізується при обробці з високою швидкістю різання, без застосування 

МОТС, в умовах «твердої» обробки, при застосуванні змінних різальних 

пластин та захисних покриттів. 

Вихід з ладу інструменту є результатом дії сукупності ефектів 

механічної та хімічної взаємодії в контактних зонах, що зумовлює його знос 

або руйнування, тому якість матеріалу інструменту обумовлена комплексом 

показників: – об’ємні фізико-механічні властивості; – механічні 

характеристики поверхневого шару; – хімічні властивості. 

Комплекс досліджень процесу різання охоплює вивчення механіки, 

теплофізики, кінетики, фізико-хімії, термодинаміки контактної взаємодії 

інструменту з оброблюваним виробом, стружкою, елементами 

навколишнього середовища. Кожний напрямок цього комплексу важливий 

для вивчення уявлень про процеси, що відбуваються в зоні обробки.  

Аналіз термобаричних умов у зоні лезової обробки дозволив розробити 

карту механізмів зношування інструменту з ПКНБ, за допомогою якої за 

температурою і тиском у контактної зоні встановлюються ймовірні 

механізми зношування інструменту і формулюються вимоги до його 
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матеріалу. Концентрація КНБ у матеріалі інструменту визначає сфери його 

застосування: – КНБ > 70 % (BH) – для обробки в умовах високих 

навантажень; – КНБ 45–65 % (BL) – для остаточній безударній обробці з 

високою швидкістю різання. Це пов’язано з теплопровідністю 

інструментального композиту та рівнем дотичних напружень на контактних 

поверхнях інструменту.  

Незважаючи на високу працездатність інструментів при обробці різних 

конструкційних матеріалів, підвищення їх довговічності залишається 

актуальним завданням. Одним з перспективних підходів є формування на 

робочих поверхнях інструменту захисних покриттів (ВС): – для обробки, що 

супроводжується інтенсивною хімічною взаємодією у контактної зоні, 

придатне «активне» покриття на основі NbN; – для інструменту, який працює 

в області підвищених силових навантажень запропоновано багатошарове 

MoN/CrN (38 ГПа) і багатокомпонентне TiAlSiYN (49 ГПа) покриття; – для 

обробки загартованих сталей ефективне «самоадаптивне» покриття AlN-

Ti(Cr)B2 (22 ГПа), у в тонкому поверхневому шарі якого формується 

комплекс поліоксидних вторинних трибоструктур. 

Наявність захисного покриття на інструменті впливає на рівень 

температури на плямах спалаху на контактних поверхнях і середню 

температуру різання, що мінімізує хімічну взаємодію в зоні обробки, 

підвищує стійкість інструментів та збільшує продуктивність обробки. 

Значним резервом підвищення продуктивності механічної обробки при 

забезпеченні якості виробів є конструкція інструменту. Вона має враховувати 

особливості контактної взаємодії в зоні різання. Наприклад, використання 

однокромочного косокутнього інструменту, завдяки зниженню ступеня 

пластичної деформації перед інструментом, дозволяє підвищити 

продуктивність точіння до 10 разів. 

За результатами проведеного комплексу досліджень створено гаму ПСА 

і ПКНБ, організовано виробництво інструментів на їх основі, розроблено 

технології високоефективного використання. Відповідно до концепції 

«Індустрія-4.0», виконуються роботи зі створення smart-інструментів, які 

здатні до самодіагностики.  

Результати подібного комплексу досліджень дозволили створити 

широку гаму алмазно-абразивних інструментів на металевій, органічній, 

гальванічній, керамічній, гібридно-полімерній зв’язках. Створено 

інструменти зі зв’язками з вуглецевої кераміки з мультиграфеновою 

структурою для обробки виробів із жароміцних сплавів.  

Розроблені технології високопродуктивної фінішної обробки виробів з 

періодично повторюваним профілем, зокрема високоточних зубчастих коліс, 

у тому числі з титанових сплавів. Створено гама інструментів для таких 

технологій. 

Найбільш складними і точними абразивними інструментами, без яких не 
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може обійтися виробництво, є правлячі ролики. Точність створених 

інструментів 2–3 мкм. 

Розроблені технології, лезові і алмазно-абразивні інструменти широко 

застосовуються при виготовленні виробів із загартованих сталей, 

високоманганцевих сталей, твердих сплавів, чавунів, кольорових металів і 

сплавів, титанових сплавів, керамічних матеріалів, полімерних 

композиційних та деревостружкових композитів тощо. Слід відзначити 

ефективність інструментів з надтвердих матеріалів при обробці наплавлених і 

напилених покриттів при ремонті деталей автомобілів, сільгосптехніки, 

технологічного обладнання. 

Перспективи розвитку технологій механічної обробки пов’язані 

насамперед з: – вдосконаленням теорії механічної обробки на основі уявлень 

про закономірності процесів; – створенням системи вибору матеріалу 

інструменту з урахуванням структурного стану матеріалу виробу; – 

розширенням гами композитів і покриттів для оснащення інструментів, які 

здатні адаптуватися до умов навантаження в зоні обробки; – розробленням 

smart-інструментів; – розширенням номенклатури виробництва інструментів, 

у тому числі багатолезових; – розробленням 3D-технологій формоутворення 

інструментів. 

Знання закономірностей процесів в зоні обробки, врахування принципів 

технологічного забезпечення якості, дозволяють розробляти 

високопродуктивні технології обробки виробів, формувати в поверхневому 

шарі виробів стан, який забезпечує їм необхідні експлуатаційні властивості. З 

огляду на це, проблему вдосконалення процесів механічної обробки слід 

розглядати, насамперед, як актуальне матеріалознавче завдання. 

 

Abstract. Developments in the direction of the mechanical machining using cutting 

and abrasive tools, equipped with superhard materials – diamond and cubic boron 

nitride – are considered. It is shown that modern technologies are based on the 

results of investigations of the laws of mechanics, thermophysics, physico-

chemistry, kinetics, thermodynamics in the zone of contact interaction of the tool 

with the machined product. The main branches of application of the created tools 

and technologies of turning, grinding, dressing of abrasive circles both in the main 

production and in the processes of repair are covered.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РОЗРОБКА НОВИХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Геворкян Е. С. (Україна, Харків), Мамаліс А. Г. (Греція, Афіни), Руцки М. 

(Польща, Радом) 

 

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF  

NEW CERAMIC INSTRUMENTAL MATERIALS  

Gevorkyan E. S.  (Ukraine, Kharkiv), Mamalis A. G. (Greece, Athens), 

Rucki M. (Poland, Radom) 

 

Анотація. Приводяться основні тенденції розвитку сучасних 

інструментальних матеріалів. Представлені порівняльні характеристики 

ріжучої інструментальної кераміки. Показані перспективи виробництва 

ріжучих інструментальних матеріалів з тугоплавкої кераміки. 

 

Currently, in connection with the widespread use in industry of new high-

hardness alloys and composite materials, it is urgent to create wear-resistant tool 

materials that can work not only in finishing operations, but also under coarser 

conditions. Therefore, in modern tool production, the search for new effective tool 

materials does not stop, which, along with high hardness, have high crack 

resistance (fracture toughness) and strength. 

From this point of view, the creation of new ceramic finely dispersed 

composite materials based on refractory compounds from aluminum oxide, silicon 

carbide, silicon nitride, tungsten mono-carbide and boron carbide can be identified 

as the main modern trend. The Institute of Superhard Materials of the National 

Academy of Sciences of Ukraine managed to create a new tool material Bichromit-

R based on Cr2O3, which has proven its effectiveness in processing to the hardened 

high-hardness steels.  

The originality of the development was the combination of hot pressing and 

synthesis in the process of reaction sintering. High physical and mechanical 

characteristics of the material (Table 1) were obtained through the use of ultra-

dispersed powder of aluminum nitride by plasma-chemical synthesis: as a result of 

the interaction of chromium oxide and ultradispersed powder of aluminum nitride 

in the grain boundaries, a solid substitutional solution is formed, which provided 

the bond strength at the grain boundaries. 

In the development of world instrumental ceramic materials science, there is a 

movement towards the creation of materials from ever smaller particles, from 

submicron to nanoscale. Large manufacturers of this kind of powders have 

appeared in the world, such as Infarmat (USA), A.L.M.T (Japan), Spark 

(Germany), Wolfram (Austria) and a number of Chinese companies that have 

launched tonnage production of nano-dispersed powders of refractory compounds. 

The work carried out in the field of creating an instrumental material based on 
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nano-dispersed powders of tungsten mono-carbide showed that the material has 

high physical and mechanical characteristics. On the basis of this material, a new 

instrumental material WolCar was created (Table 2), the experimental production 

of which was established at the Research and Production Enterprise "Cermet-

Ukraine" (Kharkov).  

 

Table 1– Characteristics of the Bichromit-R material and the main ceramic 

alternatives based on Si3N4 (Silinit-R, Ukraine) and Al2O3  

(CC-650, Sweden; VOK-71, Russia) 

Characteristics 

С
С

-6
5

0
 

V
O

K
-7

1
 

S
il

in
it

-R
 

B
ic

h
ro

m
it

-R
 

 

Hardness, НRa 93 92-93 92-94 92-94 

Compressive strength, GPа - - 2.5 2.6-2.8 

Flexural strength, GPа 0.48 0.65 0.5-0.7 0.6-0.8 

Crack resistance, МPа∙m
1/2

 6.1 5.6-6 4.5 8-10 

Average grain size, μm 4 2-3 2-3 2-3 

 

Table 2– Characteristics of the WolCar material and VK8 hard alloy 

Characteristics WolCar VK8 

Hardness HV10, ГПа 26.4 16 

Crack resistance, МPа∙m
1/2

 10.9 12 

Average grain size, μm 0.1 3-4 

 

According to the idea of the developers of the WolCar material and its 

recommendations to the industry, it should partially replace the expensive tool 

made of cubic boron nitride and, unlike Hexanite-R and Kiborite, can work at 

coarser cutting conditions (Fig. 1). 

Success in this direction has become possible due to the use of nano-

dispersed powders and their consolidation according to the FAST methodological 

concept (Field Activated Sintering Technique). It is the methods of electro-

consolidation from nano-dispersed powders that make it possible to obtain finely 

dispersed structures of cutting materials, to ensure further progress in the 
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manufacture of products of high functionality, to expand their offer to industry and 

practical use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

                

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Applicability of tool materials 

 

Thus, in our opinion, further success in creating of the new instrumental 

materials will be associated with the development of new ceramic composite 

materials based on nano-dispersed powders of refractory compounds and the 

improvement of methods for their consolidation. 
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МЕХАНОЗБИРАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Шелковий О. М. (Україна, Харків) 

 

MECHANICAL ASSEMBLY PRODUCTION: WAYS TO EFFICIENCY 

INCREASE 

 

Shelkovoi O.M. (Ukraine, Kharkiv) 

 

В останні роки в металообробці розвивається новий вид обладнання - 

багатоцільові обробні центри та технологічні комплекси з 

поліфункціональними можливостями. Їх називають по-різному: «гібридні 

системи», «комбайни», «комбіновані верстати», «багатозадачні комплекси», 

«інтегровані виробничі системи» - сталої термінології поки немає. Це явище 

визначається [1]: 

• збільшенням числа виконуваних функцій на одному робочому місці; 

• ускладненням складу і структури операцій та інших компонентів технології 

і засобів оснащення; 

• збільшенням енергоємності механоскладального виробництва; 

• збільшенням числа функціональних модулів в системі управління 

виробничим процесом, що передбачає інтеграцію засобів управління в 

гнучку автоматизацію (реконфігурацію систем).  

Простежується прагнення до інтеграції різних процесів в одному 

верстаті: різання-гарт, точіння-шліфування-гарт, лазерні комплекси в 

поєднанні з механічною обробкою, комплексна обробка листа: гнучка-

різання-свердління, складання, зварювання і т. і. Розвиваються виробничі 

системи змінної конфігурації, які володіють додатковою гнучкістю за 

рахунок заміни вузлів - модулів, в тому числі, для здійснення різних видів 

обробки - абразивної, алмазної, лазерної тощо. Перспективним є розвиток 

гібридних компоновок, в яких традиційні рішення поєднуються з вузлами з 

паралельної кінематикою (трипод, гексапод), що сильно розширює 

технологічні можливості верстата [2].  

Створювати такі складні обробні комплекси дозволяє інтеграція, яка 

охоплює широке коло питань і завдань. Найбільше застосування вона 

отримала в вимірювальних системах і системах управління [3, 4]. Метою 

інтеграції є створення багатофункціональних виробничих комплексів, що 

дозволяють автономно працювати в гнучкому машинобудівному 

виробництві. Вони повинні сприяти: 

• компактності основних фондів обробних переділів за рахунок меншої 

кількості верстатів і використовуваних під обладнання площ і ресурсів при 

виконанні одного і того ж виробничого завдання; 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

44 

• скороченню виробничого циклу виготовлення деталей шляхом заміни 

маршрутного технологічного ланцюга верстатними комплексами «одного 

робочого місця» для виходу з них деталей «під ключ». 

Інтеграція дозволяє забезпечити необхідний рівень продуктивності 

обробки та якості деталі: точність форми, розмірів і взаємного розташування 

поверхонь, шорсткість і заданих фізико-механічних властивостей 

поверхневих шарів і матеріалу, забезпечувати їх поєднання в вузлі без 

додаткової слюсарної обробки.  

Обробна система об'єднує різнорідні функціонали за рахунок синергії 

можливостей компонентів і підсистем: 

1. - функціональна інтеграція (завантаження-обробка-вивантаження-

контроль-транспортування -...); 

1.1 - формотворна інтеграція (механічна обробка лезова або абразивна, 

хіміко-термічна обробка, лазерна, плазмова, електрофізична) за способами дії 

на матеріал деталі для його видалення або зміни властивостей; 

1.2 - кінематична інтеграція (послідовна, паралельна (гексапод) і 

гібридна паралельно-послідовна кінематика) за способом реалізації 

траєкторних задач і методів управління верстатом. 

Функціональна інтеграція (рівень 1) дозволяє створювати виробничі 

модулі шляхом интерфейсного дооснащення високорівневої верстатної 

системи і її перенастроювання «під завдання». Такі гнучкі виробничі модулі 

(ГВМ) давно набули широкого поширення. 

Формотворна та кінематична інтеграції (рівні 1.1 і 1.2) зосереджені на 

конфигуруванні верстатної мехатронної системи на основі її агрегатно-

модульної побудови. 

Головною особливістю таких багатофункціональних комплексів є 

спроба інтегрувати в верстат різнорідні компоненти і підсистеми. Під 

«різнорідністю підсистем» формотворною інтеграції розуміється різний 

спосіб впливу на матеріал деталі при його видаленні або зі зміни 

властивостей поверхні. Має місце принципово різна «фізика» процесу 

обробки: 

1. Обробка лезом (ріжучим клином інструменту з певною геометрією). 

2. Шліфування – різання абразивним інструментом з невизначеною 

геометрією ріжучої інструментальної поверхні. 

3. Лазерна обробка – електропроменевий спосіб впливу для зміни 

фізико-механічних властивостей поверхневого шару деталі і обробки. Цей 

спосіб характеризується мінімальними силовими збуреннями при високих 

теплових параметрах робочого процесу. 

Різнорідність інтегрованих підсистем і компонентів породжує проблему 

їх сумісності, конструктивно-компоновочну складність системи і ставить 

завдання гармонізації робочих характеристик комплексу. При кінематичному 

комплексуванні виникають проблеми сумісності принципів управління 
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верстатом для вирішення просторово-траєкторних задач і забезпечення 

точності складнопрофільного формоутворення. 

У таких комплексах до межі загострюються протиріччя між критеріями: 

«надійність - формотворюючі можливості», «точність - продуктивність», 

«автоматизація - керованість», «працездатність - окупність» та ін. 

Формотворна та кінематична інтеграції можуть бути жорстким або 

гнучким. У першому випадку різнорідні компоненти зв'язуються з 

конструктивним базисом нерозривно. Гнучкий підхід дозволяє привносити в 

обробну систему локалізовані підсистеми зі змінними модулями з їх 

автоматизованим завантаженням-розвантаженням із зовнішнього 

середовища. При цьому система експлуатується в стандартному режимі і 

тільки в разі потреби трансформується в комплекс з поліфункціональними 

можливостями. 

При функціональній інтеграції необхідно йти на додаткові фінансові 

витрати для забезпечення значних запасів технічних можливостей обробної 

системи, що часто не відповідає виробничим потребам. Тому таку інтеграцію 

системи раціональніше використовувати в гнучкому автоматизованому 

виробництві з практично цілодобовим завантаженням. 

Створення та експлуатація таких комплексів пов'язана з низкою проблем 

і питань. Наскільки доцільно інтегрувати в верстаті декількох технологій 

обробки, різнорідних за принципом застосовуваної енергії і кінематичної 

реалізації? Чи буде така система адекватно працездатною й ефективною? 

Поєднання різнорідних способів формоутворення в єдиному верстаті 

можливо, але найчастіше недоцільно через те, що енергетичні і кінетичні 

характеристики верстата для цих видів обробки лежать в різних чисельних 

діапазонах. Задовольнити такі взаємовиключні вимоги конструктивно важко, 

в тому числі, по пружним властивостям і стійкості верстатної системи. Крім 

того, для інтеграції різних процесів обробки в єдиній системі існують 

проблеми суміщення принципів інструментозабезпечення, засобів 

герметизації мастила  в направляючих, специфіки формування середовища 

робочого процесу (електрофізичні і електрохімічні процеси), засобів 

забезпечення: ЗОТС і системи охолодження, способи видалення відходів, 

очищення зони різання, її герметизація і ін. Це призводить до 

необгрунтованих запасів за надійністю і функціоналом. 

Недосконалість гібридних комплексів обумовлено їх складністю, 

різнохарактерність теплосилових збурень і незбалансованістю засобів їх 

придушення, суперечливістю вихідних вимог і невизначеністю майбутніх 

умов експлуатації. Це ставить розробникам нерозв'язні проблеми в 

досягненні компромісу при інтеграції і синтезі конструктивно-

компоновочного образу такої системи.  

Питання низького завантаження і окупності такого складного 

обладнання знецінюють інноваційний потенціал проектно-конструкторських 
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розробок, технологій їх синтезу, обмежують можливості їх вдосконалення та 

впровадження в обробних переділах промисловості. Високотехнологічний 

комплекс повинен бути гранично завантажений, щоб виправдати великі 

витрати на його створення. На жаль, таких виробництв в Україні одиниці. 

Обсяги випуску наукоємної продукції критичні, що не дозволяє 

підприємствам експериментувати з «натурою» і створювати такі комплекси 

на перспективу. Витрати на їх створення не окупаються, а вкладені 

параметри працездатності використовується наполовину, що є причиною їх 

обмеженого попиту на ринку. 

Інтегровані системи є мехатронними, в яких об'єднана множна 

мехатронних агрегатів, модулів, вузлів з впорядкованими зв'язками. Для 

таких систем необхідно інтелектуальне управління, засноване на 

використанні моделей, що виконують функції прийняття рішень, планування 

поведінки, навчання і самонавчання в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. Для повноцінного функціонування використовуються спеціальні 

засоби підготовки керуючих програм. При цьому підтримуються наступні 

типи верстатів: 

• установки лазерної, плазмового, гідроабразивного різання; 

• координатно-пробивні преси, в тому числі з індексованим інструментом; 

• комбіновані верстати, що поєднують можливості різання і пробивання; 

• верстати зазначених типів, додатково оснащені шпинделями для фрезерної 

обробки.  

Перспективність і життєздатність інтеграції обробних систем випливає з 

таких закономірностей розвитку техносфери [1]: 

• необхідність узгодження ритміки частин системи формує структуру 

просторово-часової, кінематики-енергетичної, упругосіловой і 

інформаційно-перетворювальної синхронізацій взаємодіючих частин 

системи, що виконують комплекс технологічних завдань для оптимального 

управління нею; 

• тенденції розвитку технічних засобів в сторону мініатюризації техніки при 

одночасному підвищенні рівня функціональності (багато- і 

поліфункціональності). 

• збільшення складності систем, а отже, збільшення диспропорції між 

функціональністю і ресурсомісткість її частин або компонентів, з яких вона 

формується. 

• підвищення технічного рівня обробних систем на основі технічного 

прогресу або поколінь техніки, в якому їх використання обумовлює 

системний і мультиплікативний ефект за рахунок більш досконалої 

організації виробничої інфраструктури. 

Комплексною проблемою у виготовленні деталей з важкооброблюваних 

матеріалів є технологічна продуктивність, функціональна якість та 

екологічна чистота технологій. 
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Затребуваність пропозицій інтегрованих обробних систем на 

вітчизняному ринку поки недостатня, щоб обгрунтовано стверджувати про їх 

ефективності та перспективності. Відповіді на ці запитання і сумніви дасть 

практика і ринок. Однак розробка, впровадження та використання «гібридів» 

і «комбайнів» має інноваційну складову, тому розвиток в напрямку інтеграції 

технологічних систем актуальний [5, 6]. 

Вибір і впровадження інтегрованих обробних систем в виробничу 

середу підприємств «під завдання» вимагає кваліфікованих проектно-

технологічних рішень і досвіду для вирішення інноваційних машинобудівних 

завдань, які безсумнівно належать до рівня топ-інжинірингу.  
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системы. – 2019. – № 2(87). – С. 37-53. 

6. Шелковий, О. М. Підвищення ефективності збірки складних 

машинобудівних виробів на засадах інтеграції механоскладальних операцій / 

О. М. Шелковий, В. А. Фадєєв, О. В. Набока //Високі технології в 

машинобудуванні. – 2018. – Вип. 1(28). – C. 192-205. 

 

Abstract. In conjunction with an increase in the efficiency of mechanical assembly 

technical systems, the tendency of the development of flexibility in machine-

building industries by the creation and development of multifunctional processing 

complexes with the integration of technological capabilities is considered. 
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УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯК ЕФЕКТИВНА КОНЦЕПЦІЯ 

РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Березовський Д. О., Клочко Ю. О. (Україна, Краматорськ),  

Грущин С. С. (США, Нью-Йорк), Колісник М. Е. (Україна, Харків) 

 

MANAGEMENT BY RESULTS AS AN EFFECTIVE 

CONCEPT OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT 

OF MACHINEBUILDING IN UKRAINE 

 

Berezovsky D. О., Klochko Y. A. (Ukraine, Kramatorsk), 

Grushchin S. S. (USA, New York), Kolesnik M. E. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. У даній статті розглядається управління за результатами як 

ефективна концепція розвитку менеджменту машинобудування в Україні. 

Визначено основні положення розвитку менеджменту машинобудування і 

підходи. Розглянуто відмінність у рисах звичайного управління і управління 

за результатами. Досліджено зарубіжний досвід з приводу збалансованої 

системи показників і її впливу на кінцевий результат управління. Виявлено 

необхідність використання моніторингу результатів з метою мінімізації 

можливості дублювання однакових функцій розвитку менеджменту 

машинобудування. Розглянуто проблему впровадження концепції управління 

за результатами в практику національних підприємств і інвестицій. 

Досліджено основні недоліки та переваги розвитку менеджменту 

машинобудування. Обґрунтовано необхідність використання концепції 

управління за результатами в сучасній Україні. Описано оптимальні 

початкові стратегії з метою зменшення витрат за часом на оптимізацію 

початкових інвестицій в цінні папери промисловості. Проведено порівняння 

теоретично можливих рішень і експериментальних даних стосовно операцій 

різних інвестиційних стратегій. Розглядаються висновки і результати 

обираних стратегій, включаючи вибір галузі з Найбільш багатообіцяючий 

довгостроковою перспективою. Висновки підкріплюються прикладами з 

інвестиційного словника різних стратегій фондового ринку індустрії.  

 

Abstract. This article discusses results-based management as an effective concept 

for the development of mechanical engineering management in Ukraine. The main 

provisions of the development of engineering management and approaches are 

determined. The differences in the features of conventional control and 

management by results are considered. Foreign experience has been studied 

regarding a balanced scorecard and its impact on the final management result. The 

need for monitoring results in order to minimize the possibility of duplication of 

the same functions for the development of engineering management has been 
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identified. The problem of introducing the concept of management by results in the 

practice of national enterprises and investments is considered. The main 

disadvantages and advantages of the development of engineering management are 

investigated. The necessity of using the concept of results management in modern 

Ukraine is substantiated. The optimal initial strategies are described in order to 

reduce the time spent on optimizing the initial investment in industry securities. A 

comparison of theoretically possible solutions and experimental data in relation to 

the operations of various investment strategies. The conclusions and results of the 

selected strategies are considered, including the choice of the industry with the 

most promising long-term perspective. The findings are supported by examples 

from the investment dictionary of various stock market strategies of the industry.  
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВТІЛЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Березуцький В. В., Ільїнська О. І. (Україна, Харків) 

 

MODERN APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF 

RISK-ORIENTED APPROACH AND IMPROVEMENT OF 

OCCUPATIONAL SAFETY INSTRUCTIONS 

 

Berezutskyi V. V., Ilinska О. І. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Розглянуто новітні підходи щодо розробки інструкцій з охорони 

праці, на заміну тим, які існують вже багато років, та жодного разу не 

враховували зміни у нормативах та законодавчих документах. Показано що 

за останні 20 років докорінно змінилася законодавча база України та 

підприємства набули більшої самостійності, а разом з тим підприємства 

стали більше уваги приділяти Євроінтеграції та прагнути відповідності 

світовим стандартам, які спрямовано на використання ризик-орієнтованих 

технології. Визначено, що методики складання інструкцій не враховують 

світові ризик-орієнтовані стандарти, тому що методика складання їх 

застаріла та має дуже спрощений вигляд . Пропонується нова форма 

інструкції з охорони праці для працівників на робочому місці, яка відповідає 

новітнім підходам в управлінні професійною безпекою та базується на ризик-

орієнтованому підході. Запропоновано нову форму інструкції з охорони 
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праці, що вміщує дані по оцінці професійних ризиків. Обґрунтовано переваги 

запропонованої форми інструкції, яка враховує вимоги стандарту ISO 12000 

та враховує попередні види інструкцій, тобто, наводить небезпечні та 

шкідливі чинники на робочому місці та заходи, які необхідно передбачити 

задля їх усунення або захисту працівників. Знайдено та показано 

методологію визначення ризиків та їх якісних та кількісних показників у 

форматі інструкції, зробив це таким чином, що дозволяє заповнювати 

інструкцію у електронному вигляді, як шаблон та контролювати поточні 

зміни у технологіях та на робочому місці працівника. Розроблено форму 

карти ризику, яка є додатком до інструкції, що є необхідним документом з 

безпеки та гігієни праці на кожному сучасному підприємстві. Розроблено 

методику порівняння показників ризику, які мають технічний характер із 

гігієнічними, яким не приділялось достатньо уваги до цього. Наведено 

рекомендації по методам оцінки ризиків та по відповідності рівнів ризиків до 

гігієнічної класифікації умов праці, яка застосовується в системі охорони 

праці в Україні. Наведено приклад старої та нової форми інструкцій з 

охорони праці та карта ризику для робочого місця фрезерувальника.  

 

Abstract. The latest approaches to the development of labor protection instructions 

are considered, to replace those that have existed for many years, and have never 

taken into account changes in standards and legislative documents. It is shown that 

over the past 20 years, the legislative framework of Ukraine has radically changed 

and enterprises have gained greater independence, and at the same time, enterprises 

have begun to pay more attention to European integration and strive to meet 

international standards aimed at using risk-oriented technologies. It was revealed 

that the methods for compiling instructions do not take into account global risk-

oriented standards, since the methodology for compiling them is outdated and has a 

very simplified form. A new form of instructions on labor protection for workers at 

the workplace is proposed, which corresponds to the latest approaches in 

occupational safety management and is based on a risk-based approach. A new 

form of instructions for labor protection is proposed, which contains data on the 

assessment of occupational risks. The advantages of the proposed form of 

instruction are substantiated, which takes into account the requirements of the ISO 

12000 standard and takes into account the previous types of instructions, that is, 

cites dangerous and harmful factors at the workplace and measures that must be 

taken to eliminate or protect workers. A methodology for identifying risks and 

their qualitative and quantitative indicators in the format of the instructions was 

found and shown. This is done in such a way that allows you to fill out the 

instructions electronically as a template and monitor the current changes in the 

technologies and at the workplace of the employee. A risk map form has been 

developed, which is an annex to the instructions and is a necessary document on 

safety and health at every modern enterprise. A technique has been developed for 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

52 

comparing risk indicators; they are of a technical nature with hygiene ones, which 

did not receive enough attention to this. Recommendations are given on risk 

assessment methods and on the correspondence of risk levels to the hygienic 

classification of working conditions used in the labor protection system in Ukraine. 

An example of the old and new form of labor protection instructions and a risk 

map for the milling workplace is given. 
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АНАЛІЗ ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИ ЗВАРЮВАННІ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОДІВ 

З ОСНОВНИМ ТИПОМ ПОКРИТТЯ 

 

Березуцький В. В., Хондак І. І., Березуцька Н. Л., Халіль В. В. 

(Україна, Харків) 

 

ANALYSIS OF VENTILATION DURING 

WELDING USING ELECTRODES WITH 

THE BASIC COATING TYPE 

 

Berezuckyi V. V., Hondak I. I., Berezutska N. L., Khalil V. V. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. В статті наведено аналіз вентиляції на ділянці зварювання. 

Досліджено зміни концентрацій чадного газу та зварювального аерозолю, які 

утворюються при ручному електродуговому зварюванні та використанні 

електродів з основним типом покриття (УОНИ-13-45). Встановлено характер 

розповсюдження небезпечних газів та пилу у робочої зоні, що збільшує ризик 

потрапляння їх у зону дихання зварювальника та може бути причиною 

захворювань. Проведено дослідження зміни концентрації зварювального 

аерозолю при зварюванні електродами з основним типом покриття на різних 

відстанях від джерела утворення, в тому числі і безпосередньо біля органів 

дихання зварювальника, отримана залежність являє собою криву, яка 

монотонно спадає і асимптотично прагне до нуля при збільшенні відстані від 

джерела. Розглянуто необхідність проведення підготовки до процесу 

зварювання та вибір електродів з меншою кількістю забруднюючих викидів 

ЗА у повітря робочої зони. Проведено оцінку ефективності витяжної 

вентиляції на ділянці зварювання на відповідність вимогам нормативних 

документів і зроблені висновки, що використання тільки витяжної вентиляції 
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без припливно-витяжної не може забезпечити припустимий рівень 

забруднень у робочій зоні зварювання та у приміщенні.  

 

Abstract. The article provides an analysis of ventilation for welding areas. Changes 

of concentrations of carbon monoxide and welding aerosol which are formed 

during manual arc welding and use of electrodes with the main type of coating 

(UONI-13-45), are investigated. The nature of the spread of hazardous gases and 

dust in the work area has been established, which increases the risk of them 

entering the welding zone of the welder and may cause disease. A study was made 

of the change in the concentration of the welding aerosol when welding with 

electrodes with the main type of coating at various distances from the source of 

formation, including directly near the welder's respiratory organs, the obtained 

dependence is a curve that decreases monotonically and asymptotically tends to 

zero with increasing distance from the source. The necessity of preparing for the 

welding process and the selection of electrodes with less polluting emissions of 

welding aerosol into the air of the working zone are considered. The effectiveness 

of exhaust ventilation in the welding area was assessed for compliance with the 

requirements of regulatory documents and it was concluded that using only exhaust 

ventilation without supply and exhaust cannot provide an acceptable level of 

pollution in the welding working area and in the room. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОБОЧИХ 

МІСЦЬ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ЕНЕРГОАУДИТУ 

 

Біловол Г. В., Комар С. В., Василенко О. В., Панчук О. В., 

Рукавішников П. В. (Україна, Харків) 

 

ENSURING MAXIMUM ENERGY EFFICIENCY OF 

WORKING PLACES ON THE BASIS OF SYSTEM 

ENERGY AUDIT 

 

Bilovol H. V., Komar S V.., Vasilenko O. V., Panchuk O. V., 

Rukavishnikov P. V. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Запропоновано метод забезпечення граничної енергоефективності 

робочих місць на основі системного енергоаудиту. Метод базується на 
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використанні визначених повних множин шляхів отримання потрібних 

функціональних властивостей робочих місць і структур способів 

забезпечення енергоефективності процесів. Показана доцільність 

застосування при цьому загальних моделей комплексної структурно-

параметричної оптимізації систем та лінеаризованих моделей процесів подачі 

та споживання енергії. Розроблена повна множина структур можливих 

рішень на кожному шляху забезпечення необхідних функцій робочого місця. 

Показано, що формування повної множини (у межах прийнятої класифікації) 

можливих структурних рішень може бути забезпечене шляхом топологічного 

добутку повних множин шляхів отримання потрібних функціональних 

властивостей робочих місць і структур способів забезпечення 

енергоефективності процесів. Для кожного структурно відмінного шляху 

запропонована система залежностей, по якій у межах блокуючих контурів 

може здійснюватись пошук резервів енергозбереження та підвищення 

енергоефективності.  

 

Abstract. A method for ensuring the maximum energy efficiency of working places 

on the basis of system energy audit is proposed. The method is based on the use of 

certain complete sets of ways to obtain the necessary functional properties of 

working places and structures of ways to ensure energy efficiency of processes. 

The expediency of the use of general models for integrated structural-parametric 

optimization of systems and linearized models of energy supply and consumption 

processes is shown. A complete set of structures of possible solutions has been 

developed for every path on ensuring the necessary functions of the working place. 

It is shown that the formation of a complete set (within the accepted classification) 

of possible structural solutions can be achieved by topological product of complete 

sets of ways to obtain the desired functional properties of jobs and structures of 

ways to ensure energy efficiency processes. For each structurally excellent path, a 

relationship system is proposed according to which the search for reserves of 

energy saving and energy efficiency can be carried out within the limits of 

blocking circuits.  
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВОЗДЕЙСТВІЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДНОВЛЕНИХ 

КРУПНОМОДУЛЬНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС НА ОСНОВІ 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ЇХ СТАНУ 

 
Гасанов М. І. (Україна, Харків), Волошин О. І. (Україна, Краматорськ), 

Клочко О. О., Бабенко М. В. (Україна, Харків) 

 

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL IMPACT ON ENSURING 

OPERATIONAL PROPERTIES OF RESTORED 

LARGEMODULAR GEAR WHEELS ON THE BASIS 

OF APPLICATION OF INTEGRATED PARAMETERS 

OF THEIR CONDITION 

 

Hasanov M. I. (Ukraine, Kharkiv), Voloshin A. I. (Ukraine, Kramatorsk), 

Klochko A. A., Babenko M. V. (Ukraine, Kharkiv) 

 
Анотація. Запропоновано двоступенева схема технологічного впливу на 

забезпечення експлуатаційних властивостей відновлених загартованих 

крупномодульних зубчастих коліс на основі поділі завдань технолога і 

конструктора з регламентацією комплексних параметрів на кожній з цих 

стадій і подальшим вирішенням завдання вибору оптимального значення 

експлуатаційних властивостей. Запропоновано структуру моделі, на базі якої 

здійснюється вибір методу і режимів обробки поверхні відновлених 

загартованих крупномодульних зубчастих коліс при забезпеченні декількох 

експлуатаційних властивостей, зі збереженням традиційних підходів до 

регламентації поверхні і включає в себе основні етапи визначення структури 

експлуатаційних властивостей, які пред'являються до відновлених 

загартованим крупномодульних зубчастим колесам і встановлення чисельних 

і граничних значень, вибору комплексних параметрів робочих евольвентних 

поверхонь, їх теоретичне обгрунтування, розрахунок режимів і вибір 

оптимальної технології відновлення зубчастих коліс.  
 
Abstract. A two-stage scheme of technological impact on ensuring the operational 

properties of restored quenched large-modular gears is proposed based on the 

separation of the tasks of the technologist and designer with the regulation of 

complex parameters at each of these stages and the subsequent solution of the 

problem of choosing the optimal value of operational properties. The structure of 

the model is proposed, on the basis of which the method and surface treatment 

modes of restored hardened large-modular gears are selected while providing 

several operational properties, while maintaining traditional approaches to surface 
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regulation and includes the main stages of determining the structure of operational 

properties that are presented to restored hardened large-modular gears wheels and 

the establishment of numerical and boundary values, the choice of complex 

working parameters volventnyh surfaces, their theoretical basis, the calculation 

mode and selection of the optimal recovery technology gears. 

 
Повна публікація: 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (2020) (11): Серія: Технології в 

машинобудуванні [ISSN 2079-004Х]: 3-11. 

 

 

 

НОВА СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ ВІНЦІВ 
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NEW STRENGTH FOR RECOVERY OF GEARED CIRCLES 

 

Gasanov M. I., Permyakov A. A., Klochko A. A., Shelkovoy A. M. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Предметом дослідження є питання, пов'язані з оптимізацією 

технології відновлення великогабаритних високоточних зубчастих коліс 

приводів гірських комплексів, шахтного підйомного обладнання, важких 

транспортних засобів; ці питання є перспективною тенденцією зниження 

витрат на відновлення і експлуатацію дорогого унікального обладнання. 

Мета полягає в тому, щоб забезпечити інтенсифікацію виробничих процесів, 

збільшення робочих навантажень і швидкостей, зниження зносу 

високоточних зубчастих коліс. Мета полягає в тому, щоб розробити нову 

технологію для оптимізації відновлення великих високоточних зубчастих 

коліс. Для досягнення цієї мети пропонується наступний метод – обробляти 

зубчасті колеса після їх обробки шляхом попередньої фрезерування 

спеціальними фрезами з опуклим виступом і остаточної обробки зубів 

спеціальними фрезами, оснащеними твердосплавними пластинами, які 

обробляють зуби по лінії зачеплення, яке не вимагає виготовлення 

повнорозмірних ріжучих зубів і підвищує якість обробки, довговічність 

твердосплавних фрез. Розроблена і впроваджена технологія оптимізації 

відновлення великих високоточних зубчастих коліс з використанням 

спеціальних і універсальних твердосплавних одно- і двох-канавкових різців, 

які мають як заточені ріжучі елементи, так і одноразові обертові інструменти. 
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Abstract. The subject matter of the research is issues related to the optimization of 

the technology for reconditioning large-size high precision gear rims of the drives 

of mining complexes, mine lifting equipment, heavy vehicles; these issues are a 

perspective trend for reducing the cost of reconditioning and operation of 

expensive unique equipment. The goal is to ensure intensifying production 

processes, increasing workloads and speeds, reducing the deterioration of high 

precision gear rims. The objective is to develop a new technology to optimize 

reconditioning large high precision gear rims. To achieve this, the following 

method is suggested – to machine gear rims after they have been surfaced by pre-

milling with special hob cutters with a prominence and by final machining the 

teeth with special cutters equipped with hardmetal inserts that process teeth along 

the line of engagement, which does not require making full-length cutting teeth and 

increases the quality of machining, the durability of hardmetal milling cutters. The 

following results are obtained. Conclusions. The technology for the optimization of 

reconditioning large high precision gear rims with the use of special and universal 

hardmetal single- and double-flute cutters that have both re-sharpened cutting 

elements and disposable rotary tools was developed and introduced.  
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ELECTRICAL CONSOLIDATION UNDER PRESSURE  

FOR NANODISPERSE POWDERS  
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Gutsalenko Yu. G. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Aнотація. Розглянуто особливості гарячого пресування методом 

електроконсолідаціі під тиском нанодисперсних порошків двох типів 
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тугоплавких матеріалів – що проводить електричний струм (WC) і 

непровідного (Al2O3). Використовували порошок α-Al2O3 (Sumitomo Chemical 

Co, Japan) з розміром частки <0,1 мкм і порошок WC (Wolfram Co, Austria) з 

розміром частки <2 мкм. Швидкість нагріву варіювалася від 50 ºС/хв до 

500 ºС/хв. Спікання проводилося в електричному полі, активованому прямим 

підведенням струму в вакуумну камеру процесування, з реалізацією відомого 

технічного підходу FAST (Field Assisted Sintering Technique) за відомим 

методом SPS (Spark Plasma Sintering) на оригінальній установці з 

поздовжньо-осьовим пресуванням. При швидкому нагріванні щільності 

спечених порошків до 99% після 2 хв витримки під тиском 40 MPa досягали 

відповідно при 1200 ºС для Al2O3 і при 1650 ºС для WC. При цьому порядок 

розміру зерна не змінювався. До інтенсивного ущільнення і мінімального 

зростання зерна в кожному з цих матеріалів призводить спільна дія 

електричного струму і механічного тиску, що позитивно змінює картину 

масопереносу, його інтенсивність, однорідність і дисперсність зерновій 

структури консолідату в порівнянні зі звичайним спіканням, яке для обох 

матеріалів характеризується великим зростанням зерна. Пряма дія 

електричного струму сприяє видаленню забруднень з поверхні частинок 

порошків, активує їх поверхню, зменшує міжграничну пористість, підтримує 

цим прямий фізичний контакт між зернами, чистоту і податливість їх меж, 

підвищує чутливість зерен порошку до нагрівання, інтенсифікує їх 

ущільнення, пом'якшує проблему необхідності підбору ущільнюючих 

компактування сполучних добавок. Швидкісний електричний нагрів 

порошків зменшує час зміни меж зерен, стримує їх зростання і в кінцевому 

підсумку призводить до утворення тонко дисперсних однорідних структур 

високої функціональності. 

 

The imposition of an electric field and pressure allows to quickly seal the 

material while minimizing the grain size [1]. High heating rate during sintering of 

ceramic powders slows down grain growth [2]. Rapid heating allows for rapid 

compaction and suppresses grain growth.  

The presented study with examples of refractory non-conductive (Al2O3) and 

electrically conductive (WC) representatives is devoted to experimental estimates 

of the manifestation of the known general trend of the influence of the heating rate 

on the compaction of powders applied to the technology method of electrical 

consolidation under pressure.  

Powders of reputable industrial manufacturers were used, namely: Al2O3 – 

with a particle size of <0.1µm – produced by Sumitomo Chemical Co (Japan), WC 

– with a particle size of 50–70 nm – produced by Wolfram Co (Austria). 

Compactness of powders in the initial state of loading the sintering chamber 

averaged about 0.55 for Al2O3 and about 0.75 for WC.  
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Loose powders were filled in graphite die-and-punch units with no additives 

or lubricants. The apparatus [3] was equipped with a vacuum chamber [4]. A 

vacuum of 10
-2 

Pa and uniaxial pressure of 45 MPa were used for all experiments. 

Under the voltage of 5–10 V, alternating currents up to 1500–2000 A were 

used, since the alternating magnetic flux, in our opinion, is more conducive to the 

uniform compaction of the powders during electrical consolidation. The powders 

were processed at heating rates of 50, 250 and 700°C min 
– 1 

up to 1200
o
C (Al2O3) 

and 1650
o
C (WC). The holding time in the final heating phase was 2 minutes.  

Previously we experimentally established a clearly expressed tendency for the 

success of dense sintering according to the technological method of electrical 

consolidation of fine powders under pressure [5]. In particular, the temperatures of 

the onset of shrinkage in the processes of electrical consolidation of Al2O3 powders 

of different granularities in the micrometric, sub-micro-metric and nano-metric 

ranges were established [6]. 

It was found that the WC seal starts already at 600
o
C. The density gradually 

increases with temperature increasing and reaches a maximum at 1650°C. The final 

density of the sintered compacts and the grain sizes of Al2O3 and WC are shown in 

[4].  

Process of sintering is accompanied by a number phenomena which were 

fixed by us with the help of various devices and tools. Supervision over these 

phenomena and over their change under change of technological parameters allows 

to operate process of sintering in a required direction with the purpose of reception 

of materials with the set level of the properties providing reception of a product set 

form and the sizes.  

The refractory substances combine high hardness and the raised fragility. 

Shrinkage of preparations, as a rule, it is accompanied with reduction of quantity of 

defects of crystal structure, a roughness of a particles surface, porosity, and also 

growth of grains and general homogenization. Directly it is possible to relate to the 

process of sintering only two phenomena: growth of the area of contact between 

particles and convergence of the centers of particles, i.e. shrinkage actually, other 

listed phenomena are accompanying.  

The explanation of the high process ability of compaction of refractory and 

other nano-powder materials by hot pressing with direct electric heating should be 

sought in the physical features of the process. 

The main driving force of the compaction process, we consider the excess 

energy of a system consisting of individual particles, as the energy of the free 

surface, the surface of boundaries and crystal lattice defects [4]. 

If to accept from normal practice, that porosity is large enough – about 40% 

from usual practice – as a result of any formation method in the process of 

preparing directly for sintering, it is obvious turn out, that superfluous energy of 

such system is great enough. It also performs the basic work on compaction, 

causing current of substance in emptinesses (pores). As P.S.Kislyi et al. [7], we can 
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admit with some approximation that current of substance to a surface with negative 

curvature is carried out under some effective pressure caused superficial tension. 

This pressure is large enough for pressing of nano-dispersed particles, where the 

pore size is comparable to the size of particles. Therefore, at least in the initial 

period of sintering of nano-dispersed powders.  

Along with excess energy, another driving force behind the compaction 

process is the energy of the grain interface, separating areas with different 

orientations from each other.  

At sintering, quantity of imperfections of a crystal lattice considerably 

decreases [6].  

In addition, it can be assumed that electric discharges arise in zones of 

interpartial contacts at the moment of an electric current of enough the big size – 

up to 5000–8000 А – which should cause formation of plasma according to physics 

of this process, that naturally results in clearing and activization of a surface of 

sintered powders. In turn, clearing of a surface of particles of a powder results in 

formation of pure borders of grains and activation of the sintering process.  

For example, it is revealed that at sintering Аl nano-powders which have Al2O3 

non-uniform layer on a surface with thickness about 5 nm, this layer has been 

removed by the formed electric field, and the powder has been condensed up to 

theoretical density of the given material [8]. It is necessary to note, that the pulse 

current of high frequency was applied in this case. 

In our experiments for WC, the grain size was 5–6 times larger than in the 

initial powders at a heating rate of 700
o
C min

–1
. The grain size was 30–40 times 

larger than the original when heated at a rate of 250
 o

C min
–1

. Growth in grain size 

60–90 times was the result of heating at a rate of 50
o
C min

–1
. With the slowest 

temperature rise, the final Al2O3 grain size reaches 6–9 μm. For comparison, grain 

size reaches 30 µm with ordinary sintering – up to 1850°C – of pure Al2O3 with an 

initial grain size of 3-5 µm [9]. 

WC grain size largely depends on the heating rate [4]. At the same time, the 

value of porosity changes insignificantly with increasing heating rate. In this case, 

rapid heating is particularly effective for suppressing grain growth. Sintering with a 

high rate of temperature rise slows down the diffusion transfer mechanisms which 

generally have a strong influence on compaction. Sintering at an increased rate 

reduces the flow of vacancies and suppresses large pores, and also limits grain 

growth. The rapid decrease in porosity increases mobility at grain boundaries. This 

increases the sensitivity of fine pure electrically conductive powders to electrical 

heating during sintering.  

Rapid compaction in non-conducting electrical current AI2O3 nanopowders 

likewise significantly reduces porosity and pore size. The mobility of grain 

boundaries and sensitivity to heat increase accordingly. This process leads to the 

formation of a significant number of small pores due to the suppression of large 

ones. Small pores cause less interference with mobility at grain boundaries, which 
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favors compaction. In pure aluminum oxide with a low content of impurities, their 

effect on the mobility of grain boundaries is insignificant and is determined mainly 

by porosity. High heating rate reduces the time of change of grain boundaries and 

thereby reduces their growth. 
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THEORETICAL REASONING FOR EFFICIENT USE OF MICRO 

POWDERS IN DIAMOND WHEELS ON METALLIC BONDS 
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Анотація. Сучасні методи обробки полікристалічних надтвердих матеріалів 

(ПНТМ) дозволяють застосовувати на чистових операціях обробки 

інструментів алмазні кола на основі дрібнозернистих мікропорошків алмаза 

на металевих зв'язках. При цьому коефіцієнт використання зерен 

мікропорошків алмазу недостатньо великий. Стаття представляє теоретичні 

дослідження, спрямовані на вдосконалення процесу виготовлення 

шліфувальних кругів з мікропорошків алмаза на струмопровідних зв'язках, 

що дозволяють знизити питомі витрати синтетичного алмазу на чистових 

операціях обробки таким інструментом ПНТМ. В якості ефективного 

способу поліпшення експлуатаційних властивостей дрібнозернистих алмазів, 

зниження їх питомої витрати в абразивному інструменті і підвищення 

продуктивності подальшої обробки цим інструментом пропонується 

застосування зерен з металевим покриттям. При цьому добре розкриття 

різальних кромок металізованих зерен алмазу забезпечують комбіновані 

процеси шліфування, що застосовуються в практиці обробки ПНТМ.3D 

аналіз напружено-деформованого стану системи “алмазне зерно–покриття–

зв’язка” на етапі спікання алмазоносного шару кругів показав шляхи 

зниження ймовірності руйнування алмазних зерен за рахунок зміни товщини 

покриття, модуля пружності його матеріалу й інших параметрів. Отримані 

розрахунковим шляхом значення концентрації алмазних зерен з покриттям, в 

рази менші тих, що традиційно використовуються, забезпечують істотне 

збільшення відсотка зерен, які знаходяться на робочій поверхні круга і беруть 

участь в різанні, а, отже, і значне зниження величини їх питомої витрати. 

Подальший науковий інтерес мають дослідження взаємодії алмазних зерен, 

що мають покриття, у тому числі і багатошарові,з оброблювальними ПНТМ і 

техніко-економічних показників реальних процесів шліфування алмазними 

кругами на їх основі.  
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Abstract. The article presents theoretical researches of improving the 

manufacturing process and the subsequent using of grinding wheels from diamond 

micro powders of diamond on current carrying bonds, which allow to reduce the 

specific consumption of synthetic diamonds in the finishing operations of 

processing polycrystalline superhard materials It is proposed to use diamond grains 

with a metal coating in an abrasive tool. 3D analysis of the stress-strain state 

“diamond grain-coating-bond” system showed ways to reduce the probability of 

destruction of diamond grains during sintering of the diamond-carrying layer by 

changing the thickness of the coating, the elastic modulus of its material and other 

parameters. The calculated low values of the concentration of coated diamond 

grains provide a significant reduction in their specific consumption in the 

processing of polycrystalline superhard materials. 
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ELECTRIC INSULATION TECHNOLOGIES AND CHARACTERISTICS 

OF MICRO-ARC OXIDATION OF ALUMINUM ALLOYS OF DIAMOND 

GRINDING WHEEL WRAMEWORKS: OVERVIEW OF 

COMPREHENSIVE STUDY 

 

Gutsalenko Yu. G. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Aнотація. Анонсуються матеріали комплексного дослідження з 

електроізоляційного мікродугового оксидування алюмінієвих сплавів 

корпусів алмазних шліфувальних кругів, оглядово представленого главою 

монографії, що вийшла у світ в латвійському видавництві «Baltija Publishing» 

(м. Рига) за організаційної підтримки Центром українсько-європейського 

співробітництва з закарпатського Ужгороду.  

 

Microarc oxidation (MAO), also plasma electrolyte oxidation (PEO) in 

European terminological practice, used to modify surfaces of valve metals has 

recently gained a new impetus. The successful use of the MAO coatings in many 
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industries is based on their high functional and performance characteristics 

determined by their unique physical and mechanical properties, with a sufficiently 

wide thickness range (from several to hundreds of micrometers) and high adhesion 

with a base.  

MAO technology is a promising surface finishing process that allows you to 

obtain a wide range of coatings with various properties according to the 

requirements of their use. In combination with other methods, namely, electric arc 

deposition and extraction-pyrolytic decomposition, it allows the creation of poly-

functional (anti-ware, heat- and corrosion-resistant, dielectric, catalytic, etc.) 

coatings for the surfaces of non-valve metals. The employment of slurry 

electrolytes in this method widens the scope of its application to novel fields, in 

medicine and biology in particular. 

Despite the extensive experience in the use of MAO coatings and the 

development of numerical modifications of the method, in recent years the 

technology has become intensively developed due to the widespread use of light 

metals and alloys (aluminum, titanium, magnesium) in different industrial sectors. 

The need for providing stable characteristics of coatings – high hardness, low 

porosity, required tribological properties, corrosion resistance, wear resistance, 

thermal and electrical insulation parameters – has also increased. Traditional MAO 

methods do not exhaust all possibilities, and there is a renewed interest in 

investigation  to develop new prospects for the effective application of the coatings 

appear. Today's interest in investigating the dielectric properties of micro-arc oxide 

coatings on aluminum alloys is related to the instrumental application of such 

alloys in diamond grinding wrameworks, which require electrical protection in 

high-performance technologies with direct current feed to the treatment area. 

The little information available on investigation of the dielectric properties of the 

coating prepared using MAO leads to the conclusion that their characteristic, 

namely ohmic resistance and dielectric strength, substantially depend on the metal 

grade and electrolysis conditions. 

Optimization of the contributing factors that affect the MAO process is 

performed based on one or more key coating quality criteria, as defined by the 

operation conditions. These usually include wear resistance, corrosion resistance, 

dielectric properties, thermal resistance etc. 

However, much less attention is devoted to the study of microgeometry in 

applied research, in particular, to roughness and surface morphology. In most 

cases, these characteristics are of minor importance for the quality evaluation of 

MAO layers, except decorative coatings. The significance of the above 

characteristics is even more offset when the process involves removing the poorly 

adhered outer layer, which contributes to coating roughness increase. 

At the same time, certain applications of MAO coatings require considering 

the surface roughness and morphology of the produced surfaces, besides their key 

functional properties. The combination of the microgeometry (predominantly, 
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mean profile deviation Ra, which is the most informative roughness indicator) and 

surface morphology characteristics allows to create complementary surface quality 

evaluation systems for many practical applications of MAO coatings. 

Feasibility study of using MAO layers as electrical insulation (dielectric) 

coatings on metal wrameworks of diamond grinding wheels
 
demonstrated that their 

bore surface Ra roughness index must meet specific requirements and be equal to 

2.5 μm, according to the drawings. Similar requirements can be also applied to 

other parts with rigid joint connections. 

At the same time, the connection between porosity as a structural component 

of the surface of coatings with their dielectric properties which are decisive when 

used in a diamond-abrasive tool with direct current to it in combined electro-

physical grinding processes is extremely poorly understood.  

The purpose of presented by chapter in monograph [1] comprehensive 

scientific research is to study MAO technology capabilities as applied to 

deformable aluminum alloys and evaluate the dielectric properties of the resulting 

coatings, influence of factors on the roughness and morphology of the surface of 

dielectric coatings and to determine the rational conditions of their formation.  

The presented work is focused on the development of technologies for the 

formation of electrical insulating coatings on aluminum frameworks of diamond-

abrasive wheels, which provide the expansion of technological capabilities of 

machine tool technical grinding systems for the implementation of combined 

electro-physical processing.  

The technological capabilities of electrical insulating microarc oxidation as 

applied to deformable aluminum alloys of grades D16T (1360) and AK6 (2124) 

GOST 4784-97 (ISO 209-1) used in the manufacture of frameworks of diamond 

grinding wheels in the tool industry were studied. 

The studies were carried out for two main in practice micro-arc oxidation of 

electric modes – anode galvanostatic with a transformer (up to 600 V) current 

source with a current density of up to 15 A∙dm
–2

 in the experiments and auto-

falling power on the anode-cathode (alternating) current from a capacitor current 

source with a current density of 20 A∙dm
–2

. 

The technological medium of micro-arc oxidation in the performed studies 

consisted of alkaline-silicate group electrolytes with zero, 1 and 2 g∙L
–1 

KOH 

concentration in the presence of sodium silicate at levels of 6 and 12 g∙L
–1

. The 

temperature of the aqueous solutions was maintained in the range from normal to 

35 °C.  

The influence of the time of the microarc oxidation process was evaluated in 

a auto-falling power mode.  

The data of roentgenologic studies, conventional and electron microscopy of 

the obtained coatings, and control of their roughness are presented and analyzed.  

It has been shown that micro-arc oxidation by its nature worsens the roughness of 

machined initial surfaces.  
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At the same time, the extreme nature of the dependence of the average micro-

roughness height on the anode current density during micro-arc oxidation in the 

galvanostatic mode in electrolytes with a low concentration of the alkaline 

component was revealed and explained.  

It was shown that the data of microscopic visualization of the coating surface 

qualitatively correlate with the micro-geometric and dielectric functional 

parameters of the coatings.  

The dielectric quality of the obtained oxide coatings was evaluated by the 

specific volume resistance and electric strength.  

The rational conditions for the formation of dielectric coatings on the studied 

aluminum alloys are determined. Information is presented for the practical 

implementation of the development of local electrical insulating coatings of a high-

performance processing technology tool with the introduction of electric discharge 

energy into the cutting zone to maintain the function-ability of grinding wheels 

with a diamond-metal composition of the working part. 

References 

1. Gutsalenko, Yu. G. (2020) Electric insulation technologies and characteristics of 

micro-arc oxidation of aluminum alloys of diamond grinding wheel wrameworks. 

Modern engineering research: topical problems, challenges and modernity, 

V. Petráček (Head of Ed. Board). Baltija Publishing, Riga, pp. 106-126, 

https://doi.org/10.30525/978-9934-588-47-1.6.  
 

 

 

МОЖЛИВОСТІ І ОСОБЛИВОСТІ АЛМАЗНО-ІСКРОВОГО 

ШЛІФУВАННЯ ВИСОКОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: ОГЛЯД 

КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

 

POSSIBILITIES AND FEATURES OF DIAMOND-SPARK GRINDING OF 

HIGH FUNCTIONALITY MATERIALS: OVERVIEW OF 

COMPREHENSIVE STUDY 

 

Gutsalenko Yu. G. (Ukraine, Kharkiv) 
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Reduction in allowances on final shaping details by perfection of technical 

equipment and blank production technologies is the steady tendency of mechanical 

engineering development.  

In this connection the urgency of abrasive technologies with prevalence of 

grinding is continued in precision machinery industry. The satisfaction of 

consumer ambitions in increase of operational wear resistance of details of the 

machines, the adequate decision of corresponding problems of materials science 

results to increase of demand for the diamond-abrasive tool of working processes 

of grinding for hard-to-machine materials of improved characteristics, in particular 

very hard.  

The problem of reliability and durability under consideration in unity of both 

sides in respect to working processes of grinding includes two basic aspects. The 

first (actually reliability) consists in necessity to provide steady workability of the 

tool on the given technological operation with the set productivity of processing. It 

is meant that own characteristics of the tool, in particular granularity of an abrasive 

and its keeping in a bonding matrix on a tool surface as result of the certain 

combination of properties (brands) of elements of two-component system "abrasive 

- matrix", potentially allow to form cutting relief up to necessary height.  

The second (durability), besides unconditional stability of working process of 

grinding in a context of the first aspect (reliability), assumes a choice from possible 

regime polyvariants of maintenance of steady workability of the tool with a 

required level of productivity such at which realization the resource of the tool is 

maximal or technological enough if achievement of a resource maximum is not the 

basic or unique criterion of acceptance of the managing decision in the set 

organizational-technological restrictions.  

Resource saving in use of tools of the combined technologies of the grinding, 

for example diamond-spark grinding which developed in the Kharkov Polytechnic 

Institute, first of all it is defined by efficiency of abrasives use, in particular the 

most expensive and efficient super hard, and output of power consumption for 

needs of development support of a cutting relief of the tools, for example metallic-

connected distinguished by increased strength and wear resistance.  

The proposed approach to rational maintenance of stability of the combined 

diamond grinding under electro-power support for workability of metallic-

connected cutting tools is formed on the basis of the physic-mechanical theory of 

materials processing and technology of mechanical engineering. 

Model of steady in time grinding process realized by means of tools with 

working part as a binding matrix with abrasive grains located in it in random 

manner, for example, diamond grains, is observed. 

Levels of interrelation of deterioration of abrasive grains and bond of a wheel 

are allocated and determined during steady grinding.  

Representation of wheel cutting relief stability is retention of non-varying its 

height above a level of the bond. Representation of grinding stability is retention of 
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nonvarying maximal thickness of cut by single grains of wheel working surface in 

the prescribed system of kinematic-geometrical conditions (modes) of grinding, 

which determines processing productivity.  

Mathematical formulation of basic characteristic correlation of stability wheel 

cutting relief and grinding processing is proved on example using the uniform law 

of distribution of grain heights above a level of the bond after its removal. 

Received formulation is invariant of a grain form. In general case of grain wear 

process in tribo- and cutting contact to a material to be machined the considered 

model presumes also uniform (with constant or medium integral speed) wear of 

grains in the direction of normal to nominal wheel working surface (cylindrical at 

grinding by wheel periphery, flat one – at grinding by end surface). 

The presented grinding model, its rationale and research allowed to 

analytically determine the feasibility of stability of the characteristics of the cutting 

relief of the working surface of the wheel during processing, which in turn is a 

necessary content of the stability of the process itself. 

Accordingly in organizational - technological tasks of large-quantity 

production with the set productivity the maintenance of effective value of a wheel 

resource can be considered as the necessary decision of all complex of the grinding 

wheel characteristics formed at a stage of its manufacture and determining a range 

of a possible variation by the norm of lowering the level of the bond from electro-

erosive destruction according to the completeness of using the cutting potential of 

diamond grains (degree of wear before falling out of the bond). 

In this connection determination and consideration of rational ways of 

management by wheel resource in steady processes of grinding in a context of the 

submitted research it is necessary to begin with corresponding coordination of 

diamond-abrasive tool designing with designing of technologies and technological 

systems using them. 

The received results are applied in the settlement models concerning to 

problems of rational use of diamond grinding wheels in combined processes of 

grinding, based on controlled introduction in a zone of cutting of electric 

discharges (diamond-spark grinding). 

Submitted materials generalizes on the one hand theory of kinematic-

geometrical simulation of grinding processes by means of tools with working part 

as binding matrix with abrasive grains located in it in random manner, for example 

diamond grains, and on the other hand practical performance of combined grinding 

process, based on introduction of additional energy as electric discharges and 

called by the organization-developer (Kharkov Polytechnic Institute) «diamond-

spark grinding» as applied to processing by means of diamond wheel. 

Implementation of diamond-spark grinding technologies on the basis of developed 

generalized theoretical approach allows to use the tool with prescribed tool-life, 

moreover to make the most efficient use of it up to full exhausting of tool-life, 

determined by diamond-bearing thickness.  
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The application of electro-erosion technologies of diamond grinding lets 

solve the problem of universalization of control of grinding of hard processed 

materials. The right choice of mechanical and electric regimes of combined 

processing allows for stable support both high (maximum) productivity and high 

(maximum) use of cutting potential of diamond grinding powders in wheels. 

Electro-physical features of diamond-spark grinding provide an opportunity 

to increase the efficiency of operation of the tool with metal coating of superhard 

abrasive grains which includes ultra-dispersed diamonds to increase the functional 

reliability through the preservation of the integrity of the original grains during 

compaction and sintering of diamond-metal composites. These features allow 

intensify the liberation of super hard basis of cutting grains from metal coating, 

which carried out its provisional protective function. This is done by deactivating 

of ultra-dispersed diamonds locations as the centers of increased wear resistance 

which increase the resistance to the coating stripping. The nature of these 

opportunities is the electric, and is contained, firstly, in an intensification of density 

of the electric field around the non-conductive hollow nanoparticles of the ultra-

dispersed diamonds that promotes to electro-discharge attack and post-discharge 

mechanical deformation and destruction of these nanoparticles. Secondly, it is 

permissible to perform a short electrical pulse heating with sufficient power and 

duration to graphitization of ultra-dispersed diamonds shells that suppresses its 

wear resistance. 

Diamond-spark grinding, especially high-speed processing with cooling, is 

active mean of support of white layer after thermo-friction processing. It is 

possible efficiently use diamond-spark grinding by combined control of electrical 

and mechanical operating modes taking into account technical requirements to 

accuracy and roughness, with short-term ironing sparking-out without current if 

necessary.  

Development of diamond-spark grinding method, equipment and 

technologies is part of the modern arsenal of scientific and technical progress, 

continuing to draw attention of theoretical researches and practice of the industry 

according to newest opportunities of advanced science and advanced manufacture.  

The purpose of presented by chapter in monograph [1] comprehensive scientific 

research is to explore and demonstrate possibilities and features of implementation 

of diamond-spark grinding method applied to high functionality hard-processed 

materials. 

Development is directed forward computer-aided manufacturing. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РІЗАННЯ 

ПРИ АЛМАЗНОМУ ШЛІФУВАННІ 

 

Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

 

IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN CUTTING 

AT DIAMOND GRINDING 

 

Gutsalenko Yu. G. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Aнотація. Представлена робота продовжує цикл досліджень і порівняльний 

аналіз енергоємності механічного різання в процесах звичайного алмазного 

шліфування і алмазно-іскрової абразивної обробки з введенням в зону 

різання енергії електричних розрядів. Зниження термомеханічної 

напруженості масового мікрорізання в зоні алмазно-іскрового шліфування, 

що забезпечується підтриманою дією електричних розрядів на зв'язку круга 

розвиненістю його робочого рельєфу, розширює технологічні можливості 

алмазно-абразивної обробки і дозволяє розглядати підходи до організації 

цього процесу із застосуванням методології мінімального змащування. 

Узагальнено експериментальні результати з розрахунковим виходом на 

коефіцієнт шліфування і питому роботу стружкоутворення в обробці 

вольфрамокобальтового сплаву ВК6. 

 

Development of the method of diamond spark grinding, which began at the 

Kharkov Polytechnic Institute on the eve of the last quarter of the last century [1], 

largely was motivated by hard alloys known for their difficult machinability due to 

wear-resistant carbide genesis.  

The first completed dissertation research of a new processing method [2] and 

the first state order for technological development based on it [3] are devoted to 

hard alloys. The entire subsequent history of the development of the method and its 

mastering by industry is also largely associated with the processing of hard alloys, 

in which it is most effective [4, 5].  

Presented study focuses on the grinding of a tungsten carbide-based hard 

alloy known to be particularly difficult to machine.  

Increased demand for the development of modern technological platforms in 

the context of reducing water consumption [6], respectively, minimal lubrication 

[7], arouses scientific and practical interest in identifying appropriate and 

https://doi.org/10.30888/978-3-9821783-0-1.2020-01-01
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promising basic technologies, understanding the physical foundations and 

possibilities of transition to non-traditional environments for diamond abrasive 

processing and diamond spark grinding as its flagship technology in the shaping of 

conductive difficult-to-machine materials.  

In the science of cutting materials, the study of the forces required to remove 

the chips is usually associated with the identification and analysis of the force 

projections in the direction of the main movement in the working contact of the 

tool and the workpiece, which determines chip formation (Pz), and in the direction 

of immersion of the tool in the machining allowance , which determines the 

unproductive energy of interference from the position of chip formation and 

overcoming friction in the considered dynamic working contact (Py) [8, 4]. 

Obviously, in comparable performance capabilities, the most attractive for the 

reorganization of diamond abrasive processing technologies in accordance with the 

concept of minimum lubrication will be those with a higher value of the 

dimensionless grinding coefficient KG = Pz / Py.  

From this point of view, let us return here to the previously obtained initial 

experimental data and results [9-14], carry out their additional expanded 

presentation and analysis, with the introduction of cutting forces and their 

productive reflection in the specific work of chip formation As (J/mm
3
) spent on the 

removal of Qm (mm
3
/s) material per unit of time. With a usually low value of the 

workpiece speed Vd (m/min) in relation to the speed of the grinding wheel Vc (m/s), 

regardless of the grinding scheme (counter, passing), the calculation of As is carried 

out according to the formula [15]: As = Pz∙ Vc / Qm.  

The energy efficiency of mechanical cutting during the transition from 

diamond to diamond spark grinding was previously considered [9-14] for 

processing tungsten-cobalt alloys of grades VK6, VK8 and VK15 (with a mass 

content of cobalt, respectively, 6, 8 and 15%; the rest is tungsten carbide). In 

accordance with the formulation of the problem of presented study, additional data 

are presented here for the VK6 alloy, which is the most difficult to machine in the 

series under consideration due to the greatest presence of tungsten carbide in the 

composition.  

From Tables 1 and 2, it can be seen that with the intensification (increase in 

productivity) of the machining process, the advantages of diamond spark grinding 

over the usual when processing the VK6 hard alloy are much more noticeable.  

In diamond spark grinding, when only cutting grains (without the 

participation of a bond) interact with the metal, the grinding factor is a clearer 

reflection of the working processes in the grinding zone. So, with a twofold 

increase in operating performance due to an increase in the cutting depth, KG in the 

diamond-spark mode increases to 20% or more, and in the normal mode it 

decreases by 6-12% (Table 1).  
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Table 1. Physical indicators of conventional (DG) and electrical discharge (DSG) 

external cylindrical grinding of VK6 hard alloy with a given productivity under 

conditions of using a tool of various grain sizes (Z), varying longitudinal (S) and 

transverse (t) feeds 

 

S, 

m/min 

t, 

mm/ double 

pass 

Z, μm 
Ру, N 

DSG/DG 

Рz, N 

DSG/DG 

KG 

DSG/DG 

0.5 0.02 
125/100 78/118 28/40 0.36/0.34 

250/200 67/136 25/49 0.37/0.36 

1.0 0.01 
125/100 82/141 29/48 0/35/0.34 

250/200 69/142 23/47 0.33/0.33 

1.0 0.02 
125/100 152/225 54/72 0.36/0.32 

250/200 121/262 48/77 0.40/0.29 

 

Table 2. Relative change in specific work of chip formation of conventional (DG) 

and electro-erosive (DSG) external cylindrical diamond grinding of VK6 hard 

alloy with a twofold increase in the specified productivity  

Z, μm 

t2=t1 

S2=2S1 

DSG/DG 

t2=2t1 

S2=S1 

DSG/DG 

t2=t1 

S2=2S1 

DSG/DG 

t2=2t1 

S2=S1 

DSG/DG 

125/100 1.00/1.06 1.03/0.94 1.93/1.8 1.86/1.5 

250/200 1.08/0.81 1.21/0.88 1.92/1.58 2.09/1.65 

 

From Tables 1 and 2, it can be seen that with the intensification (increase in 

productivity) of the machining process, the advantages of diamond spark grinding 

over the usual when processing the VK6 hard alloy are much more 

noticeable.Experiments and analysis of their results (Tables 1 and 2) show that in 

diamond-spark machining of hard alloys, the mechanical component energy 

intensity directly related to chip formation in most cases is much less (due to lower 

cutting and friction forces) than the specific work in conventional diamond 

machining.  

A decrease in the mechanical stress of mass micro-cutting in the zone of 

diamond spark grinding, which is ensured by the development of its working relief, 

supported by the action of electric discharges on the bond of the wheel, allows to 

consider approaches to organizing this process using the minimum lubrication 

methodology. 
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ЕЛЕМЕНТИ ПІДХІДУ ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ 

РОЗПІЗНАВАННЯ ВІДМОВ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

 

Деревянченко О., Фомін О. 
(Україна, Одеса) 

 

ELEMENTS OF APPROACH TO INCREASE RELIABILITY OF 

CUTTING TOOLS FAILURES RECOGNITION 

 

Derevianchenko A., Fomin O.  
(Ukraine, Odessa) 

 

Анотація. Сучасні автоматизовані виробництва широко використовують 

відповідні верстати – гнучкі виробничі модулі. Ці системи працюють з 

обмеженою участю операторів, з їх частковим втручанням (при необхідності) 

в процеси керування верстатами. Тому усі технологічні операції, процеси 

контролю та діагностування повинні бути автоматизовані. Найбільша 

кількість відмов гнучких модулів припадає на відмові різальних 

інструментів. Мають місце як поступові їх відмови - внаслідок зношування, 

так і раптові відмови – внаслідок руйнування різальної частини. Очевидна 

необхідність розробки відповідного підходу, методів та систем 
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автоматичного розпізнавання відмов інструментів. Своєчасне виявлення 

відмов дозволяє припиняти процес обробки, запобігти пошкодженню 

деталей. Для цього необхідно створювати відповідні системи моніторингу, 

для яких розробляється відповідне математичне та програмне забезпечення. 

Достовірність розпізнавання визначається такими характеристиками, як 

вірогідність вірного розпізнавання, значення похибок першого та другого 

роду. Вони безпосередньо залежать від якості ознак та класифікаторів відмов. 

Для підвищення достовірності розпізнавання відмов необхідно виконання 

таких розробок: формування наборів прямих та непрямих ознак станів та 

відмов РЧ інструментів; побудова відповідних просторів станів; скорочення 

розмірності просторів станів шляхом відбору найбільш інформативних ознак; 

побудова класифікаторів відмов інструментів та необхідних вирішальних 

правил. Розглянуто характерні відмови інструментів для чорнової обробки 

(на прикладі різців), приведено приклади побудови відповідних просторів 

станів (з прикладами динаміки станів – від станів працездатності до стану 

відмови). Приведено схему системи непрямого контролю для визначення 

відмов різців в умовах ударного навантаження. Приведено моделі 

нерівномірного зношування РЧ різців для чистової і фінішної обробки, 

поступового зростання площин зношування, появи супутніх мікродефектів та 

виникнення відмов. Оскільки гнучкі модулі оздоблені інструментальними 

магазинами з великою кількістю інструментів для різних типів обробки, 

виникає необхідність побудови відповідних множин інформативних ознак 

станів відмов та класифікаторів. Це, в свою чергу, потребує використання 

методів відбору інформативних ознак. Проведено аналіз цих методів та 

запропоновано до використання генетичний метод відбору ознак як найбільш 

ефективний.  

 

Abstract. The work is devoted to solving the problem of increasing reliability of 

cutting tools failures recognition. For this is proposed to carry out the following 

developments: the formation of sets of direct and indirect features of cutting tools 

states and failures; forming the corresponding state spaces; reducing their 

dimensionality by selecting the most informative features; construction of failures 

classifiers and necessary decision rules. The analysis of methods for selecting 

failures informative features is carried out, and the genetic method of features 

selecting is recommended for use. 
 

Повна публікація: 

Різання та інструмент в технологічних системах [ISSN 2078-7405] (2020) (92): 233-
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ДО РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗМІРУ ДЛЯ ОБРОБКИ 

ВНУТРІШНЬОГО ШПОНКОВОГО ПАЗУ 

Деріглазова А. Г., Пижов І. М. (Україна, Харків) 

 

TO CALCULATE THE TECHNOLOGICAL SIZE FOR INNOVATION OF 

THE INTERNAL VEHICLE SLOT 

Derihlazova A. H., Pyzhov  I. M. (Ukraine, Kharkiv) 

 

При виконанні дипломного проекту магістра стояло завдання 

визначення технологічного розміру глибини внутрішнього паза в деталі типу 

тіла обертання (шків) для випадку, коли після обробки паза слідує остаточна 

обробка отвору. Стосовно обробки шпонкового пазу на валах це питання 

вирішене за допомогою розмірного аналізу і методика розрахунку наводиться 

в літературі (наприклад, А.О. Маталін [1], Росія, Україна; І.М. Пижов [2], 

Україна). Технологічний маршрут механічної обробки отвору шківа 

(36H7
+0,025

) наведено нижче, табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Технологічний маршрут механічної обробки отвору шківа 

 

№ з/п Технологічна операція (перехід) Поле допуску 

1. Заготівельна (лиття) 30ES140,31 

2. Токарна розточувальна чорнова 35,2Н12
+0,25

 

3. Токарна розточувальна чистова 35,85H9
+0.062

 

4. Шпонкова протяжна - 

5. Внутрішньо шліфувальна 36H7
+0,025

 

 

Є очевидним, що після виконання внутрішньо-шліфувальної операції 

глибина паза в шківі повинна автоматично відповідати значенню на 

кресленні ( 0.2

2 3 3,3t A   ) згідно ГОСТ 23360-78. Розрахункова схема і 

розмірні ланцюги (РЛ) для визначення проміжних операційних розмірів 

шпонкового пазу (в поперечному перерізі), що витримуються на шпонково - 

протяжній операції (п.4 таблиці), представлені на рисунку 1. Визначимо 

номінальне значення, граничні відхилення та допуск припуску (Z/2) на 

внутрішнє шліфування, який є відсутньою ланкою РЛ2. Для цього 

розрахуємо РЛ1: 

2 1

2

36-35,85
/ 2   0,07 ;

2 2

D D
Z A мм
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Рисунок 1  Розрахункова схема для визначення проміжного технологічного 

розміру глибини шпонкового пазу 

 

2 1

2

0,025 0
0,013 ;

2 2

D DES EI
ESА мм

 
     

2 1

2

0 0,062
0,031 ;

2 2

D DEI ES
EІА мм

 
     

 2 2 2EIA = 0,013 0,031  0,044TA ESA     мм. 

Остаточно маємо, що: 

0,013

2 0,031/ 2 0,07 .A Z 

   

Визначимо номінальне значення, граничні відхилення та допуск 

технологічного розміру А1. Для цього розрахуємо РЛ2: 

1 3 2 3,3 0,07  3,37 ;A А A мм      

1 3 2[ ] 0,2 0,031 0,169 ;ESA ES A EIA мм       

1 3 2[ ] 0 0,013 0,013 ;EIA EI A ESA мм       

1 1 1 0,169 0,013 0,156 .TA ESA EIA мм       

Остаточно маємо, що: 

0,169

1 0,0133,37 .A 
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Виконуємо перевірку: 

1 3 2 0,200 0,044 0,156 .TA TA TA мм      

Це означає, що на операції протягування шпонкового паза ми повинні 

забезпечити технологічний розмір 
0,169

1 1 0,01335,85 3,37 39,22D A 

    . Саме 

цей розмір проставляється на операційному ескізі операції «шпонково-

протяжна» і є основою для розрахунку відповідної протяжки. 

Література 

1. Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник для 

машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» / А. А. Маталин. − Л. : 

Машиностроение, Ленингр. отделение, 1985. – 496 с. 

2. Пижов І.М. Розробка технологічного процесу на прикладі виготовлення 

ступінчастого вала редуктора: Навчально-методичний посібник для 

виконання конструкторсько-технологічних розділів дипломного проекту 

бакалавра студентами спеціальності «Прикладна механіка» (спеціалізація 

«Інтегровані технології машинобудування») денної, заочної та дистанційної 

форм навчання / І.М. Пижов. – Х.: НТУ «ХПІ», 2018. – 91 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI 

Press/35838/1/Book_2018_Pyzhov_Rozrobka_tekhnoloh_protsesu.pdf. 

 

Abstract. An approach is proposed to determine the technological dimension of the 

depth of the internal keyway in a part of the type of a body of revolution for the 

case when the final processing of the hole follows after machining the groove.  

 

 

 

АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІДИН 

МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ 

 

Іванова Л. П. (Україна, Харків) 

 

ANALYSIS OF THE THERMAL STATE OF TECHNOLOGICAL FLUIDS 

OF METAL CUTTING MACHINES 

 

Ivanova L. P. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Перспективним шляхом підвищення точності виготовлення 

деталей є мінімізація теплових деформацій технологічної системи. Важливим 

фактором такого впливу є тепловий стан технологічних рідин, які 

використовуються в циклі обробки. Вказаний фактор вивчено недостатньо, 

але у теперішній час проводиться велика кількість наукових досліджень у 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI%20Press/35838/1/Book_2018_Pyzhov_Rozrobka_tekhnoloh_protsesu.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI%20Press/35838/1/Book_2018_Pyzhov_Rozrobka_tekhnoloh_protsesu.pdf
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цьому напрямку. В даній статті проведено детальний аналіз найбільш 

відомих результатів досліджень, надрукованих як у закордонних, так і в 

вітчизняних авторитетних наукових виданнях. На цій підставі виконано 

оцінку ступені впливу теплового стану технологічних рідин на деформацію 

базових елементів шліфувальних верстатів, класифіковано відомі способи і 

техніка охолодження металорізальних верстатів та виконана порівняльна 

оцінка ефективності їх застосування, запропоновано комплекс шляхів 

зниження кількості теплоти, яка сприймається МОР.  

 

Abstract. A promising way to increase the accuracy of manufacturing parts is to 

minimize thermal deformations of the technological system. An important factor in 

this effect is the thermal state of the process fluids used in the treatment cycle. The 

indicated factor has not been studied enough, but a large amount of scientific 

research is currently being conducted in this direction. This article provides a 

detailed analysis of the most famous research results published both in foreign and 

domestic scientific journals. On this basis, an assessment of the degree of influence 

of the thermal state of process fluids on the deformation of the basic elements of 

grinding machines was made, the known methods and techniques for cooling metal 

cutting machines were classified, a comparative assessment of the effectiveness of 

their use was performed, a set of ways to reduce the amount of heat that was 

absorbed by the coolant was proposed.  

 
Повна публікація: 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (2020) (11): Серія: Технології в 

машинобудуванні [ISSN 2079-004Х]: 36-41. 

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБІРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ 

ВАЖКИХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ 

 

Клименко Г., Васильченко Я. (Україна, Краматорськ) 

 

MODELING THE RELIABILITY OF ASSEMBLY TOOLS 

FOR HEAVY LATHES 

 

Klymenko G., Vasylchenko Y. (Ukraine, Kramatorsk) 

 

Анотація. В роботі вирішена задача підвищення надійності збірних 

інструментів для важких токарних верстатів. Наголошено, що при 

експлуатації важких верстатів простої потребують великих коштів, значно 

знижують якість процесу експлуатації технологічної системи. Метою статті є 
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підвищення якості процесу експлуатації технологічної системи обробки 

деталей шляхом розробки математичних моделей для прогнозування 

надійності збірних інструментів. Доведено перевагу комплексного показника 

надійності інструменту – коефіцієнта готовності. Збірні різці розглядаються 

як послідовна система з точки зору їх надійності. Представлено систему 

показників надійності різального інструменту. Застосовуючи марківський 

підхід до опису системи і припущення експоненційного розподілу часу 

роботи і відновлення інструменту, розроблено математичні моделі 

коефіцієнтів готовності збірних різців.  

 

Abstract. The problem of increasing the reliability of prefabricated tools for heavy 

lathes is solved in the work. The idea of implementing ISO 9000 series standards is 

justified. The need to develop a quality system for the machining process has been 

proven. Qualimetric indicators of quality of machines, cutting tools and processes 

of ensuring their trouble-free operation are defined. The aim of the article is to 

improve the quality of operation of the technological system of processing parts by 

developing mathematical models for predicting the reliability of assembly tools. 

Special attention is paid to the operation of cutting tools for heavy machines. The 

high cost of such tools is emphasized. Attention to reducing downtime of heavy 

machines is paid. The statistical analysis of indicators of operation of assembly 

cutting tools is carried out. It is proved that tool failure is one of the significant 

factors of machine downtime. The system of indicators of reliability of the cutting 

tool is presented. The reliability of the assembled tools for heavy machines is 

considered. The operation of the machine during operation is analyzed. Two ways 

to restore the efficiency of the tools are analyzed. State 0, when the machine is 

operational, and state 1, when the machine is idle are considered. Markov's 

approach to the description of the system is applied. Assumptions about the 

exponential distribution of operating time and tool recovery are made. The 

advantage of a complex indicator of tool reliability - readiness factor is proved. 

Assembly tools are considered as a consistent system in terms of their reliability. 

The number of system elements depends on the design of the tool. Mathematical 

models of readiness coefficients for two designs of assembly cutters are developed. 

The effectiveness of the use of research results proved. The distribution of 

reliability between the structural elements is determined at the design stage of the 

tool. The quality of the technological system is determined at the stage of its 

operation. Design solutions must be chosen to ensure serviceability. This will 

provide a given level of reliability. 
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ЦІЛЬОВІ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА СІМЕЙСТВА КРИТЕРІЙ 

ОПТИМІЗАЦІЇ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ НА 

ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ 

 

Клименко Г. П., Мироненко Є. В. (Україна, Краматорськ) 

Фадєєв В. А., Заковоротний А. Ю., Іщенко Г. І. (Україна, Харків) 

 

TARGET FUNCTIONS OF THE REPRESENTATIVE OFFICE OF 

FAMILIES OF CRITERIA FOR OPTIMIZATION CRITERIA OF BLOCK 

- MODULAR TOOL ON HEAVY MACHINES 

 

Klimenko G. P., Mironenko E. V. (Ukraine, Kramatorsk) 

Fadeev V. A., Zakorotny A. Yu., Ischenko G. I. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. У статті розглянуті цільові функції представництва сімейств 

критерій оптимізації блочно-модульного інструмента на важких токарних 

верстатах, які враховують властивості технологічних систем і критерії їх 

оптимальності. Для забезпечення експлуатаційних властивостей поверхонь 

інструменту запропоновані коефіцієнти для функцій експлуатації, є 

цільовими, які показують взаємозв'язок експлуатаційної, технологічної та 

вартісної функцій. Для отримання значень вагомості критеріїв і відбору 

необхідної кількості критеріїв для оптимізації параметрів блочно-модульного 

ріжучого інструменту і режимів його експлуатації на стадії проектування 

використовувалися положення теорії інформації. Для отримання 

представницького сімейства критеріїв для багатокритеріальної і 

багатопараметричної оптимізації процесів механічної обробки запропонована 

система критеріїв: критерій повноти; критерій мінімальності, критерій 

операціональності, критерій вимірності; критерій автономної 

інформативності; критерій економічності. Для визначення вагомості 

критеріїв оптимальності ріжучого інструменту і технологічної системи 

запропоновано використовувати показники інформативності - повноти 

оцінки сукупності властивостей, які складають якість модульного 

інструмента і визначають ефективність даних критеріїв і значимість цього 

критерію, як для заводу-виготовлювача, так і для заводу-споживача з точки 

зору його впливу на ціну інструменту. Для оптимізації параметрів 

технологічної системи була проведена експертна оцінка, що враховує різні 

умови виробництва, як з позиції підприємства-виробника, так і з позиції 

підприємства споживача.  

 

Abstract. The article discusses the target functions of family representation, the 

criterion of optimization of the block - modular tool on heavy lathes, which take 

into account the properties of technological systems and the criteria for their 
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optimality. To ensure the operational properties of tool surfaces, coefficients are 

proposed for the operating functions, which are target ones, which show the 

interconnection of operational, technological and cost functions. To obtain the 

values of the weighting criteria and selecting the necessary number of criteria for 

optimizing the parameters of a block-modular cutting tool and its operating modes 

at the design stage, the provisions of information theory were used. To obtain a 

representative family of criteria for multi-criteria and multi-parameter optimization 

of machining processes, a system of criteria is proposed: a completeness criterion; 

criterion of minimality, criterion of operability, criterion of measurability; 

autonomous information content criterion; criterion of profitability. To determine 

the weight of the criteria for optimality of the cutting tool and the technological 

system, it is proposed to use information indicators - the completeness of the 

assessment of the set of properties that make up the quality of a modular tool and 

determine the effectiveness of these criteria and the significance of this criterion, 

both for the manufacturer and the consumer plant in terms of its influence on the 

price of the instrument. To optimize the parameters of the technological system, an 

expert assessment was carried out, taking into account various production 

conditions, both from the position of the manufacturer and from the position of the 

consumer.  
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ХВИЛЯСТОСТІ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАТИХ КОЛІС 

 

Клочко А. А., Бабенко М. В., Юр'єва М. В. (Україна, Харків) 

Сюй Цюаньяо, Фу Хун (Китай, Харбін) 

 

INFLUENCE OF WAVE PARAMETERS ON OPERATIONAL 

PROPERTIES OF CYLINDRICAL GEAR WHEELS 

 

Klochko A. A., Babenko M. V., Yurieva M. V. (Ukraine, Kharkiv) 

Xu Quaniao, Fu Hong (China, Harbin) 

 

Анотація. Побудова інформаційної моделі технологічних процесів 

зубообробки загартованих крупномодульних зубчастих коліс є одним з етапів 

управління технологічною структурою і параметрами автоматизації 

проектування технологічного процесу. З урахуванням принципів класифікації 
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інформації автоматизується процес зубообробки розглядається як об'єкт 

управління, що складається з ряду технологічних об'єктів: вихідний матеріал 

(вхід об'єкта управління); навколишнє середовище (умови протікання 

процесу); зубчасте колесо (вихід об'єкта управління, кількісна та якісна 

характеристика поверхневого шару); модуль обробки з системою управління 

та технологічним оснащенням (власне об'єкт управління). Завдання 

оптимального управління зубообробки формулюється як задача вибору 

формоутворення, який забезпечує максимальну продуктивність із 

забезпеченням якісного поверхневого шару загартованих зубчастих коліс при 

заданій точності з урахуванням показника собівартості.  

 

Abstract. The construction of an information model of the technological processes 

of tooth treatment of hardened large-modular gears is one of the stages of 

controlling the technological structure and parameters of the automation of the 

design of the technological process. Taking into account the principles of 

information classification, the automated process of gear processing is considered 

as a control object, consisting of a number of technological objects: source material 

(input of the control object); environment (process conditions); gear wheel (control 

object output, quantitative and qualitative characteristics of the surface layer); 

processing module with a control system and technological equipment (the actual 

control object). The task of optimal control of tooth processing is formulated as the 

task of choosing a shaping that provides maximum performance while ensuring a 

high-quality surface layer of hardened gears with a given accuracy, taking into 

account the cost indicator.  
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ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ НАПЛАВЛЕНИХ ДЕТАЛЕЙ 

ПРИ ТОЧІННІ РІЗЬЦЯМИ 

З ПНТМ «КИБОРИТ» 

 

Коломієць В., Рідний Р., Нікіфоров А. (Україна, Харків) 

Клименко С. (Україна, Київ) 

 

STRENGTHENING OF THE SURFACE LAYER OF 

THE WELD PARTS WHEN TURNING BY CUTTERS 

WITH PSTM “KIBORIT” 

 

Kolomiets V., Ridny R., Nikiforov A. (Ukraine, Kharkiv)  

Klіmenko S. (Ukraine, Kyiv) 

 

Анотація. Наведено результати експериментального дослідження зміцнення 

поверхневого шару деталей, наплавлених електродуговим наплавленням 

дротом Нп-30ХГСА під шаром флюсу АН-348А, при механічній обробці 

різцями, оснащеними змінними неперегострюваними пластинами RNMN 

070300 з полікристалічного надтвердого матеріалу (ПКНБ) на основі 

кубічного нітриду бору «киборит». Вивчено вплив режимів обробки на 

величину поверхневої мікротвердості і товщину зміцненого поверхневого 

шару деталей. Характер ліній рівної мікротвердості свідчить про менш 

значний вплив швидкості різання в порівнянні з глибиною різання і подачею 

та близький ступінь впливу зміни останніх. Швидкість обробки чинить 

менший вплив на товщину зміцненого шару в порівнянні з глибиною різання 

і величиною подачі, хоча остання впливає менш інтенсивно. Найбільше 

зміцнення наплавлених деталей досягнуто при точінні різцем з передніми 

кутами – (40-50)°. Обробка різцями з ПКНБ «киборит» з великими 

негативними значеннями переднього кута γ супроводжується створенням в 

зоні обробки такого рівня термобаричного навантаження, який призводить до 

структурних змін в матеріалі поверхневого шару деталей, а саме, до появи 

шару слаботрозчинної загартовочної структури – бесструктурного 

мартенситу з мікротвердістю H50 = 5700–5920 МПа, яка в 1,8–2,1 рази вище, 

ніж мікротвердість основного наплавленого матеріалу. Товщина зміцненого 

наплавленого шару при лезово-зміцнюючій обробці інструментом з ПКНБ 

«киборит» ставить 60–80 мкм, що пояснюється невисоким вмістом вуглецю в 

матеріалі, наявністю висхідної дифузії вуглецю та інтенсивною пластичною 

деформацією в контактній зоні. Отримані результати показують, що лезово-

зміцнююча обробка інструментами з ПКНБ є ефективним методом керування 

експлуатаційними властивостями деталей машин, наприклад, їх 

зносостійкістю. 
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Abstract. The results of an experimental study of hardening of the surface layer 

of parts deposited by electric arc welding with Np-30KhGSA wire under a flux 

layer of AN-348A are presented, when machined with cutters equipped with 

replaceable non-milling plates RNMN 070300 made of polycrystalline 

superhard material (PCBN) based on cubic boron nitride «ciborite». The 

influence of mining regimes on the surface microhardness and the thickness of 

the hardened surface layer of parts is studied. The nature of the lines of equal 

microhardness indicates a less significant effect of the cutting speed compared 

to the depth of cut and feed and a close degree of influence of changes in the 

latter. Processing speeds have less effect on the thickness of the hardened layer 

compared to the depth of cut and the amount of feed, although the latter has a 

less intense effect. The greatest hardening of the deposited parts was achieved 

by turning with a cutter with rake angles of (40–50)°. Treatment with chisels 

with PCBN «ciborite» with large negative values of the front angle γ is 

accompanied by the creation in the processing area of such a level of 

thermobaric load, which leads to structural changes in the surface layer of parts, 

namely, a layer of weakly etchable hardening structure – unstructured 

martensite H50 = 5700–5920 MPa, which is 1.8–2.1 times higher than the 

microhardness of the main weld material. The thickness of the reinforced 

deposited layer during blade-hardening processing with a tool with PCBN 

«ciborite» is 60–80 μm, due to the low carbon content in the material, the 

presence of ascending diffusion of carbon and intense plastic deformation in the 

contact zone. The results show that blade-hardening machining with tools with 

PCBN is an effective method of controlling the performance of machine parts, 

such as their wear resistance. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ІНДУКЦІЙНОЇ ТИГЕЛЬНОЇ ПЕЧІ З КУСКОВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ 

ШИХТИ ДЛЯ ВИПЛАВКИ СТАЛІ 35Л 

 

Костик К. О., Акімов О. В., Островерхова К. В. 

Україна, Харків) 

 

INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC PARAMETERS OF 

INDUCTION CRUCIBLE FURNACE WITH LUMP LOADING OF 

CHARGE FOR 35L STEEL SMELTING 

 

Kostyk K. O., Akimov O. V., Ostroverkhova K. V. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. У роботі виконані розрахунки і дослідження електромагнітних 

параметрів індукційної тигельної печі місткістю 4,5 т при виплавці залізо-

вуглецевого сплаву, а саме: проведений аналіз електромагнітного впливу на 

розплавлення металу і розрахунки параметрів ІТП; визначені основні 

геометричні розміри ІТП, параметри системи індуктор-завантаження; 

визначені основні електромагнітні параметри печі, такі як потужність, 

необхідна мінімальна робоча частота джерела живлення, опір завантаження 

індуктора, коефіцієнт корисної дії, число витків індуктора та ін.; отримані 

залежності настилу струму, повної потужності системи «індуктор-метал» і 

сили струму в індукторі від частоти струму; розглянуті принципи дії, 

циркуляція залізо-вуглецевого сплаву в ІТП, представлена математична 

модель параметрів печі з кусковим завантаженням шихти при початковій 

температурі, яка враховує електромагнітний вплив, що викликає наведення 

вихрових струмів в металі, розігріваючих і розплавляючих метал; частоту 

струму мережі живлення, фізичні властивості розплавленого металу, 

неоднорідність властивостей металу, кусковий характер завантаження печі в 

початковий період плавки вуглецевої сталі 35Л. В роботі встановлена 

залежність розмірів кускової шихти і число витків індуктора від частоти 

струму; отримана залежність робочої частоти генератора для індукційної 

ливарної установки від розмірів кускової шихти сталі 35Л, що є 

найважливішим фактором, який визначає якісні показники індукційної 

тигельної печі та забезпечує ефективний нагрів шихти і плавки за короткий 

проміжок часу.  

 

Abstract. In the work of calculations and study of electromagnetic parameters of 

the induction crucible furnace with a capacity of 4.5 t in the smelting of iron-

carbon alloy, namely the analysis of the electromagnetic influence on molten metal 

and calculations of ICF; it also defines main dimensions of ICF, the parameters of 
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the system inductor-load; identifies the main electromagnetic parameters of the 

furnace such as power, the required minimum operating frequency of the power 

source, the resistance of the inductor, the efficiency, the number of turns of the 

inductor, etc.; the dependences of flooring is current, the full power of the system 

"inductor-metal" and the current in the inductor from the frequency of the current; 

the principles of operation, circulation of the iron-carbon alloy in ICF, the 

mathematical model parameters of the furnace with lump loaded at an initial 

temperature, which takes into account electromagnetic effects, which causes the 

guidance of eddy currents in the metal, warming and melt metal; the frequency of 

the supply network current, the physical properties of the molten metal, the 

heterogeneity of the metal properties, the lumpy nature of the furnace loading 

during the initial melting period of 35L carbon steel. The paper establishes the 

dependence of the size of the lump charge and the number of turns of the inductor 

on the current frequency; the dependence of the operating frequency of the 

generator for an induction foundry on the size of the lump charge of 35L steel is 

obtained, which is the most important factor that determines the quality indicators 

of the induction crucible furnace and provides effective heating of the charge and 

melting in a short period of time. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУР У ОБ'ЄМІ ДЕТАЛІ 

ПРИ ДІЇ ПОТОКІВ ПЛАЗМИ 

 

Костюк Г., Мелкозьорова О., Костюк О., Широкий Ю. 

(Україна, Харків) 

 

PROSPECTS FOR PRODUCING NANOSTRUCTURES IN THE VOLUME 

OF PARTS UNDER THE ACTION OF PLASMA FLOWS 

 

Kostyuk G., Melkoziorova O., Kostyuk E., Shirokiy Yu. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. В роботі представлені результати розрахунків полів температур і 

температурних напружень на основі рішення нестаціонарної спільної задачі 

теплопровідності і термопружності. Знаходилися зони матеріалу деталі, де 

реалізуються умови утворення наноструктур. Розглядаємо три випадки 

теплової дії плазми на деталь. Дія частинок плазмового потоку: – як 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

88 

індивідуальних теплових джерел, тобто випадок відсутності накладення 

температурних полів від сусідніх іонів та електронів (j  j’кр); – спільну 

теплову дію ряду частинок при накладенні їх температурних полів (j  j’  

j’’кр); – дія плазмового потоку як суцільного середовища (j  j’’кр). Найбільш 

цікавий випадок при дії електронів та іонів середніх енергій в плазмовому 

потоці за умови, що j  j’кр. Якщо густина струму лежить між першою і 

другою критичною, тобто коли спостерігається накладення температурних 

полів від дії сусідніх частинок, завдання ускладнюється, тому воно і 

розглядалось. Показано, що при дії іонів азоту на сталь реалізується значна 

область з наноструктурами, тоді як при дії іонів титану на алюмінієвий сплав 

ця зона обмежена. При дії електронів наноструктури не утворюються, 

температурні напруження в обох випадках мають значення порядку 108 Н/м
2
 

, вони теж не дають можливості отримувати наноструктури безпосередньо, 

тоді як можуть прискорити їх отримання. Показано, що досягаються 

необхідні температури і швидкості наростання температур, величини 

температурних напружень (тисків) достатні для отримання наноструктур в 

об’ємі деталі, в той же час для підвищення ефективності цього процесу 

можна подавати в плазмовому потоці невелику частку іонів каталізатора. 

Показано, що при впливі іонів азоту на сталь реалізується значна область з 

наноструктурами, а при впливі іонів титану на алюмінієвий сплав ця зона 

обмежена. Під дією електронів наноструктури не утворюються, температурні 

напруження в обох випадках мають значення порядку 108 Н/м
2
 , вони також 

не дозволяють отримувати наноструктури безпосередньо, хоча можуть 

прискорити їх утворення в температурному інтервалі і темп їх зростання. 

 

Abstract. The paper presents the results of calculations of temperature fields and 

temperature stresses based on the solution of the unsteady joint problem of thermal 

conductivity and thermoelasticity. Zones of the material of the part were found 

where the conditions for the formation of nanostructures in the temperature range, 

rate of temperature increase, and maximum temperature stresses are realized. It is 

shown that under the action of nitrogen ions on steel, a significant region with 

nanostructures is obtained, while under the action of titanium ions on an aluminum 

alloy, this zone is limited. Under the action of electrons, nanostructures are not 

formed, temperature stresses in both cases have values of the order of 108 N/m2 , 

they also do not make it possible to obtain nanostructures directly, while they can 

accelerate their production over the temperature range and their growth rate. 
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ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛІ З АЛЮМІНІЮ ПІСЛЯ 

ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ АЛМАЗНИМ ІНСТРУМЕНТОМ 

 

Кундрак Я., Маккаі Т., Надь А., Емрі Г. 

(Угорщина, Мішкольц) 

 

ROUGHNESS OF ALUMINUM SURFACES FACE MILLED 

WITH A DIAMOND TOOL 

 

Kundrák J., Makkai T., Nagy A., Emri G. 
(Hungary, Miskolc) 

 

Анотація. Виробники транспортних засобів докладають великі зусилля по 

досягненню оптимальних характеристик агрегатів з найменшою масою їх 

компонентів і постійно вирішують проблему оброблюваності, наприклад, 

алюмінієвих сплавів. У статті були вивчені питання фрезерування алюмінію. 

У цій області існує безліч напрямків досліджень і публікацій результатів з 

алмазної обробки. У цій роботі досліджено шорсткість поверхні алюмінієвої 

заготовки після алмазного фрезерування в трьох площинах виміру, 

паралельних напрямку подачі при варіюванні різними швидкостями подачі. 

Вимірювання проводилися в площині симетрії яка проходить через 

геометричну вісь фрези і збігається з напрямком вектору подачі й в інших 

двох паралельних площинах, розташованих в 20 мм в двох напрямках від осі 

симетрії. Зміна параметрів шорсткості поверхні при постійній глибині 

різання і швидкості різання вивчалася зі збільшенням швидкості подачі на 

зуб. Вимірювання шорсткості були зроблені в шести точках. Ґрунтуючись на 

експериментальних результатах, видно що шорсткість фрезерованої поверхні 

різна в кожній точці. Вплив швидкості подачі виглядає як тенденція: 

збільшення швидкості подачі викликає збільшення значень параметрів 

шорсткості. Варто також зазначити, що значення шорсткості, виміряні на 

площині симетрії і на сторонах входу і виходу ріжучої кромки, також 

показують різні характеристики (ефект фрезерування вгору і фрезерування 

вниз). Виміряні значення знаходяться в межах стандартного відхилення. 

Таким чином, щоб досягти необхідних значень шорсткості для всієї поверхні, 

цей ефект слід враховувати при виборі технологічних параметрів. На розкид 

параметрів шорсткості впливає також однорідність структури оброблюваного 

матеріалу. Також з експериментальних результатів було виявлено, що 

максимальні значення Ra і Rz також значно нижчі, ніж значення, обмірювані 

раніше для торцевого фрезерування з твердосплавним інструментом при 

аналогічних швидкостях подачі. В останньому випадку швидкість різання (і, 

отже, продуктивність обробки) становила всього 10-12% від швидкості 

алмазного інструменту. 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

90 

 

Abstract. This article describes the results of face milling experiments. The 

roughness parameters of machined surfaces with diamond were examined. 

Measurements were made in three planes parallel to the feed direction. Changes in 

the roughness profile diagram and roughness values as a function of the feed rate 

were analyzed. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ 

ПІСЛЯ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ З РІЗНИМИ ШВИДКОСТЯМИ 

ПОДАЧІ ФРЕЗИ З КРУГЛИМИ ВСТАВКАМИ  

 

Кундрак Я., Надь A. (Угорщина, Мішкольц), Маркопулос А. П., 

Каркалос Н. Е., Скондрас-Гіусіос Д. (Греція, Афіни) 

 

EXPERIMENTAL STUDY ON SURFACE ROUGHNESS 

OF FACE MILLED PARTS WITH ROUND INSERT 

AT VARIOUS FEED RATES 

 

Kundrák J., Nagy A. (Hungary, Miskolc), Markopoulos A. P., Karkalos N. E., 

Skondras-Giousios D. (Greece, Athens) 

 

Анотація. У даній роботі досліджується зміни параметрів шорсткості 

поверхні оброблюваних деталей при симетричному торцевому фрезеруванні. 

В ході цієї експериментальної роботи досліджується вплив використання 

фрезерної пластини з круглою геометрією при різних значеннях швидкості 

подачі на топографію фрезерованих деталей. Для цієї мети були виконані як 

двомірні, так і тривимірні вимірювання шорсткості поверхні в трьох 

площинах, паралельних напрямку подачі, причому одна з площин перебувала 

на симетричній площині, а дві інші перебували на тій же відстані від неї, але 

в протилежних сторонах. Експериментальні випробування в цій статті були 

проведені відносно торцевого фрезерування заготовок з нормалізованої 

вуглецевої сталі марки С45, з використанням однієї ріжучої пластини при 

різних значеннях швидкості подачі. 2D і 3D вимірювання шорсткості були 

виконані на тривимірному пристрої вимірювання шорсткості поверхні 

AltiSurf 520, і для виконання вимірювань використовувався конфокальний 

хроматичний датчик. Відмінності в топографії поверхні фрезерованих 
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заготовок при різних швидкостях подачі полягають в тому, що форма 

канавок вказує на місце розташування кожного вимірювання, так як канавки 

у формі дуги зустрічаються на стороні входу і виходу, тоді як на симетричній 

площині утворюються майже прямі канавки. Однак відмінності в розмірах 

канавок важливіші для якості поверхні. Різниця між профілями полягає не 

тільки в висоті профілю, яка значно більше в разі fz = 0,8 мм / зуб, але також 

в відстані між мікроканавками, сформованими на поверхнях. Кінематика 

процесу торцевого фрезерування безпосередньо впливає на форму профілю, 

причому більш висока швидкість подачі призводить до більшої відстані між 

сусідніми канавками, а також до більшої висоти профілю. У випадку з 

найнижчою швидкістю подачі тривимірний профіль виглядає менш гладким, 

оскільки нерівності поверхні можна порівняти з розмірами канавок, тоді як 

для більш високих швидкостей подачі, коли канавки стають глибшими і 

відстань між ними збільшується, ці нерівності стати менш значущими.  

 

Abstract. In the present paper, the variation of surface roughness of machined parts 

during symmetrical face milling is investigated. During this experimental work, the 

effect of using a milling insert with a round geometry under various feed rate 

values on the topography of milled parts is examined. For that purpose, both 2D 

and 3D surface roughness measurements were performed in three planes parallel to 

the feed direction, with one of the planes being on the symmetrical plane and the 

other two being at the same distance from it but in opposite sides. The analysis of 

the experimental results indicated that although surface roughness increases 

gradually with increase of feed rate, a considerable increase of surface roughness 

occurs for feed rate values over 0.4 mm/tooth. Moreover, the overall higher surface 

roughness values were found to be on the symmetrical plane, which was also more 

affected by the increase of feed rate than the other two planes. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ ОТВОРІВ НА 

БАЗІ ШОРСТКОСТІ І ТОЧНОСТІ 

 

Кундрак Я., Станковіч І., Лукач Ф. 
(Угорщина, Мішкольц) 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HARD MACHINED BORES BASED ON 

THE ROUGHNESS AND ACCURACY 

 

Kundrák J., Sztankovics I., Lukács F.  

(Hungary, Miskolc)  

 

Анотація. У цьому дослідженні були проаналізовані результати обробки 

отворів зубчастих коліс різними методами. Була зроблена спроба об'єднати 

два процеси різання: точіння та шліфування на одному верстаті і з однієї 

установки заготовки. Припуск після термообробки був видалений 

шліфуванням та жорсткою токарною обробкою з трьома швидкостями подачі 

і поєднанням цих процедур: чорнова обробка з жорсткою токарною 

обробкою, чистова обробка з шліфуванням. Відмінність у комбінації двох 

процедур від звичайного підходу (чорнова обробка з певною геометрією 

різця та шліфування після цього) полягає в тому, що обробка виконувалась на 

одному верстаті і з однієї установки, що означає, що час переустановлення 

деталі і можливість неточності затиску можуть бути опущеними. Після 

вимірювання шорсткості були виміряні характерні параметри точності 

отвору: нелінійність твірної циліндра, помилка круглості отвору в січній 

площині, нецилиндричність (конусність). З експериментів можна сказати, що 

низькі значення шорсткості і прогнозована топографія поверхні можуть бути 

забезпечені за допомогою комбінованої процедури. З більш ранніх 

досліджень параметра продуктивності обробки відомо, що комбінована 

процедура більш ефективна, ніж шліфування, з-за більш високої 

продуктивності чорнового точіння та шкода довкіллю також нижче з-за 

меншого припуску на шліфування. Замінність чистової обробки, виконуваної 

шліфуванням (в більшості випадків), аналізується з допомогою інших 

методів обробки, наведених у цій статті, шляхом порівняння параметрів 

шорсткості і точності. Зазначено, що такі ж або кращі значення параметрів 

поверхні можуть бути отримані шляхом точного точіння (подача до 0,2 мм) і 

комбінованою процедурою. Беручи до уваги отримані результати, можно 

радити заміну шліфування на вивчені процедури, засновані на ефективності 

видалення матеріалу. Якщо необхідно отримання прогнозованої топографії 

поверхні, тоді краще використовувати комбіновану процедуру. 
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Abstract. The results of a comparative study on the machining of hard machined 

surfaces are presented in this paper. We compared the surface roughness, 

roundness and cylindricity errors of bores machined by grinding, hard turning and 

a combined procedure. Based on the results we ranked the studied procedures to 

help in decision making in process planning.  
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СТРУКТУРИ 

БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНИХ ПЕРЕНАЛАГОДЖУВАНИХ 

МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Летюк В. І., Шелковий О. М., Гуцаленко Ю. Г. (Україна Харків) 

 

SIMULATION MODELING AND OPTIMIZATION OF 

ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL STRUCTURE OF 

MULTINOMENCLATURE ADJUSTABLE  

MECHANICAL ASSEMBLY PRODUCTIONS 

 

Letyuk V. I., Shelkovoy A. N., Gutsalenko Yu. G. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Виробнича практика показує, що не завжди деталі, що відповідають 

вимогам креслення, можуть бути використані у виробі, так як в поєднанні з 

іншими деталями вони іноді можуть не забезпечити його збирання. Тому в 

технологічний процес складання виробу, в залежності від його виду та 

програми випуску, додають допоміжні операції і переходи (селекцію, 

підгонку, регулювання, притирання, установку різного виду компенсаторів і 

т. д.), головним завданням яких є компенсація виникаючих взаємних 

розмірних невідповідностей в ході складання. При цьому широко 

застосовується селекція деталей на основі конструкторських розмірних 

ланцюгів, в яких вони беруть участь своїми розмірами. 

Якщо при створенні вузлів з деталей з нормальною точністю 

надмірність деталей для підтримки здійсненності збірки селекцією не суттєво 

збільшує собівартість виробу, особливо в умовах багатосерійного і масового 

виробництва, то при випуску малих партій високоточних виробів (ВТВ), з 

переважанням в складі деталей з технічними вимогами по точності окремих 
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розмірів або відносного розташування поверхонь не нижче восьмого 

квалітету ІСО, це призводить до істотного подорожчання виробу. 

Таким чином, завдання розробки інтегрованої технології 

механоскладального виробництва ВТВ, що виключає селекцію деталей, 

підгонку і регулювання деталей в ВТВ, є актуальною для передових галузей 

розвинених економік, особливо верстатобудування, аерокосмічної 

промисловості, точного машинобудування та інших, з готовністю 

конкурентного орієнтування на ВТВ підвищеної складності, постійною 

роботою над інноваційними удосконаленнями конструктивних рішень для 

підвищення функціональності і ринкової привабливості продукції. 

Підтримка тренда автоматизації виробничих процесів в сучасних умовах 

швидкої зміни інновацій та загострення ринкової конкуренції особливо в 

машинобудуванні, котре відповідає зростаючим насущним викликам і 

визначає динаміку розвитку багатьох галузей використання його продукції, 

вимагає більшої організаційно-технічної гнучкості машинобудівних 

виробництв, переосмислення підходів до інтенсифікації оновлення 

номенклатури виробів, ефективного виконання дрібносерійних замовлень, 

системності в переналагоджуванні виробничого обладнання, оптимальності 

структуризації виробничого процесу, взаємно-зв'язкової відповідності 

поопераційного управління їм кінцевої мети – отриманню економічно і 

функціонально ринково конкурентного виробу. 

Розглядається системний підхід до формування організаційно-технічної 

готовності виробництв до високого ступеня автоматизації для безвідмовної 

дрібносерійної збірки машинобудівних ВТВ без додаткових витрат, 

пов'язаних з підгонкою деталей у виробі, на основі прямих і зворотних 

інформаційних зв'язків між системами управління складальним, 

металорізальним і контрольно-вимірювальним обладнанням з метою 

забезпечення повної гарантії збирання виробу з виготовлених деталей при 

мінімальній тривалості виробничого циклу складання. 

В якості вихідних даних для виконання складальних операцій 

використовуються або дані складального креслення, або 3D-модель цього 

виробу, створена в одній з CAD-систем. 

При цьому складальник зазвичай нічого не знає про реальні розміри 

деталей, що входять у виріб, а оперує їх «ідеальними» образами з 

номінальними розмірами і максимально можливими для даної збірки 

відхиленнями від номіналу. Передбачається, що деталі, виготовлені 

відповідно технічних вимог та креслення, матимуть розміри, що 

забезпечують збирання вироби з урахуванням розрахункових складальних 

розмірних ланцюгів. 

Але так буває далеко не завжди. У реальному машинобудуванні до 20% 

випадків складання виробів з годних деталей не відповідає ідеалізованому 

очікуванню негайної здійсненності. Теоретичні і реальні розмірні ланцюги не 
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збігаються, що призводить або до браку, або до необхідності селективного 

підбору деталей для конкретного вузла. 

При випуску ВТВ малими партіями необхідний взаємопов'язаний підхід 

до технологій складання виробу і до технологій формоутворення деталей 

(ТФД), з яких він збирається. 

Цей підхід полягає в тому, що паралельно з формоутворенням деталей 

реалізується віртуальний складальний процес виробу (ВСПВ), в якому 

можуть бути присутніми як реальні розміри вже виготовлених деталей, так і 

віртуальні розміри щодо поверхонь деталей, які належить ще створити. 

ВСПВ повинен допомогти вирішити три завдання: 1) контролювати рівень 

збирання вузла з урахуванням розмірів поверхонь вже виготовлених деталей; 

2) коригувати розмірні ланцюги з урахуванням вже виготовлених деталей для 

розмірів поверхонь деталей, які збираються виробити; 3) передавати в 

чергову ТФД перераховані розміри у вигляді налаштованих з метою 

коригування керуючих програм обробних центрів або верстатів з ЧПК. 

При уявній простоті такого підходу до організації ТФД в його реалізації 

є ряд труднощів, в подоланні яких полягає оптимізація організаційно-

технічної структури механоскладальних виробництв: 

– послідовність реального складання виробу повинна строго збігатися з 

послідовністю ВСПВ: від цього залежить, в якій послідовності можна 

виготовляти деталі, що входять у вузол так, щоб укластися в допуск на 

розмір останнього у ланки складального ланцюга; 

– в складальні розмірні ланцюги входять не всі розміри деталей, а тільки їх 

частина; для формування цих розмірів у ТФД існують операції і переходи, 

якими потрібно управляти при налагодженні верстата; 

– на відміну від існуючих ТФД з поширеною практикою незалежної 

паралельної обробки деталей, що входять в один вузол, для ТФД з ВСПВ 

існує чітка ієрархія виготовлення деталей складального розмірного ланцюга: 

деталь, що стоїть нижче в ієрархії, не може бути виготовлена паралельно або 

раніше деталі, що стоїть вище за неї; 

– формування ієрархії деталей, що підлягають обробці, і визначення моментів 

часу, коли можна запускати ТФД так само є непростою задачею, в якій 

сходяться як технологічні, так і організаційні проблеми продуктивності 

випуску ВТВ при збереженні повної гарантії їх збирання; 

– розрахунок конструкторських і технологічних розмірних ланцюгів 

перетворюється не в одноразовий акт, а повторюється в міру формування 

реальних розмірів деталей; при цьому для ієрархічно наступних в обробці 

можливе їх коригування в залежності від результатів виконання попередніх 

ТФД, що беруть участь у формуванні складального розмірного ланцюга. 

 

Abstract. In the conditions of small-scale production, the problem of 

manufacturing high-precision products, in which parts with surfaces with an 
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accuracy of their own dimensions or relative position not lower than the eighth ISO 

accuracy degree are dominated, is to find a balance between the costs of shaping 

such parts by mechanical and other types of processing before assembly and costs 

on the assembly process. The problems and ways of development of multi-product 

readjustable small-scale mechanical assembly plants in the systematic formation of 

organizational and technical readiness for a high degree of automation for trouble-

free small-scale assembly of high-precision machine-building products are 

considered. 

 

 

 

ВПЛИВ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПОКРИТТЯ НА ЗМІНУ ГРАДІЄНТА 

ТЕМПЕРАТУРИ В ІНСТРУМЕНТІ З ПКНБ 

 

Манохін А., Клименко С.  
(Україна, Київ) 

 

THE INFLUENCE OF COOLING CONDUCTIVITY ON THE CHANGE 

OF TEMPERATURE GRADIENT IN THE PCBN TOOL 

 

Manokhin A., Klymenko S. 

(Ukraine Kyiv) 

 

Анотація. Виконаний модельний аналіз впливу теплопровідності захисного 

покриття TiAlN на градієнт температури в інструменті, оснащеному 

надтвердим композитом ПКНБ, при обробці загартованої сталі. Встановлено, 

що захисне покриття має суттєвий вплив на градієнт температури в 

різальному інструменті з надтвердого композиту ПКНБ в тому випадку, коли 

коефіцієнт теплопровідності покриття не перевищує 15 Вт/мК. Такі покриття 

обумовлюють зниження температури на поверхні розділу системи «основа з 

ПКНБпокриття» при точінні загартованої сталі на 100–300 °С. Збільшення 

теплопровідності покриття зніжує його теплозахисний ефект по відношенню 

до матеріалу основи різального інструменту. 

 

Abstract. A model analysis of the effect of thermal conductivity of the TiAlN 

protective coating on the temperature gradient in a tool equipped with a super-rigid 

kiborite composite was performed in the processing of hardened steel. The finite 

element method solved a two-dimensional linear non-stationary problem of 

thermal conductivity with boundary conditions of the 3rd kind. At the control 

points on the support part of the tool as the limit conditions to take the 

temperatures determined when turning hardened steel with a cutting speed of 1.3 

m/s. Given the presence of a gradient of material velocities, the chip model is 
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divided into layers with different speeds. The amount of shrinkage of the chips is 

taken 2, which corresponds to the chip speed vc = 0.65 m/s. The movement of the 

chips along the contact surface of the tool was simulated taking into account the 

mass transfer in the region where the elements were specified. It is shown that 

increasing the cutting speed leads to a decrease in the temperature gradient in the 

tool, which is associated with a decrease in the friction coefficient, as well as the 

cutting force. The magnitude of the temperature drop in the coating depends on its 

thermal conductivity and the maximum temperature on the contact surface of the 

tool. It was found that the protective coating has a significant effect on the 

temperature gradient in the cutting tool of the superhard PcBN composite in the 

case when its coefficient of thermal conductivity of the coating does not exceed 

15 W/mK. Such coatings cause a decrease in the surface temperature of the section 

of the system «basis of PcBN coating» when turning hardened steel at 100–300 °C. 

If the coefficient of thermal conductivity of the coating is higher than 15 W/mK, it 

has a minimal effect on the temperature on the surface of the section of the system 

«basis of PcBN coating», despite the fact that the value of thermal conductivity of 

the composite PcBN much more. 

 
Повна публікація: 

Різання та інструмент в технологічних системах [ISSN 2078-7405] (2020) (92): 48-

52. 

 

 

 

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СТОСОВНО 

ФРЕЗЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Мгхероні А. В., Міко Б., Дрегел’ї-Кіш А. 

(Угорщина, Будапешт) 

 

DESIGN OF EXPERIMENT IN INVESTIGATION REGARDING 

MILLING MACHINERY 

 

Mgherony A. W., Mikó B.,Drégelyi-Kiss A. 

(Hungary, Budapest) 

 

Анотація. Планування експерименту (DOE) - це систематичний метод, який 

використовується для визначення взаємозв'язків між незалежними факторами 

і залежними змінними. Ця інформація може бути використана або для 

отримання глибоких знань про існуючі проблеми, або для вивчення нових 

процесів. DOE важливий, тому що він може дати більш детальну інформацію 

про процеси з мінімальним використанням ресурсів, матеріалів і часу. У 
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даній статті обговорюються чотири методи планування експерименту і їх 

застосування в області фрезерних верстатів (повний факторіал, дробовий 

факторіал, метод Тагучі і методологія поверхні відгуку). Метою даної роботи 

є дати вичерпний огляд і класифікацію використання цих методів і 

представити сучасні тенденції в дослідженні технології фрезерування. З 

огляду зроблено висновок, що розробка методів планування експерименту 

широко використовується для визначення найбільш важливих факторів, що 

помітний вплив на роботу, виконувану фрезерним верстатом. Встановлено, 

що підходи до планування експериментів є дуже корисними і потужними 

інструментами для визначення факторів, які надають найбільш значний 

вплив на операції фрезерування. Найбільш важливими факторами, які 

необхідно досліджувати при фрезерних операціях, є швидкість шпинделя, 

осьова і радіальна глибина різання і швидкість подачі. Шорсткість поверхні - 

безумовно, найважливіший вихідний параметр, який слід враховувати при 

визначенні якості компонента. Крім того, сила різання і швидкість видалення 

матеріалу повинні бути прийняті до уваги. Вибір відповідного підходу до 

планування експериментів залежить від кількості параметрів, які необхідно 

вивчити, і рівня кожного параметра. З іншого боку, час і витрати відіграють 

життєво важливу роль в перевазі одного підходу іншому. Для завдання 

оптимізації поверхні відгуку (RSM) придатними є повний факторний і 

дробовий факторний дизайн.  

 

Abstract. Design of experiment (DOE) is a systematic method used to determine 

the relationships between independent factors and dependent variables. This 

information can be used either to get deep knowledge of the existing problems or 

to explore new processes. The DOE is important because it can give more details 

about the processes with the minimum usage of resources, materials and time. In 

this paper, four methods of design of experiment and their applications in the field 

of milling machines (full factorial, fractional factorial, Taguchi method and 

response surface methodology) are argued. The aim of this paper is to give a 

comprehensive overview and classification of the use of these methods and present 

the current trends in investigation of milling technology. 

 
Повна публікація: 

Різання та інструмент в технологічних системах [ISSN 2078-7405] (2020) (92): 68-

84. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ БЛОЧНО–

МОДУЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ 

 

Мироненко Є. В., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. 
(Україна, Краматорськ) 

 

TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MECHANICAL PROCESSING OF 

BLOCK–MODULAR TOOL 

 

Mironenko E. V., Kovalev V. D., Vasilchenko Y. V., 

Shapovalov M. V. (Ukraine, Kramatorsk) 

 

Анотація. У статті розглянуті наукові основи створення систем блочно–

модульного інструмента для важких верстатів, які включать принципи 

створення систем блочно–модульного інструмента на основі кваліметричної 

оцінки станів процесу механічної обробки, можливих відмов технологічної 

системи, властивостей і критеріїв їх оптимізації, визначення вагомості 

критеріїв, основи конструювання елементів блочно–модульного інструмента 

з урахуванням оцінки напружено–деформованого стану і жорсткості 

основних вузлів, створення математичної моделі процесу дроблення стружки 

їх ріжучими елементами і імовірнісної оцінки стабільності дроблення 

стружки; методологію моделювання складних конструкцій модульного 

інструмента із застосуванням розрахунково–аналітичних методів кінцевих 

елементів, статичних і динамічних методів дослідження системи механічної 

обробки. Проведено дослідження оптимізаційних розрахунків і 

запропонована система блочно–модульного інструмента з механічним 

кріпленням пластин для чорнового і напівчистового точіння; розроблені 

рекомендації по експлуатації блочно–модульного інструмента для важких 

верстатів з пластинчастими супортами, що дозволяють здійснити вибір 

раціональних режимів різання з забезпеченням заданої стійкості інструменту. 

Визначено показники надійності модульного інструмента, добові норми 

витрат основних елементів.  

 

Abstract. The article discusses the scientific foundations of creating block–modular 

tool systems for heavy machines, which will include the principles of creating 

block–modular tool systems based on a qualimetric assessment of the machining 

process conditions, possible failures of the technological system, properties and 

criteria for their optimization, determination of weighting criteria, design 

fundamentals elements of a block–modular tool, taking into account the assessment 

of the stress–strain state and stiffness of the main nodes, the creation of a 

mathematical model of the process of crushing chips by their cutting elements and 

a probabilistic assessment of the stability of crushing chips; a methodology for 
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modeling complex constructions of a modular tool using calculation and analytical 

methods of finite elements, static and dynamic methods for studying a machining 

system. Studies of optimization calculations are carried out and a system of block–

modular tools with mechanical fastening of plates for roughing and semi–turning is 

proposed; recommendations on the operation of a block–modular tool for heavy 

machine tools with plate calipers have been developed, allowing the selection of 

rational cutting conditions to ensure the specified tool life. The reliability 

indicators of a modular tool, the consumption rates of the main elements are 

determined. 

 
Повна публікація: 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (2020) (11): Серія: Технології в 

машинобудуванні [ISSN 2079-004Х]: 25-30. 

 

 

 

ПРОГРАМНО-МАТЕМАТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ 

ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ НА ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ 

 

Мироненко Є., Міранцов С., Гузенко В., Гузенко Д. 
(Україна, Краматорськ) 

 

SOFTWARE AND MATHEMATICAL COMPLEX FOR 

MULTICRITERIAL OPTIMIZATION OF TURNING 

PARAMETERS ON HEAVY MACHINES 

 

Myronenko Y., Mirantsov S., Huzenko V., Huzenko D.  
(Ukraine, Kramatorsk) 

 

Анотація. В роботі розглянуті питання створення програмно-математичного 

комплексу (ПМК) для багатокритеріальної оптимізації. Одним з найбільш 

перспективних напрямків підвищення ефективності процесів механічної 

обробки є застосування різальних інструментів зі зносостійкими покриттями, 

які знаходять усе більшого застосування для напівчистової та для чорнової 

токарної обробки деталей важкого машинобудування. Для підвищення 

ефективності токарної обробки на важких токарних верстатах розроблено 

програмно-математичний комплекс для багатокритеріальної оптимізації 

параметрів технологічного процесу й технологічної системи важких токарних 

верстатів. ПМК дозволяє виконувати настроювання значень цільових 

функцій оптимізації, параметрів створюваних нейронних мереж, генетичного 

алгоритму. Для виконання задачі багатокритеріальної оптимізації параметрів 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

101 

технологічного процесу механічної обробки в ПМК закладена можливість 

завдання параметрів інструмента (різальних пластин), з наступним 

формуванням і нагромадженням бази інструменту, завдання параметрів 

оброблюваної деталі: завдання матеріалу й зусиль різання. Також для різних 

параметрів технологічного переходу передбачена можливість сформувати 

таблицю нормативних параметрів, по якій буде зроблено навчання нейронної 

мережі. 

 

Abstract. The issues of creation of a software-mathematical complex (SMC) for 

multicriteria optimization are considered in the work. One of the most promising 

ways to increase the efficiency of machining processes is the use of cutting tools 

with wear-resistant coatings, which are increasingly applied for semi-finishing and 

rough turning of heavy machinery parts. Objective: to increase the efficiency of 

machining processes on heavy lathes due to multi-criteria optimization of the 

parameters of the rough turning process and the parameters of the technological 

system. Object of study: the machining processes on heavy lathes for parts such as 

bodies of revolution weighing up to 20 tons. Subject of study: the relationship 

between the efficiency of rough turning operations on heavy lathes and the 

geometric and design parameters of the cutting tool. To increase the efficiency of 

turning on heavy lathes, a software and mathematical complex for multicriteria 

optimization of the technological process parameters and technological system of 

heavy lathes has been developed. SMC allows to adjust the values of the target 

optimization functions, as well as the parameters of generated neural networks and 

the genetic algorithm. To perform the task of multicriteria optimization of the 

parameters of the technological process of machining in SMC there is a possibility 

of setting the parameters of the tool (cutting plates), followed by formation and 

accumulation of the tool base and setting the parameters of the workpiece: 

specification of the material and of the cutting effort. Also for various parameters 

of technological transition a possibility to form the table of normative parameters is 

provided, by which training of a neural network will be made. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛЮВАННЯ КОЛІС І АНАЛІЗ 

НЕЕВОЛЬВЕНТНИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ 

 

Мироненко О. Л., Третяк Т. Є., Зубкова Н. В., Гуцаленко Ю. Г.  

(Україна, Харків) 

 

MODELING OF GEAR PROFILE MACHINING AND  

ANALYSIS FOR NON-INVOLUTE GEARINGS 

 

Mironenko O. L., Tretyak T. E., Zubkova N. V., Gutsalenko Yu. G.  
(Ukraine, Kharkiv) 

 

Aнотація. Робота представляє матеріали теоретичних досліджень з 

моделювання зубчатих коліс і зачеплень з неевольвентним профілем бічних 

поверхонь зубів, завдяки чому є можливість досягнення кращих показників 

якості передач. Дослідження ґрунтуються на оригінальному математичному 

апараті багатопараметричних відображень простору.  

 

Transmissions composed of gears with an involute profile of the teeth flanks 

differ in a number of advantages: they have a wide range of possible applications; 

maintain the constancy of angular velocities and gear ratio even in the presence of 

fluctuations in the axle distance; satisfy the condition of change of wheels with a 

different number of teeth, but with the same module; maintain correct engagement 

when regrinding; their manufacture is high-tech (this is due to the versatility and 

simplicity of the profile of the gear cutting tool).  

However, along with certain advantages, involute gears have a number of 

significant disadvantages. These include: a large pressure coefficient between the 

teeth, i.e. high specific pressures on the teeth flank due to the small radii of their 

curvature and hence the insufficient ability to contact strength, poor conditions for 

the transfer of forces; a large coefficient of sliding between the teeth and hence 

significant friction losses in engagement, large wear with insufficient lubrication; 

low coefficient of overlap of the wheels and hence the insufficient smoothness of 

engagement, the inability to use a small number of teeth, the large dimensions of 

the transmission from the point of view of placing it in the overall design of the 

mechanism; the sensitivity of the wheels to manufacturing and installation errors, 

as well as elastic deformations of shafts, housings and other parts due to linear, 

rather than point contact of the teeth. Therefore, one of the current trends is the 

study of gears with a complex non-involute profile of the teeth flanks, which in 

some applications have advantages over involute gears and are deprived of some of 

their disadvantages.  

As we have pointed this out [1], the task of geometric modeling of plane 

kinematic curves as potential profiles of the teeth flanks of gear cutting tools for 
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shaping of non-involute gear wheels previously was solved in the NTU "KhPI" and 

ISM NAS of Ukraine [2-7].  

Based on the previously developed algorithm for calculating the profile of 

envelope surfaces, a method for geometric analysis of the process of surfaces 

shaping by rolling gear cutting tools has been developed.   

In this case, a new structural approach to find the formable and tool surfaces 

as envelopes, which does not require the derivation of specific analytical equations, 

is used.  

Using computer graphics, the sequential shaping of the space between the 

teeth of the gear wheel is studied. A plane geometric task is being solved. The 

workpiece and the shaping tooth of the tool (for example, tool rack) can be 

considered as geometric figures, i.e. bounded subsets of plane points. As noted 

earlier, the boundaries of the tooth of the tool can be not only straight line 

segments, but also various other types of curves. In motion relative to the 

workpiece, the tool tooth as a geometric figure sweeps on the plane a region 

representing a set of trajectories of points. The boundaries of this area. which is 

swept, are either the trajectories of single points of the tooth, or the envelopes of 

certain curves that bound the tooth [8].  

The proposed method allows to analyze the process of shaping the surface of 

the gear wheel, detect the appearance of undercuts, and also determine the range of 

gear wheels which can be obtained using a specific rolling tool. 
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МЕХАНО-ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 

РУЙНУВАННЯ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛІ У ВІЛЬНОМУ  

АБРАЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Міцик А., Федорович В., Грабченко А. 

(Україна, Харків) 

 

MECHANO-PHYSICO-CHEMICAL MODELING OF THE PROCESS OF 

DESTRUCTION OF THE PART SURFACE IN  

A FREE ABRASIVE MEDIUM 

 

Mitsyk A., Fedorovich V., Grabchenko A. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Представлено аналіз явищ в зоні зіткнення гранул робочого 

середовища з поверхнею деталей. Відзначено, що гранули абразиву, які 

виступають зі зв’язки зернами, проникають в оброблювану поверхню деталі. 

Зазначено, що контакт абразивної гранули з поверхнею деталі здійснюється в 

межах площадок малої величини, які визначаються силою зіткнення, 

кількістю і станом активних зерен, рівнем їх закріплення, розмірами та 

фізико-механічними властивостями матеріалу деталі. Розглянуто поведінку 

одиничної гранули, що переміщується відносно оброблюваної деталі. 

Виділено основні види впливу абразивного зерна на оброблювану поверхню. 

Встановлено параметри режиму обробки, які визначають характер фізико-

механічних процесів взаємодії одиничної гранули й оброблюваної деталі. 

Розглянуто відмінності методу віброабразивної обробки від відомих 

оздоблювально-зачищувальних методів. Наведено механізм руйнування 

матеріалу деталі та представлені етапи механо-фізико-хімічного 

моделювання процесу віброабразивної обробки. 
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Abstract. The analysis of the phenomena in the zone of collision of the working 

medium granules with the parts surface is presented. It is noted that the abrasive 

granules of are embedded in the processed part surface by the grains protruding 

from the bundle. It is indicated that the contact of the abrasive granule with the part 

surface carried out within small size areas, determined by the strength of the 

collision, the number and state of the active grains, their level of fixation, 

dimensions and physical and mechanical properties of the part material. The 

behavior of a single granule moving relative to the processed part is considered. 

The main types of abrasive grain action on the processed surface are highlighted, 

that is, cutting, plastic deformation and friction, it is noted that over time, abrasive 

grain can initially perform only friction, then plastic deformation, then cutting. It is 

established that such an alternation of the abrasive grains work is associated with 

the nature of the movement of the granules on the surface of the processed part. 

High-speed video recording of single processing traces showed that granules leave 

on contact surfaces the processing traces that are difficult to outline, differ in depth 

and location on the surface. It was determined that the track depth changes in the 

direction of granule movement and is calculated by the speed of its movement, as 

well as by the strength and frequency of penetration into the material of the part 

during contact. Electron microscopic studies show the presence of adhesive spots 

and oxide films at the contact sites. This confirms that in the process under 

consideration, as well as during grinding, polishing, and finishing, continuous 

exposure of juvenile surfaces occurs. It was established that the interaction of 

active juvenile surfaces and plastically deformed volumes of metal with aggressive 

components of the working medium leads to the formation of secondary weakened 

structures on their surface, the layer thickness of which is 0.05 ... 0.08 μm. The 

parameters of the processing mode that determine the nature of the physical and 

mechanical processes of interaction of the single granule and the processed part are 

established. The differences of the vibrating abrasive treatment method from the 

known finishing methods are considered. The mechanism of destruction of the part 

material is shown and the stages of mechanical and physicochemical modeling of 

the process of vibrating abrasive treatment are presented. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИДАЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ 

ОБРОБЦІ РІЗАННЯМ 

 

Мольнар В., Дезпот І., Кундрак Я. (Угорщина, Мішкольц) 

Маркопулос А. П. (Греція, Афіни) 

 

EFFICIENCY OF MATERIAL REMOVAL AND MACHINING 

IN CUTTING 

 

Molnár V., Deszpoth I, Kundrák J. (Hungary, Miskolc)  

Markopoulos A. P. (Greece, Athens) 

 

Анотація. Ефективність видалення матеріалу при різанні виражається 

обсягом матеріалу, що видаляється або площею поверхні, обробленої в 

одиницю часу. Час визначається як тривалість роботи ріжучого інструменту. 

Це значення розглядається як теоретичне, оскільки цей параметр 

ефективності заснований тільки на теоретичному часі видалення матеріалу з 

оброблюваної деталі. Це нереально у виробничому процесі, тому що 

виробництво не може бути реалізоване без урахування додаткових часових 

параметрів. Одним з можливих методів аналізу є вивчення ефективності 

видалення матеріалу, при якому аналізується обсяг, видалений в одиницю 

часу (MRR). У цій статті досліджуються зміни MRR на різних етапах 

виробництва, при використанні двох різних типів інструментів, 

застосовуваних у різних видах обробки, які мають різні геометричні 

параметри і при обробці різних розмірів партій деталей. При обробці певних 

деталей були введені деякі параметри, що виражають ефективність 

видалення матеріалу. Також було показано, як змінюються ці параметри, 

якщо в розрахунках враховуються більш реалістичні компоненти терміну 

обробки. Вибраний параметр ефективності, який може бути застосований до 

будь-якої фази процесу, є спеціальним індикатором, який включає в себе 

ефективність видалення припуску і витрати часу, необхідні за 

технологічними умовами. Оскільки виробничий процес включає в себе 

численні етапи (і, отже, різні часові компоненти), першим етапом аналізу 

ефективності має бути рішення про те, для якої фази процесу або для якої 

процедури повинна застосовуватися практична цінність MRR, і чи потрібно 

нам проаналізувати ефективність або застосувати її для порівняльного 

аналізу. Відхилення аналізованих параметрів від теоретичного значення 

продемонстровані для різних геометрій інструментів. Результати довели, що 

недостатньо проаналізувати теоретичні значення MRR, тому що це може 

призвести до викривленого висновку. 
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Abstract. Among the methods and parameters used for analyzing the productivity 

of machining procedures, this paper deals with an analysis based on the efficiency 

(material volume removed in unit time) of material removal. The paper focuses on 

how this specific indicator, the material removal rate (MRR), changes when 

different machining procedures and production sub-phases are considered.  
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ЗМІНИ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ 

СТАЛЕВИХ ЗАГОТОВОК ПІСЛЯ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ  

 

Надь A., Кундрак Я. 
(Угорщина, Мішкольц) 

 

CHANGES IN THE VALUES OF ROUGHNESS PARAMETERS ON FACE-

MILLED STEEL SURFACE 

 

Nagy A., Kundrák J. 

(Hungary, Miskolc)  

 

Анотація. У цій статті представлено дослідження шорсткості обробленої 

торцевим фрезеруванням поверхні сталевої заготовки фрезою з 

твердосплавною пластиною. Для вимірювання змін в значеннях шорсткості 

були взяті 5 площин вимірювання на однаковій відстані одна від одної, і 5 

точок вимірювання були розміщені на однаковій відстані уздовж кожної 

площини. Спочатку вимір робився в площинах, паралельних напрямку 

подачі, одна з яких - це площина симетрії заготовки, де вісь інструменту 

рухається вздовж напрямку подачі. Згодом зміни вимірювали в напрямку, 

перпендикулярному подачі, де середні точки центральних вимірювань були 

вирівняні по площині симетрії. Середнє арифметичне значення шорсткості 

виміряних точок було взято в якості базового характеристичного значення 

шорсткості. Значення точок вимірювання також були проаналізовані щодо 

цієї бази. Можна констатувати, що базове (середнє) значення шорсткості 

збільшується при вимірах, паралельних напрямку подачі, в той час як базове 

значення зменшується при перпендикулярних вимірах. Крім того, діаграми 

середньої шорсткості (Ra) і висоти шорсткості (Rz) в кожному напрямку 

вимірювання показують дуже схожі характеристики. Експерименти 

підтвердили, що значення параметрів шорсткості змінюються на поверхні 
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фрезерованій поверхні в залежності від напрямку і розташування 

вимірювання. Експерименти підтвердили, що площини, паралельні подачі, 

показують різницю в залежності від їх положення і відстані від площини 

симетрії, яка в основному визначається положенням ріжучої кромки на 

стороні входу або виходу. На підставі досліджень середнє значення 

шорсткості, виміряне в точках вимірювання, було рівномірно розподілено по 

поверхні. Крім того, значення шорсткості, виміряні в площині симетрії, 

можуть бути рекомендовані для оцінки шорсткості фрезерованої поверхні.  

 

Abstract. In this paper, the roughness characteristics of the face milled surface 

were investigated made with a parallelogram insert (κr = 90°) on C45 steel. 

Changes in surface roughness were analyzed for the specific surface created by the 

milling movement conditions (rotational main movement and linear feed motion). 

The topography was created by a tool moving in the plane of symmetry of the 

workpiece, which produced double cutting-edge grooves. We found that the 

roughness varies in different parts of the resulting pattern, and we analyzed its 

nature and the magnitude of the variance based on the average over the entire 

surface. Also, in parallel measurements, the Rz parameter was at its maximum in 

the symmetry plane, and in the perpendicular direction roughness values are the 

lowest in the middle and increase with distance. 
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РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУСИЛЛЯ ЗАТИСКУ 

І КРУТНОГО МОМЕНТУ БЕЗКАМЕРНОГО 

ЗАТИСКНОГО ПАТРОНА 

 

Новік М. А., Юрчишин О. Я. (Україна, Київ) 

 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF 

CLAMPING EFFORT AND TORQUE OF 

THE TUBERLESS CHUCK 

 

Novik N., Yurchyshyn O. (Ukraine, Kyiv) 

 

Анотація. Проаналізовані різноманітні конструктивні схеми затискних 

патронів, які застосовуються для закріплення ріжучих інструментів (свердл, 

фрез) з циліндричними хвостовиками при високошвидкісній обробці 
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матеріалів різанням. Запропонована оригінальна малогабаритна конструкція 

затискного патрона з регульованим зусиллям затиску-розтиску. При цьому, 

зусилля затиску-розтиску хвостовика і інструменту забезпечується не 

підводом тиску живлення в робочі камери патрона, а в робочі камери 

гідроциліндра (або пневмоциліндра), який не входить в структуру патрона. 

Запропонований патрон характеризується підвищеним крутним моментом, 

що унеможливлює проковзування рухомої втулки відносно затискної при 

різкому розгоні і гальмуванні патрона. Приведені аналітичні залежності, які 

дають можливість розраховувати зусилля затиску-розтиску в процесі 

проектування як патронів з додатковою радіальною камерою, так і без неї. 

Використання додаткової радіальної камери дає можливість значно понизити 

робочий тиск живлення при збереженні заданого зусилля при затиску 

хвостовика ріжучого інструмента.  

 

Abstract. Various design patterns of chucks are analyzed, which are used to secure 

cutting tools (drills, mills) with cylindrical shanks during high-speed machining. 

An original compact design of a chuck with adjustable clamp-expanding force is 

proposed. At the same time, the clamp-expanding force of the shank and tool is 

provided not by supplying pressure to the working chambers of the chuck, but into 

the working chambers of the hydraulic cylinder (or pneumatic cylinder), which is 

not included in the structure of the chuck. The proposed chuck is characterized by 

increased torque, makes it impossible to slip the movable sleeve relative to the 

clamping during sharp acceleration and braking of the chuck. Analytical 

dependences are given that make it possible to calculate the clamping-expanding 

force during the design process of both chuck with and without an additional radial 

chamber. The use of an additional radial chamber makes it possible to significantly 

reduce the operating pressure of the supply while maintaining the specified force 

when clamping the shank of the cutting tool.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА 

ЯКОСТІ ОБРОБКИ ПРИ ШЛІФУВАННІ ЗА ТЕМПЕРАТУРНИМ 

КРИТЕРІЄМ 

 

Новіков Ф. В. (Україна, Харків) 

 

DETERMINATION OF WAYS TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND 

QUALITY OF PROCESSING WHEN GRINDING BY TEMPERATURE 

CRITERION 

 

Novikov F. V. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Температурний фактор суттєво обмежує підвищення продуктивності 

обробки при шліфуванні. Тому важливо теоретично  встановити шляхи 

підвищення продуктивності та якості обробки при шліфуванні за 

температурним критерієм, виходячи з залежності для визначення 

температури плоского шліфування   [1]: 

крммм

дет

Rtc

V
t







2


 ,                          (1) 

де    – умовне напруження різання, Н/м
2
; t  – глибина шліфування, м; детV  

– швидкість деталі, м/с; крR  – радіус круга, м; мс  − питома теплоємність 

матеріалу, Дж/(кг∙К); м  − щільність матеріалу, кг/м
3
; м  – коефіцієнт 

теплопровідності матеріалу, Вт/(м∙К).  

Виходячи з залежності (1), домогтися збільшення продуктивності 

обробки tVBQ дет   (де В – ширина шліфування, м) для заданого значення 

  можна за рахунок застосування багатопрохідного шліфування, що 

припускає збільшення детV  й зменшення t .  

Отже, застосування багатопрохідного шліфування більш ефективно 

порівняно із глибинним шліфуванням. Однак при цьому виникає завдання 

визначення граничної швидкості деталі детV , тому що відповідно до 

залежності (1), вона може збільшуватися нескінченно, а глибина шліфування 

t , відповідно, зменшуватися до нуля.  

Найбільш суттєвим обмеженням збільшення швидкості деталі детV  при 

шліфуванні є кількість проходів круга n , оскільки з їх збільшенням зростає 

допоміжний час обробки, пов'язаний з реверсуванням стола верстата. 

Виходячи із цього, проведено аналіз штучного часу обробки штТ , рівного 
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сумі основного оснТ  й допоміжного допТ  часу обробки на операції плоского 

шліфування:  

доп

,

крммм

різ
шт n

RПn

П

c

L
Т 

































502
2

,             (2) 

де n/Пt  ; П  – величина припуску, м; детрізосн V/L  – основний час 

обробки за один прохід круга, с; різL  – довжину ходу стола верстата, м; доп  

– допоміжний час обробки, затрачуваний на реверсування стола верстата в 

межах одного проходу круга, с. 

Із залежності (2) випливає, що має місце мінімум функції штТ  від n , 

який виконується за умови: осндоп ,   50 . Із урахуванням залежності 

детрізосн V/L маємо: 

доп

різ
дет

L
V




2
.                                        (3)  

У процесі плоского шліфування параметр різL  змінюється незначно, як 

правило, до 0,5 м. Наприклад, за умови доп 0,5 с – зі швидкістю деталі 

детV 30 м/хв. Якщо допоміжний час обробки доп  більше, то швидкість 

деталі детV  зменшиться. На практиці в процесі плоского шліфуванні детV  в 

основному не перевищує 30 м/хв.  

В умовах обробки деталі невеликої довжини, наприклад, для різL 0,05 

м, швидкість деталі детV  за умови всп 0,5 с дорівнює детV 3 м/хв, що 

фактично відповідає умовам глибинного шліфування. Глибина шліфування t  

встановлюється на основі залежності (1). Таким чином показано, що 

швидкість деталі детV  суттєво обмежена допоміжним часом обробки доп . 

Щоб виключити це обмеження, необхідно, наприклад, плоске 

шліфування деталей здійснювати на плоскошліфувальному верстаті не із 

прямокутним, а з обертовим столом. Це дозволить суттєво збільшити детV  й 

кількість проходів круга n , зменшуючи глибину шліфування t  й 

збільшуючи продуктивність обробки для заданої температури шліфування  . 

Важливо також перейти від схеми поздовжнього багатопрохідного 

шліфування до схеми шліфування послідовними врізаннями – з радіальною 

подачею уступами. У цьому випадку в процесі шліфування одного уступу 

відсутня необхідність реверсування стола верстата й тому відсутнє 

обмеження на збільшення швидкості деталі детV . Вона може бути 
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встановлена максимально можливою для конкретного круглошліфувального 

верстата, а глибина шліфування t , навпаки, – мінімально можливою.  

У результаті досягається максимально можлива продуктивність обробки 

за умови забезпечення заданої температури шліфування, що виключає 

утворення температурних дефектів на оброблюваній поверхні. В 

узагальненому вигляді умови підвищення продуктивності обробки на основі 

отриманих теоретичних рішень показані на рис. 1. 

 

доп доп

різ
дет

2

L
V




t

П
n 

Умови підвищення продуктивності обробки під час 
   шліфування на основі температурного критерію

  Зменшення
 допоміжного
часу обробки

       Перехід від круглого
  поздовжнього шліфування
до шліфування з радіальною
       подачею уступами

Визначення оптимальної
      швидкості деталі

   Визначення глибини 
шліфування та кількості 
        проходів круга

   Застосування 
багатопрохідного
    шліфування

Застосування глибинного
            шліфуванняЗбільшення швидкості деталі  

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема умов підвищення продуктивності  

обробки в процесі шліфування за температурним критерієм 

 

Вони дозволяють, по-перше, по-новому підійти до визначення 

оптимальних параметрів режиму шліфування, а по-друге, обґрунтувати 

умови вибору цілком конкретних значень параметрів режиму шліфування, 

реалізованих на практиці. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРУЖНИМИ 

ПЕРЕМІЩЕННЯМИ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ  

ПРИ ШЛІФУВАННІ 

 

Новіков Ф. В. (Україна, Харків) 

 

REGULARITIES OF MANAGEMENT OF ELASTIC  

MOVEMENTS IN THE TECHNOLOGICAL SYSTEM  

AT GRINDING 

 

Nоvikоv F. V. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Запропоновано теоретичний підхід до визначення пружних 

переміщень, що виникають в технологічній системі при шліфуванні. 

Отримано аналітичні залежності для визначення пружних переміщень, що 

виникають на переходах шліфування і виходжування. Це дозволило 

визначити основний час обробки, необхідний для досягнення заданого 

значення точності обробки. Встановлено, що найменший основний час 

обробки при заданій точності обробки досягається за умови знімання всього 

припуску лише за схемою виходжування, виключаючи перехід чистового 

шліфування. При цьому в технологічній системі необхідно створити 

початковий натяг, рівний або кратний величині припуску, що знімається. 

Ефект даної схеми обробки полягає в забезпеченні максимально можливої 

продуктивності для заданої точності обробки. Основними обмеженнями 

застосування даної схеми є забезпечення високої ріжучої здатності 

шліфувального круга і створення збільшеного початкового натягу в 

технологічній системі. Тому в даних умовах на практиці слід основну 

частину припуску видаляти за жорсткою схемою із заданою радіальною або 

поздовжньою подачею інструменту, а решту – невелику частину припуску – 

за розглянутою схемою виходжування. Встановлено, що при обробці за 

даною схемою найбільше впливає на основний час обробки ступінь 

затуплення ріжучих зерен круга. Зі збільшенням гостроти ріжучих зерен 

круга основний час обробки зменшується, забезпечуючи задану точність 

обробки з більшою продуктивністю. Отже, при забезпеченні високої ріжучої 

здатності шліфувального круга можна видаляти значні припуски за даною 

схемою виходжування, виключаючи перехід шліфування і збільшуючи 

продуктивність при забезпеченні заданої точності обробки.  

 

Abstract. A theoretical approach to determining the elastic displacements that 

occur in a technological system during grinding is proposed. Analytical 

dependences are obtained for determining the elastic displacements arising at the 

transitions of grinding and nursing. This made it possible to determine the main 
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processing time necessary to achieve the required value of processing accuracy. It 

has been established that the smallest main processing time for a given processing 

accuracy is achieved provided that the entire allowance is removed only according 

to the nursing scheme, excluding the transition to finish grinding. In this case, in 

the technological system it is necessary to create an initial interference equal to or a 

multiple of the size of the removed allowance. The effect of this processing scheme 

is to provide the highest possible productivity for a given processing accuracy. The 

main limitations of the application of this scheme are to ensure high cutting ability 

of the grinding wheel and the creation of an increased initial interference in the 

technological system. Therefore, in these conditions, in practice, the main part of 

the allowance should be removed according to a rigid scheme with a given radial 

or longitudinal feed of the tool, and the remaining small part of the allowance 

should be removed according to the nursing scheme under consideration. It was 

established that during processing according to this scheme, the degree of 

bluntness of the cutting grains of a circle has the greatest influence on the main 

processing time. With an increase in the sharpness of the cutting grains of the 

circle, the main processing time decreases, providing a given processing accuracy 

with greater productivity. Therefore, while ensuring a high cutting ability of the 

grinding wheel, it is possible to remove significant allowances according to this 

nursing scheme, eliminating the grinding transition and increasing productivity 

while ensuring a given machining accuracy.  
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ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРИ 

МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ 

 

Новіков Ф. В., Полянський В. І.  

(Україна, Харків) 

 

REGULATIONS OF MANAGEMENT OF HEAT PROCESSESDURING 

MECHANICAL PROCESSING 

 

Nоvikоv F. V., Polyansky V. I. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Запропоновано теоретичний підхід до визначення параметрів 

теплового процесу при механічній обробці з позиції закону збереження 

енергії з урахуванням аналітичного уявлення енергоємності обробки. 
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Теоретично обґрунтований характер розподілу тепла, що виникає при 

механічній обробці (точіння), який іде у поверхневий шар оброблюваної 

деталі та стружку, що утворюється. На цій основі аналітично визначена 

температура різання, яка пов'язана з товщиною нагрітого поверхневого шару 

оброблюваної поверхні. Показано, що зі збільшенням швидкості різання 

температура різання безперервно збільшується до певного значення, а потім 

залишається постійною при одночасному збільшенні продуктивності 

обробки. При цьому товщина нагрітого поверхневого шару оброблюваної 

поверхні деталі зі збільшенням швидкості різання безперервно зменшується, 

що знижує ймовірність виникнення в поверхневому шарі оброблюваної 

деталі температурних дефектів (припікань, мікротріщин). Причому, дана 

закономірність, виходячи з виконаних розрахунків, має місце як при 

рівномірному, так і нерівномірному розподілі тепла в поверхневому шарі 

оброблюваної деталі. Отже, зі збільшенням швидкості різання тепло, що 

утворюється, фактично повністю йде на нагрівання стружки, що 

узгоджується з експериментальними даними. Цим показано, що характер 

зміни температури різання аналогічний характеру зміни частки тепла, що йде 

в стружку, яка утворюється: чим вона більше, тим більше температура 

різання. Тому дослідження закономірностей зміни температури різання 

зводиться, по суті, до встановлення характеру зміни частки тепла, що йде в 

стружку, яка утворюється, що є основою вибору оптимальних параметрів 

механічної обробки за температурним критерієм.  

 

Abstract. A theoretical approach to determining the parameters of a heat process 

during mechanical processing from the standpoint of the law of conservation of 

energy is proposed taking into account the analytical representation of the energy 

intensity of processing. The nature of the distribution of heat that occurs during 

machining (turning), leaving in the surface layer of the workpiece and the resulting 

chips is theoretically substantiated. On this basis, the cutting temperature has been 

analytically determined, which is related to the thickness of the heated surface 

layer of the treated surface. It is shown that with an increase in cutting speed, the 

cutting temperature continuously increases to a certain value, and then remains 

constant with a simultaneous increase in processing productivity. In this case, the 

thickness of the heated surface layer of the workpiece surface with a decrease in 

cutting speed continuously decreases, which reduces the likelihood of temperature 

defects in the surface layer of the workpiece being treated (burns, microcracks). 

Moreover, this regularity, based on the calculations made, takes place both with 

uniform and uneven distribution of heat in the surface layer of the workpiece. 

Consequently, with an increase in the cutting speed, the generated heat almost 

completely goes to the heating of the chips, which is consistent with experimental 

data. This shows that the nature of the change in cutting temperature is similar to 

the nature of the change in the fraction of heat leaving in the generated chips: the 
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more it is, the higher the cutting temperature. Therefore, the study of the laws of 

change in cutting temperature is reduced, in essence, to establishing the nature of 

the change in the fraction of heat leaving in the generated chips, which is the basis 

for choosing the optimal machining parameters according to the temperature 

criterion. 
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СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ  

РОЗМІРУ АБРАЗИВНИХ ЗЕРЕН 

 

Олійник О. В., Олексенко В. В. (Україна, Харків) 

 

STATISTICAL ESTIMATES FOR THE PARAMETERS OF 

DISTRIBUTION OF THE ABRASIVE GRAINS` SIZE 

 

Oleinik O. V., Oleksenko V. V. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Розв’язана задача розробки програми мовою C#, яка за вибіркою 

основних розмірів абразивних зерен знаходить довірчі інтервали, що 

покривають невідомі математичне сподівання і середнє квадратичне 

відхилення отриманого розподілу з необхідною надійністю. 

 

The key problem in mechanical engineering is to increase productivity and 

quality of abrasive processing at the lowest cost. In accordance with modern 

technologies, the quality of the part is formed during the finishing operations. For 

the most critical parts, this includes grinding, which provides a high level of 

precision and surface finish. 

Grinding is usually used to process materials to the required size with micron 

precision and to achieve product surface roughness in accordance with the 

standard. The basis of the grinding tool is the grains of the abrasive material, which 

perform the functions of microcutters, which carry out microcutting of the 

processed material and plastic deformation of the surface of the metal layer. A 

single grain is a cutter with its own length and an individual set of geometric 

parameters. The properties of the abrasive tool depend significantly on the grain 

size. By deliberately modifying the individual fractions, a tool can be created that 

best suits the given grinding process. Therefore, it is very important to know the 

geometric characteristics of grains, and any research related to grain sizes is 

relevant. 
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V.G. Safronov proved that the distribution of the heights of diamond grains 

can be considered normal with a high degree of accuracy. For this, the height of 

diamond grains above the bond level was determined using an interference 

microscope. The height was calculated with an accuracy of 15 mkm on the scale of 

the micrometer screw for focusing the microscope on the object. The number of 

diamond grains per unit of the working surface was determined by counting using 

a metallographic microscope MIM-7 [1]. 

A.V. Korolyov also established the normal law of the size distribution of 

abrasive grains by introducing a rectangular coordinate system in a special way and 

considering the ordinates of the bond profile. Moreover, the scientist proposed a 

method for calculating the mathematical expectation and variance, provided that 

the position of an arbitrary grain above the level of the bundle is equiprobable and 

the positions of the tops of the grains are independent of each other [2]. 

It has been established that tools with a higher surface porosity have higher 

cutting properties, and fine-grained tools with a low height of grains protruding 

from the binder provide a lower surface roughness [3]. 

One of the most important parameters of the working surface of the tool, 

which significantly affects the characteristics of the roughness of the machined 

surface, is the rounding radius of the grain top. The dependence of the initial radius 

of rounding of the tops of grains on the main size of the abrasive grain has been 

established [4]. 

Analysis of the literature has shown that the size of the abrasive grain is 

studied by many scientists, and the grinding operation is one of the most complex, 

labor-intensive and stochastic in nature, which leads to a scatter of product quality 

indicators. Medium and fine grained tools are used when the job requires very high 

precision. 

Since the quantitative trait we are investigating has a normal distribution, the 

problem naturally arises of evaluating the parameters only from the sample data. 

The parameters that determine our distribution are the mathematical expectation 

and the standard deviation σ. 

First, we set as our task to compile a program that, based on a sample of the 

main sizes of abrasive grains, finds confidence intervals covering the unknown 

mathematical expectation with a given reliability. The program is implemented in 

the C # programming language. The technology chosen enables the creation of 

cross-platform applications that can run anywhere. The work was carried out in the 

Microsoft Visual Studio development environment. An object-oriented approach 

was applied to the implementation, which provides for a simpler program structure, 

the ability to reuse the code through inheritance, and the simple possibility of 

further program modification. 

In Fig. 1 shows the results of applying our program with a reliability of 0.99 

according to our sample of the main size of abrasive grain as a result for studying 
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the working surface of the tool 1-150x20x32A14F36. Data are obtained in 

microns. 

Since in the method proposed by A. Korolev the value of the root-mean-

square deviation of the ordinates of the ligament surface is unknown and is taken to 

be approximately equal to the average size multiplied by the coefficient, we 

propose in the formulas obtained in [2] to replace strict equality with approximate 

ones. Moreover, since the accuracy of the approximate calculation of the parameter 

σ by the Korolev method is not known, we propose to use the method of interval 

estimation of the parameter σ of the normal distribution. 

 

 

Figure 1 – Calculation result 

 

We have solved the problem of creating a program that, based on a sample, 

estimates the unknown standard deviation σ of the main dimensions of abrasive 

grains with a given reliability. A feature of the program is that when finding the 

ends of the confidence interval, we used the formula [5, p. 222], which is different 

from the one proposed in [6].  

For example, based on a sample from the previous problem, with the same 

reliability, the program returned (22; 26.9) as an estimate of the parameter σ. 
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АНАЛІЗ СХЕМИ ОБРОБКИ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ОБОЛОНОК 

ОБЕРТАННЯ 

 

Олійник C. (Україна,Краматорськ)  

Калафатова Л. (Україна, Покровськ) 

 

ANALYSIS OF THE MACHINING SCHEME OF COMPLEX-PROFILE 

SHELLS OF ROTATION 

 

Oliinyk S. (Ukraine, Kramatorsk)  

Kalafatova L. (Ukraine, Pokrovsk) 

 

Анотація. У статті розглядаються проблеми точності обробки 

складнопрофільних маложорстких деталей. З метою підвищення точності 

шліфування виконується дослідження операційної схеми обробки 

тонкостінної оболонки. Моделювання похибки профілю на операції 

остаточного шліфування було виконано для традиційної схеми обробки, на 

токарному верстаті з агрегатною шліфувальною головкою і системою 

прямого копіювання, і для схеми обробки на обладнанні, яке оснащене 

механізмом з паралельними структурами. Використана модель базується на 

математичному описі процесу утворення похибки обробки за допомогою 

рівнянь відносного руху технологічних баз оброблюваної заготовки і точки 

контакту робочої поверхні круга із заготовкою. Розрахунки довели, що 

запропонована схема обробки та технологічне обладнання дозволять 

виключити похибку установлення, виконати обробку з необхідним кутом 

розвороту осі круга, підвищити жорсткість технологічної системи і 

забезпечити точність обробки зовнішнього контуру деталі. 

 

Abstract. Modern engineering products have complex geometry with high quality 

requirements, are made from new materials that is provoked the development and 

use the mechanisms of parallel structure, which are distinguished by high rigidity 

characteristics, as well as have wide functional capabilities. The precision 

problems of machining of complex-profile low-rigid parts, in particular thin-walled 

pyroceram shell are considered in article. Scheme of machining affect the accuracy 

and depends on the capabilities of technological equipment. Rationale for scheme 

of machining a thin-walled casing is presented in article. The accuracy of 

machining the outer profile of the casing was simulated for last step of diamond 

grinding. The simulation was performed for a traditional scheme of machining, 

which is performed for a lathe with an aggregate grinding head and a direct 

copying system, and for a scheme of machining for equipment that is fitted out 

with a mechanism with a parallel structure. The model of formation of the 

machining error is based on using the equations of relative displacement of the 
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technological bases of the workpiece and the contact point of the working surface 

of the diamond wheel with the workpiece. The model takes into account the static 

and dynamic characteristics of the technological system and force factors during 

grinding. The calculations have confirmed that proposed solutions are able to 

provide the necessary machining precision. Changing the machining scheme of the 

workpiece and performing such machining on equipment with mechanisms of 

parallel structures eliminates the basing error, increases the rigidity of the 

technological system, and provides the possibility of turning the axis of the 

diamond wheel with the required angle. 

 
Повна публікація: 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ ЗМІЦНЕННЯ 

ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАТИХ КОЛІС 

 

Охріменко О. А. (Україна, Київ),  

Грущина О. О. (США, Нью-Йорк),  

Півень Л. В., Скидан Н. П. (Україна, Харків) 

 

TECHNOLOGICAL CONDITIONS OF INCREASING THE DEGREE OF 

STRENGTHENING OF CYLINDRICAL GEARS  

 

Okhrimenko A. A. (Ukraine, Kyiv),  

Grushchina E. A. (USA, New York),  

Piven L. V., Skydan N. P. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Поверхневий шар в процесі швидкісного зубофрезерування зазнає 

неодноразове пластичну деформацію і призводить, у свою чергу, до зміни 

фізико-механічних властивостей і структури металу. У відповідності з 

змінами, що відбуваються у поверхневому шарі, глибина зміцненого шару 

визначається по зміні мікротвердості по перерізу деталі і по зміні характеру 

інтерференційних ліній на рентгенограмах при пошаровому стравлювання 

досліджуваної поверхні в залежності від швидкості різання. Швидкість 

різання виступає як фактор, що визначає швидкість здійснення пластичної 

деформації поверхневого шару. З підвищенням швидкості деформації 

відбувається зростання межі міцності і межі плинності конструкційних 

матеріалів. Підвищення межі текучості знижує пластичність оброблюваного 

матеріалу і діє в бік зменшення ступеня зміцнення. З підвищенням 
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температури і ступеня деформації швидкість протікання процесу 

знеміцнення, що відбувається за рахунок рекристалізації, зростає. 

Підвищення температури різання сприяє підвищенню інтенсивності процесу 

знеміцнення і зменшення ступеня зміцнення.  

 

Abstract. The surface layer during high-speed milling undergoes repeated plastic 

deformation and leads, in turn, to changes in the physico-mechanical properties 

and structure of metals. In accordance with changes in the surface layer, the depth 

of the hardened layer is determined by the change of microhardness across the 

section of the workpiece and to change the nature of the interference lines on 

radiographs during layer-by-layer etching of the sample surface depending on the 

cutting speed. The cutting speed is the factor that determines the speed of 

implementation of plastic deformation of the surface layer. With increasing strain 

rate increases tensile strength and yield strength of structural materials. The 

increase of the yield stress reduces the plasticity of the processed material and acts 

in the direction of decreasing the degree of hardening. With increasing temperature 

and the degree of deformation speed of the process of softening which occurs due 

to the recrystallization increases. The temperature of the cutting improves the 

intensity of the process of softening and reduction in the degree of hardening.  

 
Повна публікація: 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ  

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ  

ОБРОБКИ ЗУБЧАТИХ РЕЙОК 

 

Пермяков А. А. (Україна, Харків), Юрчишин О. Я. (Україна, Київ) 

Перминов Є. В., Шепелев Д. К. (Україна, Харків) 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGICAL DIRECTIONS 

FOR ENSURING STABILIZATION OF THE PROCESS 

OF PROCESSING OF GEARS 

 

Permyakov A. A. (Ukraine, Kharkiv), Yurchyshyn O. Y. (Ukraine, Kyiv) 

Perminov E. V., Shepelev D. K. (Ukraine, Kharkiv)  

 

Анотація. Вивчено інноваційні технологічні напрямки для забезпечення 

стабілізації процесу обробки зубчастих рейок з урахуванням специфічних 
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умов формоутворення, структури технологічного процесу обробки, форми 

рейки, що впливає на вибір технологічного обладнання та вибір 

технологічних баз, ступеня точності, параметрів шорсткості робочих 

поверхонь зубів. Запропоновано оригінальне рішення вибору технологічного 

способу підготовки зубообробного інструменту при забезпеченні стабілізації 

процесу формоутворення для досягнення параметрів точності обробки рейок 

з урахуванням формування оптимальної геометрії, і стану поверхневого шару 

ріжучої частини зубообробного інструменту (радіус округлення різальної 

кромки і вершин зубообробного інструменту, шорсткості, мікротвердості і 

залишкових напруг ріжучої частини зубообробного інструменту), 

характерних для даних умов обробки (опрацьований матеріал, матеріал 

ріжучої частини інструменту, режими різання, стабілізація сил різання, МОР, 

жорсткість технологічної системи). Наведено експериментальні залежності, 

які дозволяють розраховувати насичення зубообробного інструменту зі 

швидкорізальної сталі дисульфідом молібдену термодифузійнийним 

способом з подальшою обробкою в рідкому азоті.  

 

Abstract. Innovative technological areas to ensure stabilization of the gear rack 

processing process taking into account the specific conditions of shaping, the 

structure of the technological process of processing, the shape of the rack, which 

affects the choice of technological equipment and the choice of technological 

bases, the degree of accuracy, and the roughness parameters of the working 

surfaces of the teeth were studied. An original solution is proposed for choosing a 

technological method for preparing a gear cutting tool while ensuring stabilization 

of the shaping process to achieve accuracy parameters for processing the slats 

taking into account the formation of the optimal geometry, and the state of the 

surface layer of the cutting part of the gear cutting tool (radius of rounding of the 

cutting edge and vertices of the gear processing tool, roughness, microhardness and 

residual stresses cutting part of the gear) data processing conditions (the processed 

material, the material of the cutting part of the tool, cutting conditions, stabilization 

of cutting forces, coolant, rigidity of the technological system). Experimental 

dependences that allow calculating the saturation of a tooth-processing tool made 

of high-speed steel with a molybdenum disulfide by the thermal diffusion method 

followed by treatment in liquid nitrogen were presented.  
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ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТАНОВЛЕННЯ  

КОЕФІЦІЄНТА ШЛІФУВАННЯ  

ПРИ ОБРОБЦІ ПНТМ 

 

Пижов І., Федорович В., Волошкіна І.  

(Україна, Харків) 

 

THE PECULIARITIES OF SETTING THE GRINDING COEFFICIENT IN 

THE PROCESSING OF  

POLYCRYSTALLINE SUPERHARD MATERIALS  

  

Pyzsov I., Fedorovich V., Voloshkina I.  
(Ukraine, Kharkiv)  

 

Анотація. Розглянуто питання, пов'язане з особливістю визначення такої 

фізичної характеристики процесу шліфування полікристалічних надтвердих 

матеріалів алмазними кругами на металічних та органічних зв'язках як 

коефіцієнт шліфування. Він уявляє собою відношення тангенціальної та 

нормальної складових сили різання при шліфуванні. Запропоновано 

визначати його з використанням ефективної складової тангенціальної 

складової сили різання. Її встановлення базується на основі використання 

явища пристосування процесу шліфування взагалі і її окремої складової-

періодичності зміни в часі фізичних та технологічних показників обробки 

зокрема. Розкрита фізична сутність виникнення періодичності стосовно умов 

керованого процесу шліфування за пружною схемою і стосовно умов процесу 

шліфування ПНТМ алмазними кругами на органічних зв’язках в режимі 

самозаточування. У подальшому результати досліджень будуть сприяти 

удосконаленню процесів шліфування полікристалічних надтвердих 

матеріалів.  
 

Abstract. The questions related to the peculiarities of determining such a physical 

characteristic of the process of grinding polycrystalline superhard materials by 

diamond circles on metal and organic bonds as a coefficient of grinding are 

considered. It is the ratio of the tangential and normal components of the cutting 

force when grinding. It is proposed to determine it using the effective component 

of the tangential component of the cutting force. Its establishment is based on the 

use of the phenomenon of adaptation of the grinding process in general and its 

individual component, the periodicity of change in time of physical and 

technological indicators of processing in particular. The physical nature of the 

occurrence of the periodicity with respect to the conditions of the controlled 

grinding process according to the elastic scheme and to the conditions of the 

process of grinding polycrystalline superhard materials diamond circles on organic 
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bonds in the self-sharpening mode is disclosed. It was established that when using 

the first process as a factor of forced influence on the state of the cutting surface of 

a circle it is necessary to choose the magnitude of intensity of electrophysical 

solution of the metal ligament of the diamond circle, and in the second transverse 

supply to the depth of processing. Recommendations regarding the choice of 

factors of forced influence are given. It is shown, that the peculiarity of the elastic 

treatment scheme is that the normal component of the cutting force is constant in 

time. Therefore, the change (increase or decrease) of the effective component of 

the tangential component of the grinding force leads to similar changes in the 

grinding coefficient and can clearly judge the effectiveness of the method or 

conditions of grinding that explores. In contrast to the elastic circuit grinding when 

working on a rigid scheme, both components (tangential and normal) grinding 

force, which are used to define the grinding coefficient, depend on the processing 

conditions. This fact should be considered when analyzing the obtained 

experimental data. In the future, research results will help to improve the grinding 

processes of polycrystalline superhard materials.  
 

Повна публікація: 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ 

СКЛАДНОПРОФІЛЬНОЇ ФОРМУЮЧОЇ ОСНАСТКИ  

ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Полянський В. І. (Україна, Харків) 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF MECHANICAL PROCESSING OF 

DIFFICULT PROFILE FORMING TOOLS FOR THE FOOD INDUSTRY 

Polyansky V. І. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Виробництво складнопрофільної формуючої оснастки для макаронної та 

кондитерської галузей промисловості займає особливе місце у виготовленні 

технологічного обладнання. Це пов'язано з необхідністю забезпечення 

надзвичайно високих вимог до точності й якості оброблюваних поверхонь 

оснастки. Навіть незначне відхилення від заданих параметрів точності 

обробки поверхонь оснастки при масовому виробництві макаронних і 

кондитерських харчових продуктів призводить до їх значних перевитрат або 

економії при виготовленні, що неприпустимо. Тому при виробництві 

оснастки для харчової промисловості надзвичайно актуальна проблема 

створення та вдосконалення технологій їх механічної обробки для 
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забезпечення високих показників якості, точності, продуктивності та 

зниження трудомісткості [1, 2]. 

В Україні основним виробником оснастки для харчової промисловості є 

багатопрофільне виробниче підприємство – ТОВ «Імперія металів» (м. 

Харків), на частку якого припадає понад 50% виробництва оснастки серед 

країн СНД. На цьому підприємстві розроблені й достатньо ефективно 

функціонують технологічні процеси виготовлення оснастки для виробництва 

цукрового печива, затяжного "крекерного" печива, пісочного печива, 

пряників, матриць і фільєр для виробництва всіх видів макаронів (рис. 1 – 

рис. 3).  

 
Рисунок 1 – Вали для виробництва пельменів і вареників 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Шестерня шевронного 

насоса з нержавіючої сталі 

12Х18Н10Т 

 

 
Рисунок 3 – Фільєра для 

виробництва печива  

 

Підприємство оснащене сучасними високоточними металообробними 

центрами і верстатами з ЧПУ зарубіжного виробництва. Використовуються 

сучасні збірні твердосплавні та керамічні ріжучі лезові інструменти зі 

зносостійкими покриттями зарубіжного виробництва. При цьому виключено 

застосування традиційних твердосплавних і швидкорізальних лезових 

інструментів вітчизняного виробництва, що дозволяє забезпечити високі 

показники якості та точності обробки, які не потребують подальшого 
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застосування процесів обробки шліфуванням. По суті, фінішна обробка 

здійснюється виключно лезовими інструментами без використання процесів 

шліфування. Це підвищує продуктивність праці й знижує трудомісткість 

механічної обробки при забезпеченні необхідних показників якості та 

точності оброблюваних поверхонь.  

На підприємстві для виготовлення високоточних отворів в спеціальній 

оснастці, що використовується в харчовій промисловості, впроваджено й 

широко застосовується метод фрезерування твердосплавними кінцевими 

фрезами зі зносостійкими покриттями зарубіжного виробництва на верстатах 

з ЧПУ типу "обробний центр". Схема фрезерування включає обертальний рух 

фрези, її рух по контуру і вздовж оброблюваного отвору. Діаметр фрези 

менше діаметра оброблюваного отвору. Використовуючи цей метод, можна 

обробляти отвори в деталях, виготовлених з матеріалів з підвищеними 

фізико-механічними властивостями (високоміцні сталі й сплави, кольорові 

метали та ін.). На відміну від традиційно застосовуваних методів свердління 

й розсвердлювання отворів, фрезерування отворів забезпечує високі 

показники точності, шорсткості та якості оброблюваних поверхонь. 

Продуктивність обробки може бути збільшена в декілька разів.  

Ефективність фрезерування отвору різко зростає зі збільшенням 

швидкості обертання фрези. Тому перехід в область високошвидкісного 

фрезерування кардинально вирішує проблему підвищення точності, якості й 

продуктивності обробки отворів.  

Використовуючи метод фрезерування, можна виготовляти наскрізні й 

глухі отвори різної геометричної форми (круглі, квадратні, трикутні та ін.). 

Досвід виготовлення отворів в деталях з латуні показав на можливість 

забезпечення точності їх обробки в межах 0,01 мм при багаторазовому 

збільшенні продуктивності обробки, що дозволило різко скоротити 

трудомісткість виготовлення формуючої оснастки макаронної та 

кондитерської галузей промисловості. При цьому з'явилася можливість 

високоточного виготовлення фрезеруванням різних пазів і "кишень" на 

плоских і циліндричних деталях, створення складнопрофільних поверхонь на 

основі використання схем об'ємного фрезерування. Це відкриває широкі 

технологічні можливості економічно обґрунтованого виготовлення в 

одиничному та дрібносерійному виробництві багатономенклатурної 

формуючої оснастки для харчової промисловості. Цьому також сприяє 

досягнутий на підприємстві надзвичайно високий рівень автоматизації 

технологічних процесів механічної обробки. 
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Abstract. The modern approaches to the substantiation and implementation of the 

conditions for improving the quality, accuracy, productivity and reducing the labor 

intensity of mechanical processing of complex-shaped molding equipment for the 

food industry are presented. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ 

СМАЗКИ І ЗВИЧАЙНОГО МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОГО 

СУПРОВОДУ АЛМАЗНО-ІСКРОВОГО ШЛІФУВАННЯ 

 

Руднєв О. В., Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF MINIMAL 

LUBRICATION AND THE USUAL LUBRICANT COOLING SUPPORT 

OF DIAMOND-SPARK GRINDING 

 

Rudnev A. V., Gutsalenko Yu. G. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Aнотація. Електророзрядні підгрунтя технологічних переваг алмазно-

іскрового шліфування ставлять цей метод обробки в ряд екологічно 

перспективних за своєю природою. Зниження термомеханічної напруженості 

в зоні обробки з розвитком робочого рельєфу кругу дією електричних 

розрядів на його зв'язку дозволяє також розглядати підходи до організації 

цього процесу за методологією мінімального змащування. В роботі з досвіду 

алмазно-іскрового шліфування наведено узагальнення експериментальних 

результатів використання ряду твердих мастил та виконано порівняння цих 

даних з показниками для традиційної мастильно-охолоджуючої підтримки 

обробки. 

 

Ozone therapy of the environment, which is characteristic of the action of 

electric discharges in the air, allows us to consider method of diamond-spark 

grinding in a number of environmentally promising by it's nature [1]. 

The support of the development of wheel working relief by the action of 

electric discharges on the its bond significantly inhibits the growth of thermo-
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mechanical tension of mass microcutting in the zone of diamond spark grinding 

over time. The reduced level of thermomechanical stress of diamond-spark 

grinding in production operations with comparable mechanics [2] is an a priori 

attractive advantage of the process for testing the minimum lubrication 

methodology.  

The current relevance of minimizing the consumption of water resources for 

industrial technologies, including water-based lubricating and cooling 

technological agents, is associated with multi-regional drinking water hunger as a 

global environmental challenge to the development of civilization [3, 4] and meets 

the modern technocratic strategies of leading world economies [5].  

The aim of the work is to demonstrate and comprehend the technological 

prospects for the use of solid lubricants in the processes of diamond spark grinding 

of difficult-to-machine materials using the example of tool hard alloy.  

The process of diamond spark grinding with the use of various solid 

lubricants was investigated in relation to the processing of T15K6 carbide inserts. 

Experimental studies were carried out on the 3D642E model of a universal 

grinding machine produced at the Mukachevo Machine-Tool Plant in Ukraine and 

modernized at the NTU "KhPI" to implement the process of diamond spark 

grinding by installing a power source 6 and corresponding additional switching 

devices. A special HO6506 pulse generator, produced on the production base of the 

Design, Technological and Experimental Institute "Ukrorgstankinprom" in Ukraine 

(Kharkov), was used as a power source, which converts an alternating current with 

a voltage of 380 V into a unipolar pulse with an adjustable frequency and current 

strength.  

The presented results were obtained in experiments with an average value of 

current I = 4 ... 6 A, no-load voltage U = 60 ... 80 V, pulse ratio S = 2 at a pulse 

frequency f = 66 kHz.  

Grinding was carried out at a grinding speed V = 25 m/s according to an 

elastic scheme, when the transverse feed is not rigidly carried out by the feed 

mechanism, but is set by a certain force using weights on a special device. The 

normal pressure Pn in the presented series of experiments was 1.2 MPa.  

In the process of research, cup-shaped diamond wheels 12А2-45 ° АС6-100 / 

80 М1-01-4 were used. For their electrical isolation, a coating 4 with a thickness of 

30 ... 45 µm was applied to the bore hole by the method of plasma electrolytic 

oxidation according to the previously developed technological recommendations 

[6].  

The solid lubricant was supplied by the contact method. A cast cylinder made 

of this material with a diameter of D = 10 ... 12 mm was installed in the device and 

with a small force of P = 5 g pressed against the wheel at an angle α = 60º, which 

ensured continuous contact of the lubricant with the working surface of the 

diamond wheel during grinding.  
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For comparison with the traditional method of jet watering with 3% soda 

water solution, three compositions of solid lubricants were used: 1 – technical 

stearin; 2 – sebacic acid; 3 – a mixture of stearin with sebacic acid (1:1).  

General information on the minute grinding productivity (Q, cm
3
/min), the 

consumption of superhard abrasive per unit of volumetric material removal 

(q, mg/cm
3
) and the technological cost of processing in data conversion to 

conventional jet watering (С, %) is concentrated in Fig. 1. 

 

3% soda water solution, jet watering 

Stearin, solid lubricant

Sebacic acid, solid lubricant

Mixture of equal parts stearin and sebacic acid, solid lubricant

3,  /Q cm min , %С

0.55 0.57 0.53 0.64

3,  /q mg cm

20.7 18.4 21.8 14.9 100 93 110 88

 

3% soda water solution, jet watering 

Stearin, solid lubricant

Sebacic acid, solid lubricant

Mixture of equal parts stearin and sebacic acid, solid lubricant

3,  /Q cm min , %С

0.55 0.57 0.53 0.64

3,  /q mg cm

20.7 18.4 21.8 14.9 100 93 110 88

 

Fig. 1. Technological parameters of diamond spark grinding of T15K6 hard alloy 

using different lubricating and cooling means and methods 

 

It is obvious that the organization of treatment with jet watering is superior to 

the results of the use of sebacic acid, but inferior to the use of stearin and, 

especially, a mixture of equal parts of stearin and sebacic acid. In the results with 

the use of acid, an explanation for the increased wear of the tool and, accordingly, 

a decrease in productivity and an increase in the cost price, apparently should be 

sought in the excessive renewal of the cutting relief, additionally to the erosion 

reduction of the wheel metal bond, by means of the acid etching effect as on the 

inter-granular wheel surface, and on the intra-granular metal binder – the inevitable 

heredity of the catalytic synthesis of synthetic diamonds.  
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The best technological indicators in terms of processing productivity and tool 

wear, as well as technological cost, in comparison with the usual organization of 

the lubricating and cooling medium (jet watering with a 3% soda water solution), 

and with the independent use of ingredients demonstrates the use of an equilibrium 

mixtures of technical stearin and sebacic acid. Compared with the traditional 

support of the process of diamond spark grinding by jet watering using this solid 

lubricant, the registered increase in processing productivity (Q) is over 15%, and 

the decrease in tool wear (q) and technological cost (C) is over 25% and over 10%. 

respectively. Therefore, we consider the equilibrium mixture of stearin and sebacic 

acid as promising for further in-depth studies of the diamond spark grinding 

process with its use.  

In this way, diamond spark grinding is a promising processing method for the 

application of minimum lubrication technology. The use of solid lubricants in the 

working processes of diamond spark grinding can provide a complex effect of 

increasing both technological productivity (processing productivity) and functional 

quality (for example, with some modest decrease in the attainable level of 

processing productivity, by 5-10% from the obtained data on the use in grinding 

the hard alloy T5K10 of an equilibrium mixture of stearin and sebacic acid, and 

thereby providing a "margin of safety" in the formation of favorable thermo-

mechanical heredity in the surface layer of the treatment object), while reducing 

water consumption for production needs and lower technological processing cost. 
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ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУРИ АНАЛІТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 

КОЕФІЦІЄНТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ВІД 

ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Рузметов А. Р, Ушаков О. М. (Україна, Харків) 

 

DETERMINATION OF THE ANALYTICAL DEPENDENCE STRUCTURE 

OF INFORMATION TENSITY COEFFICIENT FROM 

TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT PARAMETERS 

 

Ruzmetov A. R., Ushakov A. N. (Ukraine, Kharkiv)  

 

Анотація. Підвищити рівень оптимізації завантаження технологічного 

комплексу з універсальним, мало автоматизованим обладнанням можна за 

рахунок одержання більш точної диференційованої інформації про 

працездатність робітника, що його обслуговує. Існуюча нормативна база 

поверхово враховує падіння працездатності через середньостатистичні 

показники і дає досить великий розкид значень: 15  30 %. Для підвищення 

точності контролю динаміки падіння працездатності основного робітника 

авторами запропонований метод диференційованого обліку груп факторів, 

які впливають на виконання кожного робочого руху, включеного до складу 

відповідного технологічного переходу. В ході виконаних досліджень 

розглядалася група факторів, що впливає на ріст інформаційної напруги 

робітника, що виражається в погіршенні уваги і швидкості рішення 

елементарних виробничих завдань. Підвищення точності прогнозування 

часових рамок проведення внутріопераційних допоміжних процесів, повинне 

забезпечуватися методикою, що коректно враховує зв'язок динаміки падіння 

працездатності робітника з ростом інформаційної напруги. Це дозволить 

поліпшити склад допоміжного оснащення і підвищити рівень оптимізації 

планування завантаження основного обладнання при врахуванні можливості 

багатоверстатного обслуговування.  

 

Abstract. To increase the level of optimization of the loading a technological 

complex with universal, little automated equipment possible by obtaining more 

accurate differentiated information on the working capacity of the worker who 

serves him. The existing normative framework superficially takes into account the 

decline in working capacity through average statistic indicators and gives a rather 

large range of values: 15-30%. To increase the accuracy of control the dynamics of 

the fall in the working capacity of the main worker the authors propose a method 

of differentiated accounting of factors group of that affect the performance of each 

labor movement. In the course of the research was considered a group of factors 

that affects the growth of information tensity of the worker, which is expressed in 
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the worsening of attention and velocities of the decision of the elementary 

production problems. The increase accuracy of forecasting the time frame for 

inside-operation supporting processes, should be provided by the methodology, 

which correctly takes into account the relationship between the dynamics of the of 

the fall in the working capacity of the worker with the growth of information 

tensity. This will improve the composition of auxiliary equipment and increase the 

level of optimization the planning loading of the main equipment, taking into 

account the possibility of multi-machine service. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ АЛМАЗНОГО 

ВИГЛАДЖУВАННЯ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯМ КОНТАКТНИМИ 

НАПРУЖЕННЯМИ 

 

Рязанова-Хитровська Н. В. (Україна, Харків) 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE DIAMOND BURNISHING 

PROCESS BY CONTROL OF  

CONTACT STRESSES 

 

Riazanova-Khytrovska N. V. (Ukraine, Kharkiv) 

 

На підставі аналізу літературних джерел [1-6] висунута гіпотеза про 

можливість підвищення ефективності процесу вигладжування шляхом 

управління напружено-деформованим станом систем як при 

високотемпературному спіканні алмазного інструмента (при його 

виготовленні), так і при реалізації процесу вигладжування. 

Показано, що алмазне вигладжування при інтенсивних режимах обробки 

характеризується підвищеною силовою напруженістю внаслідок великих 

питомих навантажень в контактній зоні і низькою теплостійкості алмазного 

інструменту, що є причиною погіршення експлуатаційних властивостей 

оброблених деталей і підвищеного зносу інструменту. Це обмежує область 

застосування процесу і обумовлює необхідність його вдосконалення в 

напрямку зниження силових параметрів обробки. 

Нові можливості моделювання процесу поверхневого пластичного 

деформування відкриваються з появою пакетів програм. Вони дозволяють 

встановлювати вплив різноманітних факторів (температура, сили, наявність 
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металевого покриття на алмазі, фізико-механічні властивості матеріалів, які 

входять в систем, що розглядаються і т. ін.) і на цій основі встановити умови 

збереження цілісності алмазу на етапі виготовлення вигладжувача, а також 

умови формування в поверхневому шарі оброблювального матеріалу 

сприятливих залишкових напружень. Це позитивним чином позначиться як 

на відсотку браку при виготовленні інструментів, так і на працездатності 

виробів, які пройшли операцію вигладжування. 

Технологія виготовлення алмазного інструмента припускає 

використання високих значень тисків і температур, що може вже на етапі 

виготовлення інструментів зробити істотний вплив на їх працездатність. Це 

пов'язано, в першу чергу, з напружено-деформованим станом в зоні пайки 

цих інструментів, що при певних обставинах може порушити цілісність 

алмазів. Для обґрунтування необхідності проведення теоретичних 

досліджень зони в процесі пайки слід уникати нагрівання алмазу вище 

800 °С, так як при цьому можливе вигорання кристала. 

Існують наступні шляхи підвищення терміну служби алмазного 

інструмента: 

- нанесення на поверхню алмазу товстошарових рельєфних металевих 

покриттів. Роль покриття при виготовленні алмазного інструмента 

багатоцільова. По-перше, покриття дозволяє сформувати блок полікристалів; 

по-друге, воно сприяє збільшенню сили утримання алмазів в державці 

інструменту; по-третє, в умовах високотемпературного і високосилового 

закріплення алмазів в державці воно здатне запобігти можливості 

розтріскування алмазу та т.п.  

- удосконалення конструкції алмазного інструмента. Розробки, пов'язані зі 

створенням нових марок полікристалів алмазів, забезпечення раціональної 

конструкції, а також технологій їх виготовлення і експлуатації, що тривають і 

в даний час. 

Причиною зросту напруг в системі зі 

збільшенням температури є структурна 

неоднорідність алмазу і значна різниця в 

коефіцієнтах теплового розширення алмазної і 

металевої фаз, що викликають під дією 

температури розширення металевих включень і 

появу внутрішніх напружень в зерні (рис. 1). 

Використання КНБ є актуальним, а 

доцільність використання додаткового металевого 

покриття відпадає при такому ж методі 

виготовлення вигладжувача із КНБ, як і при 

алмазному. Швидше за все, це пов’язано з тим, що 

Ельбор-Р має теплостійкість вище, ніж у алмазу (алмаз згорає при 

температурі 700-900 °С, а Ельбор-Р - при температурі 1300-1500 °С). 

 

Рисунок 1 – 3D модель 

системи «алмаз – 

металофаза – покриття 

– припій – корпус» 
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Утворення в результаті алмазного вигладжування мікрорельєфу 

поверхні обумовлюється наступними факторами: кінематикою процесу; 

величиною вихідної шорсткості; формою та розміром робочої частини 

алмазу; величиною занурення алмаза в оброблювальну поверхню; величиною 

подачі; пластичною течією матеріалу;  шорсткість робочої частини алмазу; 

вібраціями системи СПІД. 

Слід відмітити, що зі збільшенням подачі зменшується кратність 

прикладених навантажень. При цьому, найменші напруги виникають при 

подачі S = 0,02 ÷ 0,04 мм/об, а при подачах S < 0,02 мм/об зменшення 

напруги не спостерігається. При збільшенні подачі до S = 0,08 ÷ 0,1 мм/об 

відбувається різке збільшення напружень, що зумовлене малою кратністю 

прикладених навантажень. При подачах S > 0,1 мм/об напруги стають 

критичними, а сам процес алмазного вигладжування – малоефективним. 

Швидкість вигладжування мало впливає на величину шорсткості. При зміні 

швидкості від 16 до 120 м/хв величина шорсткості практично не змінюється. 

Збільшення швидкості від 120 до 200 м/хв призводить до невеликого 

збільшення шорсткості.  

Накладення на інструмент УЗК сприяє збільшенню мікротвердості 

поверхні оброблених заготовок на 15 ... 20%. Зі збільшенням зусилля 

деформування мікротвердість поверхні обробленої заготовки також 

збільшується. 

Загальні висновки. Аналіз літературних джерел інформації дозволив 

зробити висновок про перспективність методу алмазного вигладжування для 

обробки деталей в машинобудівній галузі. Алмазне вигладжування при 

інтенсивних режимах обробки характеризується підвищеною силою 

напруження. Основною перешкодою для збільшення ефективності алмазного 

вигладжування є прямо пропорційна залежність температури в зоні контакту 

від швидкості обробки. Виявлено взаємозв'язок режимів обробки при 

алмазному вигладжуванні та якості оброблювальної поверхні. Встановлено, 

що зі збільшенням зусилля притиску вигладжувача (Ру = 79-245 Н), 

швидкості обробки (V = 40-600 м/хв) і подачі (S = 0,02 – 0,10 мм/об), а також 

при зниженні величини радіуса вигладжувала (від 3 мм до 1 мм) значення 

напружень зростають (з 0,34 ГПа до 1,42 ГПа), що пояснюється збільшенням 

температури процесу обробки (до 800 
0
С). 
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Abstract. The report is devoted to the investigation of the influence of the 

conditions of the diamond burnishing process on the stress-strain state of the 

treatment zone. By combining model experiments based on the finite element 

method and planning a multifactor experiment, a mathematical model is 

established and the optimal values of the factors used are determined. The 

maximum values of equivalent stresses were used as an optimization parameter.  

 

 

 

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИГОТОВЛЕННЯ АЛМАЗНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

НА МЕТАЛЕВІЙ ЗВ'ЯЗЦІ 

 

Саградян А., Агбалян С., Мартиросян А., Ордян Н., 

Погосян Х. (Вірменія, Єреван) 

 

STUDYING OPPORTUNITIES OF OPTIMIZATION 

METAL BOND DIAMOND TOOLS PRODUCTION 

TECHNOLOGY 

 

Saghradyan A., Aghbalyan S., Martirosyan A., Ordyan N., Poghosyan H. 
(Armenia, Yerevan) 

 

Анотація. Досліджено розроблену раніше авторами технологію 

виготовлення алмазних інструментів на основі методу двоступеневого 

вільного рідкого фазового спікання алмазометалевих компактів. Для 

вивчення можливостей оптимізації технології виготовлення алмазно-

металевих композитів шляхом вільного спікання було обрано металеву 

зв’язку композиції (мас.%) 51% Fe - 9% Ni - 32% Cu - 8% Sn. Були проведені 

дослідження фізико-механічних властивостей пресованих та спечених у 
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аргоновому середовищі зразків розмірами 40x5x6 мм без попереднього 

спікання у відновнім середовищі та повторного холодного пресування. З 

метою визначення оптимальних значень температури та тривалості 

встановлення тепла, необхідних для отримання достатньо твердих і міцних 

зразків, спечених у захисному середовищі, ми вивчали вплив температури та 

тривалості спікання зразків, отриманих при різних тисках холодного 

пресування, на твердість і міцність інструменту. Результати досліджень 

твердості та міцності на зсув композиційних матеріалів 51Fe - 9Ni - 32Cu - 

8Sn, отримані за спрощеною технологічною схемою, дозволяють судити про 

можливості її застосування для виготовлення алмазного інструменту. Ми 

пропонуємо збільшити довговічність інструменту металізацією з 

термодифузійним насиченням алмазних порошків титаном у середовищі, що 

містить галогени. Було встановлено, що використовуючи оптимізовану 

технологію отримання композиційного матеріалу 51% Fe - 9% Ni - 32% Cu - 

8% Sn, що включає пресування порошкової суміші та вільне спікання 

заготовок рідкої фази в нейтральному середовищі, можливо отримати зразки 

з досить високими фізико-механічними характеристиками. Оптимізовану 

технологію можна рекомендувати у виробництві високопродуктивних 

алмазних інструментів.  

 

Abstract. The technology for manufacturing diamond tools based on the method of 

two-stage free liquid-phase sintering of diamond-metal compacts developed 

previously by the authors was investigated. To study the possibilities of optimizing 

the manufacturing technology of diamond-metal composites by free sintering, a 

metal bond of the composition (wt.%) 51% Fe - 9% Ni - 32% Cu - 8% Sn was 

chosen. Studies of the physical-mechanical properties of pressed and sintered in an 

argon medium samples of sizes 40x5x6 mm were carried out, without prior 

sintering in a reducing medium and repeated cold pressing. In order to determine 

the optimal values of temperature and the duration of heat setting required to 

obtain sufficiently hard and strong samples sintered in a protective medium, we 

studied the effect of temperature and duration of sintering of samples obtained at 

various cold pressing pressures on the hardness and strength of the tool. The results 

of studies of the hardness and shear strength of composite materials 51Fe - 9Ni - 

32Cu - 8Sn, obtained by the simplified technological scheme allow us to judge the 

possibilities of its application for the manufacture of diamond tools. We propose to 

increase the tool durability by metallizing with thermal diffusion saturation of 

diamond powders with titanium in a halogen-containing medium. It was found that 

using the optimized technology for the production of composite material 51% Fe - 

9% Ni - 32% Cu - 8% Sn, which includes pressing a powder mixture and free 

liquid-phase sintering of preforms in a neutral medium, it is possible to obtain 

samples with sufficiently high physical and mechanical characteristics. Optimized 
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technology can be recommended in the production of high-performance diamond 

tools.  

 
Повна публікація: 

Різання та інструмент в технологічних системах [ISSN 2078-7405] (2020) (92): 136-
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ПОКРАЩЕННЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ 

МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 

ВІНІЛХЛОРИДНИМ ПРОСОЧУВАННЯМ  

 

Севидова О. К., Гуцаленко Ю. Г., Алексєєв К. М., Степанова І. І.  

(Україна, Харків) 

 

IMPROVEMENT OF ELECTRIC INSULATION COATINGS OF MICRO-

ARC OXIDATION OF ALUMINUM ALLOYS BY VINYL CHLORIDE 

IMPREGNATION 

 

Sevidova О. K., Gutsalenko Yu. G., Alekseev K. M., Stepanova I. I.  

(Ukraine, Kharkiv) 

 

 

Просочення діелектричними композиціями, зокрема лаками, є відомим 

способом покращення електрофізичних показників будь-яких 

електроізоляційних покриттів з відкритою пористістю. Саме тому слід 

очікувати позитивні результати від застосування цього методу до МДО-

покриттів, які за своєю суттю дуже пористі. В залежності від режиму 

формування, хімічного складу оброблюваного металу та електроліту 

пористість оксидованих шарів може сягати 40…50% із значним розкидом 

розміру пор, до 1 мкм і більше. Однак саме переважно відносна малість 

розміру пор є основною складностью для рівномірного, без змін лінійних 

розмірів детелей, просочення покриттів по товщині традиційними 

електроізоляційними матеріалами, які мають високі електрофізичні 

показники, але зазвичай і високу в’язкість,  наприклад, на основі епоксидних 

смол. Кардинально не вирішує проблеми і ведення процессу закупорювання 

пор покриття в умовах вакууму [1], до того ж зі складною організацією та 

вочевидь із значним обтяженням собівартості продукції. 

На основі аналізу літературної інформації і досвіду роботи 

спеціалізованих підприємств по виготовленню та застосуванню 

електроізоляційних просочувальних матеріалів для дослідження була 
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вибрана вінілхлоридна композиція (лак) СПЕМ-ТС-1В (ТУУ 314.39276.001-

2001), надалі – СПЕМ, до складу якої окрім основної складової входять 

змочувальні та поверхнево-активні речовини. За низької в’язкості (12-14 сек.) 

це дає змогу для глибокого проникнення електроізоляційного лаку в пори 

діаметром  1 мкм. 

Досліджували зразки алюмінієвого сплаву АК6 після реалізації процесу 

МДО в режимах довільно падаючої потужності (ДПП) і гальваностатичному 

(ГС) в 2-х типах розчинів – 1-й – власне силікатний, 12 г/л РС (РС – 

технічний розчин натрієвого рідкого скла, з густиною 1,4 г/л), надалі – 

електроліт 0 : 12; 2-й – лужно-силікатний – 2 г/л KOH + 12 г/л РС,  надалі – 

електроліт 2 : 12). 

Оціночні електрофізичні показники – об’ємний опір Rv (Ом) та напруга 

пробою (Eпр). 

За отриманих результатів (табл. 1) можна стверджувати, що просочення 

покриттів композицією СПЕМ в межах їх товщини (без наявності видимого 

поверхневого шару лаку) збільшує напругу пробою в загальному випадку в 

1,5…2,6 рази. Ефект збільшення цього показника в основному залежить від 

режиму і складу електроліту, які в свою чергу впливають на формування 

пористості, зокрема наскрізної.  

 

Таблиця 1 – Електрофізичні показники МДО-покриттів сплаву АК6: 

після МДО і обробки вінілхлоридною композицією СПЕМ 

Режим 

МДО 

Електро-

літ 

h,  

мкм 

Rv, Ом Eпр, В 

Після 

МДО 

Після 

СПЕМ 

Після 

МДО 

Після 

СПЕМ 

ДПП 
0 : 12 60 1,310

10
 1,510

11
 760 1200 

2 : 12 55 2,210
9
 1,110

12
 720 1100 

ГС 
0 : 12 33 5,210

9
 1,710

11
 240 420 

2 : 12 37 2,510
8
 2,810

11
 220 450 

 

Суттєво виразніше впливає просочення покриттів на показник 

об’ємного опору. Його покращення відбувається в межах 1-3 порядків, що 

набагато більше, ніж спостерігали в роботі [1]. Як і напруга пробою, 

електричний опір після просочення особливо помітно зростає на покриттях, 

які характеризуються пористістю, але у даному випадку не наскрізною, а 

відкритою. Це корелює з мікроскопічними спостереженнями морфології 

поверхні покриттів, згідно з якими сформовані в розчині 2 : 12 відрізняється 

найбільшою відкритою пористістю, а в розчині 0 : 12 – найменшою, і саме в з 

найменшою прористостю поверхні  (0 : 12) ефект від просочення найменший. 
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До позитивних наслідків просочення лаком слід віднести також його 

вирівнювальну дію – розкид вимірюваних значень за обома 

електрофізичними показниками став на 30-40% меншим. 

Результати проведених досліджень в цілому підтримують технічну ідею 

покриттів по методу МДО в якості електроізоляційних на алюмінієвих 

корпусах інструментів алмазно-іскрового шліфування на універсальних 

верстатах без додаткових засобів струмозахисту їх шпиндельних вузлів. 

Одержані результати досліджень дозволяють зробити висновок про 

доцільність введення операції просочення композицією СПЕМ як заключної 

при формуванні електроізоляційних зносостійких покриттів на корпусах 

алмазних шліфувальних кругів за методом МДО. Здійснено патентний захист 

розробки [2] і розроблено спеціальну інструкцію для проведення цієї операції 

[3]. 
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Abstract. The development of a method and practice for improving the dielectric 

electro-physical characteristics of micro-arc oxide coatings of valve metal alloys is 

presented on the example of the AK6 aluminum alloy. The development is realized 

by infiltration of a low-viscosity vinyl chloride composition into the open pores of 

the coating with dielectric blocking of them. A special instruction for this operation 

has been announced. 
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ПОВЕРХНЕВІ ЕФЕКТИ ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО 

УТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИВІВ  

НА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВАХ 

 

Севидова О. К., Гуцаленко Ю. Г., Руднєв О. В., Пупань Л. І. 

(Україна, Харків) 

 

SURFACE EFFECTS OF PLASMA-ELECTROLYTIC FORMATION OF 

ELECTRO-INSULATING COATINGS 

ON ALUMINUM ALLOYS 

 

Sevidova О. K., Gutsalenko Yu. G., Rudnev A. V., Pupan L. I. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Aнотація. Дослідження процесу оксидування за двома електричними 

режимами – довільно падаючої потужності на анодно-катодному (змінному) 

струмі та гальваностатичному на випрямленому анодному струмі показують, 

що формування електроізоляційних покривів на поверхні алюмінієвого 

сплаву відбувається зі зростанням вихідного показника Ra в 2…6 разів. 

Визначальним чинником такого впливу є концентрація рідкого скла. 

Мінімальний показник Ra забезпечує електроліт складу 1 г/л КОН + 6 г/л 

рідкого скла та густина струму 5 А/дм
2
. На таких поверхнях фіксується 

незначна відносна кількість пор з розміром від 1…6 мкм. Збільшення часу 

електролізу до 2 год. призводить до зменшення як кількості, так і розміру 

відкритих пор. Показники питомого об’ємного опору та електричної міцності 

мають якісну кореляцію з мікрогеометричними показниками та пористістю 

покривів. За абсолютними значеннями діелектричних показників перевагу в 

1,2 – 1,9 разів мають покриви, сформовані в режимі ДПП протягом 2 годин в 

лужно-силікатному (1 г/л КОН + 6 г/л рідкого скла) та технічному розчині 

натрієвого рідкого скла (12 г/л рідкого скла).  

 

Certain applications of plasma electrolytic oxidation (PEO) coatings require 

considering the surface roughness and morphology of the produced surfaces, 

besides their key functional properties. The combination of the microgeometry 

(predominantly, arithmetic mean profile deviation Ra, which is the most 

informative roughness indicator) and surface morphology characteristics allows to 

create complementary surface quality evaluation systems for many practical 

applications of PEO coatings. 

Feasibility study of using PEO layers as electrical insulation (dielectric) 

coatings on metal bodies of diamond grinding wheels demonstrated that their bore 

surface Ra roughness index must meet specific requirements and be equal to 
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2.5 μm, according to the drawings. Similar requirements can be also applied to 

other parts with rigid joint connections. 

The purpose of presented work to study the effects of the key contributing 

factors of the PEO process (the electrical mode and oxidation time, the electrolyte 

composition, and the grade of the processed materials) on the roughness Ra and 

surface morphology (porosity, shape and size of the structural particles) of the 

dielectric coatings on aluminum alloys and determine the most effective conditions 

for their formation.  

The experimental samples were made of wrought aluminum alloys D16T and 

AK6, which are normally used for the manufacturing of the diamond grinding 

wheels bodies. 

The reference surface roughness Ra was 1.2 μm.  

The samples were oxidated at two electrical modes: the arbitrarily falling 

power (AFP) mode using anode-cathode (alternating) current and the galvanostatic 

(GS) mode using rectified anode current. The PEO processes were performed on 

the laboratory installation using the capacitor current source in the AFP mode (Uout 

= 1000 V, I = 20 А), and using the transformer current source in the GS mode 

(Uout = 600 V, I = 1 А). The reference current density in the AFP mode was 

20 A/dm
2
 for AK6 and 30 A/dm

2
 for D16T with oxidation times of 1 and 2 hours, 

respectively.  

In the GS mode, the anode current density j was changed to 5; 7.5; 10 and 

15 A/dm
2
. The duration of electrolysis was determined based on the equal amounts 

of electricity, which ensured the production of coatings with an anticipated and 

even thickness. Based on the calculations the duration of electrolysis τ was 40; 

26.6; 20 and 13.3 minutes.  

The research was conducted in 3 alkali silicate solutions: 12 g/L LG (“liquid 

glass” (LG), a technical-grade sodium silicate solution); 2 g/L КОН + 12 g/L LG; 

1 g/L КОН + 6 g/L LG. For clarity reasons, the electrolyte compositions were 

hereinafter denoted as follows: 0:12; 2:12 and 1:6. 

Surface roughness, the arithmetic mean profile deviation Ra, was measured by 

Surtronic 3+ profilograph-profilometer (Taylor Hobson) on the base length of 

0.8 mm. 

Coating thickness was determined by the non-destructive testing method 

using the NOVOTEST TP-1 eddy-current thickness gauge (NOVOTEST).  

The quality evaluation of the morphological condition of the surface layer 

was performed by optical microscopy using a USB-microscope Supereyes В008 

(XinRay) and scanning electron microscopy (SEM) (secondary electron imaging 

mode) by means of a JEOL JSM-840 microscope (JEOL). 

Preliminary research using panoramic micrographs (with a magnification of 

15…50) allowed to determine the general morphological characteristics of the 

coating surface layer and to analyze the surface structure homogeneity based on the 

total area of samples, and to identify the presence of pores and their relative counts. 
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The color effect features allowed to qualitatively assess the presence of 

different phase components. 

The scanning electron microscopy analysis (with a magnification of 

100…1000, significantly greater depth of focus and imaging at an angle α = 45º) 

allowed to qualitatively evaluate the microrelief, i.e. amplitude parameters, the 

shape of the structural elements of coatings, surface patterns, stages of pore 

formation, pore size and depth. The research was conducted on the local area, 

technologically stable and pre-defined coating sections.  

Based on the research performed, it was established that the formation of 

dielectric insulation coatings on the surface of D16 and AK6 alloys using the PEO 

technique results in an increase of the output Ra value by a factor of 2…6, 

depending upon the electrolysis conditions: electrolyte composition, electricity 

mode, process duration and coating thickness.  

LG concentration is the key factor that determines Ra index, other conditions 

of coating formation being equal. It was established that the lowest Ra value for 

both alloys and electrical modes (AFP and GS) was provided with the following 

electrolyte composition: 1 g/L КОН + 6 g/L LG.  

In the GS mode, the production of coatings with homogeneous surface 

roughness depends upon the anode current density j, on condition of a homogenous 

coating thickness. This correlation is extremal for both solutions 0:12 and 1:6 

within the studied range of j.  

Based on the analysis of the morphological surface characteristics of PEO 

coatings produced on the AK6 alloy in the AFP mode, it is possible to state a 

qualitative correlation between their morphological and microgeometrical 

characteristics and to evaluate the coatings accessible porosity. The morphology 

research results enable to efficiently select optimal electrolyte compositions to 

produce dielectric coatings based not only on roughness indexes, but also on their 

functional characteristics.  

In this research, the CEM study results were considered as supplementary.. 

Based on the morphology CEM research results, it is possible to state that, 1 g/L 

КОН + 6 g/L LG alkaline-silicate solution is the most appropriate electrolyte for 

PEO coatings formation with minimum values of roughness and porosity. It is 

noteworthy that the best dielectric coating properties were obtained under the AFP 

mode being the base mode for the technological process. 
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КОРОЗІЙНОЕЛЕКТРОХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ АЛЮМІНІЄВОГО 

СПЛАВУ Д16Т З ПЕО ПОВЕРХНІ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

СЕРЕДОВИЩАХ ШЛІФУВАННЯ 

 

Севидова О. К., Степанова І. І., Пупань Л. І., Гуцаленко Ю. Г. 

(Україна, Харків) 

 

ELECTROCHEMICAL CORROSION ACTIVITY OF ALUMINUM 

ALLOY D16T WITH SURFACE PEO IN TECHNOLOGICAL 

ENVIRONMENT OF GRINDING  

 

Sevidova О. K., Stepanova I. I., Pupan L. I., Gutsalenko Yu. G. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Актуальність захисту від корозійної активності МОР збільшується щодо 

корпусів шліфувальних кругів, які виготовлені з алюмінієвих сплавів і, на 

відміну від сталевих матеріалів, менш стійкі в лужних середовищах. 

Вірогідність перебігу корозії значно зростає в умовах, коли розчин подається 

в робочу зону під тиском, розігрівається до певної температури та 

відбивається від стінок захисного кожуха і разом з твердими частинками 

зносу з певною ударною силою падає на периферійну поверхню круга.  

Аналогічно відбувається контакт розчинів електролітів з поверхнею 

корпуса круга в деяких схемах алмазно-електролітичного шліфування. І хоча 

розчини для АЕШ найчастіше базуються на основі нітратів лужних металів з 

нейтральним середовищем, вони лише спочатку є безпечними для 

алюмінієвих сплавів, але з часом їх корозивність може збільшуватись у 

зв’язку з дією комплексу чинників, що наведені вище.  

Роботу присвячено оцінці впливу плазмоелектролітного покриття на 

корозійно-електрохімічну активність у технологічних середовищах процесів 

шліфування типового у виготовленні корпусів алмазно-абразивних 

інструментів алюмінієвого сплаву Д16Т.  

ПЕО–покриви формували гальваностатичним методом в 3-х розчинах 

електролітів лужно-силікатної групи: І – 12g/l РС (РС – технічний розчин 

натрієвого рідкого скла з густиною 1,4 g/l); ІІ – 2g/l КОН + 12g/l РС; ІІІ – 12 

g/l КОН  + 6g/l РС (надалі вони позначені як 0:12; 2:12 і 1:6 відповідно). 

Густина анодного струму складала 5 і 15 А/dm
2
. Тривалість електролізу 

визначали, керуючись принципом перебігу однакової кількості електрики, 

яка склала 40 і 13,3 min відповідно. Товщина сформованих покривів в 

залежності від марки сплаву, складу електроліту знаходилась в межах 

30…45μm [1].  

В якості корозивних середовищ використовували модельні розчини 

технологічних рідин: 5%-ий натрію нітрат (NaNО3, рН = 6,5) і 1,5%-і розчини 
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натрію трифосфату (Na3PO4, рН = 11,2) і натрію карбонату (Na2CО3, рН = 

8,6).  

Оцінку корозійно-захисних властивостей проводили електрохімічним 

методом – шляхом порівняння значень потенціалів корозії Ecor. та аналізу 

характеристик анодних поляризаційних кривих (АПК). Швидкість змін 

потенціалу складала 1mV/s, електрод порівняння – хлорид срібний.  

За методикою контактного виділення міді оцінювали наскрізну 

пористість покривів. Візуальне дослідження поверхні проводили за 

допомогою мікроскопа USB Supereyes B008.  

Детальніше умови та методику проведення досліджень з вивчення 

впливу плазмоелектролітних покривів на корозійноелектрохімічну активність 

алюмінієвих сплавів у технологічних середовищах процесів шліфування 

викладено нами у роботі [2].  

За позитивним зсувом потенціалу Еcor виявлено, що поведінка поверхні 

досліджуваного сплаву схильна до пасивування після попередньої механічної 

обробки. За 30 хвилин витримки значення Еcor. ушляхетнилось на 340 mV.  

Формування ПЕО-покриву на поверхні сплаву призводить до суттєвого 

зменшення анодного струму. Оскільки покриття є електрохімічно інертним, 

за поляризаційними залежностями можна якісно оцінювати загальну 

поверхню наскрізних пор. З цього слід, що найменшою наскрізною 

пористістю характеризуються ПЕО-шари, сформовані в розчині 0:12, 

найбільшою – сформовані в розчинах 2:12. Відповідно, якщо порівнювати 

корозійно-захисний ефект від покривів за струмами ділянок кривих, що 

відповідають пасивному стану, то максимальне значення спостерігалось у 

покриві з електроліту 0:12, а мінімальне – з електроліту 2:12.  

Наведені міркування корелюють з висновками щодо визначення 

наскрізної пористості хімічними методами. Аналіз результатів 

мікроскопічного дослідження поверхні ізоляційних покривів, сформованих в 

гальваностатичному режимі в різних електролітах за однаковою густиною 

струму – 5 А/dm
2
, дозволив зробити відповідні узагальнення. Зокрема, можна 

стверджувати, що найменшою регулярною відкритою і наскрізною 

пористістю характеризуються ПЕО-покриви, сформовані в розчині 0:12. За 

мікроскопічними спостереженнями, осади контактної міді в них за 45-

кратним збільшенням спостерігались тільки в кратерних дефектах, розміром 

14…27µm, які, ймовірно, утворюються під час переходу мікродугового 

розряду в дуговий.  

За ідентичного збільшення на покривах, сформованих в розчині 2:12, 

фіксується велика кількість системних відкритих пор розміром 2…4 µm і 

включень міді 1…2 µm. Порівняно з поверхнею покривів із розчину 0:12 

осади міді на ній розташовані більш рівномірно.  
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Відносно меншою (за кількістю і лінійним розміром) відкритою 

пористістю характеризуються оксидні шари, сформовані в розчині 1:6 

(рис. 2, c). Включення міді, відповідно, теж менші приблизно ~  µm.  

Загалом, якщо оцінювати якість поверхні за кількістю осередків міді та 

їх розмірами, можна зробити висновок, що наскрізна пористість зростає в 

покривах за умов формування в ряду розчинів: 0:12 < 1:6 < 2:12.  

Аналіз АПК дозволяє зробити висновки, що у відносно агресивному до 

амфотерного алюмінію лужному середовищі Na3РO4 захисний ефект ПЕО-

покривів до основи Д16Т зберігається з тим же пріоритетом, що й у розчині 

NaNO3: 0:12> 1:6> 2:12.   

Встановлено,що плазмоелектролітні покриви товщиною 30…45 µm, 

сформовані гальваностатичним методом у лужно-силікатних електролітах на 

сплаві Д16Т у кілька разів (в межах до 10 за даними проведених досліджень) 

знижує його корозійно-електрохімічну активність в усіх технологічних 

середовищах. Ефективність захисту основи залежить від агресивності 

корозивного розчину та складу електроліту, в якому формували покриви.  

Найкращими захисними властивостями в усіх розглянутих технологічних 

середовищах характеризуються покриви, сформовані в електроліті 0:12. 

Найнижчі показники захисту і, відповідно, найбільша наскрізна пористість 

зафіксовані для покривів, сформованих в електроліті 2:12. У лужних 

середовищах МОР ефективність захисту сплаву вища, ніж у нейтральному 

розчині NaNO3.  

Результати досліджень дають підставу вважати, що ПЕО-покриви 

можуть бути ефективно застосовані для корозійного захисту алюмінієвих 

корпусів шліфувальних кругів у технологічних середовищах. 
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Abstract. The corrosion protection properties of the plasma electrolytic oxidation 

coatings (PEO coatings) formed by the galvanostatic method in alkali-silicate 

electrolytes on aluminum alloy D16T were investigated. The corrosion activity was 

evaluated by electrochemical method in model media – 5% sodium nitrate solution 
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(NaNO3) and 1.5% sodium carbonate solution (Na2CO3), and sodium triphosphate 

(Na3PO4). It was established that PEO coatings with a thickness of 30…45 

micrometers in 2…10 times reduce the electrochemical corrosion activity of 

aluminum alloy in all the technological environments. The effectiveness of the 

substrate (base) protection depends on the grade of the aggressiveness of the 

corrosion solution, and the composition of the electrolyte in which the coatings 

were formed. The best performance of the protective properties was obtained when 

forming the layers in a liquid glass solution with a concentration of 12 g/l. 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ШОРСТКОСТІ 

ПОВЕРХНІ 

 
Сергєєв О. С. (Україна, Маріуполь) 

 

SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION  

OF ABRASIVE MACHINING TO REDUCE  

SURFACE ROUGHNESS 

 
Serhieiev A. S. (Ukraine, Mariupol)  

 
Анотація. Запропоновано теоретичний підхід до обґрунтування умов 

зменшення шорсткості поверхні при фінішній абразивній обробці з 

урахуванням величини віддаленої частини микронерівностей, що залишилися 

на оброблюваній поверхні після попередньої лезової обробки. Встановлено, 

що параметр шорсткості поверхні Ra при цьому безперервно зменшується, а 

відношення Rmax / Ra, навпаки, збільшується, досягаючи значень 30 і більше 

в умовах абразивного полірування. Отримані розрахункові значення 

узгоджуються з експериментальними даними. Таким чином, на основі 

запропонованого теоретичного підходу вдалося визначити характер зміни 

відношення параметрів шорсткості поверхні Rmax / Ra, яке доповнює аналіз 

утворення шорсткості поверхні при абразивній обробці, виконаний з 

урахуванням параметра Ra. Показано, що при внутрішньому шліфуванні 

параметр шорсткості поверхні Ra значно більше, ніж при абразивному 

поліруванні. Тому для його зменшення запропоновано внутрішнє 

шліфування здійснювати кругом з м'якою основою, наприклад, м'яким 

повстяним (фетровим) кругом з наклеєним шаром абразивного порошку 63С 

20П. Цей круг забезпечує утопання абразивних зерен в зв'язку і збільшення 

кількості працюючих зерен, що, як встановлено експериментально, 

призводить до зменшення шорсткості поверхні при одночасному збільшенні 
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продуктивності обробки. В результаті з'являється можливість поєднати 

операції попереднього і остаточного внутрішнього абразивного шліфування в 

одну операцію із забезпеченням необхідних (високих) показників шорсткості 

оброблюваних поверхонь. Теоретично встановлено, що зменшити параметр 

шорсткості поверхні можна також збільшенням швидкості круга і 

зменшенням швидкості поперечної подачі.  

 
Abstract. A theoretical approach is proposed to justify the conditions for reducing 

surface roughness during finishing abrasive treatment taking into account the 

magnitude of the removed part of the microroughness remaining on the treated 

surface after preliminary blade processing. It was found that the surface roughness 

parameter Ra in this case continuously decreases, and the ratio Rmax / Ra, on the 

contrary, increases, reaching values of 30 or more under conditions of abrasive 

polishing. The calculated values obtained are consistent with the experimental data. 

Thus, on the basis of the proposed theoretical approach, it was possible to 

determine the nature of the change in the ratio of surface roughness parameters 

Rmax / Ra, which complements the analysis of the formation of surface roughness 

during abrasive processing, performed taking into account the parameter Ra. It is 

shown that with internal grinding, the surface roughness parameter Ra is much 

larger than with abrasive polishing. Therefore, to reduce it, it was proposed to carry 

out internal grinding with a circle with a soft base, for example, a soft felt (felt) 

wheel with a glued layer of abrasive powder 63C 20P. This circle ensures that 

abrasive grains are buried in a bundle and an increase in the number of working 

grains, which, as established experimentally, leads to a decrease in surface 

roughness while increasing processing productivity. As a result, it becomes 

possible to combine the operations of preliminary and final internal abrasive 

grinding in one operation with the provision of the required (high) roughness 

indices of the machined surfaces. It has been theoretically established that it is also 

possible to reduce the surface roughness parameter by increasing the circle speed 

and decreasing the lateral feed rate. 
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УМОВИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІЗАННЯ  

ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ШЛІФУВАННІ 

 
Сергєєв О. С.  

(Україна, Маріуполь) 

 

CONDITIONS FOR REDUCING CUTTING TEMPERATURE DURING 

INTERNAL GRINDING 

 
Serhieiev A. S.  

(Ukraine, Mariupol)  

 

Анотація. Проведено теоретичний аналіз можливості зменшення 

температури різання при внутрішньому шліфуванні. Встановлено, що 

збільшення довжини дуги контакту шліфувального круга з оброблюваною 

деталлю є важливим фактором зменшення температури різання й, відповідно, 

підвищення якості та продуктивності обробки. Ефект досягається в 

результаті збільшення швидкості деталі. При цьому глибина шліфування 

може залишатися незмінною, тоді як в традиційних схемах багатопрохідного 

шліфування збільшення швидкості деталі пов'язано зі зменшенням глибини 

шліфування при заданій продуктивності обробки. Цим показано, що за 

рахунок збільшення довжини дуги контакту шліфувального круга з 

оброблюваною деталлю можна одночасно досягати зменшення температури 

різання і збільшення продуктивності обробки. Практичною реалізацією 

отриманого рішення є запропонований метод внутрішнього шліфування, в 

якому вісь обертання шліфувального круга з індивідуальним приводом 

встановлюється перпендикулярно осі обертання оброблюваного отвору. Для 

зниження інтенсивності тертя в зоні шліфування запропоновано обробку 

здійснювати кругами з м'якою основою, наприклад, м'яким повстяним 

(фетровим) кругом з наклеєним шаром абразивного порошку 63С 20П. Цей 

круг одночасно дозволяє зменшити шорсткість поверхні та температуру 

різання, що має велике теоретичне і практичне значення при фінішній 

обробці отворів в пневмо- і гідроциліндрах. Проведені дослідження показали, 

що застосування запропонованого методу внутрішнього шліфування 

дозволяє підвищити якість та продуктивність за рахунок зниження теплової 

напруженості процесу різання. Встановлено, що на оброблюваних поверхнях 

відсутні температурні дефекти.  

 

Abstract. A theoretical analysis of the possibility of reducin the cutting temperature 

during internal grinding. It has been established that increasing the length of the arc 

of contact between the grinding wheel and the workpiece is an important factor in 

reducing the cutting temperature and, accordingly, improving the quality and 
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productivity of processing. The effect is achieved by increasing the speed of the 

part. At the same time, the grinding depth can remain constant, whereas in 

traditional multi-pass grinding schemes, an increase in the speed of a part is 

associated with a decrease in the grinding depth for a given processing 

productivity. This shows that by increasing the length of the arc of contact between 

the grinding wheel and the workpiece, it is possible to simultaneously achieve a 

decrease in cutting temperature and an increase in processing productivity. A 

practical implementation of the obtained solution is the proposed method of 

internal grinding, in which the axis of rotation of the grinding wheel with an 

individual drive is set perpendicular to the axis of rotation of the machined hole. 

To reduce the friction intensity in the grinding zone, it is proposed to carry out 

processing in circles with a soft base, for example, a soft felt (felt) circle with a 

glued layer of abrasive powder 63C 20P. This circle at the same time allows to 

reduce surface roughness and cutting temperature, which is of great theoretical and 

practical importance when finishing holes in pneumatic and hydraulic cylinders. 

Studies have shown that the application of the proposed method of internal 

grinding can improve the quality and productivity by reducing the heat stress of the 

cutting process. It has been established that there are no temperature defects on the 

treated surfaces.  

 
Повна публікація: 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (2020) (13): Серія: Технології в 

машинобудуванні [ISSN 2079-004Х]: 23-27. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЯКІСНОЇ ОБРОБКИ 

ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ШЛІФУВАННІ 

 

Сергєєв О. С., Анділахай В. О.  

(Україна, Маріуполь) 

 

TECHNOLOGICAL PROVISION OF HIGH-QUALITY PROCESSING AT 

INTERNAL GRINDING 

 

Serhieiev О. S., Andilakhai V. О.  

(Україна, Маріуполь) 

 

Остаточна обробка внутрішньої поверхні циліндрів традиційно 

здійснюється на внутрішньошліфувальних верстатах. При цьому заготовку 

після попередньо виконаної операції розточування необхідно 

переустановлювати  з токарного верстата на шліфувальний верстат. Це 
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вимагає значного часу на вивірку положення оброблюваного циліндра. Також 

відбувається втрата точності взаємного розташування поверхонь і осей. В 

процесі шліфування оброблювальні риски (сліди, які утворюються від дії 

абразивних зерен) спрямовані уздовж оброблювальних рисок, що утворилися 

після розточування, тобто перпендикулярно по відношенню до утворюючої 

оброблюваного отвору. Оскільки поршні (штоки) в процесі роботи пневмо- і 

гідроциліндрів, компресорів, двигунів внутрішнього згоряння та ін. 

переміщаються в осьовому напрямку – поперек оброблювальних рисок, то 

вони піддаються підвищеному зносу. Це негативно позначається на 

довговічності ущільнень. Частково ці недоліки усуваються в процесі 

хонінгуванням. Однак цей процес характеризується низькою продуктивністю 

і високою трудомісткістю, оскільки обробка здійснюється за рахунок 

зворотно-поступальних рухів абразивних брусків, які в кожен поворотний 

хід, проходячи через «крайні мертві точки», знижують швидкість до нуля.  

У зв'язку з цим в роботі запропоновані спосіб і пристрій для внутрішнього 

шліфування попередньо розточеного отвору, що позбавлені перелічених 

недоліків [1, 2]. Обробка циліндра здійснюється спочатку лезовим, а потім 

абразивним інструментами на токарному верстаті без переустановлення 

деталі, тобто без зміни баз. Вісь обертання шліфувального круга з 

індивідуальним приводом встановлюється перпендикулярно осі обертання 

оброблюваного отвору циліндра (рис. 1). В якості абразивного інструменту 

використовується повстяний круг діаметром 175 мм, периферійна поверхня 

круга  покрита рідким склом, прокатана по абразивному порошку і висушена 

протягом 1 години. 

Після розточування отвору дослідний зразок пристрою встановлювали 

на токарний верстат з висотою центрів 300 мм в різцеутримувач або на місце 

різцеутримувача і підключали електродвигун приводу абразивного круга. 

Виліт абразивного круга на дослідному зразку пристрою – 600 мм. 

Мінімальний діаметр отвору, до якого можна застосувати виготовлений 

пристрій, – 180 мм. Оскільки шліфуванню передує лезова обробка, то 

радіальне і торцеве биття повністю відсутні. Припуск на остаточну обробку 

може бути порівнянним з висотою мікронерівностей, які отримані після 

лезової обробки. Після розточування  шорсткість поверхні Ra = 3,2 мкм. 

Режим абразивної обробки: швидкість різання V = 750 м / хв  (12 м / с); 

поздовжня подача S = 2 мм / об; частота обертання заготовки 50 хв
-1

; 

фактична глибина шліфування tфакт = 2 мкм (рис. 1). 

Глибина шліфування встановлювалася за рахунок притиску абразивного 

круга з натягом по відношенню до оброблюваної поверхні, рівним 2 - 5 мм. В 

результаті обробки повстяним кругом з наклеєним порошком карбіду 

кремнію зеленого зернистістю F40 за один робочий хід діаметр отвору 

збільшувався на 2 - 4 мкм. Це відповідало згладжуванню оброблювальних 

рисок, які утворилися після розточування. При цьому досягнута шорсткість 
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поверхні Ra = 1,25 мкм, а після другого робочого ходу – Ra = 0,63 мкм. 

Подальша обробка, тобто наступний робочий хід, здійснювався з нанесенням 

на периферію повстяного круга пасти ГОІ, в результаті чого отримана 

дзеркальна поверхня. Завдяки тому, що напрямок оброблювальних слідів 

збігається з напрямком руху поршня, повністю зникла необхідність 

проходження періоду підробітки поршня з циліндром на малих обертах, 

наприклад, двигуна внутрішнього згоряння, компресора, насоса та ін. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема обробки отвору циліндра абразивним інструментом: 1 – 

повстяний круг з наклеєним абразивним порошком; 2 – оброблюваний 

циліндр; 3 – шліфована смуга; b – ширина зони контакту; s – подача; n – 

частота обертання деталі; L – довжина деталі 

 

Перевагою методу є і те, що в процесі обробки не виникають вібрації 

деталі та інструменту, особливо це важливо при обробці тонкостінних 

циліндрів.  

Значно знижується металоємність проектованих циліндрів, так як 

товщина їх стінок, як правило, встановлюється при конструюванні замість 

розрахункової, конструктивної з метою забезпечення жорсткості в процесі 

обробки.  

Перспективним є використання запропонованої технології для 

остаточної обробки внутрішньої поверхні гільз блоку циліндрів двигунів 

внутрішнього згоряння, оскільки товщина стінок в них повинна бути 

розрахунковою, тобто мінімальною для якнайшвидшої передачі тепла в 

охолоджуючу рідину «зарубашкового простору» блоку циліндрів. 

Технологія і пристрій були застосовані при виготовленні 

пневмоциліндрів (діаметром отвору 195 мм, довжиною 400 мм). В якості 

заготовки використовувалася труба – прокат 210, сталь 20. Вісім 

пневмоциліндрів з ущільненнями поршнів гумовими кільцями були 

встановлені на автоматичній лінії ампулірування лікарських засобів, де вони 

працюють без ремонту протягом декількох років. Слід зазначити, що 

стиснене повітря (0,4 МПа), перед подачею в пневмоциліндр, проходить 

підготовку у вигляді підмішування в нього масляного туману. 
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Abstract. A technology has been proposed for internal grinding of cylinders using 

a soft felt wheel with glued abrasive powder, which can sharply reduce the surface 

microroughness obtained in the previous boring operation by changing the 

direction of the main cutting movement by setting the axis of rotation of the 

grinding wheel with an individual drive perpendicular to the axis of rotation of the 

cylinder bore. 

 

 

 

РОЗРАХУНОК І ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПРИВОДУ ОБЕРТАННЯ 

ЗАГОТОВКИ КРУГЛОШЛІФУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА 

 

Сизий Ю. А., Сталінський Д. В., Чайка Е. Г., Ушаков О. М., 

Щербініна Т. Є. (Україна, Харків) 

 

CALCULATION AND RESEARCH STATIC AND  

DYNAMIC CHARACTERISTICS ELECTRIC MOTOR  

DRIVE OF RATATION BLANK IN CIRCULAR  

GRINDING MACHINE TOOL 

 

Sizy J. A., Stalinsky D. V.,Chayka E. G., Ushakov A. N., Scherbinina T. E. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. У статті подано визначення та чисельний розрахунок параметрів 

математичної моделі двигуна постійного струму з незалежним збудженням 

мод. 2ПД100МУХЛ4. Моделювання виконано на основі розробленої 
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структурної схеми двигуна у вигляді передавальних функцій і зв'язків між 

ними, що дозволило отримати візуальне спостереження за кутовий 

швидкістю  ротора двигуна і струмом якірного ланцюга Jя. Згідно з 

обмеженнями Jя в залежності від тривалості роботи двигуна в усталеному 

режимі отримано максимально допустиме значення моменту опору на роторі 

двигуна рівне 5Нм. Модель двигуна доповнена пристроями зворотного 

зв'язку по швидкості – тахогенератором і тиристорним перетворювачем, а 

також електронним потенціометром, що в сукупності дозволяє зменшити 

сплески струму в перехідних режимах і забезпечити стабільне значення 

налагоджувальної швидкості . Отримані результати дозволять виконати 

аналіз динаміки крутильної системи приводу обертання заготовки без 

спрощення моделі двигуна, як це зазвичай робиться.  

 

Abstract. The article definition and numerical calculation of parameters of 

mathematical model of the drive of a direct current with independent excitation of 

model 2ПД100МУХЛ4 is presented. Simulation is executed on the basis of the 

designed block diagramme of the drive in the form of transmitting functions and 

links between them that has allowed to receive visual observation of an angular 

velocity  a rotor of the drive and a current of anchor circuit Jя. According to 

limitations Jя depending on operation time of the drive in a steady run the 

acceptable value of the moment of resistance on a drive rotor equal 5Нм is 

received as much as possible. The drive model is added by feedback devices on 

speed - the generator and the thyristor the converter, and also an electronic 

potentiometer that in aggregate allows to diminish current splashes in transitive 

conditions and to ensure stable value of adjusted speed . The received results will 

allow to make the analysis of dynamics of torsional system of a roll drive of 

preform without simplification of model of the drive as it usually becomes. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ 

ФРЕЗЕРУВАННЯ НА РІВЕНЬ ВІБРАЦІЇ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА 

ОБРОБНОГО ЦЕНТРУ 

 

Cкоркін А. О., Кондратюк О. Л., Старченко О. П., 

Камчатная-Cтепанова Е В. (Україна, Харків) 

 

STUDY OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL MODES OF 

MILLING ON THE LEVEL OF VIBRATIONS OF THE SPINDLE 

ASSEMBLY PROCESSING CENTER 

 

Skorkin A. O, Kondratyuk O. L, Starchenko E. P.,  

Kamchatnaya-Stepanova E. V. (Ukraine, Kharkiv)  

 

Анотація. Одним зі шляхів підвищення ефективності механообробки є 

застосування систем моніторингу динамічних параметрів. Вимір і аналіз 

динамічних параметрів у процесі обробки деталей було дотепер по технічним 

і економічним причинах непростим завданням, розв'язуваної для окремих 

випадків застосування. Істотний ріст розвитку мікропроцесорної техніки й 

програмного забезпечення в останні роки дозволив забезпечити розробку 

систем моніторингу динамічних параметрів і адаптивного керування, 

спрямованих на оптимізацію технологічних процесів високопродуктивної 

обробки й модернізацію металообробного встаткування. Фрезерна обробка 

пов'язана із циклічними навантаженнями в обробній системі верстата, які 

збільшилися за останні роки багаторазово. Збільшення кутової швидкості 

обертання шпинделя обробних центрів до 20 – 30 тисяч обертів у хвилину, 

збільшення подачі на зуб і глибини фрезерування суттєво збільшує 

динамічну складову сил різання. Вимір і аналіз вібраційних процесів у 

верстаті при обробці дозволяє вивчити динамічні явища, що виникають в 

обробній системі, а безперервний моніторинг сили різання і її періодичної 

складової (тобто вібрації) дозволить замкнути обробну систему каналом 

зворотному інформаційному зв'язку з метою наступного керування 

режимами обробки, мінімізуючи супутні коливання й вібрації. Проведено 

експериментальні дослідження впливу технологічних режимів фрезерування 

на рівень вібрації шпиндельного вузла обробного центру, які показали 

необхідність при реалізації технологій ВПО узгодження режимів різання з 

рівнем можливої вібрації шпинделя, ріжучого інструменту і деталі. 

Розроблена кінцево-елементна модель і проведено чисельне моделювання 

процесу формування форми і амплітуди періодичних збуджуючих сил 

різання. Дослідження коливань сил взаємодії фрези із заготовкою на 

динамометрічному столі при підвищенні швидкості обертання шпинделя 

показали, що на високих частотах обертання шпинделя на ряді режимів 
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фрезерування виникають області нестійкого різання, обумовлені 

динамічними характеристиками обробної системи. Це призводить до 

нерівномірної роботі різальних крайок фрези і погіршення якості обробки.  

 

Abstract. One of the ways to increase the efficiency of machining is the use of 

dynamic parameter monitoring systems. Measurement and analysis of dynamic 

parameters during the processing of parts has so far been for technical and 

economic reasons difficult tasks solved for individual applications. Significant 

growth in the development of microprocessor technology and software in recent 

years has allowed the development of monitoring systems for dynamic parameters 

and adaptive control aimed at optimizing technological processes of high-

performance processing and modernizing metalworking equipment. Milling 

processing is associated with cyclic loads in the processing system of the machine, 

which have increased significantly in recent years. An increase in the angular 

speed of rotation of the spindle of the machining centers is 20-30,000 rpm, an 

increase in the feed per tooth and the depth of milling significantly increases the 

dynamic component of the cutting forces. Measurement and analysis of vibration 

in the machine during processing allows you to study the dynamic phenomena that 

occur in the processing system, and continuous monitoring of the cutting force and 

its periodic component (i.e. vibration) will allow you to close the processing 

system with a feedback channel for the subsequent control of the modes 

processing, minimizing the accompanying vibrations and vibrations. Experimental 

studies of the influence of technological modes of milling on the vibration level of 

the spinning unit of the processing center were carried out, which showed the need 

for the implementation of HPE technologies to coordinate cutting modes with the 

level of possible vibration of the spindle, cutting tool and part. A finite element 

model is developed and a numerical simulation of the formation of the shape and 

amplitude of the periodic exciting cutting forces is carried out. The study of 

fluctuations in the forces of interaction between the cutter and the workpiece on a 

dynamometer table with an increase in the spindle rotation speed showed that at 

high frequencies of spindle rotation in a number of milling modes, areas of 

unstable cutting arise due to the dynamic characteristics of the processing system. 

This leads to uneven operation of the cutting edges of the cutter and the 

deterioration of the quality of processing.  
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ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ ОТВОРІВ ПІСЛЯ ХОНІНГУВАННЯ  

ЯК ФУНКЦІЯ СИЛИ ПРИТИСКУ 

 

Станкович І., Надьпал Г. (Угорщина, Мішкольц) 

 

SURFACE QUALITY OF HONED BORES  

AS A FUNCTION OF PRESSURE FORCE 

 

Sztankovics I., Nagypál G. (Hungary, Miskolc) 

 

Анотація. У статті вивчається вплив сили притиску і структури матеріалу 

інструменту на шорсткість поверхні і прямолінійність хонінгованих гільз 

автомобільних блоків циліндрів. Для експериментів по хонінгуванню були 

вибрані гільзи з діаметром отвору 88 мм і довжиною 192 мм, Матеріал 

заготовки - пластинчастий сплав чавуну. У ході експериментів на 

хонінгувальному верстаті WMW 270/700 використовувалися три типи 

абразивних ріжучих інструментів з оксиду алюмінію з різною структурою, 

розмірами зерна і зв'язуючим матеріалом. Прямолінійність виміряли по 

вертикалі (STRt), середнє арифметичне (Ra) і максимальну висоту (Rz) 

профілю шорсткості вимірювали на трьох твірних кожного отвору. Для 

відповідних параметрів були розраховані середні значення. Були проведені 

дослідження прямолінійності поверхні і шорсткість хонінгованих внутрішніх 

циліндричних отворів при різних силах притиску і при різній структурі 

абразивного інструменту. Аналізуючи результати вимірювання шорсткості 

стало видно, що більш гладка поверхня може бути досягнута за допомогою 

інструменту з меншим розміром зерна і більш щільною структурою. На 

підставі отриманих значень можна зробити висновок, що найбільш 

сприятлива шорсткість досягається інструментом з меншим розміром зерна 

при всіх тисках. Мета даного дослідження - проаналізувати ефект зміни сили 

притиску, тому для кожного хонінгувального інструменту були скориговані 3 

значення тиску (7 бар, 10 бар і 13 бар). Параметри для отриманих 9 установок 

були зведені в таблиці. З аналізу 9 установок видно, що для прямолінійності 

поверхні краще більший розмір зерна і менша щільність. Крім того, самий 

низький рівень помилки шорсткості вимірюється при тиску 10 бар з вибраних 

значень. Обидва вивчених параметри істотно впливають на шорсткість 

поверхні. Шорсткість поверхні може бути ефективно зменшена шляхом 

збільшення тиску між інструментом і оброблюваною деталлю і шляхом 

зменшення розміру зерна, коли інші параметри процесу залишаються 

незмінними. 

 

Abstract. The effect of the pressure force and tool material structure on the surface 

roughness and straightness of honed bores is studied in this paper. We measured 
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the vertical straightness, the arithmetic average and the maximum height of the 

roughness profile in our experiments, which contained 9 setups. We compared the 

registered profiles from the measuring devices in addition to the values of the three 

quality parameters.  
 

Повна публікація: 
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ОЦІНКА ТЕПЛООБМІНУ ПРИ СПІЛЬНІЙ ДІЇ 

СТРУМЕНІВ ПОВІТРЯ І ПОТОКУ ЗОР 

ПРИ ШЛІФУВАННІ 

 

Степанов М. С., Іванова Л. П., Літовченко П. І., Іванова М. С.  
(Україна, Харків) 

 

ASSESSMENT OF HEAT TRANSFER WITH  

THE COMBINED ACTION OF AIR JETS AND  

LIQUID COOLANT FLOW WHEN GRINDING 

 

Stepanov M. S., Ivanova L. P., Litovchenko P. I., Іvanova M. S.  
(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Одним з основних і перспективних методів підвищення 

продуктивності і якості обробки при шліфуванні є застосування 

удосконаленої техніки подачі ЗОР. Для практичного здійснення зазначених 

методів на виробництві розробляють і впроваджують різні пристрої подачі 

ЗОР в зону різання. У деяких пристроях для забезпечення відсутності 

контакту нагрітої ЗОР з деталями верстата створюють повітряну завісу, в 

результаті чого виникає комплексна теплова взаємодія струменів ЗОР і 

повітря. У даній статті розглянута схема передачі тепла на різних ділянках 

потоків ЗОР і повітря в пристрої подачі ЗОР. Запропоновано математичні 

моделі теплового балансу на цих ділянках і кількості теплоти, що виділяється 

з нагрітої ЗОР і відводиться струменями повітря. Наведені математичні 

залежності можуть бути використані при проектуванні техніки подачі ЗОР, 

яка забезпечує усунення можливості контакту нагрітої рідини з елементами 

верстата.  

 

Abstract. One of the main and promising methods for increasing productivity and 

processing quality during grinding is the use of advanced coolant supply 
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technology. Various devices for supplying coolant to the cutting zone are 

developed and implemented for the practical realization of these methods in 

production. To ensure the absence of contact of the heated coolant with the 

grinding machine parts, an air curtain is created in some devices, as a result of 

which there is a complex thermal interaction of the coolant jets and air. This article 

discusses the heat transfer scheme for different sections of the coolant and air 

flows in the coolant supply device. Mathematical models of the heat balance in 

these areas and the amount of heat that is released from the heated coolant and 

removed by jets of air are proposed. The above mathematical dependences can be 

used in the design of the coolant supply technique, which eliminates the possibility 

of contact of the heated fluid with the elements of the machine tool. 
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ТЕПЛООБМІН В СИСТЕМІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗОР ШЛІФУВАЛЬНИХ 

ВЕРСТАТІВ 

 

Степанов М., Літовченко П., Іванова М., Іванова Л. 
(Україна, Харків) 

 

HEAT EXCHANGE IN THE LIQUID COOLANT APPLICATION SYSTEM 

OF GRINDING MACHINES 

 

Stepanov M., Litovchenko P., Іvanova M., Ivanova L. 
(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Теплові процеси, що проходять в шліфувальних верстатах, дуже 

впливають на якість і точність оброблюваної поверхні. При цьому, важливу 

роль у формуванні теплових потоків відіграє система застосування 

змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР), кожен елемент якої певним 

чином впливає на температуру ЗОР і шліфувального верстата в цілому. У 

даній статті розглянуто структурну схему системи застосування ЗОР, що 

складається з фільтра сітчастого, трубопроводів, зворотного клапана, насоса, 

дроселя, гідроциклону, шламового бака гідроциклону, запобіжного клапана, 

клапана управління, пристрою подачі ЗОР, зони різання, станини, зливного 

лотка, магнітного сепаратора і резервуара ЗОР. Відзначено, що частина 

енергії потоку при проходженні через елемент системи перетворюється в 

теплову енергію і викликає нагрівання ЗОР, елемента і системи в цілому. 
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Запропоновано методику визначення теплового балансу в системі 

застосування ЗОР, що враховує її структурні, конструктивні, режимні 

параметри, а також інші чинники процесу шліфування. Запропоновано 

математичні залежності для визначення кількості теплоти, яка виділяється 

при проходженні ЗОР через кожен елемент системи, які враховують її 

гідравлічні параметри. Визначено ті елементи системи застосування ЗОР, які 

мають найбільший вплив на температуру ЗОР. Проведено порівняльний 

аналіз теплових потоків, які переходять в ЗОР, при проходженні нею насоса, 

для різних процесів шліфування та відповідних типів шліфувальних 

верстатів. Встановлено, що в умовах обробки, які вимагають застосування 

великих витрат і тисків ЗОР, слід враховувати тепло, що виділяється в 

очисниках та інших елементах системи, робота яких супроводжується 

значними перепадами тиску. Розглянуто можливість контролю і управління 

температурою ЗОР, на підставі того факту, що тепло, яке виникає при 

проходженні ЗОР через пристрій, що працює під тиском, визначається також 

перепадом тиску на цьому пристрої.  

 

Abstract. Thermal processes taking place in grinding machines have a great 

influence on the quality and accuracy of the surface being machined. A liquid 

coolant application system plays an important role in the formation of heat flows. 

Each element of that system has a certain effect on the temperature of the coolant 

and the grinding machine as a whole. This article discusses the structural diagram 

of heat transfer in the elements of the liquid coolant application system, which 

consists of a strainer, pipelines, check valve, pump, throttle, hydrocyclone, 

grinding dust tank of a hydrocyclone, safety valve, control valve, coolant supply 

device, cutting zone, bed, drain tray, magnetic separator, and coolant reservoir. It is 

noted that part of the flow energy when passing through an element of the system 

is converted into thermal energy and causes heating of the coolant, element, and 

the system as a whole. A technique for defining the heat balance in a coolant 

application system, taking into account its organizational, structural parameters, 

cutting conditions, as well as other factors of the grinding process is proposed. 

Mathematical dependencies for determining the quantity of heat released when 

liquid coolant passes through each element of the system, taking into account its 

hydraulic parameters are proposed. The elements of the liquid coolant application 

system that have the greatest influence on the coolant temperature are identified. A 

comparative analysis of the heat fluxes passing into the coolant during the passage 

of the pump was carried out for various grinding processes and the types of 

grinding machines that implement them. It has been found out that under 

processing conditions requiring the use of high flow rates and coolant pressures, 

the heat released in cleaners and other system elements should be taken into 

account, the operation of which is accompanied by significant pressure 

differentials. The possibility of monitoring and controlling the temperature of the 
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coolant, based on the fact that the heat generated by the passage of coolant through 

a device operating under pressure, is also determined by the pressure differential 

across this device.  

 
Повна публікація: 

Різання та інструмент в технологічних системах [ISSN 2078-7405] (2020) (92): 151-

160. 

 

 

 

МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ  

ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ  

Стрельчук Р. М. (Україна, Харків) 

 

LUBRICANT AND COOLING TECHNOLOGICAL TOOL 

FOR ELECTROEROSION DIAMOND GRINDING 

Strelchuk R.M. (Ukraine, Kharkiv)  

 

Підвищити працездатність шліфувальних кругів та якість обробки, 

знизити енергоємність процесу в умовах електроерозійної алмазної обробки 

заготовок з важкооброблюваних матеріалів можливо  за рахунок 

застосування нового мастильно-охолоджуючого технологічного засобу [1]. 

До складу мастильно-охолоджуючого технологічного засобу (МОТЗ) 

додатково вводять речовину-представник, що володіє струмопровідними 

властивостями, наприклад як графіт, і поряд з ним нітрит натрію, при 

наступному співвідношенні композицій: кальцинована сода 1,5-1,8%, 

речовина-представник графіт 5-7% , нітрит натрію 0,3-0,5%, решта вода до 

100%.  

Випробування пропонованого мастильно-охолоджуючого 

технологічного засобу проводилося в режимних умовах електроерозійного 

алмазного шліфування зі зміною полярністю електродів [2], в якому в якості 

мастильно-охолоджуючого технологічного середовища був застосований 

запропонований склад засобу – сода кальцинована, пилоподібний сріблястий 

графіт, нітрит натрію і вода в таких пропорціях: сода кальцинована 1,7%, 

графіт сріблястий 7,4%, нітрит натрію 0,3%, решта вода до 100%.  Обробка 

заготовок з різних матеріалів проводилася, стосовно до схеми плоского 

шліфування. Результати шліфування твердого сплаву ВК6 отримані при 

наступних умовах роботи: Vкр=25 м/с, Sпов=0,35 м/хв., Sпоп=0,025 мм/об. У 

якості інструмента був застосований алмазний круг на металевій зв'язці типу 

12А2–45˚ 150×10×3×32 АС6 125/100 M1–4. Обробка проводилася на 

модернізованому верстаті моделі 3Д642Е. Результати експериментів 
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порівняння твердого змащувального матеріалу і пропонованого мастильно-

охолоджуючого технологічного засобу наведено на рис.1. 

 
1- Продуктивність обробки Q, мм3/мин, 2 - Питома витрата алмазних кругів q, мг/г,  

3 - Стійкість інструменту T, хв., 4 – Пробивна напруга, Uпр, В 

Рисунок 1 – Результати експериментів порівняння твердого  

змащувального матеріалу і пропонованого мастильно- 

охолоджуючого технологічного засобу  

 

Експерименти і розрахунки (рис.1) показали, що електричні параметри – 

частота, потужність і шпаруватість робочих уніполярних високочастотних 

імпульсів для досягнення відомих даних по продуктивності обробки, питомої 

витрати алмазних кругів, стійкості інструменту, пробивної напрузі значно 

відрізняються для досліджуваних мастильно-охолоджуючих технологічних 

середовищ. При використанні пропонованого мастильно-охолоджуючого 

технологічного засобу стійкість інструменту підвищилася в 1,2-1,4 рази, 

питома витрата алмазних кругів знизилася на 7-12%, продуктивність обробки 

зросла в середньому в 1,05-1,10 рази, споживання електроенергії для обробки 

деталі виявилося нижче в 1,3 рази. 
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Abstract. The use of the proposed lubricating-cooling technological means, taking 

into account the conditions of abrasive-electroerosion treatment, will provide in 

comparison with the known lubricating-cooling liquids advantages. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО 

ШЛІФУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ  

Стрельчук Р. М. (Україна, Харків) 

 

DEVICE FOR PERFORMANCE OF ELECTRO-EROSION GRINDING 

WITH VARIABLE POLARITY OF ELECTRODES 

Strelchuk R.M. (Ukraine, Kharkiv)  

 

Відомі способи електроерозійної абразивної обробки не дозволяють 

одержувати необхідні якісні і кількісні показники при значному зниженні 

питомої витрати абразивного інструмента і витрат різних видів енергії. Це 

пояснюється тим, що в основу існуючих способів покладені електроерозійні 

процеси, що безупинно протікають та є однозначні між електродами: 

абразивним інструментом і заготовкою. Їхнє основне призначення – сприяти 

поверхневому оплавленню зв'язки абразивного електрода-інструмента з 

метою виявлення різальних елементів, наприклад, алмазних зерен – для 

зняття оброблювального припуску з електрода-заготовки. Електроди, 

абразивний інструмент і заготовка, при цьому, мають стабільну полярність 

протягом усього процесу обробки. 

Джерела живлення для електроерозійного алмазного шліфування  

з’єднані по схемі прямої або зворотної полярності електродів [1-3]. 

Енергоємність процесу електроерозії забезпечується високочастотним 

генератором типу ШГИ-40-440А. Недоліком цього джерела живлення є 

постійна полярність електродів, котра не дозволяє використовувати усі 

силові можливості алмазних інструментів на металевій зв'язці. 

Пристрій забезпечує плавне і роздільне регулювання полярності 

електродів, що дозволяє використовувати усі силові можливості алмазних 

інструментів на металевій зв'язці. Це досягається тим, що до генератору 

ШГИ-40-440А введено спеціально розроблений пристрій, в котрому зміна 

полярності здійснюється за допомогою блока перемикань полярності 

електродів. Пристрій для здійснення електроерозійного алмазного 

шліфування зі змінною полярністю електродів містить блок живлення, блок 

генератора з підсилювачем потужності, блок шпаруватості, блок 

регулювання сигналів, силовий блок. До пристрою додатково підключено 

блок перемикань полярності електродів, котрий розташовано паралельно 

силовому блоку і який виконано із можливістю взаємодії з блоком генератора 

з підсилювачем потужності та блоком регулювання сигналів, та виконаний із 

можливістю перемикання полярності електродів за допомогою реле часу. 

Принципова схема пристрою наведена на рис.1. 
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Рис.1 Пристрій для здійснення способу електроерозійного  

алмазного шліфування зі змінною полярністю електродів 

 

Пристрій дозволяє підвищити працездатність алмазних кругів на 

металевих зв'язках і зменшити енергетичні витрати при обробці заготовок з 

важкооброблюваних матеріалів із забезпеченням підвищення продуктивності 

та якості обробки в порівнянні з існуючими способами абразивно-алмазної 

обробки. 

Періодичну зміну полярності електродів, при комбінації різних 

енергетичних параметрів, можна покласти в основу різних способів обробки, 

безпосередньо пов'язаних з електроерозійним процесом. 
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износостойкости инструментов из наноструктурного твердого сплава 

«ВолКар» после алмазно–искрового шлифования / З.И. Колупаева, Р.М. 
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Abstract. The use of the device for the implementation of EDM grinding with 

variable polarity of the electrodes provides the possibility of processing various 

difficult-to-machine materials with higher productivity and quality of processing 

with high stability of abrasive tools. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОГІСТИЧНИХ 

СИСТЕМ 

 

Тамаш П. (Угорщина, Мішкольц) 

 

SIMULATION INVESTIGATIONAL METHOD FOR DETERMINING 

THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS  

OF LOGISTICS SYSTEMS 

 

Tamás P. (Hungary, Miskolc) 

 

Анотація. Складність впроваджуваних логістичних процесів зростає в 

результаті прагнення компаній задовольнити індивідуальні потреби 

замовників. Визначення експлуатаційних характеристик цих процесів є 

зростаючою проблемою для фахівців з логістики. Неправильно визначені 

експлуатаційні характеристики можуть привести до значних втрат 

(наприклад, необґрунтовані інвестиції, незадоволені вимоги клієнтів і т.п.). 

Метод імітаційного дослідження для визначення експлуатаційних 

характеристик був розроблений на основі досвіду, накопиченого в останні 

роки в промислових дослідженнях. В даний час спостерігається чітка 

тенденція щодо диверсифікації потреб клієнтів, в результаті чого 

конкурентоспроможними можуть залишатися тільки компанії, здатні 

виробляти індивідуальні продукти, які часто потрібні споживачам за 

низькими цінами і на високому рівні якості. Якщо перевести це на мову 

логістики, це означає, що кількість оброблюваних типів продуктів і 

складність систем логістики постійно зростають. Основні цілі визначення 

експлуатаційних характеристик в поточній або запланованій системі 

полягають у тому, щоб уникнути збоїв проектування і визначити напрямки 

для поліпшення розвитку складських потужностей, експлуатації вантажно-

розвантажувальних машин, експлуатації технологічного обладнання, 

управління персоналом. У більшості випадків логістичні індикатори 

забезпечать достатню підтримку для прийняття необхідних рішень, але в 

окремих випадках може знадобитися визначення інших індикаторів. 

Використовуючи досвід, отриманий при вирішенні задач промислових 

досліджень, в статті представлений характерний процес визначення 

експлуатаційних характеристик, а також, детально описано процес 

дослідження моделювання для визначення експлуатаційних характеристик, 

який може бути корисний для фахівців з логістики, що виконують 

моделювання та його перевірку.  

 



XXVIIІ  міжнародний науково-технічний семінар ІНТЕРПАРТНЕР 3-5 листопада 2020 

 

165 

Abstract. Complexity of the logistics processes implemented is increasing as a 

result of striving to satisfy individual customer needs regarding the companies. 

Defining the operational characteristics of these processes is a growing challenge 

for logistics experts. Incorrectly defined operating characteristics can result in 

significant losses (e.g. unjustified investment, unsatisfied customer requirements, 

etc.). A simulation investigational method for the determination of operating 

characteristics has been developed on the basis of experience gained in industrial 

research con-ducted in the last years. I believe that the investigational process that 

will be presented will be useful to many professionals in implementing a 

simulation examinational process. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ GPM3D 

 

Феденюк Д. В. (Україна, Павлоград) 

Шелковий О. М. (Україна, Харків) 

 

SIMULATION MODELING OF MECHANICAL ASSEMBLY  

PRODUCTION IN THE GPM3D  

 

Fedenyuk D.V. (Ukraine, Pavlograd) 

Shelkovoi O.M. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Прикладну розробку системи GPM3D виконано в НТУ «ХПІ» 

спеціально для імітаційного організаційно-технологічного 3D-моделювання 

механоскладального виробництва.  

Застосування систем моделювання виробничих процесів на основі 3D - 

візуалізації надає можливості для суттєвого підвищення якості та 

продуктивності керівництва виробничими процесами в ланці технологічних 

відділів, планово-диспетчерської служби, відділів постачання. Моделювання 

в системі GPM3D не потребує глибоких знань і навичок в інформатиці і 

моделюванні та дозволяє користувачу зосередитись на практичному 

вирішенні виробничих завдань з більшою інформаційною обґрунтованістю.  

Розробка системи GPM3D спирається на практичний досвід та 

логістичну платформу широко розповсюджених в автоматизації елементного 
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3D-моделювання систем CAD та СAM, а також сучасних розробок систем 

ERP та MESS, є інтегрованою з ними.  

Перевагою методу є і те, що в процесі обробки не виникають вібрації 

деталі та інструменту, особливо це важливо при обробці тонкостінних 

циліндрів.  

Концепція побудови імітаційної моделі в системі GPM3D базується на 

розподілі процесу її побудови між CAD-системою, яка дозволяє формувати 

3D-модель виробничої ланки з подальшою її конвертацією у файли стандарту 

STL та трансляцією цієї моделі в середовище MESS, яким по сутності є 

розроблений пакет GPM3D.  

Розробка відповідає як загальним вимогам до систем проектування 

тривимірної графіки, так і специфічним умовам застосування систем 

автоматизації управлінням та побудовою виробничих процесів, а саме, 

дозволяти будувати та аналізувати віртуальний виробничий процес у часі, що 

обмежений тривалістю прийняття управлінського рішення. До того ж вона 

працездатна із займанням невеликого об’єму машинної пам’яті та не 

потребує ЕОМ з високою швидкістю обробки інформації.  

Система GPM3D дозволяє: формувати попередній організаційно-

технологічний стан моделі механоскладальної системи; забезпечувати 

засобами програмування відображення в моделі реальних організаційних та 

технологічних змін, які виникають в процесі виробництва; отримувати 

віртуальне відображення цих процесів з масштабуванням у часі для 

прогнозування стану виробничої системи.  

 

Abstract. The system of simulation organizational-technological 3D-modeling of 

mechanical assembly production GPM3D developed in NTU "KhPI" is presented. 

The GPM3D package allows to form the preliminary organizational and 

technological state of the model of the mechanical assembly system; provide 

means of programming to reflect in the model of real organizational and 

technological changes that occur in the production process; get a virtual display of 

these processes with time scaling to predict the state of the production system. 

Modeling in GPM3D does not require a large amount of machine memory and 

computers with high speed information processing, deep knowledge and skills in 

computer science and modeling, and allows the user to focus on the practical 

solution of production problems with greater information validity. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ФОРМИ ДЕТАЛЕЙ З 

НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ПІСЛЯ ОБРОБКИ 

АЛМАЗНИМ ВИГЛАДЖУВАННЯМ 

 

Ференчик В., Варга Д. 

(Угорщина, Мішкольц) 

 

INVESTIGATION OF SHAPE CORRECTNESS OF DIAMOND 

BURNISHED LOW ALLOYED ALUMINIUM COMPONENTS 

 

Ferencsik V., Varga G. 
(Hungary, Miskolc) 

 

Анотація. Звичайні методи обробки різанням, такі як токарна обробка або 

фрезерування, можуть викликати дефекти поверхні, такі, як сліди 

інструменту і подряпини, що призводить в результаті до розсіювання енергії 

(тертя) і пошкодження поверхні (знос). Навпаки, екологічно чистий процес 

вигладжування без стружки явно покращує цілісність оброблюваної поверхні 

і в значній мірі розглядається в промислових випадках для реструктуризації 

характеристик поверхні. У цій статті розглядається вплив різних параметрів 

вигладжування, таких як швидкість вигладжування (v), величина подачі (f) і 

сила притиску вигладжувача (F). Виходячи з теоретичних міркувань, ми 

використовуємо метод повного факторного планування експерименту, щоб 

визначити оптимальний рівень комбінації різних параметрів в даному 

інтервалі. Вимірювання правильності форми було виконано за допомогою 

вимірювального обладнання Taylor Hobson Talyrond 365 в Інституті 

виробничих наук. Вигладжування зовнішніх циліндричних поверхонь може 

бути виконано на звичайному універсальному верстаті або на сучасному 

токарному верстаті з ЧПУ. У наших експериментах останній 

використовувався, коли інструмент для вигладжування притискається до 

попередньо обробленої поверхні для її пластичної деформації. На підставі 

даної дослідницької роботи можна констатувати: всупереч теоретичним 

дослідженням і очікуванням, процес вигладжування алмазним інструментом 

не приніс такого поліпшення, як слід було б. Це явище може бути пов'язане з 

неправильним поєднанням якості матеріалу і параметрів процесу 

вигладжування, звичайно, більш докладне вивчення цього питання 

відноситься до наших планів майбутніх досліджень. Вивчивши отримані 

результати, можна констатувати, що застосування менших параметрів 

вигладжування є більш позитивним в цих діапазонах, і найбільш підходящий 

коефіцієнт поліпшення був отриманий, коли параметри вигладжування були 

наступними: v = 15 м / хв, f = 0,001 мм / об, F = 20 Н.  
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Abstract. Conventional machining methods such as turning or milling can cause 

surface irregularities, defects such as tool traces and scratches, resulting in energy 

dissipation (friction) and surface damage (wear). In contrast, the environmentally 

friendly chipless burnishing process clearly improves the integrity of the machined 

surface and largely considered in industrial cases in order to restructure surface 

characteristics. In this paper influence of different burnishing parameters, such as 

burnishing speed (v), feed rate (f) and burnishing force (F) are examined. Based on 

theoretical considerations, we use full factorial experimental design method to 

determine the optimal combination level of the different parameters in the given 

interval. The measurement of the shape correctness was executed with Taylor 

Hobson Talyrond 365 measuring equipment at the Institute of Manufacturing 

Science.  

 
Повна публікація: 

Різання та інструмент в технологічних системах [ISSN 2078-7405] (2020) (92): 179-

187. 

 

 

ВИБІР ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАДАНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ШЛІФУВАННЯ 

 

Фесенко А. В., Ушаков О. М., Євсюкова Ф. М., Сліпченко С. Є. (Україна, 

Харків) 

 

SELECTION OF CUTTING EFFORT WHEN RECEIVING PRESET 

GRINDING PARAMETERS 

 

Fesenko A. V., Ushakov A. N., Evsyukova F. M., Slipchenko S. E. 

(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. У статті розглянуті питання впливу зусилля різання на стани 

робочої поверхні шліфувального круга і шорсткість обробленої поверхні. 

Виконано аналіз розроблених раніше алгоритмів для управління 

круглошліфувальними верстатами, встановлено, що дані алгоритми не 

враховують характеристики шліфувального круга, які мають істотний вплив 

на формування шорсткості обробленої поверхні деталі. Встановлено, що 

якість обробки на початковому етапі циклу визначається інтенсивністю 

правки шліфувального круга. Розроблено ієрархічна структура отримання 

шорсткості, що враховує характеристики шліфувального круга, параметри 

правки, параметри шліфування, безпосередньо процес шліфування з 

визначенням питомої сили різання. Отримана розрахункова залежність 

питомої складової сили різання, що враховує структуру циклу, етап 
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шліфування і рівень досяжної шорсткості поверхні, а також характеристики 

шліфувального круга і умови обробки в вигляді сумарного поправочного 

коефіцієнта. Розроблено алгоритм розрахунку питомої складової сили 

різання. Отримано залежності шорсткості поверхні при обробці сталей 45 і 

ШХ-15 кругами 91А і 24А для різних етапів циклу обробки. Встановлено, 

характер зносу шорсткості при роботі після правки, так початкова шорсткість 

залежить від інтенсивності знімання металу і від режимів правки. 

Встановлено, що для стабільного процесу шліфування режими правки 

повинні забезпечувати рівень шорсткості досяжний при обраної 

інтенсивності шліфування. Виконані теоретичні та експериментальні 

дослідження дозволили визначити допустимий рівень радіальної складової 

зусилля різання при отриманні заданої шорсткості.  

 

Abstract. The article questions of influence of effort of cutting on conditions of a 

working surface of a wheel and a roughness of the treated surface are considered. 

The analysis developed before algorithms for control of circular grinding machine 

tools is made, is established that the given algorithms do not consider performance 

of a wheel which have essential influence on shaping of a roughness of the treated 

surface of a detail. It is established that quality of handling at the cycle initial stage 

is defined by intensity of editing of a wheel. The hierarchical structure of deriving 

of the roughness, considering wheel performances, editing parametres, grinding 

parametres, immediately process of grinding with definition of specific force of 

cutting is developed. Settlement dependence of specific making force of the 

cutting, considering cycle structure, a stage of grinding and level of an accessible 

surface roughness, and also performance of a wheel and a condition of handling in 

the form of a total correction factor is received. Influence of editing for wheels 

91А and 24А by which details from steels 45 and SH -15 were treated was 

examined, as a result established that roughness level under identical conditions of 

handling for circles 91А was above, than 24А. The algorithm of calculation of 

specific making force of cutting is developed. Dependences of a surface roughness 

are received at handling of steels 45 both SH -15 by circles 91А and 24А for 

various stages of an operation cycle. It is established, character of deterioration of a 

roughness at operation after editing so the initial roughness depends on intensity of 

a metal removal and from editing conditions. It is established that for stable 

process of grinding editing conditions should ensure roughness level accessible at 

the selected intensity of grinding. Executed theoretical and experimental researches 

have allowed to define admissible level of a radial component of effort of cutting at 

deriving of the set roughness. 

 
Повна публікація: 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (2020) (11): Серія: Технології в 
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МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОГЕОМЕТРІЇ ІНСТРУМЕНТУ 

В ПРОЦЕСІ ЙОГО ЗНОШУВАННЯ ПРИ РІЗАННІ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

Хавін Г., Чживень Х. (Україна, Харків) 

 

MODELING OF THE INSTRUMENTAL MICROGEOMETRY  

IN THE PROCESS OF ITS WEARING AT CUTTING  

OF COMPOSITE MATERIALS 

 

Khavin G., Zhiwen H. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. Найскладнішою проблемою при механічній обробці полімерних 

композиційних матеріалів є інтенсивне зношування інструменту, яке 

призводить не тільки до зниження його працездатності, а й різко погіршує 

якість вироблених операцій. У даній роботі розглядається процес зношування 

ріжучої кромки інструменту як зміна його мікрогеометрії по відношенню до 

первісного стану. Розглянуто фізична природа абразивного зносу як процесу 

контактної взаємодії задньої поверхні інструмента зі зруйнованим 

наповнювачем і інтенсивним виділенням тепла за рахунок тертя. Спираючись 

на закономірності, отримані експериментальним шляхом, можна зробити 

висновок про те, що первісна геометрія ріжучої кромки інструменту вже в 

період приробітки різко змінюється і до початку стаціонарного зношування 

набуває деяку форму, яка в подальшому змінюється тільки кількісно без 

спотворення стійкою приробленої форми. Фактично можна говорити про те, 

що первісна геометрія ріжучої кромки, обрана за деякими раціональним 

міркуваннями або в результаті рішення задачі оптимізації, служить тільки 

для ефективного різання в період приробітки, після чого її вплив на 

подальшу роботу інструменту в умовах стаціонарного зношування, не є 

суттєвим. Аналіз процесу зносу ріжучої крайки інструменту при обробці 

полімерних композитів показав, що є жорстка кореляція між зношуванням, 

зростанням силового навантаження, температурної напруженості і появою 

різних дефектів обробленої поверхні. Представлені різні моделі опису зміни 

мікрогеометрії ріжучої крайки у вигляді геометричних моделей з їх 

перевагами і недоліками. Детально розглянуті сучасні експериментальні 

досягнення в дослідженні характеру зміни мікрогеометрії в процесі 

зношування. На цій підставі зроблено припущення про однепараметричний 

характер зміни геометрії різальної крайки в процесі взаємодії з композитом. 

Передбачається подальший розвиток дослідження і створенням математичної 

моделі, що пов'язує зміну мікрогеометрії інструменту в часі, як функцію 

одного параметра, що залежить від початкової геометрії інструменту.  
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Abstract. The most difficult problem during the machining of polymer composite 

materials is the intensive wear of the tool, which leads not only to a decrease in its 

working capacity, but also sharply worsens the quality of the operations performed. 

In this paper, we consider the process of wear of the cutting edge of a tool as a 

change in its microgeometry with respect to the initial state. The physical nature of 

abrasive wear as a process of contact interaction of the flank surface of a tool with 

a destroyed filler and intense heat due to friction is considered. Based on the laws 

obtained experimentally, we can conclude that the initial geometry of the cutting 

edge of the tool already sharply changes during the running-in period and by the 

beginning of stationary wear takes on some form, which later changes only 

quantitatively without distortion of the stable worked-in shape. In fact, we can say 

that the initial geometry of the cutting edge, selected for some rational reasons or 

as a result of solving the optimization problem, serves only for effective cutting 

during the running-in period, after which its influence on the further operation of 

the tool under stationary wear is not significant. An analysis of the wear process of 

the cutting edge of the tool during the processing of polymer composites showed 

that there is a strong correlation between the appearance of wear, the growth of 

power loading, thermal stress and the appearance of various defects of the treated 

surface. Various models of describing changes in the microgeometry of the cutting 

edge in the form of geometric models with their advantages and disadvantages are 

presented. The modern experimental achievements in studying the nature of 

changes in microgeometry in the process of wear are examined in detail. On this 

basis, an assumption was made about the one-parameter nature of changes in the 

geometry of the cutting edge in the process of interaction with the composite. The 

further development of the study and the creation of a mathematical model are 

proposed, linking the change in the tool’s microgeometry over time as a function of 

one parameter, depending on the initial geometry of the tool.  

 
Повна публікація: 
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ЗМІНА МІКРОРЕЛЬЄФУ ТА РАДІУСУ ЗАОКРУГЛЕННЯ РІЗАЛЬНОЇ 

КРОМКИ ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ ПКНБ  

ПРИ ОБРОБЦІ МЕТОДОМ ВіМАО  

 

Чумак А. О., Клименко С. А (Україна, Київ) 

 

CHANGE OF MICROSCALE SURFACE ROUGHNESS  

AND RADIUS ROUNDED CUTTING EDGE OF  

cBN TOOLS WHEN PROCESSING BY MAF  

 

Chymak A. A., Klymenko S. A. (Ukraine, Kiev) 

 

Для вібро-магнітної-абразивної обробки (ВіМАО) різальних пластин із 

полікристалічного кубічного нітриду бору (ПКНБ) було сконструйовано 

пристрій на основі електродвигуна з ексцентриком і пристроєм для створення 

електромагнітного поля.  

Процес обробки різальних пластин із ПКНБ відбувається в контейнері з 

карбіду кремнію SiC, що виключає можливість екранування магнітного поля, 

в якості абразиву використовується гранули електрокорунду А12О3 з 

додаванням штучних алмазів АС6 28/20 в кількості 15% від загального 

об’єму. Взаємодія магнітного поля з абразивним середовищем та 

оброблюваними пластинами відбувалася за рахунок додавання 

феромагнітного порошку ФЕРОМАП 200/100. Одночасно оброблювалося 10 

пластин, час обробки становив 40; 120; 180; 360 хв.  

Оцінка зміни мікрорельєфу поверхні пластин із ПКНБ відбувалася за 

допомогою атомно-силового мікроскопу NT-206, що дозволило отримати 

профілограми розподілу мікронерівностей на ділянці поверхні 13×13 мкм. 

Отримано залежність зміни шорсткості поверхні різальних пластин із 

ПКНБ від часу обробки методом ВіМАО рис. 1, а. 

Поверхня різальних пластин із ПКНБ після чистової обробки шліфуванням 

має шорсткість Ra 0,25. В перші 40 хв. відбувається найбільш інтенсивна обробка 

поверхонь різальних композитів при ВіМАО, що приводить до зменшення 

шорсткості обробленої поверхні до Ra 0,22. 

Обробка на протязі 120 хв., дає можливість отримати поверхню з 

максимально плавними переходами між висотами та впадинами та з мінімальною 

кількістю дефектних зон з підвищеним ступенем опору тертю. 

Подальша обробка на протязі 180 хв. та 360 хв. не чинить суттєвого впливу 

на шорсткість обробленої поверхні, що пов’язано із руйнуванням зерен  абразиву 

в робочій суміші та зменшенням його різальної здатності, шорсткість поверхні 

складає Ra 0,195.  Для досягнення більш інтенсивної зміни шорсткості поверхні 

пластин доцільно поновлювати робочу абразивну суміш кожні 120 хв. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Залежність шорсткості поверхні пластин із ПКНБ (а) 

та радіусу заокруглення різальної кромки (б) 

від часу обробки методом ВіМАО 

 

Що стосується механізму формування рельєфу для таких мало пластичних 

матеріалів як різальних композитів із ПКНБ при ВіМАО, то найбільш можливим 

механізмом видалення матеріалу являється втомне руйнування. Механізм 

втомного руйнування при ВіМАО протікає під дією знакоперемінних і 

циклічних навантажень, які сприймаються локальними ділянками оброблюваної 

поверхні при взаємодії із абразивним середовищем. 

Також процес ВіМАО суттєво впливає на радіус округлення різальних 

кромок інструментів із ПКНБ, що являється основним фактором для підвищення 

стійкості інструменту при високошвидкісній обробці, а також при обробці з 

ударом. 

При ВіМАО найбільш інтенсивно обробці піддаються саме вершини 

різальних кромок композитів, що пов’язано із їх меншою геометричною 

міцністю, крім того частота мікроударів абразиву по кромці вища чим по 

плоских поверхнях. 

При обробці методом ВіМАО можна отримати радіусну кромку від 10 до 50 

мкм, велична радіусу якої буде залежати від вихідної шорсткості поверхонь, часу 

обробки та типу абразивного середовища. 

Для визначення радіусу заокруглення різальної кромки композитів із ПКНБ 

після обробки методом ВіМАО, пластини вдавлювалися в пластичні матеріали 

типу алюмінієвого дроту з подальшим аналізом відбитку на оптичному 

мікроскопі. Зображення різальної кромки інструментів із ПКНБ до обробки та 

після обробки представлено на рис. 2. 

Округлення різальної кромки після обробки ВіМАО має правильну 

геометричну форму по всій довжині різальної кромки з плавним сполученням як 

з передньою так і з задньою поверхнями.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Зображення кромки різальних композитів із ПКНБ 

до обробки (а) та після обробки методом ВіМАО 360 хв (б) 

 

На основі залежності представленої на рис. 2, б  кінетику заокруглення 

різальних кромок інструменту можна розділити на три етапи в залежності від 

часу обробки: 

– перший етап (час обробки 0-40 хв.) відбувається незначна зміна радіуса 

заокруглення різальної кромки, так як основним механізмом зйому 

оброблюваного матеріалу при ВіМАО є втомне руйнування, для якого 

характерно наявність певного часу на протязі якого в поверхневому шарі 

різальної кромки збільшується концентрація дефектів, під дією абразивного 

середовища, до певного критичного рівня, після чого відбувається видалення 

матеріалу; 

– другий етап (час обробки 40-180 хв.) на даному етапі відбувається інтенсивне 

знімання матеріалу і, як наслідок, збільшення радіусу заокруглення кромки 

внаслідок високої концентрації поверхневих дефектів; 

– третій етап (час обробки 180-360 хв.) етап сталої обробки, на даному етапі 

радіус заокруглення різальних кромок майже не змінюється, що говорить про 

те, що процес зйому матеріалу при ВіМАО в даному інтервалі часу не 

відбувається, це пов’язано із тим, що абразивне середовище не здатне чинити 

суттєвого ударного навантаження на оброблюванні поверхні внаслідок 

значного зносу абразивного наповнювача, а також зміцненням поверхневого 

шару пластин в наслідок обробки.  

В результаті виконаної роботи розкритий механізм формування 

поверхонь та різальних ромок  інструментів із ПКНБ при ВіМАО, що 

дозволить підвищити стійкість інструменту при обробці важкооброблюваних 

матеріалів. 

 

Abstract. Presented are the results and advances in the shape of the surface and 

cutting edges of the tools from the polycrystalline cubic nitride boron by the 

method of vibro-magnetic-abrasive processing. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБЕРТАННЯ ДЕТАЛЕЙ  

В ЗАДАЧАХ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ 

ОПЕРАЦІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

Шелковий О. М., Феденюк Д. В., Набока О. В.  

(Україна, Харків) 

 

MATHEMATICAL MODEL OF WRAPPED DETAILS IN THE 

PROBLEMS OF THE IMPACT MODEL-BATHROOM OF FOLDING 

OPERATING MACHINE 

 

Shelkovоy A. N., Fedenyuk D. V., Naboka E. V. 
(Ukraine, Kharkiv) 

 

Анотація. У статті проведено аналіз підходів до механоскладального 

виробництва з нижнім рівнем серійності. Показано, що складальний процес є 

ключовим елементом, що визначає точність і собівартість вузла в цілому. 

Визначено завдання, які необхідно вирішити для забезпечення високоточної 

збірки без підгонки та селективного відбору з мінімальними витратами на її 

реалізацію. Для реалізації такого підхода необхідно синхронізувати процеси 

імітаційного моделювання складального процесу з реальною складанням і 

механічної обробок деталей, що входять в вузол. При цьому імітація 

складання вузла є центральною як з точки зору формування його 

властивостей, так і з точки зору формування технологій складання, 

механічної обробки різанням та інших технологічних переділів. 

Запропоновано логіко-лінгвістичний підхід до розробки 3D моделі процесу 

віртуального складання вузла, який базується на моделюванні типових 

складальних операцій. В його основу покладено рішення задач логістики 

переміщень з використанням моделювання поворотів і переносів 

твердотільних конструкцій. Отримані результати моделювання свідчать про 

високу сходи-мости моделей і реальних складальних процесів (ступінь 

розбіжності за часом 3-8%, за енерговитратами 5-12%), що дозволяє зробити 

висновки про високому рівні адекватності моделей і методів моделювання 

реальної організаційно-технологічному середовищі.  

 
Abstract. The article conducted an analysis of the approach to the mechanical 

storage unit with the lowest level of service. It is shown that a folding process is a 

key element, and it is a sign of accuracy and a part of a plant as a whole. It’s 

marked the beginning, as needed for the liver of a high-frequency assembly 

without the selection and selective selection with a minimum window for 

realization. For realizing this kind of logic, you need to synchronize the process of 

the simulation model of the warehouse process with the real folding and 
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mechanical processing of parts, which should be included in the unit. At the same 

time, the folding of the node is central to the central point of formality of power, so 

the point of horizontal form of technological folding, mechanical processing of the 

previous technology. Logged-in linguistic identification was pre-developed before 

the development of a 3D model for the process of virtual folding of a node, which 

is based on a model of typical warehouse operations. The foundation is laid on the 

solution of the tasks of logic logistics to the model of turning and transferring solid 

constructions. Discriminate the results of the model to talk about the likeness of the 

models and the real folding processes (step 3–8% after an hour, 5–12% after 

energy consumption), allowing you to select a higher model for real models. -

technological environment.  
 

Повна публікація: 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (2020) (11): Серія: Технології в 

машинобудуванні [ISSN 2079-004Х]: 65-69. 

 

 

 

ВІДНОСНИЙ ЗНОС ПЕРЕРИВЧАСТИХ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ З 

НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Якимов А., Бовнегра Л., Уминський С., Тонконогий В., Смірнова Ю. 
(Україна, Одеса) 

 

RELATIVE WEAR OF INTERRUPTED GRINDING WHEELS MADE OF 

SUPERHARD MATERIALS 

 

Yakimov O., Bovnegra L., Uminsky S., Tonkonogyi V., 

Smirnova Yu. (Ukraine, Odesa) 

 

Анотація. При шліфуванні кругами, робоча поверхня яких складається з 

періодичних виступів і западин, в пружній системі верстата через 

переривчастість процесу різання виникають високочастотні коливання малої 

амплітуди, які полегшують процес стружкоутворення і сприяють 

формуванню на крузі розвиненого різального мікрорельєфу. Однак при 

певних співвідношеннях довжин різальних виступів і западин і при певних їх 

кількостях може виникнути параметричний резонанс, передумовою якого є 

періодична зміна в часі жорсткості пружної системи верстата. 

Параметричний резонанс негативно позначається не тільки на питомому 

зносі алмазного круга, а й на якості обробляємої поверхні. Це передбачає 

необхідність подальшого пошуку нових досліджень впливу параметричного 

резонансу, що виникає при переривчастому шліфуванні на відносну витрата 
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алмазних кругів. У статті розрахунковим і експериментальним шляхами 

виявлено екстремальний характер залежностей питомого зносу 

переривчастих кругів з надтвердих матеріалів від кількості прорізів на 

робочій поверхні інструменту і від величини відношення протяжності 

западини до довжини ріжучого виступу круга. Також розрахунково-

експериментальним шляхом виявлено характери впливу розмірів і кількості 

конструктивних елементів, з яких утворено робочу поверхню алмазних 

переривчастих кругів, а також жорсткості різання на параметричну стійкість 

пружної системи плоскошліфувального верстата.  

 

Abstract. When grinding circles, the working surface of which consists of 

periodically protrusions and depressions, in the elastic system of the machine due 

to the interruption of the cutting process there are high-frequency oscillations of 

small amplitude, which facilitate the process of chip formation and contribute to 

the formation of a developed cutting microrelief. However, at certain ratios of 

lengths of the cutting projections and depressions and at certain their quantities, 

parametric resonance may occur, which is a prerequisite for a periodic change in 

the stiffness time of the elastic system of the machine. Parametric resonance has a 

negative effect not only on the specific wear of the diamond kkol, but also on the 

quality of the machined surface. This implies the need for further exploration of the 

effect of parametric resonance arising from intermittent grinding on the relative 

flow of diamond circles. In the article, using the calculated and experimental ways, 

identified The extreme nature of the dependences of the specific wear of 

discontinuous circles of superhard materials on the number of slots on the working 

surface of the tool and on the ratio of the extent of the cavity to the length of the 

cutting ridge of the circle. Also, using the computational and experimental ways 

the characters of the influence of the dimensions and number of structural elements 

from which the working surface of diamond discontinuous circles was formed, as 

well as the rigidity of cutting on the parametric stability of the elastic system of a 

surface grinding machine, were revealed. The nature of the influence of the size 

and number of structural elements from which the working surface of diamond 

discontinuous wheels is formed, as well as the cutting rigidity on the parametric 

stability of the elastic system of the surface grinding machine is revealed by 

calculation and experiment.  
 
Повна публікація: 

Різання та інструмент в технологічних системах [ISSN 2078-7405] (2020) (92): 161-

169. 
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ЗНОС ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ З ПЕРЕРИВЧАСТОЮ 

РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ 

 

Якимов А., Бовнегра Л., Уминський С., Тонконогий В., Шихірєва Ю. 
(Україна, Одеса) 

 

WEAR GRINDING WHEELS WITH PRECISE  

WORKING SURFACE 

 

Yakimov O., Bovnegra L., Uminsky S., Tonkonogyi V., 

Shichireva Yu. (Ukraine, Odesa) 

 

Анотація. Застосування кругів з переривчастою робочою поверхнею є 

ефективним засобом підвищення продуктивності і зниження 

теплонапруженості процесу шліфування. Ці позитивні ефекти в значній мірі 

обумовлюються виникненням в пружній системі верстата високочастотних 

коливань, які полегшують процес стружкоутворення і створюють умови для 

безперервного самоформування різального мікрорельєфу робочої поверхні 

абразивного інструменту. Однак при певних станах жорсткості пружної 

системи верстата, геометричних параметрів макрорельєфу робочої поверхні 

переривчастого круга і параметрів режиму різання може виникнути 

параметричний резонанс, який супроводжується катастрофічним зносом 

абразивного інструменту та погіршенням геометричних і фізико-механічних 

характеристик якості поверхневого шару оброблюваної деталі. Метою роботи 

є вивчення впливу параметрів режиму шліфування і геометричних 

параметрів робочої поверхні переривчастих абразивних кругів на їх 

розмірний і лінійний знос, а також виявлення областей їх раціонального 

застосування. Встановлено, що коливання при переривчастому шліфуванні, 

викликані параметричних резонансом, можуть бути значно знижені або 

усунуті повністю за рахунок збільшення жорсткості пружної системи 

верстата, застосуванням переривчастих кругів певної геометрії, підвищенням 

окружної швидкості круга. На основі проведених експериментів по 

визначенню питомого зносу ельборових переривчастих кругів обґрунтовано 

доцільність їх використання при глибинному шліфуванні. Встановлено, що 

для підвищення розмірної стійкості абразивного інструменту необхідно 

підвищити окружну швидкість до 40 м / с і передбачити в верстатах 

можливість збереження сталості окружної швидкості круга в міру його зносу.  

 

Abstract. The use of circles with an intermittent working surface is an effective 

means of increasing productivity and reducing the heat stress of the grinding 

process. These positive effects are largely determined by the appearance of high-

frequency oscillations in the elastic system of the machine, which facilitate the 
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chip formation process and create conditions for continuous selfformation of the 

cutting microrelief of the working surface of the abrasive tool. However, for 

certain aggregates of rigidity of the elastic system of the machine, geometric 

parameters of the macrorelief of the working surface of an intermittent circle, and 

parameters of the cutting mode, parametric resonance may occur, which is 

accompanied by catastrophic wear of an abrasive tool and a deterioration in the 

geometric and physical-mechanical characteristics of the quality of the surface 

layer of the workpiece. The aim of the work is to study the influence of grinding 

mode parameters and geometric parameters of the working surface of intermittent 

abrasive wheels on their dimensional and linear wear, as well as identifying areas 

of their rational use. It was found that oscillations during intermittent grinding 

caused by parametric resonance can be significantly reduced or eliminated 

completely by increasing the rigidity of the elastic system of the machine, using 

discontinuous circles of a certain geometry, and increasing the peripheral speed of 

the circle. Based on the experiments to determine the specific wear of the elbore 

dashed circles, the expediency of their use in deep encryption is substantiated. t is 

established that to increase dimensional stability of an abrasive tool it is necessary 

to increase the circular velocity to 40 m / s and to provide in the machines the 

possibility of preserving the constancy of the circular velocity of the circle as it is 

worn.  

 
Повна публікація: 

Різання та інструмент в технологічних системах [ISSN 2078-7405] (2020) (92): 197-

207. 

 
 

 

МОЖЛИВОСТІ МОДУЛЯ SOLIDWORKS SIMULATIONXPRESS ДЛЯ 

ПОЛЕГШЕНИХ РІШЕНЬ КОРПУСІВ СКЛАДНО НАВАНТАЖЕНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ  

 

Янку К. Г. (Румунія, Тиргу Жіу), Гуцаленко Ю. Г. (Україна, Харків) 

 

POTENTIAL OF THE SOLIDWORKS SIMULATIONXPRESS MODULE 

FOR LIGHTWEIGHT SOLUTIONS OF HULLS IN COMPLEXLY 

LOADED STRUCTURES 

 

Iancu C. G. (Romania, Târgu Jiu), Gutsalenko Yu. G. (Ukraine, Kharkiv) 

 

Aнотація. Представлені кроки, які слід виконати в модулі SolidWorks 

SimulationXpress для розробки оптимально конструктивно полегшеної деталі 

в умовах дослідження плоскої задачі її складного навантаження. 
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Передбачається можливість імплементації підходу для визначення 

конструкцій корпусів алмазних шліфувальних кругів великого діаметру, що 

забезпечать найкращі показники динамічної механіки та відповідно 

технологічні результати в обробці валків прокатних станів, колінчатих валів 

судових двигунів та інших масивних та габаритних відповідальних виробів.  

 

In a classical manufacturing cycle are taken following steps: modeling the 

item in SolidWorks CAD system [1], prototype the design model, test the 

prototype in the laboratory, evaluate the results of the field tests and if it’s 

necessary, modify the design based on the field test results.  

This process can be done more than once until a good solution is reached. On 

the other hand, in a CIM-like environment, by using a Simulation module, cost can 

be reduced by testing the model using the computer, reducing Time-To-Market by 

reducing the number of product development cycles and optimize the designs by 

simulating concepts and scenarios before making final decisions. 

To use SimulationXpress module [2], one must to model a part and than click 

SimulationXpress icon (Tools toolbar or Evaluate Command Manager tab) or text 

menu Tools >SimulationXpress. 

The interface of SimulationXpress, that appears on right side, guide user 

through a step-by-step process to specify fixtures, loads, material, run the 

simulation, view the results, and as a last step, perform optimization. 

After launching SimulationXpress module, with a part open, the 

SimulationXpress Task Pane from the right side of working board, let one begin the 

step-by-step process of analysis. 

The preparatory procedures for the actual optimization phase are reduced to 

three standard stages.  

First stage (Fixtures and Loads) consist in application the fixtures to faces or 

edges of the part, as environment connection. The loads of designed part can be 

applied forces, pressures, or both to faces or edges of the part. For example, the 

load on the working periphery of the abrasive wheel during circular external 

grinding, when the cut thickness changes from zero to a certain maximum along 

the contact length, can be set both as distributed and concentrated as a result. 

Second stage (Material) is devoted to assigning material properties to the part, 

by choosing one material from library or by defining/modifying individual 

properties. 

At the third stage (Run Analysis) it’s done a static analysis by FEM of studied 

part, with default settings for the type of finite element and mesh density. For these 

elements can be used the default settings or changed settings, as described in [3]. 

These settings will be used for the simulation and analysis. 

After the running analysis various simulation results it can be displayed part 

animation, as it stretches or shrinks under the load. At this point, if the strain 
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assessment is not acceptable, the analysis can be start over with the first step of 

simulation, applying various modification.  

Other simulation results that can be displayed and verified are: deformed 

shape of the model; VonMises stress distribution in the model, with or without 

annotation for the maximum and minimum stress values; resultant displacement 

distribution in the model, with or without annotation for the maximum and 

minimum displacement values; critical areas where the safety factor is less than a 

specified value.  

If any of the results are not in the range expected, the analysis may be start 

over with the first step of simulation, applying modification on geometry, material, 

and so on.  

Next [4] will be performed an optimization of modeled part, based on a 

specified criterion and constraint. The software module is performing a 

dimensional optimization not a shape one, using as objective function minimization 

of mass [3, 5].  

So after completing a stress analysis, the optimization analysis is used to find 

the optimal value for model dimensions, while satisfying a specified criterion. For 

example, it can be find the optimal holes diameter such that the stresses do not 

exceed a specified value. To perform optimization analysis must click Optimize in 

the SimulationXpress wizard.  

The DesignXpress study appears below the graphics area. DesignXpress is an 

introductory version of the optimization tools available in SolidWorks Simulation, 

meaning one can analyze just one variable at the time.  

In the graphics area, select a model dimension (design variable) to optimize. 

The model dimension appears in the Add Parameters dialog box. It can be defined 

several parameters to be used as design variables.  

In the DesignXpress study, under Variables, enter the Min value, and the Max 

value, which is the minimum/maximum allowable value for the dimension. These 

values must not contradict other relations specified in the model. Under 

Constraints select the criterion from the list: Factor of Safety, Max Displacement, 

and Max Stress.  

It can be specified the minimum value for Factor of Safety or the maximum 

value for Max Displacement or Max Stress.  

The results appear in Results View (Fig. 1, a) after a necessary number of 

iterations, and the model updates to reflect the optimal value.  

Next, by using Simulation module can be defined design dimension variables. 

To develop the solution according to the given part (Fig. 1, a), after running the 

optimization, the program cycles through 47 possible scenarios, and offers as 

optimal result the scenario no. 29 (Fig. 1, b). 

In more detail, with illustrations by stages and in a numerical setting, an 

example for support plate from Fig. 1 is considered in [6]. 
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а 

 

 

b 

 

Fig. 1. Results view of optimization using SimulationXpress (a) 

and Simulation (b) modules 

 

As an object of consideration in a similar formulation of the problem of 

reducing the functional mass, we consider, for example, a grinding wheel 

framework with a working crown made of superhard abrasives (diamond, cubic 
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boron nitride). Problems of this kind are especially relevant for grinding wheels of 

large diameter (0.5 m and more) used in the machining of large parts, such as, for 

example, rolls of rolling mills [7, 8] and crankshafts of marine engines [9]. An 

example of a manufacturer's solution to the problem of reducing the mass of a 

grinding wheel with a superhard abrasive made of boron nitride, tool diameter 2 m, 

is shown in the Fig. 2. 

 

 
    a 

 

       b 

Fig. 2. The grinding wheel MOLEMAB B126-100639 S.630090 type: 

overall view (a) and during the operation (b) [9] 

 

As a conclusion, by following to described steps and settings, as stated in 

[10], it can be performed a study using either SimulationXpress or Simulation 

module, which makes possible to reduce Time-To-Market by reducing the number 

of product development cycles. In the same time can be optimized the design and 

thus reducing cost by testing the model on the computer, rather than laboratory 

expensive tests.  

This approach to design is useful in terms of time and money saving, pointing 

also to better sustainability of designed products. 
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OГЛЯД ОБ’ЄДНАНОЇ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ СЕМІНАРІВ ІНТЕРПАРТНЕР ПО ВИСОКИМ 

ТЕХНОЛОГІЯМ В МАШИНОБУДУВАННІ 1991-2020 рр.: 

КРАЇНОЗНАВЧА СТАТИСТИКА  

Число доповідей з іноземною участю в програмі семінару Інтерпартнер 

Год Всього З іноземною участю 

1991 86 35 

1992 94 46 

1993 124 38 

1994 137 34 

1995 101 32 

1996 123 46 

1997 123 50 

1998 134 62 

1999 215 118 

2000 171 59 

2001 131 42 

2002 210 72 

2003 194 77 

2004 - - 

2005 188 62 

2006 226 80 

2007 164 37 

2008 240 87 

2009 - - 

2010 181 24 

2011 159 50 

2012 175 48 

2013 95 6 

2014 97 9 

2015 118 10 

2016 70 6 

2017 62 9 

2018 136 13 

2019 70 38 

2020 72 16 

Всього 3896 1206 
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Країнографія учасників анонсованих в програмі доповідей 

 

 Австралія (1997, 2006)  

 Австрія (1995, 1997-1998, 2000-2003, 2005-2006) 

 Алжир (1999) 

 Ангола (2003) 

 Бангладеш (1998) 

 Білорусь (1992, 1997, 2005-2006, 2008, 2011-2012, 2014) 

 Болгарія (1991-1992, 1994) 

 Боснія і Герцеговина (2018) 

 Великобританія (1998, 2015, 2019) 

 Вірменія (2005-2006, 2018, 2020) 

 В’єтнам (1994, 1995, 2006, 2012, 2016, 2019) 

 Греція (1998-1999, 2001-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2014, 2017, 

2019-2020) 

 Грузія (1991-1996, 1998-2003, 2005-2006, 2008, 2010-2012, 2014-

2018) 

 Індія (1991-1992, 1996, 2005, 2007, 2011-2012, 2015, 2017)  

 Іран (2013) 

 Італія (2006) 

 Камбоджа (1999) 

 Канада (2007) 

 Китай (1994-1995, 1997-1999, 2002-2003, 2006, 2020) 

 Куба (2010) 

 Латвія (2000-2003, 2005-2008, 2011, 2015) 
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 Литва (2002, 2008) 

 Ліван (2018) 

 Лівія (2018) 

 Мальта (2011) 

 Молдова (2007) 

 Нігерія (2014-2015, 2017-2018) 

 Німеччина (1991-2003, 2005-2008, 2010-2015, 2019) 

 Польща (1991-2003, 2005-2006, 2008, 2010-2012, 2014, 2016, 

2019-2020) 

 Росія (1991-2003, 2005-2008, 2010-2015, 2018-2019) 

 Румунія (1992-1997, 1999-2003, 2005-2008, 2010, 2012, 2018-

2020) 

 Сербія (2000-2002, 2005, 2012, 2017-2019) 

 Сирія (1991) 

 Словаччина (1992, 2006, 2015, 2019) 

 Словенія (2008) 

 США (1993, 2020) 

 Туреччина (2001) 

 Угорщина (1991-2003, 2005-2008, 2010-2012, 2014, 2016-2020) 

 Узбекистан (1991-1992, 1994-1995, 1997-2000, 2006-2008, 2015) 

 Україна (1991-2003, 2005-2008, 2010-2020) 

 Франція (1998, 2006) 

 Чехія (2003, 2005-2006, 2019) 
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Рейтинг представництва держав в програмі 

(анонси доповідей) за кількістю семінарів 

 

28 Україна 

26 Угорщина 

25 Росія 

24 Німеччина 

23 Грузія, Польща 

20 Румунія 

17 Греція 

12 Узбекистан 

10 Латвія 

9 Австрія, Індія, Китай 

8 Білорусь, Сербія 

6 В’єтнам 

4 Вірменія, Нігерія, Словаччина, Чехія 

3 Великобританія, Болгарія 

2 Австралія, Литва, США, Франція 

1 Алжир, Ангола, Бангладеш, Боснія і Герцеговина, Іран, Італія, 

Камбоджа, Канада, Куба, Ліван, Лівія, Мальта, Молдова, 

Сирія, Словенія, Туреччина 

 
Підготував Юрій Гуцаленко
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