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Вступ. Як звісно, значна кількість виробів у машинобудуванні та
інших галузях виробництва потребує технологічних операцій плоского
шліфування. Перспективність даного виду робіт підтверджується тим, що
в даний час близько 20% деталей машинобудування мають плоскі
поверхні, і вони підлягають остаточній обробці на плоскошліфувальних
верстатах [1], [2], [3]. При цьому, як і раніше, важливу роль продовжує
грати багатомісна обробка яка дозволяє суттєво підвищити показники
продуктивності та точності виготовлення виробів.
Відомо, що плоскі поверхні можна шліфувати як периферією, так і
торцем круга на плоскошліфувальних верстатах з поздовжнім або
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круговим (обертальним) рухами столу. Традиційно переважно
використовуються периферійні абразивні або алмазні круги. Лінійний
характер контакту в зоні різання зумовлює високі питомі навантаження і
тим самим сприяє інтенсифікації процесу самозаточування при значних
величинах питомої витрати абразивно-алмазних матеріалів. При обробці
крихких матеріалів це призводить до підвищеного рівня браку через появу
відколів, розтріскування і т. і.
Серед схем плоского шліфування особливе місце займає торцеве
шліфування, яке може бути реалізоване на верстатах з горизонтальним та
вертикальним розташуванням шпинделя з використанням як обертових,
так і прямокутних столів [4]. Особливу групу складають заточувальні
верстати, які широко використовуються у промисловості.
Вже є достатня кількість даних, які підтверджують ефективність
плоского торцевого шліфування стосовно обробки крихких матеріалів
(наприклад, виробів з кераміки, надтвердих полікристалів і ін. у
порівнянні з процесами, заснованими на використанні периферійних
кругів. Серед основних переваг такого процесу стосовно до верстатів з
вертикальним розташуванням шпинделя, виділимо ті з них, які особливо
важливі з точки зору вирішуваних завдань: зменшення відсотка браку по
сколів і тріщинам (особливо при обробці крихких матеріалів) за рахунок
рівномірного розподілу тиску в зоні контакту різальної поверхні кругу
(РПК) із заготовкою [5], [4]. Це можливість багатомісної паралельної
обробки заготовок та спрощення процесу їх закріплення (наприклад,
шляхом використання сепараторів [6]); екологічний аспект і ін.
В останньому випадку мається на увазі, що в розглянутих процесах
не тільки значно знижується інтенсивність розбризкування технологічної
рідини (ТР), а й спрощується реалізація заходів щодо захисту працюючого
персоналу. Зазначимо, що термін «технологічна рідина» використовується
нами з тих міркувань, що у порівнянні з терміном «мастильне –
охолоджувальне технологічне середовище» він має більш широке
значення, оскільки у якості ТР може використовуватися, наприклад,
електроліт, який додатково виконує функцію провідника електричного
струму.
Основні схеми плоского торцевого шліфування наведені на рисунках
1 та 2 [1], [7], [8]. Плоскошліфувальні верстати можуть працювати за
принципом поздовжньо-стругальних (рис. 1 а) або карусельних (рис. 1 б)
верстатів. В останньому випадку в роботі можуть приймати участь один
або декілька шліфувальних кругів. Головний рух здійснює круг, який
обертається зі швидкістю Vk .
Існують схеми для реалізації одночасної обробки поверхонь деталі
одразу з обох боків [7], [1]. Наприклад, відома фірма JUNKER (США)
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випускає шліфувальні верстати, які з високою ефективністю реалізують
таку схему плоского торцевого шліфування [8] (рис. 2).
Цей вид обробки особливо ефективний, наприклад, при шліфуванні
тонкостінних деталей.
Процес плоского торцевого шліфування з прямокутним чи
обертальним столами може бути реалізований за декількома схемами.
Якщо діаметр круга d k перевищує ширину деталі, то найбільш
ефективною схемою слід вважати схему «на прохід». Ця схема особливо
ефективно для шліфування плоских поверхонь в умовах масового і
великосерійного типів виробництв. В цьому випадку використовуються
дві різновидності подач - поздовжня S под. та вертикальна Sв (на глибину
обробки). Якщо діаметр круга d k менше ширини оброблюваної поверхні
B , то використовують також поперечну подачу S поп. в напрямку
перпендикулярному напрямку поздовжньої подачі S под. . Ця схема обробки
звісна як багатопрохідна.

а)

б)

Рис. 1. Основні схеми плоского торцевого шліфування [7]
1 – шпиндель; 2 – стіл верстата; 3 – заготовка; 4 – шліфувальний
круг
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Рис. 2. Схеми використання процесу плоского торцевого шліфування
здвоєними шліфувальними кругами [8].
Але в усіх розглянутих випадках (якщо не використовується метод
автоматичного отримування розмірів [1]), треба використовувати
вертикальну подачу ( Sв ) на глибину обробки.
Таким чином, актуальність питання щодо використання плоского
торцевого шліфування пов’язане з тим, що такий процес забезпечує високі
показники продуктивності та точності оброблювання при досить низькій
шорсткості обробленої поверхні виробів. Але особливістю цього процесу
є те, що довжина дуги контакту круга з деталлю має, як правило,
максимальне значення у порівнянні з іншими схемами обробки. Це дає
підстави вважати такий процес шліфування найбільш теплонапруженим.
Тому розширення технологічних можливостей цього процесу є дуже
перспективним підходом. І в першу чергу це пов’язане з можливістю
регулювання теплонапруженістю процесу шліфування. Відомо, що
температура в зоні шліфування, в локальних зонах, може досягати 11001500 °С [9]. Це значно вище температур критичних точок (наприклад, для
сталі 35 - це 730 °С і 810 °С). В інших зонах температура може бути
істотно менше, що призводить до структурної неоднорідності
оброблюваного матеріалу і появи певної кількості фаз з різноманітними
фізико-механічними властивостями. Це може проявлятися в появі
припалив, виникненні мікротріщин (в разі критичних внутрішніх
напружень), викривлення тонких заготовок, та термодинамічно нестійких
фаз (наприклад, аустеніту, в тому числі з великим розміром зерна), які
переходять в інші фази (наприклад, перліт) або при подальшому
руйнуванні погіршують якість поверхневого шару.
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Контролювати процеси, викликані неоднорідністю теплового поля,
при шліфуванні практично неможливо, як і вимірювати температури в
локальних точках в умовах швидкоплинних термодинамічних процесів. В
той же час найбільший вплив на сумарну похибка надає похибка
викликана саме тепловими деформаціями технологічної системи [5].
Таким чином, одним з принципових питань при практичній
реалізації процесу плоского шліфування є охолодження зони обробки.
Матеріал і результати дослідження. В останні роки гострота
питання, що розглядається, зросла в зв'язку з тим, що однією з найбільш
важливих завдань в напрямку практичної реалізації нанотехнологій є
технологія обробки наноматеріалів. Сьогодні фахівці вважають, що
нанотехнології – це абсолютно реальний напрямок технічного прогресу,
справа найближчого майбутнього, в тому числі і для виробництва.
Наноматеріали вже застосовуються в різних галузях машинобудування.
Відомо, що нано – і субмікрокристалічні метали відрізняються істотною
нестабільністю зеренної структури. При нагріванні відбуваються складні
структурні зміни, пов'язані з розвитком процесів повернення,
рекристалізації, і, як наслідок, зростання зерна і втрату унікальних фізикомеханічних властивостей металу. Інтенсивність цього процесу, що
призводить до зростання зерен, визначається ступенем і часом
температурного впливу та ін. Тому в останні роки намітилася
перспективна тенденція, пов'язана з виробництвом унікальних верстатів
для високоточної обробки наноматеріалів з використанням принципу
електрохімії, основною перевагою якого є повна відсутність механічного
або теплового дії на оброблюваний матеріал [10]. Але це зовсім не
виключає необхідність застосування механічних технологій, які
продовжують бути основними в плані отримання високих показників
розмірної точності і якості оброблюваних поверхонь. Це потребує
розробки спеціальних підходів щодо забезпечення необхідного силового
та теплового впливу на заготовку.
Особливо розглянута проблема стосується процесів шліфування. На
жаль, саме вони відрізняються високими показниками температури в зоні
обробки.
Саме
тому
завдання
розробки
і
дослідження
низькотемпературних методів шліфування набуває особливої важливості і
актуальності. Теорія та практика застосування процесів плоского
торцевого шліфування вже дозволила запропонувати досить ефективні
заходи, що сприяють зниженню температури в зоні різання.
Як свідчать останні публікації, це можливо зробити декількома
шляхами.
Вони
полягають
в
удосконаленні
конструкцій
плоскошліфувальних верстатів за рахунок реалізації ряду прогресивних
технічних рішень.
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З точки зору зменшення ступеня нагріву, а отже, і деформації
оброблюваної заготовки при шліфуванні (особливо зі збільшеними
глибинами різання) використовують різні технічні прийоми. До них
насамперед треба віднести:
1. Визначення оптимальних режимів шліфування. 2. Зменшення
площі контакту РПК з деталлю за рахунок попереднього нахилу осі
шпинделя [4] [11], [12]. 3. Удосконалення конструкції пристроїв для
ефективного подання ТР в зони шліфування та правки круга [13], [14],
[15]. 4. Здійснення контролю за ступенем заповнення зон шліфування та
правки
круга
ТР. 5. Забезпечення
умов
для
реалізації
на
плоскошліфувальному верстаті ідеї шліфування в суцільному шарі
технологічної рідини (ТР) [6] і створення можливості застосування
комбінованих процесів шліфування в тому складі із застосуванням енергії
механічних коливань у зоні шліфування [16], [17] і, особливо, стосовно
обробки крихких матеріалів, наприклад, надтвердих обробка яких
пов’язана з певними труднощами. 6. Використання шліфувальних кругів із
суцільною вузькою або широкою переривчатою [18], [19] робочою
поверхнею, в тому числі з пористою структурою. 7. Підвищення
ефективності процесу правки РПК алмазними інструментами
[20]. 8. Періодичне піднутрення РПК кругів з широкою робочою
поверхнею алмазними правлячими інструментами та ін.
Розглянуті прийоми часто дозволяють технологу вирішувати ті чи
інші завдання щодо зниження теплової напруженості процесу шліфування
оскільки одиночне застосування цих підходів або в комбінації один з
одним може дозволити істотно впливати на температуру в зоні
шліфування. Розглянемо найбільш ефективні з зазначених вище підходів.
Підвищення ефективності процесу за рахунок визначення
оптимальних режимів шліфування. Регулювання рівня теплонапруженості
у зоні шліфування шляхом використання більш щадних режимів є
традиційним прийомом, що широко реалізують на практиці. Для цього
часто використовують різні критерії оцінки теплонапруженості процесу.
Наприклад, в роботі [21] у якості граничного критерію для визначення
швидкості різання при лезовій обробці матеріалів з субмікро – та
нанокристалічною структурами пропонується приймати розмір зерна
структури металу значення якого в значній мірі залежить від температури
обробки.
Недоліком такого підходу є те, що він призводить, як правило, до
зменшення продуктивності обробки. Тому більш раціональними слід
вважати такі прийоми, які, навпаки, за рахунок зниження температури
дають можливість суттєво підвищити продуктивність обробки, а, отже, і
ефективність процесу шліфування в цілому.
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Особливості процесу плоского торцевого шліфування з попереднім
нахилом осі шпинделя. Позитивним моментом шліфування з нахилом осі
шпинделя є досить проста можливість керування площею зони контакту
РПК з оброблюваною поверхнею, а значить і термосиловою напруженістю
процесу шліфування. Шпиндель шліфувальної бабки нахиляють у
горизонтальній площині в напрямку поздовжньої подачі S под (рис. 3).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3 До особливостей процесу плоского торцевого шліфування РПК [4]
Вид обробки: а, б –чорнова (попередня); в, г –чистова; д, е –
прецизійна
Таким чином, за рахунок зменшення площі контакту РПК з деталлю
уникають надмірного нагрівання (а, також, і деформації) оброблюваної
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деталі і досягають значного підвищення продуктивності обробки [4]. У
деяких випадках нахил круга сприяє спрощенню подачі технологічної
рідини (ТР) в зону шліфування. На етапі чистового шліфування нахил
шпинделя зменшують, а на етапі прецизійного оброблення кут нахилу
повинен дорівнювати нулю. Окрім цього слід додати, що такий підхід
забезпечує кращий доступ ТР у зону шліфування.
У першому випадку, коли значення кута α достатньо велике (від
десятка хвилин до декілька градусів), у контакті з поверхнею деталі
знаходиться тільки частина РПК (з одного його боку), при цьому сліди від
зерен круга мають чітко виражений вигляд у формі дуг, які зрушені
відносно один одного у напрямку поздовжньої подачі (рис. 3 а, б). У
другому випадку, коли кут α має невеликі значення (близькі до нуля), в
контакт з поверхнею деталі вступає протилежна частина РПК. При цьому
сліди від зерен круга також мають чітко виражений вигляд у формі дуг,
які зрушені відносно один одного у напрямку поздовжньої подачі, але
дуги, утворені лівою частиною круга, мають протилежний напрям і
перетинаються з дугами, утвореними правою частиною (рис. 3 в, г). У
третьому випадку маємо класичний варіант, коли кут α дорівнює нулю і в
контакті з поверхнею деталі бере участь вся РПК (рис. 3 д, е).
Це дозволяє істотно підвищити продуктивність обробки за рахунок
зниження температури в зоні шліфування. Але при цьому неминуче
підвищення шорсткості і відхилення форми поверхні деталі (у даному
випадку має місце її окремий випадок відхилення від площинності –
увігнутість). Тому така схема може застосовуватися при незначних
вимогах до шорсткості та відхилень форми, тобто при попередньому
(чорновому), а іноді і чистовому шліфуванні. По мірі посилення вказаних
вимог величину кута α треба зменшувати і при прецизійному шліфуванні
приймати равною нуля. Це стає можливим тому, що при чистових і
остаточних операціях шліфування використовуються достатньо ощадливі
режими різання у наслідок чого вірогідність негативного впливу
температурного фактору значно зменшується.
Суттєвим недоліком традиційної схеми шліфування (рис. 3) з нахилом
РПК на кут α є те, що при цьому не передбачається захист кромки круга,
оскільки подача на глибину здійснюється таким чином, що зовнішня кромка
круга першою вступає в роботу. Це обумовлено відповідним напрямом
подовжньої подачі Sпод відносно напряму нахилу кругу.
Процес плоского торцевого шліфування може бути реалізований на
практиці як за звичайною (класичною), так і глибинною схемами
шліфування, що залежить від напряму поздовжньої подачі (Sпод. зв. та Sпод. гл.)
стола верстата відносно напряму кута нахилу вісі шпинделя α (рис. 4 а).
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В умовах попереднього нахилу осі обертання шпинделя значними
технологічними можливостями володіє глибинна схема обробки оскільки
при неповному контакті РПК з деталлю зовнішня кромка круга отримує
захист від утворення забірного конуса, що робить процес шліфування
більш стабільним і прогнозованим. У випадку шліфування «на прохід»
діаметр кругу d k повинен перевищувати ширину оброблювальної
поверхні деталі B . При цьому бажано, щоб і мінімальний діаметр круга
d k min також був більший, ніж ширина B (рис. 4 б). Це сприяє
рівномірності зносу РПК.
У переважній більшості літературних джерел інформації величина кута
α на жаль не наводиться. Але вказується, що при чорнових режимах обробки
зазор між крайньою точкою круга 1 і поверхнею деталі 2 (див. рис. 3)
δ ≤ 2 мм, а на чистових δ ≤ 0, 05 мм. При цьому на оброблювальній поверхні
деталі мають місце характерні риски, наведені на цьому ж рисунку. При δ =0
кут нахилу α=0. При цьому маємо звичайну схему процесу шліфування яка є
обов’язковою у разі реалізації прецизійної обробки.
В роботі [11] зазначається, що величина кута попереднього нахилу
осі шпинделя α повинна знаходитися у межах 2-4°.
Як показав детальний аналіз літературних джерел, докладні
дослідження, які стосуються процесу шліфування з попереднім нахилом
осі шпинделя, практично відсутні. Тобто немає даних про такі параметри,
як довжина, довжина дуги, ширина та площа контакту РПК з деталлю, що
вкрай необхідні технологам для правильного визначення умов обробки.

б)

а)

Рис. 4. Ілюстрація звичайної (Sпод. зв. ) та глибинної (Sпод. гл.) схем
шліфування з попереднім нахилом осі шпинделя.
1-торцевий круг; 2-деталь
Для їх визначення була використана схема, яка наведена на рисунку 5.

© В.О. Федорович, І.М. Пижов, В.Г. Клименко, 2016
Технології, матеріали, транспорт і логістика

207

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2016, вип. 2(13)
Technologes of informations are in education, science and production, 2016, ed. № 2(13)

Рис. 5. Схема для розрахунку лінійних параметрів зони контакту
РПК з деталлю
Як видно з рисунку, довжина W ′ зони контакту РПК з деталлю
залежить від глибини шліфування t та кута α і підкоряється залежності:
t
W′ =
.
sin α
Тобто при t = const по мірі зростання кута α ця довжина буде
зменшуватися.
Залежність для визначення ширини B′ та довжини дуги L зони
контакту має вигляд:
d
t 2
4 ⋅ ( k ⋅ cos α −
)
2
tgα
(1)
2
B′ = d k −
;
2
co s α

B ′2
t2
1
B ′2
t2
+ 2 + ⋅ (2 ⋅
+ 2 − B′) .
(2)
4 tg α 3
4 tg α
У наслідок нахилу круга виникає відхилення від площинності ∆
(увігнутість) значення якої підкоряється залежності:
L = 2⋅
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dk
B2 d 2
⋅ sin α − (1 − 2 ) ⋅ k ⋅ sin 2 α .
(3)
2
4
dk
У разі використання багатопрохідної схеми обробки, коли
додатково використовується поперечна подача S поп. (рис. 6), на
оброблювальній поверхні виникають залишкові гребінці висота H яких
підкорюється залежності:
∆=

Рис. 6. Розрахункова схема для визначення висоти залишкового
гребінця
1 
2
)  ⋅ sin α .
⋅ d k − ⋅ (d k2 − S поп
(4)
. 

2
Залежності (1) та (2) є основою для розрахунків площі S контакту
РПК з деталлю. Треба зазначити, що формули для визначення площі
залежать від значень таких параметрів як зовнішній та внутрішній
діаметри круга ( d k , d min ), ширина зони контакту та ширина деталі ( B′, B ),
а також довжиною зони контакту та шириною РПК ( W ′, W ). Наприклад
для схеми, що наведена на рисунку 7 залежність для визначення площі
має вигляд:
H=
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Рис. 7. Розрахункова схема для визначення площі контакту РПК (1) з
деталлю (2) при умові, що d min ≤ B ≤ d k , B′ < B , а W ′ ≤ W .
d
1  dk

⋅  L ⋅ − B′ ⋅ ( k − W ′)  .
(5)
2  2
2

У разі необхідності значення площі контакту, що отримане по
формулі (5), треба узгоджувати с залежностями (3) та (4).
Забезпечення умов для реалізації на плоскошліфувальному верстаті
ідеї шліфування в суцільному шарі технологічної рідини. Досвід
використання процесу плоского торцевого шліфування на верстатах з
вертикальним шпинделем показує, що для ефективного захисту від
розбризкування ТР з одного боку і виключення можливого перегріву
деталі в разі припинення її надходження з якої-небудь причини з іншого
боку обробку, слід використовувати спеціальну ванну (рис. 8) [6].
Незважаючи на те, що РПК і деталь знаходяться в суцільному шарі
ТР ефективність охолодження зони шліфування все ж низька. Це
пояснюється тим, що повітряний потік, створюваний кругом,
перешкоджає попаданню ТР в зону обробки. Отже, використання ванни,
заповненої ТР, саме по собі ще не вирішує проблеми ефективного та
сталого охолодження зони шліфування. Для цього необхідно виконання
S=
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ще однієї умови – створення можливості попадання ТР у внутрішню
порожнину шліфувального круга.

а)

б)
Рис. 8. Ілюстрація схеми шліфування у суцільному шарі ТР
1 - стіл верстата; 2 – пристосування; 3 – сепаратор; 4 – заготовка;
5 – шпиндель; 6 – торцевий круг; 7 – ванна; 8 – алмазний олівець
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Подача ТР через порожнистий шпиндель верстата є найбільш
ефективним варіантом, оскільки вона, потрапляючи у внутрішнє
порожнину круга, під дією відцентрових сил подається в зону обробки. З
силою, пропорційною квадрату окружної швидкості круга, вона
прокачується через зону шліфування, створюючи охолоджуючий і
вимиваючу дію [13]. Крім цього струменя води вдаряються об стінки
захисного кожуха і розбиваються на дрібні бризки, завдяки чому
створюють вторинну охолоджуючу дію.
Дослідження показали, що реалізація процесу правки РПК в
суцільному шарі ТР дозволяє суттєво підвищити абразивну здатність
правлячого алмаза (рис. 8, б).
Основним недоліком цього способу слід вважати існуюче
протиріччя між інтенсивністю подачі ТР і можливістю її прокачування
через зону обробки, а також те, що далеко не всі верстати мають
порожнисту конструкцію шпинделя. Це, наприклад, стосується
універсально – заточувальних верстатів, які дуже зручно в умовах
серійного
виробництва
в
результаті
нескладної
модернізації
перетворювати на плоскошліфувальні верстати з вертикальним
розташуванням шпинделя.
Удосконалення конструкції пристроїв для ефективного подання ТР в
зони шліфування та правки круга. Одним з підходів вирішення цієї задачі
є запропонований ефективний пристрій, конструкція якого наведена на
рисунку 9 (патент № 82805, Україна).

2
Технологічна
рідина

1

α

3

4 5

6

Рис. 9. Пристрій для подачі ТР в зони шліфування і правки РПК
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Як бачимо, змінна оправка 1, встановлена за допомогою конуса в
шпинделі 2 плоскошліфувального верстата, виконана як одне ціле зі
стаканом, у внутрішню порожнину якого подається ТР.
Внутрішня поверхня стакана нахилена по відношенню до осі
обертання круга під гострим кутом α, що сприяє кращому попаданню ТР в
зону шліфування. При необхідності оправка 1 може додатково кріпитися в
шпинделі, наприклад, за допомогою струни (на рисунку не показана) для
чого вона має верхній різьбовий отвір. Нижня зовнішня торцева поверхня
стакана є головною настановною базою для шліфувального круга 3, який
кріпиться до оправки 1 за допомогою шайби 4 і болта 5. Для цього в
нижній частині оправки передбачений різьбовий отвір.
На утворюючих циліндрової поверхні, яка є для круга направляючою
базою, виконані не наскрізними по глибині пази. При цьому візуально дана
циліндрова поверхня нагадує шліцьовий вал. В осьовому напрямі пази
виконані наскрізними, при цьому з одного боку вони виходять в порожнину
стакана, а з іншою у внутрішню порожнину шліфувального круга 3. На
торці шайби 4, прилеглому до внутрішнього торця круга 3, не наскрізні по
глибині пази виконані в радіальному напрямі, що дозволяє спрямовувати
технологічну рідину, що надходить з порожнини стакана через пази на
оправці 1, на внутрішню поверхню круга 3.
Еластична прокладка 6 дозволяє забезпечити попадання всього
потоку рідини в пази шайби 4, а, отже, на внутрішню поверхню круга 3,
звідкіля вона під дією відцентрових сил інтенсивно прокачуватиметься
через зону шліфування, як показано на рисунку стрілками. Отже, змінна
оправка одночасно виконує три функції: по-перше, в ній установлюється і
закріплюється шліфувальний круг, по-друге, за її допомогою круг
механічно зв’язаний зі шпинделем станка, по третє, завдяки стакану і
системі пазів оправка виконує функцію доставки ТР у внутрішню
порожнину кругу. Таким чином за рахунок розташування пазів на
стаціонарній змінній оправці, виконаній спільно зі стаканом для подачі
ТР, запропонований пристрій дозволяє, по-перше, використовувати
стандартні шліфувальні круги, а, отже, реалізовувати високопродуктивні
режими шліфування, по-друге, зменшити допоміжний час на обробку за
рахунок виключення операції складання пристрою при зміні круга.
Не зважаючи на те, що продуктивність подачі ТР у даному випадку
нижче ніж при застосуванні полого шпинделя, але в умовах обробки у
суцільному шарі ТР цього цілком достатньо. Це підтверджено
випробуваннями даного пристрою в лабораторних та виробничих умовах
стосовно модернізованих універсально заточувальних верстатів мод. 3Д642Е.
Застосуванням енергії механічних коливань у зоні шліфування. Це
питання є особливо актуальним стосовно обробки крихких матеріалів
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обробка яких пов’язана з певними труднощами. Як було зазначено вище,
введення в зону шліфування механічних коливань сприяє суттєвому
підвищенню ефективності процесу. Особливо це стосується обробки
надтвердих матеріалів.
Як показують дослідження [22] при розробці нових, та
удосконаленні існуючих підходів до процесів різання дуже ефективним
інструментом є методологія тривимірного (3D) моделювання, заснована
на методі скінчених елементів. Нами була вперше зроблена спроба
теоретичної оцінки впливу механічних коливань при шліфуванні на 3D
НДС в зоні контакту «алмазне зерно - зв'язка - ОМ». Дослідження
показали, що при накладенні механічних коливань у зону обробки
алмазного полікристалу (µ≈9⋅1011 Н/м2) максимальні напруги, що
виникають в зоні контакту «алмазне зерно - зв'язка - ОМ», значно
перевищують їх значення у порівнянні зі звичайним шліфуванням
(рис. 10).

а)
б)
Рис. 10. Величина σекв. в системі «алмазне зерно - зв'язка - ОМ»
а) – f = 0 кГц; б) – f = 50 Гц
Це сприяє поліпшенню умов самозаточування алмазних зерен круга,
а, отже, позитивно впливає на вихідні показники процесу обробки в
цілому. Було встановлено, що в таких умовах доцільно використовувати
зв'язки з великим модулем пружності.
Як відомо, спеціальні пристрої для створення механічних коливань у
зоні шліфування уявляють собою складні і громіздкі конструкції [16], [17],
що стримує їх впровадження у виробництва. Тому нами була зроблена
спроба спрощення процесу генерації механічних коливань у зоні різання
не заважаючи на деяке погіршення показників обробки.
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Була висунута ідея надати пружній муфті, призначеній для передачі
крутного моменту від валу електродвигуна до шпинделя шліфувального
верстата при наявності зсувів осей валів функцію створення довільних
механічних коливань у зоні шліфування. Для цього була запропонована
конструкція пружної муфти (патент № 109911, Україна) з більш
широкими можливостями керування пружними властивостями ніж відомі
аналоги (наприклад, ГОСТ 50894-96 та інші). Її особливістю є те (рис. 11),
що робочими частинами двох напівмуфт служать циліндричні пальці,
жорстко закріплені на торцях кожної напівмуфти і розташовані з
однаковим кроком по колу вісь якого збігається з віссю обертання
напівмуфти, а пружні елементи являють собою змінні втулки необхідної
жорсткості, встановлені на цих пальцях, при цьому значення кутового
кроку пальців кожної напівмуфти повинно підкорятися нерівності:


d2
1
p ≥ 2 ⋅  d пе + ⋅ (d пе ⋅ − d пе ⋅ 1 − пе 2 ) + ∆  ,
3
4⋅d


де p – кутовий крок пальців, мм; d пе – зовнішній діаметр пальця в
зборі з пружним елементом, мм; d – діаметр кола на якому розташовані
вісі пальців, мм; ∆ – зазор між пальцями сполучених напівмуфт.
Запропонована конструкція пружної муфти дозволяє створювати і в
достатньо широких межах змінювати рівень цілеспрямованих вібрацій у
зоні шліфування. Це стає можливим завдяки наявності системи робочих
пальців зі змінними пружними елементами та керування величинами
зазорів між ними в зібраній муфті.

Рис. 11. Муфта пружна для створення довільних механічних
коливань
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Як видно з рисунку 11, муфта складається з напівмуфт 1 та 1′,
циліндричних пальців 2 та 2′ та змінних пружних елементів 3 та 3′, які
розміщені на цих пальцях. Осі пальців 2 та 2′ розташовані з кроком p по
колу діаметром d .
Після установки на пальці зовнішній діаметр пружних елементів
становить d пе . Зазор ∆ між пальцями в зборі з пружними елементами, що
належать різним напівмуфтам, виконує декілька функцій. По-перше, він
компенсує можливий зсув осей валів та похибки монтажу пальців, а, подруге, зміною його розміру можна додатково впливати на рівень вібрацій
в системі. А це, сумісно зі зміною пружних властивостей змінних
елементів, суттєво розширює технологічні можливості муфти.
Експериментально встановлено, що мінімальне значення зазору ∆
повинно дорівнювати 0,5 мм. Цей зазор вимірюється між точками
перетину кіл діаметрами d пе , які належать пальцям з пружними
елементами сполучених напівмуфт, з колом діаметром d . У разі, коли
зазор дорівнює нулю, муфта має практично такі ж показники, як і
звичайна пружна муфта.
Якщо конструкція та розміри посадкових поверхонь кінців валу
електродвигуна та шпинделя однакові, то обидві напівмуфти, що в цілому
складають муфту, можуть бути абсолютно ідентичними. Якщо ці умови не
витримуються, то напівмуфти в першу чергу будуть відрізнятися
посадковими поверхнями. Але циліндричні пальці зі змінними пружними
елементами, їх кількість та розташування повинно бути однаковим.
Значення діаметру пальця визначається, як правило, шляхом розрахунку
на міцність, а величина діаметра d приймається з конструктивних
міркувань. У зібраному вигляді між торцями пальців однієї напівмуфти та
робочим торцем корпусу іншої повинен бути гарантований зазор δ.
Врахування розглянутих та інших запропонованих технічних рішень
і поєднання їх в одній конструкції плоскошліфувального верстата з
вертикальним розташуванням шпинделя (а саме така конструкція верстата
дозволяє найбільш ефективно реалізувати перераховані вище технічні
можливості) може суттєво підвищити технологічні можливості процесу
торцевого шліфування в цілому. У зв’язку з цим була запропонована
прогресивна конструкція плоскошліфувального верстата (рис. 12, вигляд
збоку) відмінною особливістю якого є те, що він оснащений додатковим
електродвигуном, вал якого встановлений співвісно зі шпинделем і
механічно пов'язаний з ним за допомогою муфти зі змінним пружним
елементом (див. рис. 11).
Напівмуфта, розміщена на шпинделі, встановлена з можливістю
реалізації або робочого, або холостого ходу, а пристрій для зливу
© В.О. Федорович, І.М. Пижов, В.Г. Клименко, 2016
Технології, матеріали, транспорт і логістика

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2016, вип. 2(13)
216
Technologes of informations are in education, science and production, 2016, ed. № 2(13)

технологічної рідини виконаний з можливістю ступінчастої або плавної
зміни її рівня у ванні по відношенню до рівня зони шліфування. Що
стосується робочої частини пристосування, то вона складається з двох
ділянок при цьому правлячий катод встановлений на ділянці, прилеглій до
периметра робочої поверхні пристосування, а середня частина призначена
для розміщення оброблювальних деталей. З метою можливості реалізації
шліфування «на прохід» ширина ділянки для розміщення оброблюваних
виробів приймається менше не зовнішнього, як звичайно, а внутрішнього
діаметру круга. Це дає можливість паралельно зі шліфуванням вести
процес електрохімічної правки круга. Запропонована конструкція верстата
дозволяє, по-перше, здійснювати як попереднє (за умови, що рівень
зливного отвору знаходиться вище за рівень зони шліфування), так і
чистове шліфування (за умови, що рівень зливного отвору знаходиться
нижче за рівень зони шліфування), по-друге, використання додаткового
електродвигуна, пов'язаного з шпинделем за допомогою механічної муфти
зі змінним пружним елементом, дозволяє істотно підвищити ефективність
попереднього шліфування за рахунок створення механічних коливань
(вібрацій) шпинделя а, отже, і шліфувального круга (тобто фактично
реалізовується вібраційне шліфування). В цілому, у поєднанні з
можливістю реалізації електрохімічної правки круга, це призводить до
істотного розширення технологічних можливостей процесу шліфування.
На рис. 12 зображена принципова схема плоскошліфувального
верстата з прямокутним столом, що здійснює зворотно-поступальне
переміщення з поздовжньою подачею Sпод. і періодичною вертикальною
подачею Sв. (глибина шліфування t). Оскільки шліфування ведеться «на
прохід», то поперечна подача Sпоп. використовується в даному випадку
для попереднього налаштування верстата.
Як видно з рисунку, на станині 1 верстата розміщений
шпиндельний вузол 2 з вертикальним шпинделем 3 на нижньому кінці
якого за допомогою оправки 4 встановлений шліфувальний круг 5 (в
даному випадку торцевий алмазний круг на металевій зв'язці).
Стіл 6 верстата забезпечений ванною 7 в якій розміщені
пристосування 8 для оброблюваних деталей 9 і катод 10 для
електрохімічної правки круга 5.
Додатковий електродвигун 10 за допомогою фланцю 11 з’єднаний з
верхньою частиною шпиндельного вузла 2.
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Рис. 12. Схема,
яка
ілюструє
запропоновану
конструкцію
плоскошліфувального верстата з вертикальним розташуванням шпинделя
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Вал 12 електродвигуна і шпиндель 3 встановлені співвісно і з’єднані
за допомогою муфти 13 зі змінним пружним елементом 14. Муфта
складається з двох напівмуфт, причому напівмуфта, розміщена на
шпинделі, встановлена з можливістю реалізації або робочого (попереднє
вібраційне шліфування), або холостого ходу (якщо реалізується остаточне
шліфування з передачею обертання на шпиндель від іншого
електродвигуна через ремінну передачу, на схемі показано пунктиром).
Позитивний полюс джерела постійного електричного струму (на
рисунку не показаний) підключений до шпинделя 3, що обертається, (за
допомогою струмоз’ємника), а негативний полюс до столу 6 верстата.
Діелектрична пластина 15 між станиною 1 і шпиндельним вузлом 2
дозволяє електрично ізолювати їх одне від одного. Оскільки вал
електродвигуна 10 і шпиндель 3 з'єднані безпосередньо через муфту 13, а,
отже, подача технологічної рідини (ТР) у внутрішню порожнину круга
через порожнистий шпиндель 3 представляє певні труднощі (або якщо
шпиндель суцільний), то використовується пристрій 16 (див. рис. 9).
Гумовий кожух 17 усуває надмірне розбризкування технологічної рідини.
Пристрої 18 для підведення технологічної рідини забезпечують її подачу
як безпосередньо у ванну 7, так і у внутрішню порожнину шліфувального
круга 5. В останньому випадку електропровідна рідина (електроліт) під
дією відцентрових сил інтенсивно прокачується через зону шліфування, а
також через міжелектродний зазор ∆ і цим самим забезпечує оптимальні
умови як для охолодження зони обробки, так і для нормального
протікання електрохімічного процесу правки кругу.
Пристрій 19 для зливу технологічної рідини виконаний з
можливістю ступінчастої (за допомогою системи отворів з різним рівнем
по висоті ванни, як показано на рисунку), або плавної зміни її рівня у
ванні по відношенню до рівня зони шліфування, причому верхній рівень
(ВРТР) служить для реалізації чорнового, а нижній (НРТР) чистового
етапів шліфування. Це пов'язано з тим, що для остаточної операції
важливо подавати в зону шліфування очищену технологічну рідину, що і
забезпечується у разі, коли її рівень у ванні знаходиться нижче рівня зони
шліфування.
Необхідність витримування вимоги, щодо значення ширини робочої
частини пристосування пояснюється наступним. При ширині її ділянки,
призначеної для розміщення оброблювальних деталей, меншій ніж
внутрішній діаметр кругу ( B ≤ d min ) реалізується ідея шліфування «на
прохід». Використання в цьому випадку катоду-сепаратору [6] могло б
суттєво ускладнити можливість здійснення електрохімічної правки
алмазного кругу на металевій зв’язці при обробці струмопровідних
деталей. Тому установка правлячого катода на ділянці, прилеглій до
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периметра робочої поверхні пристосування, забезпечуються необхідні
умови для електрохімічної правки робочої поверхні кругу в тому числі і
при обробці струмопровідних деталей. При цьому катод повинен
перекривати робочу поверхню кругу по всій її ширині.
Слід зазначити, що даний верстат може з успіхом застосовуватися і
при звичайному алмазно-абразивному шліфуванні, тобто у разі
використання алмазних і ельборових кругів на органічних і керамічних
зв'язках, а також кругів на основі звичайних абразивів. В даному випадку
використовуються традиційні технологічні рідини, а процес обробки
ведуть при виключеному джерелі постійного струму. Правку РПК при
цьому треба виконувати у суцільному шарі ТР.
Головка шпинделя встановлена з можливістю реалізації відповідного
повороту РПК на кут α (рис. 13).
Бажано, щоб механізм повороту осі шпинделя бут достатньо точним
оскільки найбільш різка зміна площі контакту РПК з деталлю відбувається
у зоні малих значень кута нахилу (α≤0,25°). Для цього, наприклад, дуже
ефективною може бути оптична ділильна головка за допомогою якої
можна робити поворот головки з високою точністю. Величина цього кута,
як було відмічено вище, залежить від виду технологічної операції
(чорнова, чистова чи прецизійна). При цьому найбільш раціональним
варіантом обробки слід вважати такий, коли вертикальна подача ( Sв. )
здійснюється на подвійний хід столу верстата, а величина кута β між
вектором поздовжньої подачі ( Sпод. )столу і віссю шпинделя не перевищує
90°.

а)
б)
Рис. 13. Порядок здійснення Sв. на подвійний хід столу верстата.
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Висновки. Встановлені залежності для практичних розрахунків
параметрів зони контакту РПК з деталлю в умовах шліфування з
попереднім нахилом осі обертання шпинделя як стосовно шліфування «на
прохід», так і при багатопрохідній обробці дає можливість технологу
коректно назначати умови реалізації процесу плоского торцевого
шліфування. Запропоновано конструкцію плоскошліфувального верстата з
вертикальним розташуванням осі обертання шпинделя, яка вбирає в себе
ряд технічних рішень які захищені низкою патентів України на корисні
моделі. Основною об'єднуючою ідеєю верстата є підвищення
ефективності процесу плоского торцевого шліфування шляхом створення
умов для зниження теплової напруженості в зоні обробки. Значну частину
результатів теоретичних досліджень параметрів зони контакту РПК з
деталлю при плоскому торцевому шліфуванні, можна використовувати
також стосовно випадку торцевого фрезерування з попереднім нахилом
осі шпинделя яке, як відомо, застосовується для зменшення зносу ріжучих
елементів фрези. Результати теоретичних досліджень параметрів зони
контакту РПК з деталлю можна використовувати у разі необхідності
утворення на поверхні деталі увігнутості або залишкових гребінців, якщо
це спеціально передбачено кресленням.
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