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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Тенденції сучасного машинобудування висувають більш 

високі вимоги до довговічності, надійності та якості підшипників кочення. Це 

пов’язано з тим, що надійність і довговічність всієї машини в значній мірі залежить 

від працездатності встановлених у ній підшипникових опор. Більшість 

роликопідшипників, які функціонують у механізмах, піддаються навантаженням, що 

відрізняються від розрахункових. У зв’язку з безліччю експлуатаційних чинників, 

які характеризують режими роботи таких механізмів та їх випадковим характером 

стає складним прогнозування реальних умов роботи, в які потраплять підшипники 

після їх монтажу в конкретний вузол, що призводить до передчасної втрати 

експлуатаційних характеристик підшипника. Особливо це актуально щодо 

виготовлення підшипників спеціального призначення з підвищеними швидкостями 

обертання та ресурсом роботи. Недостатня точність під час виготовлення 

функціональних і монтажних поверхонь, неточності виготовлення посадочних 

поверхонь, температурні деформації призводять до виникнення експлуатаційних 

дефектів, що сприяють передчасному виходу підшипника з ладу. 

У початковий період експлуатації в підшипнику спостерігається інтенсивне 

локальне зношування робочих поверхонь кілець, пов’язане з процесом 

припрацювання. Дотичні поверхні прагнуть набути геометричну форму і 

шорсткість, яка найбільшою мірою відповідатиме конкретним умовам експлуатації. 

Під час припрацювання виникають підвищені контактні напруження, на які 

витрачається значна кількості енергії та тепла, що може призвести до протікання 

термічних процесів в поверхневому шарі металу, та зниження його фізико-

механічних властивостей. У місцях найбільшого деформування поверхневого шару 

металу під час припрацювання спостерігається зростання контактних напружень до 

критичних значень. 

Але, якщо під час формоутворення поверхні кочення забезпечуватиметься 

оптимальна експлуатаційна мікрогеометрія профілю та фізико-механічні 

властивості поверхневого шару, то процес припрацювання характеризуватиметься 

зменшенням періоду вирівнювання контактуючих поверхонь та набуття ними 

стійкого експлуатаційного стану. Традиційні технології формоутворення робочих 

поверхонь кілець підшипників не в повній мірі забезпечують раціональне поєднання 

мікрогеометричних характеристик та фізико-механічних властивостей поверхневого 

шару після операцій абразивного оброблення. Значно більші можливості в 

технологічному керуванні якістю поверхневих шарів з’являються під час 

застосування зміцнювально-вигладжувальних методів оброблення, які ґрунтуються 

на поверхневій пластичній деформації (ППД), через появу сприятливих 

технологічних чинників. Забезпечення підвищених експлуатаційних характеристик 

робочих поверхонь кілець роликопідшипників шляхом застосуванням 

зміцнювально-вигладжувальних операцій є актуальною науково-практичною 

проблемою. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі «Приладобудування» Луцького національного 

технічного університету відповідно до плану держбюджетної теми: «Технологічне 

забезпечення якості робочих поверхонь кілець роликопідшипників на операціях 
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безцентрового шліфування»; (№ держреєстрації 0109U001210, наказ МОН України 

№1043 від 17.11.2008 р.) та держбюджетної теми: «Підвищення технологічної 

гнучкості та ефективності багатоінструментальних операцій механічного 

оброблення деталей роликопідшипників в умовах переналагоджувального 

виробництва» (№ держреєстрації 0112U000285, наказ МОН України №1241 від 

28.10.2012 р.); згідно з координаційним планом Комітету з питань науки і техніки 

України, розділу «Машинобудування» (позиція 43) «Високоефективні технологічні 

процеси в машинобудуванні» на 2010 – 2015 роки. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

наукових основ використання в технологічному циклі виготовлення кілець 

роликопідшипників зміцнювально-вигладжувальної технології, що включає в себе 

шліфування та комбіноване поверхневе пластичне деформування, задля стабілізації 

експлуатаційних характеристик та підвищення рівня зносостійкості поверхонь 

кочення спеціальних роликопідшипників. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Провести аналіз методів підвищення зносостійкості поверхонь кочення 

кілець і розробити стратегію технологічного забезпечення й стабілізації підвищених 

експлуатаційних характеристик функціональних поверхонь в умовах 

переналагоджувального виробництва; 

2. Встановити зв’язки фізико-механічних властивостей та параметрів 

мікрогеометрії оброблених робочих поверхонь з конструктивно-технологічними 

чинниками комбінованих зміцнювально-вигладжувальних операцій; 

3. Дослідити вплив конструктивно-технологічних чинників операцій 

поверхневого пластичного деформування на структуру технологічного процесу 

виготовлення кілець спеціальних роликопідшипників; 

4. Розробити математичну модель процесу вигладжування одноінденторним 

інструментом пружної дії для дослідження впливу технологічних факторів на 

параметри мікрорельєфу функціональних поверхонь роликопідшипників; 

5. Обґрунтувати параметри вигладжувального інструменту та технологічного 

оснащення для проведення експериментальних досліджень процесу зміцнювального 

вигладжування інденторами з твердого сплаву ВК8-В; 

6. Провести експериментальні дослідження впливу зміцнювально-

вигладжувальних операцій на експлуатаційні характеристики кілець 

роликопідшипників; 

7. На підставі теоретичних та експериментальних досліджень розробити 

інженерну методику проектування технології зміцнювально-вигладжувальних 

операцій. 

Об’єкт дослідження – зміцнювально-вигладжувальні операції оброблення 

функціональних поверхонь кілець спеціальних роликопідшипників в умовах 

переналагоджувального виробництва. 

Предмет дослідження – взаємозв’язки мікрогеометричних та фізико-

механічних параметрів функціональних поверхонь кілець роликопідшипників з 

конструктивно-технологічними чинниками зміцнювально-вигладжувальних 

операцій в технологічному циклі виготовлення кілець роликопідшипників. 
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Методи дослідження. В основу теоретичних досліджень покладені наукові 

положення технології машинобудування, теорії ППД матеріалів, математичний 

апарат аналізу та синтезу процесів формоутворення, теорія коливань, методи 

розв’язання диференційних рівнянь для моделювання системи динаміки; методи 

планування експерименту й математичної статистики для проведення 

експериментальних досліджень, аналізу та подальшого оброблення їх результатів. 

В ході досліджень та аналізу геометричної структури поверхонь для 

визначення параметрів мікрорельєфу утворених поверхонь використовувалось 

наступне метрологічне устаткування: автоматизований дослідницький комплекс на 

базі профілографа-профілометра моделі 101, автоматизований вимірювальний 

комплекс «Talyskan 150», установка «ВНИПП-542» – для випробування 

підшипників кочення на довговічність. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вирішено актуальну 

науково-технічну задачу встановлення взаємозв’язків експлуатаційних властивостей 

робочих поверхонь кілець з параметрами мікрогеометрії поверхонь після 

комбінованого шліфувального та зміцнювально-вигладжувального оброблення з 

конструктивно-технологічними чинниками зміцнювально-вигладжувальних 

операцій. Для цього вперше: 

- встановлені залежності, що описують взаємозв’язки визначальних параметрів 

мікрогеометрії поверхонь обертання з конструктивно-технологічними показниками 

формоутворюючих лезових та зміцнювально-вигладжувальних операцій в 

технологічному циклі формування робочих поверхонь кілець роликових 

підшипників; 

- розроблені технологічні принципи прогнозування експлуатаційних показників 

робочих поверхонь кілець на основі моделювання функціонально-параметричних та 

структурно-функціональних зв’язків експлуатаційних властивостей поверхонь з 

параметрами мікрогеометрії та з конструкторсько-технологічними чинниками 

механообробних операцій; 

- на підставі розроблених математичних моделей вперше доведено спадково-

наслідковий характер формування параметрів мікрогеометрії робочих поверхонь 

кілець та їх експлуатаційних властивостей на послідовних стадіях формоутворення, 

що дозволило встановити теоретично та реалізувати на практиці методику 

технологічного керування показниками якості робочих поверхонь обертання кілець 

підшипників в технологічному циклі їх виготовлення; 

- на основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

проведено обґрунтування математичного моделювання, розроблено методику 

визначення для конкретних технологічних умов конструктивно-технологічних 

параметрів вигладжувальних операцій з урахуванням початкових 

мікротопографічних параметрів поверхні перед її обробленням ППД; 

- проведено наукове обґрунтування, розроблено конструкцію інструменту та 

технологічного оснащення для операцій ППД. Розроблено програму та проведено 

комплекс експериментальних досліджень впливу технологічних факторів на 

показники вигладжувальних операцій, параметри якості оброблених поверхонь та 

експлуатаційні властивості роликопідшипників. 

Практичне значення одержаних результатів. Вдосконалено технологію 
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формоуворення поверхонь кочення кілець роликопідшипників за рахунок 

перерозподілу припусків на шліфувальних операціях та введення зміцнювально-

вигладжувального оброблення в технологічний цикл механічного оброблення 

кілець, що дозволило на 25-30% підвищити зносостійкість робочих поверхонь. 

Подані практичні рекомендації щодо вибору оптимальних режимів 

вигладжування, які забезпечують регламентовані параметри якості поверхневого 

шару кілець, з урахуванням мікрогеометричних характеристик, отриманих на 

попередніх технологічних операціях. 

Запропоновано ефективний спосіб зміцнювально-вигладжувального 

оброблення з використанням науково-обґрунтованої форми деформуючого 

індентора еліптичного типу, що дозволяє в залежності від напрямку розміщення осі 

обертання еліпсоїда комбінувати процес вигладжування (в напрямку вектора 

швидкості v) та обкатування (в напрямку вектора подачі S). Завдяки зміні кута між 

осями обертання індентора та заготовки з’являється можливість суттєво впливати на 

умови та якісні характеристики процесу оброблення. 

Розроблено інженерну методику керування параметрами мікротопографії 

поверхонь кочення кілець роликопідшипників та їх експлуатаційними 

характеристиками, яку реалізовано на діючому виробництві ВАТ «СКФ-Україна» 

(публічне) та інтегровано в навчальний процес кафедр «Приладобудування» і 

«Комп’ютерного проектування верстатів та технології машинобудування» 

Луцького НТУ у вигляді лекційних і лабораторних занять з курсів «Спеціальні 

технології в приладобудуванні», «Технологія приладобудування», «Технологія 

машинобудування», «Технологія автоматизованого машинобудування». 

Особистий внесок здобувача. Основні результати теоретичних і 

експерементальних досліджень, що виносяться на захист, отримані автором 

самостійно. Особистий внесок дисертанта в роботах, що виконаних у співавторстві 

[1-3, 5-21, 24-26, 28-31] та одноосібно [4, 22, 23, 27, 32], полягає в обґрунтуванні 

наукового напрямку [2, 20]; формуванні мети роботи та розроблені методик 

експериментальтних досліджень [3, 8-10]; участі в постановці й проведенні 

експериментальних досліджень [6, 14, 18, 19]; розроблені математичних моделей [5, 

11, 15, 17]; встановленні теоретичних залежностей та функціональних 

взаємозв’язків [25]; формулюванні наукової новизни й основних висновків за 

результатами роботи [13, 16, 27]; аналізі та узагальнені отриманих результатів 

дослідження [16, 20]; встановленні впливу параметрів мікрогеометрії поверхонь 

кочення кілець на експлуатаційні властивості роликопідшипників [8]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи 

доповідались й обговорювались на наукових конференціях та семінарах, зокрема: IX 

всеукраїнській молодіжній науково-технічній конференції «Машинобудування 

України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» (м. Запоріжжя, 26-

27 листопада 2009 р.); Міжнародній науково-технічній конференції 

«Приладобудування: стан і перспективи» присвяченій 50-річчю заснування 

приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» (м. Київ 24-25 квітня 2012 р.); XII 

міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування: стан і 

перспективи» (м. Київ 23-24 квітня 2013 р.). 
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Публікації. Основний зміст і результати дисертаційного дослідження 

опубліковані в 32 друкованих працях, 15 з них надруковано у фахових виданнях, що 

входять до переліку ДАК Міністерства освіти і науки України, 3 у тезах науково-

технічних конференцій, 5 патентів України на корисну модель, 1 монографія. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 

дисертації – 180 сторінок машинописного тексту, в тому числі – 75 ілюстрацій, 20 

таблиць, 17 додатків та список використаних джерел з 123 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано актуальність 

теми, сформульовано мету, об’єкт, предмет досліджень та завдання, які 

розв’язуються в роботі. Окреслено наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів. Сформульовано основні положення, що розглядаються в 

дисертаційній роботі та вказано найважливіші результати, що виносяться на захист. 

У першому розділі на підставі аналізу досліджень вчених: Алєксєєва П.Г., 

Балтера М.А., Гурея І.В., Лєбєдєва В.Г., Марчука В.І., Рижова Є.В., 

Смелянського В.М., Стойка І.І., Суслова А.Г. та виробничих дефектів 

функціональних поверхонь встановлено, що традиційні викінчувальні технології не 

забезпечують на достатньому рівні необхідної якості їх виготовлення, через що, 

знижується зносостійкість роликопідшипника загалом. 

Проведено аналіз впливу технологічних факторів фінішних операцій на 

параметри якості функціональних поверхонь кілець роликопідшипників, досліджено 

особливості формування та еволюції геометричних та фізико-механічних параметрів 

поверхонь кочення в технологічному циклі їх виготовлення, визначено значення 

зміцнювально-вигладжувальних технологій в забезпеченні параметрів якості 

робочих поверхонь. Здійснено огляд схем та конструкцій інструменту для 

проведення операцій ППД. 

Аналіз даних дозволив дати якісну та кількісну оцінку взаємовпливу методів 

формоутворення поверхонь обертання деталей та експлуатаційних вимог до 

поверхонь обертання кілець, що послужило основою для моделювання зв’язків 

конструктивно-технологічних чинників, технологічних операцій зміцнювального 

оброблення з експлуатаційними показниками. Сформульовано мету та задачі 

дослідження. 

У другому розділі встановлено взаємозв’язки параметрів мікрогеометрії 

поверхонь кочення кілець роликопідшипників з формоутворюючими рухами 

технологічного оснащення. 

Виявлено, що експлуатаційні характеристики кілець залежать від фізико-

механічних властивостей матеріалу, стану поверхневого шару, параметрів 

мікрогеометрії поверхні, точності лінійних та кутових розмірів. 

Для оцінки зносостійкості робочих поверхонь кілець використано 

комплексний показник J – інтенсивність зношування, що враховує технологічні 

чинники, властивості матеріалу та експлуатаційні характеристики кілець. 

Встановлено залежності для режиму припрацювання 
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де Ra – середнє арифметичне відхилення профілю шорсткості поверхні; n – кількість 

циклів, що призводить до проявів руйнування матеріалу; λ – коефіцієнт, що 

враховує вплив поверхневих залишкових напружень на процес зношування; Sm – 

середній крок нерівностей профілю шорсткості; tp – відносна довжина опорної лінії 

профілю шорсткості; p – робочий тиск на дотичні поверхні; Hµ0 – поверхнева 

мікротвердість; Wz – середня висота хвиль; Hmax – максимальна висота 

макровідхилень; µ і Е – відповідно коефіцієнт Пуассона та модуль пружності 

матеріалу деталі. 

Аналіз теоретичних та емпіричних залежностей експлуатаційних властивостей 

деталей роликопідшипників показав, що вони залежать від системи параметрів 

якості їх функціональних поверхонь: макровідхилень – Hmax, Hp; хвилястості – Wz, 

Wp, Smw; шорсткості – Ra, Rz, Rmax, Rp, Sm, tp; субшорсткості – Ra’, Sm’; фізико-

механічних властивостей – σ0 (поверхневі залишкові напруження); hσ0 (глибина 

залягання поверхневих залишкових напружень); Hµ0, hн (глибина зміцненого шару); 

Із (розмір зерен); ρD (щільність дислокацій). 

Розроблено структурну схему забезпечення параметрів якості поверхневого 

шару робочих поверхонь кілець виходячи з їх функціонального призначення 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурна схема процедури вибору параметрів якості поверхонь кочення 

кілець роликопідшипників 

 

На підставі аналізу моделей оброблення лезовим, абразивним та 

вигладжувальним інструментом розроблено послідовність формування 
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експлуатаційних параметрів в технологічному циклі виготовлення кілець 

роликопідшипників. Встановлено, що під час лезового оброблення формування 

шорсткості залежить від вихідної шорсткості Rzвих та коливань вихідної 

мікротвердості поверхневого шару Hµmax, Hµmin. Середній крок нерівностей Sm 

залежить від її початкової величини, від Rzвих, та зміни поверхневої мікротвердості 

Hµ. Початкові макровідхилення мають часткову спадковість при наступному 

обробленні й залежать від початкових фізико-механічних параметрів поверхневого 

шару, а саме мікротвердості та глибини залягання залишкових напружень (Hµ0, hµ, 

σ0, hσ0). Формування фізико-механічних властивостей поверхневого шару під час 

механічного оброблення значною мірою залежить від їх початкового стану. На 

підставі проведеного аналізу впливу параметрів якості поверхневого шару з умови 

оброблення встановлено спадково-наслідковий характер взаємозв’язків показників 

якості поверхневого шару з експлуатаційними характеристиками (рис. 2). 

 
Рис. 2. Узагальнена модель зв’язків параметрів якості та експлуатаційних показників 

в технологічному циклі оброблення функціональних поверхонь 

 

Для аналізу експлуатаційних характеристик обрано криву Абота-Фаєрстоуна 

профілю шорсткості поверхні. Аналіз різних її профілів показує, що несуча 

здатність поверхневого шару за незмінної висоти Rmax(Rz) та значення Ra тим 

більша, чим менша висота згладжування Rp (відстань від лінії виступів до середньої 

лінії). За однакових значень Rp і Rmax(Rz) несуча здатність поверхні тим вища, чим 

більший параметр (Ra). Зі зменшенням висоти мікронерівності Rmax параметри Ra і 

Rp зменшуються, а несуча здатність збільшується. Встановлено, що несуча здатність 

поверхневих мікронерівностей залежить від величини параметра Rmax(Rz), висоти 

згладжування Rp та від середнього арифметичного відхилення профілю Ra. 
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Встановлено, що суттєвий вплив на зносостійкість поверхонь кочення 

спричиняють геометричні та фізико-механічні характеристики поверхневого шару, а 

також його структурний стан, які можуть бути значно покращені шляхом 

застосування зміцнювально-вигладжувальної операції в технологічному циклі 

виготовлення кілець роликопідшипників. 

У третьому розділі в контексті створення моделі динаміки процесу 

формоутворення зміцнювальним вигладжуванням проведено дослідження градієнта 

деформацій та обґрунтування геометричної конфігурації деформуючого елемента з 

урахуванням властивостей матеріалу заготовки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Моделювання контакту індентора, заготовки та градієнта деформацій 

 

За побудованими епюрами розподілу еквівалентних напружень (рис. 4) 

інденторами різної геометричної конфігурації та на підставі проведених розрахунків 

обрано оптимальну форму деформуючого елементу (рис. 4 а). 

 
Рис. 4. Зміна епюр розподілу еквівалентного напруження залежно від форми 

індентора 

 

Оскільки напружений стан в зоні контакту деталі з індентором визначається 

не вихідною, а пластично деформованою у результаті втискування формою її 

поверхні, то під час розрахунку напружень, що виникають в деталі, повинна братися 

до уваги не тільки початкова, а й утворена кривизна пластично деформованої 

поверхні. Крім того, в ході пластичного деформування матеріалу деталі епюра 

еквівалентного напруження викривляється в межах деформованого шару, 

відображаючи історію навантаження. По мірі протікання деформації максимум межі 

текучості зростає й поглиблюється до тих пір, поки не досягне положення, яке 
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відповідатиме максимуму навантаження. У процесі зміцнення металу в поперечному 

перерізі поверхневого шару зазвичай фіксується саме цей результат, причому точка 

вирівнювання мікротвердості визначає межу пластично деформованого шару, тобто 

глибину зміцнення hσ. Отже, в загальному випадку контакту тіл довільної кривизни 

головні напруження σx, σy, σz, площин, перпендикулярних до координатних осей, з 

яких z нормаль до поверхні контакту, а x співпадає з головною віссю еліптичної 

контактної зони, визначаються формулами: 
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 (3) 

де Py – радіальне навантаження; a, b – півосі еліптичного контакту в осьовому та 

поперечному перерізах відповідно. Головні напруження виражено як функції 

відношення півосей b та a відбитка, відношення координати z залягання 

досліджуваної точки до півосей еліпса та найбільшого тиску Py в центрі зони 

контакту. У формулі (3) для σx, σy фігурують коефіцієнти Пуассона µ та еліптичні 

інтеграли першого   
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сталі ШХ15 коефіцієнт µ=0,3, звідси можна визначити для ряду значень b/a та z/b 

головні (3) та еквівалентне напруження (4): 
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Після прирівнювання, згідно з умовою Губера-Мізеса, середніх дотичних напружень 

σекв до межі текучості матеріалу деталі в початковому стані, знайдено координату z = 

hσ межі пластично деформованого шару. 

      222

3
2

1

2

3
xzzyyx

y

y

T
Pab

P



  .                              (5) 

Розроблена модель динаміки деформування заготовки одноінденторним 

інструментом пружної дії дає змогу визначити радіальне зусилля Py в зоні контакту 

«поверхня – індентор». Розрахункова схема (рис. 5) відповідає схемі аксіального 

кулачкового механізму, де 1 – корпус, 2 – рухомий повзунок з індентором 3, які 

притискаються до заготовки 5 пружиною 4 з жорсткістю с, з силою Py0=Q0=cY0 

завдяки гайці 6. Номінальний переріз заготовки має форму окружності 7 радіусом 
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ρ0. Фактичний переріз заготовки представлено у вигляді хвилястої кривої, яка має 

максимальну висоту Wmax, кутовий крок хвилі φs, а номінальний профіль перерізу 7 є 

середньою лінією mw хвилястості 8, яка визначає фактичний радіус заготовки ρ(φ). 

 
Рис. 5. Розрахункова схема процесу комбінованого вигладжування поверхонь 

обертання, які мають відхилення від округлості 

 

В розрахунковій схемі передбачено дію наступних сил: 000 cYQPy   – 

номінальне значення сили вигладжування; QPy   – результуюча сила впливу 

індентора на поверхню в зоні контакту; ym  – сила інерції рухомих частин 

інструменту; yP  – сила реакції заготовки на індентор; zP  – сила опору 

вигладжуванню; P  – результуюча сила вигладжування; mg  – вага рухомих частин 

інструменту; 21, NN  – сили реакцій на опорах повзунка; 21, FF  – сили тертя-ковзання, 

що виникають під час руху повзунка; Y  – момент опору, пропорційний швидкості 

руху повзунка, зумовлений наявністю змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР). 

За допомогою математичного моделювання вирішено наступні завдання: 

визначено необхідні умови забезпечення сталого контакту індентора та заготовки, 

тобто виключена можливість відриву індентора та виникнення ударної дії індентора 

по поверхні заготовки: 

f(ωt)=f(φ)=ρ.                                                            (6) 

Визначено діапазон швидкостей вигладжування (vmin, vmax), в межах якого буде 

зберігатись сила вигладжування Q в допустимому діапазоні (Qmin, Qmax), який 

необхідно витримати з метою формування параметрів якості поверхневого шару з 

регламентованою надійністю: 

QQtfMtcfQQQ  0

2

00 )()(  .                                 (7) 

Визначено ряд додаткових умов роботи інструменту з метою вибору 

оптимальних технологічних режимів оброблення, а саме: 

прискорення повзунка, 

)()()( 22 tffty   ;                                                (8) 

умову заклинювання повзунка 
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У четвертому розділі на основі аналізу геометричних характеристик 

деформуючого елементу на параметри процесу деформування для розробленого 

інструменту (рис. 6) виготовлено індентор бочкоподібного типу з твердого сплаву 

ВК8-В. Для закріплення деформуючого тіла було розроблено наступний вузол 

повзункового типу, що складається з: корпусу 1, шайби регулювальної 2, кришки 3, 

трьох гвинтів 4 та індентора 5. В даному вузлі вирізано паз з метою забезпечення 

точного його базування відносно оброблюваної деталі з можливістю переміщення 

відносно осі інструменту. У корпусі 1 виконано еліптичне заглиблення, в якому має 

змогу виконувати обертальні рухи навколо своєї осі індентор 5. Шайба 2 дає змогу 

регулювати точність фіксації індентора, оскільки через певний час в корпусі 1 

виникають зношування, які можна усунути, замінивши її. Кришка 3 забезпечує 

закріплення індентора у вузлі. Корпус, шайбу регулювальну та кришку виготовлено 

з жаростійкого матеріалу ЛЦ40С. 

 
Рис. 6. Закріплення індентора та основні конструктивні елементи державки 

 

Попереднє навантаження створюється стисканням пружини 6 гайкою 7. Для 

визначення попереднього зусилля Py0 на державці 9 нанесено шкалу 10. Повзунок в 

державці 9 розміщується за напрямною 8. В державці 9 виконано отвір, куди 

вмонтовано індуктивний перетворювач моделі 221, який закріплюється гвинтом 11. 

Вимірювання сили вигладжування та активний контроль процесу вигладжування 

поверхонь кочення кілець виконується за допомогою давача, сигнал з якого 

надходить на прилад показуючий моделі 276, що виконує роль первинного 
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перетворювача. Даний прилад видає сигнал в уніфікованому вигляді, який подається 

на аналого-цифровий перетворювач «L-Card Е-154» та ПК. 

Проведено експериментальні дослідження впливу параметрів якості 

поверхневого шару на зносостійкість робочих поверхонь кілець роликопідшипників 

на зміцнювально-вигладжувальних операціях. Вплив сили вигладжування Py на 

глибину, ширину, висоту напливів і площу нерівностей в поперечному перерізі 

визначався способом пробних проходів. Фрагменти досліджуваних поверхонь і їх 

показники наведені на рис. 7. 

 
Рис. 7. Аналіз мікрогеометричних параметрів функціональних поверхонь з 

використанням 3D моделювання 

 

Дослідження параметрів якості поверхонь кочення на операціях ППД 

відбувалося за багатофакторною регресійною моделлю, яка відображає кількісні 

зв’язки між радіальною силою вигладжування (Py), подачею (S), частотою обертання 

шпинделя (n), вихідними параметрами якості поверхневого шару Raпоч (середнє 

арифметичне відхилення профілю, початкове), Smпоч (середній крок нерівностей 

профілю, початковий) і параметрами якості поверхневого шару (Ra, Sm, Hµ), був 

спланований і проведений практичний експеримент на базі розробленої дослідної 

установки. 

Вплив технологічних факторів на геометричні параметри мікрорельєфу та 

зносостійкість досліджувалися на зразках зі сталі ШХ15 відповідно до розробленої 

методики. Дані зразки пройшли операцію чорнового шліфування, твердість 

55…60 HRC, початкова шорсткість поверхні дорівнює Raпоч=0,5…0,7 мкм. 

Досліджувався вплив технологічних факторів (зусилля вигладжування Py, 

радіус деформуючого елемента Rпр, подача інструменту S, частота обертання 

шпинделя n) на геометричні параметри мікрорельєфу (глибина hσ, ширина bн, висота 
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напливів hпн, відносна опорна площа tp, середній крок нерівностей профілю Sm, 

середнє арифметичне відхилення профілю Ra) та фізико-механічні властивості 

поверхневого шару (поверхнева мікротвердість Hμ). За результатами 

експериментальних досліджень та математичного моделювання отримано емпіричні 

залежності (13), (14), (15) параметрів поверхневого шару після комбінованого 

вигладжування від режимів Рy, S, n для зміцнювально-вигладжувальної операції з 

використанням одноінденторного інструменту пружної дії. 
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         (15) 

На основі експериментальних та теоретичних досліджень побудовані графічні 

залежності параметрів (рис. 8) мікрогеометрії оброблених поверхонь від параметрів 

режимів вигладжування Ру, S, n, що дають змогу оптимізувати технологічні чинники 

зміцнювально-вигладжувальних операцій для отримання поверхонь з 

прогнозованими значеннями параметрів мікрогеометрії поверхневого шару та 

покращеними експлуатаційними властивостями. 

 
Рис. 8. Поверхні відгуку за результатами багатофакторного експерименту 
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Аналіз емпіричних (13), (14), (15) та графічних (рис. 8) залежностей дав право 

стверджувати, що зменшення Ra в 6 разів зменшує інтенсивність зношування 

поверхні теж у 6 разів, зменшення Sm в 2,5 рази зменшує інтенсивність зношування 

поверхні в 4,4 рази, збільшення Hµ в 5 разів підвищує зносостійкість поверхні в 

7,5 разів (при всіх інших однакових умовах). Отже, на зносостійкість найсуттєвіше 

впливає поверхнева мікротвердість Hµ, середнє арифметичне відхилення профілю 

Ra та середній крок нерівностей Sm. 

В п’ятому розділі з метою підвищення експлуатаційних характеристик кілець 

роликопідшипників та зниження собівартості їх виготовлення запропоновано в 

технологічному циклі виготовлення кілець перерозподілити припуски на операціях 

шліфувального оброблення 190 та 220, а операцію суперфінішу 240 замінити 

комбінованим вигладжуванням. 

Проведено експериментальні дослідження (рис. 9 а-г), аналіз 

мікрогеометричної структури поверхонь кочення кілець оброблених зміцнювально-

вигладжувальними технологіями (рис. 9 д) та стендові випробування 

роликопідшипників серії 700 на зносостійкість (рис. 9 е). 
 

 
Рис. 9. Фрагменти науково-дослідних установок 

 

Дослідження роликопідшипників оброблених зміцнювальним 

вигладжуванням на зносостійкість проводились на установці «ВНИПП-542» (рис. 

9 е) при наступних режимах: Fa=21, Fr=12 кгс/см
2
 (осьове та радіальне навантаження 

відповідно); n=6000 об/хв; Т10=229 год. Встановлено, що за допомогою застосування 

зміцнювально-вигладжувальних технологій зносостійкість поверхонь кочення 

кілець роликопідшипників зростає на 25-30%. Фізична картина експериментального 

факту підвищення зносостійкості функціональних поверхонь після операцій 

зміцнювального вигладжування підтвердила достовірність теоретичних положень. 

Отримано критерії забезпечення технологічної стабільності процесу 

вигладжувального оброблення, що пов’язують оптимальну швидкість оброблення 



15 

vопт з параметрами мікрогеометрії вихідної поверхні (Ra, Sm), конструктивними 

особливостями технологічного спорядження (m), допустимими відносними межами 

варіації радіальної сили оброблення (Py). Подано графічну інтерпретацію отриманих 

критеріїв, придатну до практичного застосування в умовах виробництва (рис. 10). 

 
Рис. 10. Номограми для визначення оптимальної швидкості оброблення 

комбінованим вигладжуванням 
 

За результатами експериментальних та теоретичних досліджень розроблено 

алгоритм і програму проектування технологічної операції вигладжування робочих 

поверхонь кілець роликопідшипників для умов переналагоджувального 

підшипникового виробництва з отриманням основних показників режиму 

вигладжування. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-

практичної задачі, що полягає в розробленні новітніх методів оброблення 

функціональних поверхонь кілець роликопідшипників, які характеризуються 

покращеними експлуатаційними характеристиками та зносостійкістю і є особистим 

розробленням автора. 

1. На підставі проведеного аналізу літературних джерел та виробничого 

досвіду з проблем технологічного забезпечення підвищених показників 

зносостійкості та витривалості контактуючих поверхонь деталей зроблено висновок 

про те, що контактна міцність поверхонь кочення забезпечується не тільки методами 

термічного і хіміко-термічного впливу, а й методами раціонального поєднання 

шліфувального та зміцнювально-вигладжувального оброблення, як направленого 

впливу на згладжування вершин мікронерівностей поверхні, забезпечення ефекту 

наклепування поверхневого шару, і як результат скорочення періоду 
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припрацювання контактуючих поверхонь на 30% та продовження періоду їх сталої 

роботи на 25%; 

2. Встановлено, що формування структури поверхневого шару 

функціональних поверхонь кілець та їх фізико-механічних властивостей 

відбувається на операціях механічного оброблення лезовим інструментом, операціях 

термічного та шліфувального оброблення. Дослідженнями доведено, що 

впровадження на завершальному етапі технологічного процесу операцій ППД 

дозволяє значно покращити мікрогеометрію та експлуатаційні властивості 

контактуючих поверхонь. На підставі математичного моделювання встановлено 

спадково-наслідковий характер взаємозв’язків між технологічними чинниками та 

показниками послідовних операцій, виявлені залежності між режимами і 

технологічними умовами зміцнювально-вигладжувальних операцій, показниками 

якості та ефективності оброблення; 

3. За результатами досліджень розроблено високоефективну технологію 

комбінованого шліфувального та зміцнювально-вигладжувального оброблення 

поверхонь кочення кілець, що забезпечує підвищений рівень зносостійкості 

роликопідшипників на 15-20% та зменшує собівартість фінішних операцій на 10%; 

4. Розроблено математичну модель процесу вигладжування одноінденторним 

інструментом пружної дії на основі якої визначено радіальне зусилля в зоні 

контакту «поверхня - індентор» Py=200 Н. Визначено умови забезпечення 

безвідривного контакту індентора від заготовки для діапазону частот обертання 

заготовки – 400…600 об/хв, що є основою забезпечення стабільності процесу 

вигладжування на етапі технологічного проектування; 

5. На підставі моделювання динаміки процесу вигладжування з урахуванням 

градієнта деформацій матеріалу заготовки обґрунтовано геометричну конфігурацію 

деформуючого елементу (індентора) еліпсоїдного типу з профільним радіусом 

Rпр=20 мм та співвідношенням довжини вертикальної осі (la) до горизонтальної (lb) – 

1÷0,63, відповідно та розроблено конструкцію інструментального блоку з 

механізмом встановлення й стабілізації радіальної сили вигладжування Py; 

6. Створено експериментально-дослідну установку на базі токарно-

гвинторізного верстату моделі 1М62П та проведено комплекс експериментальних 

досліджень впливу конструктивно-технологічних чинників на мікрогеометричні та 

фізико-механічні параметри поверхні після зміцнювально-вигладжувальних 

операцій. Результати експериментальних досліджень підтвердили теоретичні 

передбачення щодо прогнозованих значень параметрів мікрогеометрії, дисперсія 

відтворюваності склала 15%. Проведено, також, комплекс експериментальних 

досліджень роликопідшипників зібраних з деталей, що були оброблені за 

впровадженою технологією, на зносостійкість з використанням установки «ВНИПП-

542», які підтвердили зростання зносостійкості поверхонь кочення на 25-30%; 

7. За результатами експериментальних та теоретичних досліджень розроблено 

інженерну методику проектування технологічної операції зміцнювального 

вигладжування поверхонь кочення кілець роликопідшипників для умов 

переналагоджувального виробництва. Розроблену зміцнювально-вигладжувальну 

технологію впроваджено в діюче виробництво ВАТ«СКФ Україна» (публічне), що 

дозволило отримати економічний ефект в сумі 22 тис. грн. на рік. 
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Анотація 

Ткачук А.А. Підвищення зносостійкості поверхонь кочення роликопідшипників 
методами зміцнювально-вигладжувального оброблення. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 
спеціальності 05.02.08 – технологія машинобудування. – Луцький національний 
технічний університет, Луцьк, 2014. 
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Дисертація присвячена розробленню науково-практичних основ використання в 
технологічному циклі виготовлення кілець роликопідшипників зміцнювально-
вигладжувальної технології, що включає в себе шліфування та комбіноване 
поверхневе пластичне деформування, задля підвищення рівня зносостійкості 
поверхонь кочення кілець роликопідшипників. 

На основі розробленої математичної моделі процесу вигладжування 
одноінденторним інструментом пружної дії досліджено вплив технологічних 
факторів на параметри мікрорельєфу функціональних поверхонь обертання кілець. 

Розроблено технологічні принципи прогнозування експлуатаційних показників 
робочих поверхонь кілець на основі моделювання функціонально-параметричних та 
структурно-функціональних зв’язків експлуатаційних властивостей поверхонь з 
параметрами мікрогеометрії та з конструкторсько-технологічними чинниками 
механообробних операцій. На підставі отриманих результатів теоретичних та 
експериментальних досліджень розроблено інженерну методику проектування 
технології зміцнювально-вигладжувальних операцій. 

Ключові слова: роликопідшипник, зносостійкість, мікрорельєф, 
формоутворення, поверхня кочення, зміцнювально-вигладжувальне оброблення. 

 
Аннотация 

Ткачук А.А. Повышение износостойкости поверхностей качения 
роликоподшипников методами упрочняюще-выглажывающей обработки. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.02.08 – технология машиностроения. – Луцкий национальный 
технический университет, Луцк, 2014. 

Диссертация посвящена разработке научно-практических основ использования 
в технологическом цикле изготовления колец роликоподшипников упрочняюще-
выглажывающей технологии, включающей в себя шлифовку и комбинированное 
поверхностное пластическое деформирование, для повышения уровня 
износостойкости поверхностей качения колец роликоподшипников. 

На основе разработанной математической модели процесса выглаживания 
одноинденторным инструментом упругого действия исследовано влияние 
технологических факторов на параметры микрорельефа функциональных 
поверхностей вращения колец. 

Разработаны технологические принципы прогнозирования эксплуатационных 
показателей рабочих поверхностей колец на основе моделирования функционально-
параметрических и структурно-функциональных связей эксплуатационных свойств 
поверхностей с параметрами микрогеометрии и с конструкторско-технологическими 
факторами механообрабатывающих операций. На основании полученных 
результатов теоретических и экспериментальных исследований разработана 
инженерная методика проектирования технологии упрочняюще-выглаживающей 
операции. 

В первом разделе предоставлены результаты анализа влияния технологических 
факторов финишных операций на параметры качества функциональных 
поверхностей колец роликоподшипников, исследованы особенности формирования 
и эволюции геометрических и физико-механических параметров поверхностей 
качения в технологическом цикле их изготовления, определены значения 



21 

упрочняюще-выглаживающей технологии в обеспечении параметров качества 
рабочих поверхностей. 

Во втором разделе установлены взаимосвязи параметров микрогеометрии 
поверхностей качения колец роликоподшипников с формообразующими 
движениями технологического оборудования. Обнаружено, что эксплуатационные 
характеристики колец зависят от физико-механических свойств материала, 
состояния поверхностного слоя, параметров микрогеометрии поверхности, точности 
линейных и угловых размеров. 

В третьем разделе разработаная модель динамики деформирования заготовки 
одноинденторним инструментом упругого действия позволяет определить 
радиальное усилие Py в зоне контакта «поверхность - индентор». 

В четвёртом разделе проведены экспериментальные исследования влияния 
параметров качества поверхностного слоя на износостойкость рабочих 
поверхностей колец роликоподшипников на шлифовально-финишных операциях, 
установлено, что на износостойкость существеннее всего влияет поверхностная 
микротвердость Hμ, затем среднее арифметическое отклонение профиля Ra и 
средний шаг неровностей Sm. 

В пятом разделе реализованы результаты теоретических и экспериментальных 
исследований у виде инженерной методики для определения оптимальных 
технологических режимов упрочняюще-выглажывающей обработки поверхностей 
качения колец роликоподшипников. 

Ключевые слова: роликоподшипник, износостойкость, микрорельеф, 
формообразование, поверхность качения, упрочняюще-выглаживающая обработка. 

 
Annotation 

A. Tkachuk The enhance of functional surface durability of rollers by means of 
firming and smoothing treatment. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.02.08 – 
technology of engineering. – Lutsk national technical university, Lutsk, 2014. 

The thesis is devoted to development of scientific and practical bases used in the 
technological cycle of production-firming roller rings finish technology that incorporates a 
combination of grinding and surface plastic deformation, in order to enhance the wear 
resistance of surfaces roller bearings. 

On the basis of a mathematical model of the process of smoothing tool one indenter 
elastic action of the effect of technological factors on the functional parameters of the 
microgeometry surface roller. 

Technological principles of forecasting performance indicators work surfaces rings 
based parametric modeling functional-and structural-functional relationships of operating 
parameters on surface properties and microgeometry of engineering and technological 
factors of machining operations. Based on theoretical and experimental researches 
engineering design technique of strengthening firming and smoothing operations. 
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