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Дисертаційна робота присвячена новому підходу до вирішення проблеми 

щодо підвищення експлуатаційних характеристик і властивостей колекторних 

вузлів, за рахунок оптимізації активації бічної поверхні мідної ламелі, що 

оброблена струменево-абразивним методом. 

Збільшення терміну роботи двигунів та підвищення експлуатаційних 

властивостей з забезпеченням заданих характеристик є надзвичайно важливою 

задачею машинобудівних підприємств. Вирішення та дослідження даного 

питання значно підвищить життєвий цикл та, знизить собівартість виготовлення 

колекторного вузла, сприятиме науковому розвитку в даній галузі. 

Основними недоліками традиційних способів отримання профілю мідних 

ламелей є: мала несуча здатність бічних поверхонь, в наслідок похибок кутових 

розмірів. Це викликано тим, що традиційні технології отримання профілю 

ламелей - прокатка, волочіння, фрезерування та інші не забезпечують потрібну 

точність і якість профілю. Тому розробка технологій, яка забезпечує компенсацію 

похибок геометричних розмірів і форми мідних ламелей є актуальною науково-

практичною задачею технології машинобудування. 

На підставі встановлених закономірностей протікання процесів контактної 

взаємодії бічних поверхонь мідних ламелей з пластинами слюдопласту визначено, 

що ефективних значень трибопоказників досягається при оздоблювально-

формуючій обробці поверхонь ламелей струменево-абразивним методом є 

актуальною науковою задачею. 
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Для забезпечення продуктивної технології отримання мідних ламелей 

колекторного вузла запропоновано впровадити нову технологічну операцію, а 

саме струменево-абразивну обробку бічної поверхні ламелі, з використанням 

карбіду кремнію чорного, в якості абразивного матеріалу. 

Запропоновано математичну модель технологічної операції 

доопрацювання мідних ламелей колекторного вузла струменево-абразивною 

обробкою бічної поверхні карбідом кремнію чорним, яка в свою чергу сприятиме 

підвищенню сили контактної взаємодії в парі мідна ламель - пластина 

слюдопласту. 

Застосовуючи математичний та емпіричний апарат обґрунтовано методику 

прогнозу характеристик струменево-абразивної обробки, а саме кута атаки, тиску 

повітря, відстані до зразка, часу обробки та зернистість абразивного матеріалу на 

формування шорсткості поверхні мідної ламелі. 

Набуло розвитку технологія виготовлення мідних ламелей колекторних 

вузлів на основі наукового обґрунтування технологічного забезпечення якості 

бічних поверхонь ламелей для тривалої працездатності колекторного вузла. 

Набуло розвитку математична модель, яка дозволила отримати аналітичні 

залежності, які, в свою чергу, об’єднують параметри процесу оздоблювально-

формуючої обробки, з параметрами якості бічної поверхні ламелі. 

Вперше встановлена закономірність протікання процесів контактної 

взаємодії текстурованих бічних поверхонь мідних ламелей з пластинами 

слюдопласту. 

Вперше визначена закономірність впливу шорсткості на довговічність 

роботи колекторних вузлів та встановлена раціональна зона шорсткості бічних 

поверхонь ламелей. Визначено, що бічні частини колекторних ламелей в місцях 

контакту з ізолюючими пластинами слюдопласту, текстуровані з шорсткістю 

Ra=6,3-12,5мкм, при цьому коефіцієнт тертя спокою забезпечений на рівні 0,7-0,9. 

Це дозволило отримати суттєву перевагу при виготовленні колекторного профілю 

з меншою точністю, що, в свою чергу, сприяє перешкоджанню радіальним 

переміщенням колекторних ламелей в зчепленні з пластинами слюдопласту, що 
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зберігає рельєф контактної поверхні колектора, та сприяє підвищенню 

технологічності та надійності ресурсу колекторного вузла. 

Ключові слова: мідні ламелі, пластини слюдопласту, моделювання, 

текстурування, шорсткість, карбід кремнію чорний, струменево-абразивна 

обробка. 

ABSTRACT 

 

Abramov S.O. Improvement of operational characteristics and properties of 

collector nodes on the basis of improvement of technology of production of lamellae - 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for scientific degree of candidate of technical sciences in specialty 

05.02.08 – «Technology of mechanical engineering» - National Metallurgical Academy 

of Ukraine, Dnieper; Lutsk National Technical University, Lutsk, 2019. 

The dissertation is devoted to a new approach to solving the problem of 

increasing the operational characteristics and properties of collector nodes, due to the 

optimization of the activation of the lateral surface of the copper lamella, which is 

processed by the jet-abrasive method. 

Increasing the life of the engines and improving the operational properties to 

ensure the specified characteristics is an extremely important task of machine-building 

enterprises. Solving and researching this issue will significantly increase the life cycle 

and reduce the cost of manufacturing the collector node, will contribute to scientific 

development in this field. 

The main disadvantages of traditional methods of obtaining a profile of copper 

lamellae are low bearing ability side surfaces, due to errors in corner dimensions. This 

is due to the fact that traditional technologies for producing profile slats - rolling, 

drawing, milling and others do not provide the required accuracy and quality of the 

profile. Therefore, the development of technologies that provides compensation for 

errors in the geometric dimensions and shape of copper lamellae is an actual scientific 

and practical task of engineering technology.  
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Based on the established regularities of the processes of contact interaction of 

the lateral surfaces of copper lamellae with plates of mica, it is determined that the 

effective values of triboindicators are achieved during finishing-forming treatment of 

the surfaces of lamellae by the jet-abrasive method. 

In order to provide productive technology for the production of copper lamellae 

of the collector assembly, it is proposed to introduce a new technological operation, 

namely, the jet-abrasive treatment of the lateral surface of the lamella, using a silicon 

carbide black, as an abrasive material. 

The mathematical model of the technological operation of refinement of the 

copper slabs of the collecting unit by the inkjet-abrasive treatment of the lateral surface 

with a silicon carbide black is proposed, which in turn will contribute to the increase of 

the contact interaction in the pair of the copper slab – a plate of mica plaster. 

Applying the mathematical and empirical apparatus, the method of prediction of 

the parameters of the jet-abrasive processing, namely the angle of attack, air pressure, 

the length of the jet, the processing time and the graininess of the abrasive material on 

the formation of the roughness of the surface of the copper lamella, was substantiated. 

The technology of manufacturing copper lamellae of collector knots has been 

developed on the basis of scientific substantiation of the technological support of the 

quality of lateral surfaces of lamellae for the long-term efficiency of the collector 

assembly. This allowed obtaining a uniform treatment of the lateral surface of the 

lamella with increasing operational characteristics and properties of collector units of 

electric machines. 

The mathematical model has developed, which allowed obtaining analytical 

dependencies, which, in turn, combine the parameters of the process of inkjet-abrasive 

treatment, with parameters of the quality of the lateral surface of the lamellae. This 

allowed obtaining the optimal mode of jet-abrasive treatment of lateral surfaces of slabs 

of collector knots. 

For the first time, the regularity of the processes of contact interaction of the 

textured lateral surfaces of copper lamellae with mica plates is established. This allowed 
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increasing the operational characteristics and properties of collector nodes in the 

processing of lamellae by a jet-abrasive method. 

For the first time, the regularity of the effect of roughness on the durability of 

collector knots is determined and the rational zone of the roughness of the lateral 

surfaces of lamellae is established. It is determined that the lateral parts of the collector 

lamellae in the places of contact with the insulating mica plates, textured with 

roughness Ra = 6.3-12.5 microns, while the coefficient of friction of rest is provided at 

the level of 0.7-0.9. This allowed to obtain a significant advantage in the manufacture of 

a collector profile with less precision, which in turn prevents the radial displacement of 

collector lamellae in a clutch with plates of mica, which retains the relief of the contact 

surface of the collector, and contributes to improving the processability and reliability 

of the resource of the collecting node. 

Key words: copper lamellas, mica plates, modeling, texture, roughness, silicon 

carbide black, inkjet-abrasive processing. 
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ВСТУП 

 

В промисловості відбувається безперервна інтенсифікація процесів в 

результаті підвищення швидкостей відносного переміщення поверхонь, які 

контактують, навантажень, тисків, температур, частот і інших параметрів. У 

зв'язку з цим підвищуються вимоги, які пред'являються до якості виготовлення 

машин. 

Колекторні електродвигуни є широко-регульованими машинами і 

використовуються сучасною промисловістю там, де необхідні велика 

перевантажувальна здатність та регулювання частоти обертання. Основною 

проблемою експлуатації цього типу машин є проблема забезпечення комутаційної 

стійкості [1]. 

Істотний вплив на процес комутації і на комутаційну стійкість має 

механічний стан ковзного контакту. Більше 30% відмов в експлуатації машин 

постійного струму загальнопромислового застосування відбуваються через 

несправності колекторно-щіткового вузла, а в великих прокатних двигунах це 44-

46%. У малих колекторних машинах виходи з ладу колекторно-щіткового вузла 

складають 34-48% від загального числа відмов машин, а застосування 

безщіткових систем збудження не дозволяє зняти гостроту проблеми, оскільки 

частота відмов у них не менше [2]. 

Обґрунтування вибору теми дослідження дисертаційної роботи полягає 

в тому, що на основі покращення технології виготовлення мідних ламелей 

колекторного вузла збільшується термін роботи двигунів постійного струму та 

підвищується експлуатаційні властивості з забезпеченням заданих характеристик, 

що є надзвичайно важливою задачею машинобудівних підприємств. Вирішення та 

дослідження даного питання значно підвищить життєвий цикл електродвигунів, 

знизить собівартість виготовлення колекторних вузлів та сприятиме науковому 

розвитку в даній галузі. 

Основними недоліками традиційних способів отримання профілю мідних 

ламелей є: мала несуча здатність бічних поверхонь в слідстві похибок кутових 
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розмірів. Це викликано тим, що традиційні технології отримання профілю 

ламелей - прокатування, волочіння, фрезерування та ін. не забезпечують точність 

і якість профілю. Тому розробка технологій, яка забезпечує компенсацію похибок 

геометричних розмірів і форми мідних ламелей є актуальною науково-

практичною задачею технології машинобудування. 

На основі запропонованих технологічних рішень розроблена та 

експериментально підтверджена технологія виготовлення колекторних ламелей, 

за допомогою струменево-абразивної обробки бічних поверхонь ламелей. 

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана 

дисертаційна робота відповідає напрямку наукових досліджень Національної 

металургійної академії України (НМетАУ). Дослідження виконані в рамках 

програми та відповідної тематики держбюджетної науково-дослідної роботи 

кафедри технології машинобудування НМетАУ: ДР  №307010019, а також 

госпдоговірних науково-дослідних  робіт  з ПАТ «ДАЗ» (Х №307020017). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вирішення 

важливого науково-технічного завдання підвищення життєвого циклу 

колекторних вузлів електричних машин постійного струму, шляхом розробки 

технологічних методів, що формують функціональні та мікро- і макрогеометричні 

характеристики поверхневих шарів ламелей колекторних вузлів, а також 

сприяють компенсації кутових похибок ламелей. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- провести класифікацію конструкцій ламелей електричних машин з 

урахуванням підвищення життєвого циклу колекторних вузлів; 

- розробити методику створення функціонально-орієнтованих технологій 

виготовлення мідних ламелей на підставі аналізу технологічних впливів і 

властивостей функціональних елементів ламелей залежно від експлуатації 

колекторного вузла; 

- дослідити вплив якості поверхні (шорсткість, структуру, мікроструктуру 

тощо) на показники експлуатаційних характеристик ламелей і колекторних вузлів 

електричних машин; 
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- провести аналіз струменево-абразивних методів обробки ламелей для 

підвищення технологічних та експлуатаційних характеристик колекторних вузлів; 

- розробити математичну модель взаємодії абразивного струменя з 

поверхнею ламелі для досягнення мікрогеометрії, що сприятиме компенсації 

макропохибок кутів; 

- здійснити дослідно-промислові випробування колекторних вузлів з 

мідними ламелями, обробленими струменево-абразивною технологією на 

підґрунті функціонально-орієнтованих досліджень; 

- впровадити результати дослідних технологій у виробництво на 

машинобудівному підприємстві та використовувати їх у навчальному процесі. 

Об'єкт дослідження - процес формування мікро- і макрогеометричних 

характеристик бічних поверхонь ламелей колекторних вузлів при струменево-

абразивній обробці. 

Предмет дослідження - закономірності формування мікро- та 

макрогеометричних параметрів бічних поверхонь мідних ламелей колекторних 

вузлів електричних машин. 

Методи досліджень. Базою для проведених досліджень служили наукові 

основи технології машинобудування, теорія коливання пружних систем, теорія 

надійності машин і сучасна теорія та практика дослідження надійності 

технологічного забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей 

машин, фізико-статистична теорія формування геометричних параметрів 

поверхонь, теоретичні основи технологічного забезпечення параметрів стану 

поверхневого шару та експлуатаційних характеристик деталей на стадіях їх 

виготовлення, 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. 

Під час дослідження та аналізу геометричної структури поверхонь для 

визначення параметрів мікро- та макрорельєфу утворених поверхонь 

використовувалось таке метрологічне устаткування: інформаційно-
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обчислювальний комплекс на базі профілографа-профілометра моделі 170622, 

оптичний інтерференційний профілометр «Micron-alpha», мікронанотвердомір 

«Micron-gamma», установка для проведення струменево-абразивної обробки, 

мікроскоп AxioVertA1MAT, стенд для вимірювання сили тертя, оптичний 

квадрант КО-60М, виробничі стенди для випробувань електродвигунів. 

Експериментальні дослідження виконані з використанням методів 

математичного моделювання, математичної статистики, сучасних фізичних 

методів та металографічних досліджень функціонально-орієнтованих процесів. 

Наукова новизна отриманих результатів: полягає в тому, що в 

дисертаційній роботі теоретично обґрунтовані технологічні параметри нового 

способу текстурування бічних поверхонь мідних ламелей колекторних вузлів, а 

також експериментально доведено підвищення експлуатаційних характеристик і 

властивостей колекторних вузлів. Зокрема: 

- набула розвитку технологія виготовлення мідних ламелей колекторних 

вузлів на основі наукового обґрунтування технологічного забезпечення якості 

бічних поверхонь ламелей для тривалої працездатності колекторного вузла - 

розробка відрізняється визначенням методу і технічних прийомів обробки бічних 

поверхонь ламелей; 

- набула розвитку математична модель, яка дозволила отримати аналітичні 

залежності, що об’єднують параметри процесу струменево-абразивної обробки з 

параметрами якості бічної поверхні ламелі - розробка відрізняється залежностями 

від взаємодії абразивного зерна з мідною поверхнею ламелі, що враховує 

збільшену шорсткість поверхні та обмеження щодо знімання матеріалу, 

отриманих при певних режимах струменево-абразивної обробки; 

- уперше встановлена закономірність протікання процесів контактної 

взаємодії текстурованих бічних поверхонь мідних ламелей з пластинами 

слюдопласта - розробка відрізняється впровадженням струменево-абразивної 

обробки бічних поверхонь колекторних ламелей та визначенням методів і 

технічних прийомів обробки бічних поверхонь ламелей; 
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- уперше визначена закономірність впливу шорсткості на довговічність 

роботи колекторних вузлів та встановлені оптимальні параметри шорсткості 

бічних поверхонь ламелей - розробка відрізняється тим, що бічні частини 

колекторних ламелей в місцях контакту з ізолюючими пластинами слюдопласта, 

текстуровані з шорсткістю Ra=6,3-12,5мкм, при цьому коефіцієнт тертя спокою 

забезпечений на рівні 0,7-0,9. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

інженерних методик визначення технологічних режимів операцій струменево-

абразивної обробки на стадії проектування технологічного процесу з урахуванням 

вимог до висоти мікронерівностей бічних поверхонь ламелей, а також стану 

мікрорельєфу. 

Запропоновано наступні рекомендації для ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» (м. Дніпро): 

 ґрунтуючись на аналіз результатів випробувань показано, що в 

дослідних двигунах радіальні переміщення ламелей, які призводять до виходу з 

ладу колекторного вузла значно менші, ніж в серійних двигунах, тим самим 

збільшують ресурс роботи електродвигуна майже на 25-35%; 

  отримані результати становлять науково-практичний інтерес та 

впроваджені в виробництво при модернізації технології виготовлення 

колекторних вузлів для двигунів постійного струму (Акт про впровадження 

результатів кандидатської дисертаційної роботи від 22.05.2019р.).  

Результати дисертаційної роботи впроваджені на ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» (м. Дніпро), при виготовленні серійних електродвигунів. 

Наукові результати (розроблена методика та програмне забезпечення) також 

використовуються в навчальному процесі на кафедрі технології 

машинобудування Національної металургійної академії України при виконанні 

студентами лабораторних, практичних робіт, з курсу «Фізико-технологічні методи 

обробки в машинобудуванні» та «Науково-дослідна робота студента» (Акт від 

25.04.2019р.) 
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Особистий внесок здобувача. Положення і результати теоретичних та 

експериментальних досліджень, що виносяться на захист дисертаційної роботи, 

отримані здобувачем особисто. При проведенні науково-дослідних робіт, 

результати яких опубліковані в співавторстві, автором виконані теоретичні 

дослідження, проведений аналіз результатів, сформульовані висновки і 

розроблені рекомендації щодо підвищення технологічних та експлуатаційних 

характеристик ламелей колекторних вузлів при оздоблювально-формуючій 

обробці. Автор брав участь у плануванні і проведенні експериментальних 

досліджень, обробці та аналізі отриманих результатів, а також у впровадженні 

результатів роботи у виробництво та навчальний процес.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи 

доповідалися та обговорювалися на: ХІV Всеукраїнській молодіжній науково-

технічній конференції «Машинобудування України очима молодих» (м. Суми, 

СДУ, 2014р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні 

технологій в металургії та машинобудуванні» (м. Дніпропетровськ, НМетАУ, 

2015р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток національної 

економіки: теорія і практика» (м. Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університетімені Василя Стефаника», 2015р.); Всеукраїнській 

науково-технічній конференції «Механіка машин - основна складова прикладної 

механіки» (м. Дніпро, НМетАУ, 2017р.); III-ій Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні технології промислового комплексу-2017» (м. Херсон, 

ХНТУ, 2017р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні 

технології в металургії та машинобудуванні» (м. Дніпро, НМетАУ, 2018р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження та 

розробки: теоретична цінність та практичні результати» (м. Братислава, 

Словаччина, 2016р.); II Miedzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej 

«Nowoczesna nauka: teoria I praktyka» (Katowice, 2018); Міжнародній науково-

технічній конференції «Інформаційні технологій в металургії та 

машинобудуванні» (м. Дніпро, НМетАУ, 2019р.); 2019 IEEE 2nd Ukraine 

Conference on Electrical and Computer Engineering UKRCON-2019 (Lviv , Ukraine, 
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July 2 – 6, 2019). У повному обсязі робота доповідалась й отримала позитивні 

відгуки на відкритому міжкафедральному науковому семінарі Національної 

металургійної академії України, та VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях 

матеріалознавства та машинобудування» Луцького Національного технічного 

Університету. 

Обсяг і структура дисертації 

Дисертаційна робота викладена на 186 сторінках машинописного тексту, 

складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел та 5 додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 150 сторінок 

друкованого тексту. Робота ілюстрована 22 таблицями, 74 рисунками. Список 

використаних джерел містить 82 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОЛЕКТОРНИХ ВУЗЛІВ 

 

1.1. Аналіз конструктивних особливостей мідніх ламелей електричних 

машин 

 

Аналіз робіт, присвячених технології виготовлення колекторних вузлів, в 

тому числі профільних пластин (ламелей) і електродвигунів в цілому 

забезпечують необхідні їх експлуатаційні властивості для певних умов роботи [2]. 

Разом з тим, технічний прогрес вимагає більш гнучкого підходу до виготовлення 

електричних машин за конкретними замовленнями і малими серіями. Оскільки 

колекторні профільні пластини з необхідними геометричними параметрами, 

точністю розмірів та високою електропровідністю виготовляють, як правило, із 

застосуванням тиску (прокатка, волочіння, екструзія, видавлювання та ін.), то 

через високу вартість технологічного оснащення витрати на виготовлення 

профілю малими партіями стає не рентабельним. У зв'язку з цим 

проектувальникам і виробникам нових виробів потрібно уніфікувати профілі, що 

в свою чергу призведе до значних втрат у технічних характеристиках 

електродвигунів. Слід зауважити, що надійність даного виробу часто визначає 

безпеку експлуатації технічної системи або машини і від його якості при 

експлуатації може залежати життя людей. 

Мідні ламелі колектора двигуна постійного струму (ДПС) виготовляють з 

мідних профілів точної геометричної форми, оскільки відповідно до вимог 

нормативних документів [3-7] повинні: 

- володіти високими властивостями міцності, зокрема твердістю, щоб 

витримувати механічні навантаження і протистояти стиранню; 

- мати належну точність геометричних параметрів поперечного перерізу, 

перш за все кутів нахилу бічних поверхонь, щоб забезпечувати довговічність і 
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надійність вузлів електротехнічних пристроїв за рахунок контактної жорсткості в 

поєднанні мідних ламелей і пластин слюдопласту; 

- відповідати високим вимогам до якості поверхні. 

Колекторні пластини виготовляються з холоднотянутої міді 

трапецеїдального перетину (рис. 1.1). Для більшості колекторів застосовується 

мідь марки M1, а для швидкісних і найбільш відповідальних машин - кадмієва 

мідь (з вмістом 1% кадмію); для деяких спеціальних машин - мідь з присадками 

срібла, цирконію та ін. [8]. 

 

Т - номінальне значення більшої товщини 

профілю (верхня основа трапеції), мм; 

t - номінальне значення меншої товщини 

профілю (нижня основа трапеції), мм; 

Н - висота профілю, мм; 

α – кут трапеції профілю, град.,хв.,сек. 

 

 

Рис. 1.1. Форма поперечного перерізу профілю 

 

У традиційних технологіях виготовлення мідних ламелей для забезпечення 

комплексу показників точності якості передбачається ряд формуючих операцій, 

які вимагають коштовного технологічного інструменту та обладнання. 

Одним з перспективних напрямків технології з виготовлення мідних 

ламелей є горяча екструзія, яка призводить до збільшення коефіцієнта 

використання матеріалу до 0,9. 

Схема виготовлення мідного профілю методом горячої екструзії [9] 

представлена на рис. 1.2. 

Спочатку розігріта до температури 850
0
C мідна заготовка розташовується в 

екструзійному пресі, де плунжер з прес-шайбою проштовхує розм'якшений метал 
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крізь точний отвір матриці, після котрого заготівля і приймає потрібну форму 

[7,10] (рис. 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема виготовлення мідного профілю 

 

 

 

Рис. 1.3. Етапи виготовлення мідного профілю: а - вихідна заготівля; б - креслення 

отворів матриці; в - форма поперечного перерізу профілю 

 

Для отримання остаточної форми мідного профілю та необхідної точності 

кутових розмірів [11], мідний профіль піддають волочінню через фільєри на 

волочильних станах (рис. 1.4). 
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                            а                                                                      б 

 

Рис. 1.4. Схематичне зображення процесів екструзії (а) і волочіння (б) 

 

Складність виготовлення технологічного інструмента (матриці, фільєри, 

волоки), а також його знос призводять до похибок геометричної форми мідного 

профілю, що в свою чергу впливає на якість зібраного колекторного вузла. 

Найбільш зношуваними деталями вузла є мідні профільні пластини, які 

стриймають безліч різного роду навантаження, що виникають завдяки впливу 

електричного струму, абразивного зносу поверхневих шарів, контактних 

напружень, які утворюються в складно деформованому стані та ін. 

У зв'язку з вищенаведеним, для досліджень було обрано ДПС (рис. 1.5), 

який працює в складних метеоумовах, постійних вібраціях, при повторно-

короткочасному режимі роботи й надійністю мінімум сорок тисяч включень. ДП-

0,25 призначений для експлуатації в складі стрілочніх електроприводів для 

залізничного транспорту. 

Автором було проведено аналіз вимог до технологічних та експлуатаційних 

властивостей колекторних вузлів. 

Механічна міцність колекторного вузла в значній мірі визначається: 

- мікротертям бічних поверхонь мідних ламелей та ізоляційних пластин, яке 

залежить від контактної жорсткості; 

- а також від геометричної точності поверхонь, що прилягають та 

коефіцієнта тертя (мідна ламель - ізоляційна пластина). 

Проведений аналіз показав, що сила тертя залежить від стану поверхні: 

шорсткість; спрямованість і т.д. 
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Рис. 1.5. Складальне креслення якоря електродвигуна постійного струму ДП-0,25: 

1- пластина слюдопласта; 2- мідна ламель 

 

Окрім цього виявлені причини виходу зі строю колекторних вузлів: 

1 - руйнування поверхні ламелей через неоднорідність і крупнозернистість в 

структурі міді в результаті тертя щіток; 

2 - іскріння через мікро рух ламелей в радіальній площині. 

Зменшення електроізоляційних властивостей навколишнього середовища є 

причиною більш інтенсивного дугоутворення на контактах комутаційної 

апаратури, а також погіршення комутації в контактах ковзання електричних 

машин. Останнє призводить до утворення електричної дуги, яка за певних умов 

може стати незгасаючою. 

Зовнішня частина колектора повинна мати підвищену зносостійкість, 

оскільки вона активно стирається щітками електричної машини (приклад 

представлений на рис. 1.6). Однак, колектор виготовляється з однаковими 

вимогами до матеріалу за об'ємом в цілому, що є недоліком певного рішення. 

Нормативні документи на профілі з мідних сплавів для колекторів 

електричних машин не регламентують шорсткість бічної поверхні, тільки 

допускають різні дефекти поверхні в межах точності на виготовлення. 
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Рис. 1.6. Зразки стертих щітками колекторних вузлів 

 

Згідно нормативних документів на профілі з мідних сплавів для колекторів 

електричних машин такі як ГОСТ 4134-2015 [6] не регламентують шорсткість 

бічній поверхні, тільки допускають різні дефекти поверхні в межах точності на 

виготовлення.  

Креслення ламелей з таких профілів всіх споживачів також не передбачають 

якусь обробку бічних поверхонь із зазначенням величини і характер шорсткості. 

В результаті шорсткість бічних поверхонь визначається технологією отримання 

профілю будь то волочіння, прокат, механічна обробка, пресування з порошків і 

т.д. та має, як правило, лінійний характер слідів після інструменту в межах 

точності виготовлення профілю (пункт 2.2 технічних вимог) в межах 0,02-0,03мм 

[6]. 

У машинах малої потужності часто застосовують колектори на пластмасі 

схема колекторного вузла наведена на рис. 1.7. 

Набір мідних ламелей і слюдопластових пластин в такому колекторі 

утримується пластмасою 2, запресованних в простір між набором ламелей 1 і 

сталевою втулкою 4. Для збільшення міцності колектора пластмасу 2 армують 

сталевими кільцями 3. 
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Рис. 1.7. Схема колекторного вузла на пластмасі: 1- набір мідних ламелей і 

слюдопластових пластин; 2-залита пластмаса; 3-сталеві кільця; 4- сталева втулка 

 

В результаті узагальнення контактної взаємодії мідних ламелей і пластин 

слюдопласту, в процесі їх експлуатації виникли суперечні погляди, що 

потребують додаткого аналізу технологічних процесів виготовлення деталей 

колектора в точки зору функціонально-орієнтованого підходу. 

 

1.2. Функціонально-орієнтований підхід до технологічних процесів 

виготовлення ламелей колектора 

 

Технології виготовлення колекторних вузлів, в тому числі ламелей і 

електродвигунів, в цілому, забезпечують необхідні їх експлуатаційні властивості 

для певних умов роботи. В даний час розроблені і створені принципово нові 

технології, що забезпечують якісно нову сукупність властивостей і систем 

корисності виробів. Функціонально-орієнтовані технології забезпечують 

можливість вирішення цих завдань [12]: 

- виконати аналіз етапів синтезу технологічного процесу обробки ламелей 

колекторного вузла ДПС на основі функціонально-орієнтованого підходу; 

- розробити структуру експлуатаційних функцій ламелі колекторного вузла 

ДПС та графу функціональних елементів за рівнями ділення. 
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На рис. 1.8 представлені основні етапи синтезу функціонально-орієнтованих 

технологічних процесів [13], де кожен з етапів методики має певні особливості 

проектування.  

 

Рис. 1.8. Основні етапи синтезу функціонально-орієнтованих технологічних 

процесів виготовлення ламелей 

 

Синтез функціонально-орієнтованих технологічних процесів представлений 

трьома основними етапами: аналіз експлуатаційних особливостей виробів і 

побудова структури функцій; поділ виробу на функціональні елементи за рівнями 

«глибини технологій» та класифікація; формування структури або маршруту 

технологічного процесу на базі особливих принципів оріентаціі; які дійсно 

взаємопов'язані зі: структурою експлуатаційних функцій; структурою 

функціональних методів за рівнями; групою особливих принципів орієнтації. 

На рис. 1.9 представлено граф експлуатаційних функцій ламелі колекторного 

вузла ДПС за рівнями поділу, де загальна експлуатаційна функція ламелі ділиться 

за 4-а рівнями.  
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Другий рівень представлено трьома складовими: 

- експлуатаційна функція робочої частини ламелі і зв'язків робочої частини з 

пазом; 

- експлуатаційна функція паза зачепа і зв'язків паза з хвостовиком; 

- експлуатаційна функція хвостовика ламелі і зв'язків хвостовика з 

колекторним вузлом. 

Потрібно відзначити, що кожна з цих трьох функцій на 2-му рівні 

поділяється на дві підфункції.  

При цьому експлуатаційна функція робочої частини ламелі і зв'язків робочої 

частини з пазом розділяється наступним чином: 

- основна і забезпечуюча функції робочої частини ламелі (ƒ1); 

- основна і забезпечюча функції перехідної робочої частини ламелі (ƒ2). 

Експлуатаційна функція паза зачепа і зв'язків паза з хвостовиком ділиться на 

наступні підфункції: 

- основна і забезпечуюча функції паза зацепу (ƒ3); 

- основна і забезпечуюча функції перехідної частини паза зачепа (ƒ4). 

Слід зазначити, що експлуатаційна функція хвостовика ламелі і зв'язків 

хвостовика з колекторним вузлом є основною і забезпечує функцію хвостовика 

ламелі, а також функції, які діють від зв'язків хвостовика з колекторним вузлом 

(ƒ5). 

На 3-му рівні кожну з цих підфункцій можна розділити на безліч підфункцій 

нижчого рівня складності.  

Наприклад, підфункція основна та забезпечуюча функції робочої частини 

ламелі може бути розділена таким чином: 

- параметри, що забезпечують задані електропровідні властивості; 

- змінні питомі контактні навантаження; 

- знос і руйнування поверхневого шару; 

- змінні напруги тертя і температурні навантаження. 
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Рис. 1.9. Граф експлуатаційних функцій ламелі колекторного вузла ДПС за 

рівнями ділення 
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Далі, кожна підфункція 3-го рівня розділена на функції, які реалізуються 

поверхнями, поверхневими шарами і об'ємами.  

На цьому рівні розподілу функціональних елементів введено наступні 

позначення: Кi - i-я поверхня, ПКj - j-й поверхневий шар, О - об'ємний 

функціональний елемент. 

На 4-му рівні графа експлуатаційних функцій ламелі колекторного вузла, 

можуть бути розглянуті елементарні функції, діючі зонально на функціональні 

елементи. 

Після поділу ламелі на функціональні елементи визначаються схеми 

технологічного впливу, розробляються операції і формується весь технологічний 

процес виготовлення ламелей на принципах орієнтації технологічних впливів 

властивостей функціональних елементів в залежності від особливостей 

експлуатації колекторних вузлів. 

Для компенсації похибок кутових розмірів профілю мідних ламелей 

необхідно реалізувати спеціальні схеми технологічного впливу на бічні поверхні 

ламелей. 

На рис. 1.11 наведено класифікацію особливих властивостей бічних 

поверхонь ламелей колекторів при реалізації функціонально орієнтованих 

технологій (ФОТ). 

Шорсткість, хвилястість і мікровідхилення на контактуючих поверхнях 

ламелі і пластин слюдопласту призводять до дискретності їх контакту і 

диференціації площ контакту на фактичну Аф, контурну Ак і номінальну Ан площі. 

Номінальна площа контакту, обумовлена наявністю мікровідхилень на 

поверхні ламелей, буде дорівнювати сумі окремих площадок .  

На номінальних площадках контакту розміщені окремі контурні площі 

контуру контакту, обумовлені хвилястістю поверхні. 

 Сума окремих контурних площадок призводить до утворення контурної 

площі контакту .  
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-  

-                                                   а 

 

Рис. 1.10. Ламель колектора ДПС: а - креслення ламелі; б - загальний вид ламелі 

 

Контакт мідних ламелей з пластинами слюдопласту відбувається по 

фактичним площадкам контакту Афi, обумовленим наявністю на поверхнях 

ламелей і слюдопласту шорсткості, які в сумі складають фактичну площу 

контакту. . 

На рис. 1.10 представлена ламель колекторного вузла ДПС [13], яка має 

наступні елементи: 1 робоча частина ламелі, 2 паз зачепу, 3 хвостовик ламелі. 

У таблиці 1.1 представлені геометричні параметри перерізів ламелі 

колекторного вузла ДПС. Безліч елементів К1, К2, К3, ..., К7 позначають поверхні 

відповідного номеру. 

Функціонально-орієнтований підхід до розробки технології виготовлення 

ламелей показав, що однією з основних властивостей є контактна жорсткість 

сполучення мідної ламелі і слюдопластових пластин, як при формувані 

колекторного вузла, так і при експлуатації.  
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Таблиця 1.1 

Геометричні параметри перетинів ламелі 

Розміри, мм Перетин 

А-А Б-Б В-В Г-Г 

И 17 17 6 10 

П1 ... П4 2 4 8 11,25 

 

 

 

Рис. 1.11. Класифікація особливих властивостей бічних поверхонь ламелей при 

реалізації функціонально-орієнтованої технології 
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У зв'язку з чим виникає необхідність розглянути сучасні погляди науковців 

на формування залежності між якістю поверхні та контактною жорсткістю. 

 

1.3. Аналіз впливу якості поверхонь деталей на контактну жорсткість 

 

В даний час існує велика кількість математичних залежностей для 

визначення контактної жорсткості деталей машин і їх з'єднань [15,16]. Однак ці 

залежності, як правило, носять емпіричний характер, а наявні теоретичні рівняння 

не завжди враховують стан поверхневого шару деталей у всіх його геометричних і 

фізико-механічних аспектах. Так, підхід до розрахунку контактної жорсткості 

машин, який застосовано в роботі [15], не дозволяє теоретично врахувати вплив 

окремих геометричних і фізико-механічних параметрів стану поверхонь деталей 

на їх контактну взаємодію. 

Поверхні деталей, що контактують мають макро- і мікронерівності, отже, 

первісний їх контакт повинен відбутися тільки в трьох точках. Напруження в цих 

точках через малість фактичної площі контакту значно перевищують напруги 

зсуву, що виникають на критичній глибині під поверхнею контакту. Навіть при 

дуже малих навантаженнях ці напруги значно перевищують межу плинності 

матеріалу і викликають початок пластичних деформацій на вершинах виступів 

шорсткості, що вступили в контакт [16]. 

Для поверхонь з Ra≥0,1мкм можна прийняти з невеликим допущенням 

(0,01мкм), що вершини, які контактуючих відразу ж будуть знаходитись в режимі 

пластичних деформацій. Вочевидь, величина цих деформацій буде залежати від 

розміру площадки контакту виступу, здатної сприймати навантаження, а саме 

 Ari = Рі / (с'ϭт).  

Якщо цей процес пластичних деформацій розглядати стосовно реальної поверхні 

деталі, що знаходиться в контакті під дією нормального навантаження, то, 

ймовірно, величина її пластичних деформацій буде визначатися формуванням 

фактичної площі контакту з урахуванням шорсткості, хвилястості та 

макровідхилення (рис. 1.12): 
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 Ar = Р / (с'ϭт).                                                      (1.1) 

 

Вочевидь, ці пластичні деформації будуть мати місце при первинному 

докладеному навантаженню до поверхонь, що контактують. Можна вважати, що 

при повторному докладенному навантаженні, за величиною, що не перевищує 

першу, без взаємного зміщення поверхонь вершини виступів матимуть пружний 

характер деформацій. Збільшення навантаження при повторному докладанні на 

незсунені поверхні вище початкового, очевидь, буде викликати перехід 

деформації вершин мікронерівностей від пружних до пластичних в діапазоні 

цього збільшення. Однак не слід думати, що при постійному збільшенні 

навантаження пропорційно збільшується і величина пластичних деформацій. 

Вочевидь, що зі збільшенням навантаження відбуваються структурні зміни, які 

різко змінюють структурно-механічні та фізичні властивості. Особливо сильно 

збільшується межа плинності. 

 

 

 

Рис. 1.12. Вихідна схема для розрахунку нормальних контактних переміщень:  

1-1 вихідне положення поверхонь, що прилягають; 2-2 положення поверхонь, що 

прилягають з урахуванням пластичних деформацій виступів; 3-3 кінцеве 

положення поверхонь, що прилягають (I - профіль макровідхилення;  

II - профіль хвилястості; III - профіль шорсткості) 
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Крім того, збільшення навантаження викликає розширення зони пластичних 

деформацій виступів до їх основ. Зустрічаючись між собою біля основи 

нерівностей, зони пластичних деформацій стоять на перешкоді своєму 

поширенню і додатково взаємно зміцнюються. Ці два фактори призводять до 

поступового збільшення межі плинності від сϭт до с "ϭт, а потім і до значення 

пластичної твердості HD, при якому виступи нерівностей досягають свого 

пластичного насичення (А1 = const). 

Подальше збільшення навантаження буде приводити до невеликої величини 

пластичних деформацій у результаті розширення зони пластичного насичення. 

При досягненні напругою, на фактичних майданчиках контакту значень, рівних 

ϭв, будуть відбуватись їх контактні руйнування [17]. Однак це вже відноситься до 

області контактної міцності, а не контактної жорсткості. 

Вочевидь, що зміщення поверхонь перед кожним новим додаванням 

навантаження буде викликати пружні деформації вже пластично здеформованих 

вершин виступів і пластичні деформації вершин, які раніше не контактували або 

мають переміщення менше критичного. У міру багаторазових зсувів і повторних 

докладенних навантаженнь все більша частина вершин мікронерівностей буде 

деформувати пружно і, все менша їх частина - пластично. Якщо пов'язати це з 

процесом тертя, то перехід від пластичного характеру деформацій вершин 

виступів до пружного відбуватиметься в період формування поверхонь. При 

зміщенні поверхонь під навантаженням в результаті перерозподілу площі 

фактичного контакту відбуватимуться додаткові пластичні деформації. 

Багаторазове додавання нормальних або дотичних навантажень призводить до 

контактного руйнування пластично насичених майданчиків контакту і утворення 

нових нерівностей. Вочевидь, цей процес буде інтеграційним. Відомо, що 

контактне зближення поверхонь відбувається як за рахунок деформації вершин 

виступів, так і в результаті деформацій нижчих шарів. Ці деформації можуть 

відбуватися або за рахунок пружного занурення основи нерівностей в основний 

метал як жорстких штампів [18], або внаслідок пружного занурення нижчих шарів 

під дією навантаження, розподіленого за фактичними площадками контакту [19]. 
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З огляду на те, що матеріал нерівностей, як і основний метал, є пружно-

пластичним, а не жорстко-пластичним, то під час виведення формул для 

розрахунку контактної жорсткості з'єднань приймаємо друге припущення про 

деформації основного металу. 

В роботі [19] наводиться виведення рівнянь для випадку розподілу 

навантаження по еліпсності площадок контакту, що більше відповідає реальній 

картині. Скоріш за все, що фактичні площадки контакту будуть пружно 

переміщатись не тільки під дією власних сил, а й сил, які прикладені до сусідніх 

площадок контакту, тобто спостерігається взаємний вплив площадок контакту 

одна на одну. 

 Таким чином, теоретичні міркування показують, що контактні зближення 

поверхонь, що зміщуються відбуваються як за рахунок пластичних деформацій 

виступів, що контактують, так і в результаті пружних переміщень нижчих шарів. 

Вищеописані міркування відносяться до області нормальних контактних 

переміщень.  

Попередні експериментальні дослідження показали, що для точіння, 

фрезерування, стругання в поперечному напрямку характерні профілі шорсткості 

1, 2 (рис. 1.13, n ≤ 1), в поздовжньому напрямку - профіль 4 (n = 4), для 

шліфування в поперечному і поздовжньому напрямках - профілі 1, 2, 3 (n ≤2), для 

віброобкатування, магнітоабразивних і електрохімічних методів обробки в 

поперечному і поздовжньому напрямках - профіль 3 (n = 2), для накочування і 

полірування в обох напрямках - профіль 4 (n = 4). 

Перевагою даної моделі є її універсальність, що дозволяє провести 

теоретичні розрахунки контактного зближення поверхонь, що сполучаються, які 

оброблені різними методами (v> 0), і яка б враховувала топографію через 

поперечний і поздовжній профіль. Крім того, модель еліптичного параболоїду 

може бути використана для опису хвилястості та макровідхилень поверхонь 

деталей машин. 

Контактна жорсткість визначає здатність поверхневих шарів деталей, що 

знаходяться в контакті, чинити опір дії сил, що прагнуть їх здеформувати [1]: 
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Рис. 1.13. Профіль шорсткості, змодельованої параболами n-го порядку 

 

j = p / y,                                                   (1.2)  

  

де р - питоме навантаження, яке припадає на геометричну площу контакту; 

 у - контактні переміщення. 

 

Контактні переміщення складають значну частину в балансі пружних 

переміщень машин та їх вузлів. 

Контактна жорсткість позначається на точності роботи приладів, на 

точності установки деталей в пристроях, на верстатах, на точності обробки та 

складання, тобто на якості машинобудівних виробів. З фізичної картини 

контактної взаємодії деталей машин виникає навантаження, що припадає на 

окремий виступ поверхонь, що контактують: 

 

                                                                             (1.3) 

 

Завдання переміщення вершин виступів значно ускладнюється при розгляді 

контакту між двома виступами. Контакт двох виступів, різних за формою та за 

фізико-механічними властивостями, призводить до проникнення однієї нерівності 

в іншу, а отже, площа фактичного контакту буде визначатись не площею 
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перетину кожного виступу на рівні його пластичної деформації, а площею 

перетину прониклого виступу на відстані величини зближення, що визначається 

його пластичною деформацією yi пл. 

При однакових фізико-механічних властивостях дотичних виступів різної 

форми відбувається проникнення виступу з меншими значеннями n в виступ з 

великими n. Таким чином, площа зіткнення буде визначатися виступом з nmin. 

Зміна взаємного положення виступів, що контактують з паралельного на 

перпендикулярний також призводить до взаємного проникнення виступів, і площа 

фактичного контакту при цьому визначається через поперечні півосі еліпсів (рис. 

1.14): 

 

                   (1.4) 

 

 

 

Рис. 1.14. Вихідна схема для розрахунку площі фактичного перетину  

 

При контактуванні шорсткої поверхні з гладкою спочатку стикаються 

найбільш високі виступи, а потім, у міру зближення поверхонь, в контакт вступає 

все більша кількість менш високих виступів. Щоб знайти силу , що припадає на 
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одиничну площадку контакту, необхідно визначити число виступів, що вступили 

в контакт, а для цього необхідно знати їх розподіл за висотою. 

Як відомо, фактична площа контакту на будь-якому рівні може бути 

виражена як добуток площі одиничної площадки виступу на їх кількість:  

  

                                                    (1.5) 

 

де - кількість виступів на рівні ;  - площа елементарної площадки 

контакту, що визначається залежністю (1.4). 

 

Площа перетину виступів шорсткості описується рівнянням:  

 

,                                              (1.6) 

 

де Ас - контурна площа контакту. 

 

Кожна фактична площадка контакту має пружні нормальні переміщення як 

під дією власного навантаження Уупс, так і під дією навантажень Уупвл, які 

розподілі по сусідніх площадках контакту (рис. 1.14): 

 

yуп = yупс + yупвл.                                               (1.7) 

 

Оскільки інші переміщення під дією власних навантажень, як було показано 

вище, визначаються з рівняння. Пружні переміщення від взаємного впливу будуть 

складатися з окремих її складових: 

 

yупвл = yупвл2.1 + yупвл3.1 + yупвл n.1 ,                              (1.8) 
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де yупвл2.1, yупвл3.1, yупвл4.1 - пружні переміщення першої площадки контакту під дією 

навантажень, прикладених відповідно до другої, третьої та n-ої площадки. Кожна 

з цих складових пружних переміщень від взаємного впливу з успіхом може бути 

визначена з рівняння теорії пружності: 

 

yупвл1 = ,                                                   (1.9) 

 

де - навантаження, що припадає на сусідню площадку контакту, визначається 

рівністю; 

 відстань до цієї площадки контакту, визначаємо з рівняння 1.10 

(рис. 1.15). 

 

 

 

Рис. 1.15. Картина пружних переміщень поверхні, що контактує: I - вихідне 

положення поверхні, що контактує; II положення поверхні, що контактує після її 

пружних переміщень 

 

,                               (1.10) 

 

де  та  - число фактичних площадок в поперечному і поздовжньому 

напрямку між взаємодіючими нерівностями;  та - найбільші 
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значення поперечних і поздовжніх кроків нерівностей поверхонь, які 

контактують. 

При взаємодії реальних поверхонь фактичні площадки, вочевидь, будуть 

найбільш щільно зосереджені по вершинах хвиль, які в свою чергу, утворюють як 

би окремі контурні площі контакту АС1 (див. рис. 1.16). 

 

 

  

Рис. 1.16. Вихідна схема розрахунку,   

 

Причому взаємний вплив один на одного здійснюють всі фактичні 

площадки контакту, розташовані всередині кожної одиничної контурної 

площадки. А до найбільшого впливу від взаємодії мікронерівностей зазнає 

площадка контакту, яка займає центральне або близьке до нього положення. 

Як відомо [19], всі реальні поверхні деталей машин поряд з шорсткістю та 

хвилястістю мають і макровідхилення, величина та форма яких надають 

першорядний вплив на можливу кількість контактів mм, а отже, і на контактне 

зближення деталей машин. 

Ймовірне число контактів двох шорсткуватих, хвилястих поверхонь з 

урахуванням їх макровідхилень можливо визначити зі співвідношення: 
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mмmb = Aa / A,                                                  (1.11) 

звідки: 

тм = mb; ,                                                 (1.12) 

  

де mb - ймовірне число контактів двох шорстких, хвилястих поверхонь без 

макровідхилень, яке визначається з рівняння; А - геометрична площа контакту;  

Аа - номінальна площа контакту. 

 

 

 

Рис. 1.17. Схема до розрахунку площ контакту при взаємодії поверхонь, що мають 

макровідхилення: 1 - суцільний первинний контакт; 2 - первинний контакт по 

одній лінії; 3 - первинний контакт двох паралельних ліній; 4, 5 і 6 - первинний 

контакт в одній, чотирьох і двох точках відповідно 
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Залежно від величини і форми поверхонь, що контактують матимуть місце 

різні схеми [19], їх первісного контакту (рис. 1.17).  

Номінальна площа контакту для перших трьох схем буде визначатися 

залежністю: 

 

Аа = ,                                               (1.13) 

 

а для наступних схем рівнянням площі еліпса: 

 

Аа = .                                             (1.14) 

 

Результати аналітичних досліджень зв'язку параметрів контактної взаємодії 

деталей машин, що визначають їх найважливіші експлуатаційні властивості 

необхідно співвіднести з характерами сполучених поверхонь і фізико-

механічними властивостями ламелей і слюдопластовими пластинами, а також 

технологіями, що забезпечують ці властивості. 

Найбільш продуктивним і екологічно безпечним, з найменшими енерго-

матеріальними витратами є струменево-абразивний метод 

 

1.4. Технологічні можливості струменево-абразівної обробки для 

текстурування поверхонь матеріалів 

 

Перші узагальнення технологічних можливостей практики струменево-

абразивної обробки здійненні в роботі Ш.М. Білика [20]. Подальші дослідження 

визначили основні напрямки технологічного застосування струменево-абразивної 

обробки: обробка деталей складної конфігурації; зменшення шорсткості поверхні; 

отримання поверхні без спрямованих слідів механічної обробки; створення 

наклепу для підвищення втомної міцності; отримання поверхонь з високою 

капілярністю; підвищення зносостійкості та зчеплення з покриттями і фарбами; 
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збільшення стійкості інструменту; видалення окалини, іржі та очищення 

поверхонь від забруднення; зняття задирок та грату [20,21,32,33]. 

Незалежно від обладнання, що застосовується та різних методів 

струменево-абразивної обробки існують узагальнені, загальноприйняті параметри 

процесу: тиск стисненого повітря та суспензії на вході в струменевий апарат; 

швидкості частинок абразиву та води в струмені і їх розподіл по перетину та 

довжині струменя; форми поперечного перерізу струменя; довжини струменя 

(відстань від торця сопла до поверхні, що оброблюється по осі сопла); кут атаки 

(що розраховується між віссю сопла та проекцією її на площину сопла); 

швидкість подачі струменевого апарату (або переміщення поверхні, що 

оброблюється); тривалість обробки. Крім цих параметрів на продуктивність 

процесу, отримання заданих шорсткості і залишкових напруг впливають наступні 

чинники: фізико-механічні властивості, форма і зернистість абразиву; 

конструктивні особливості деяких допоміжних вузлів обладнання. 

Характер і ступінь впливу параметрів процесу на результати струменево-

абразивної обробки різні. Найбільш істотно впливають кут атаки, довжина 

струменя, швидкість витікання струменя, зернистість абразиву та тривалість 

обробки. 

На основі аналізу робіт [20-25,28-31], здійснені узагальнення, які доводять 

нелінійний зв'язок параметрів струменево-абразивної обробки з продуктивністю 

процесу та шорсткістю, що  одержана, а оптимальні значення параметрів лежать у 

вузьких межах (рис. 1.18). 

Перше пояснення процесів впливу абразивних зерен на поверхню, що 

оброблюється було запропоновано Р. Гуком. В основу явищ шліфування та 

полірування скла ним була покладена механічна гіпотеза руйнування під впливом 

абразивних частинок. Тривалий час механічна гіпотеза цілком задовольняла 

вимоги технології обробки матеріалів вільним абразивом. 

Надалі, в зв'язку з розвитком технології струменевої обробки і експлуатації 

деталей в умовах абразивного зносу в потоці газу або рідини, були висунуті інші 

гіпотези, які пояснють природу абразивної ерозії твердих тіл. 



44 

Академік А.В. Шубінков розглянув процес абразивного руйнування твердих 

тіл, як результат сукупності елементарних механічних процесів - виколювання та 

відривання (видирання) частинок оброблюваного матеріалу з одного боку, і 

відділення стружки і наклепу (зміцнення) поверхні матеріалу, що оброблюєтьтся 

в результаті пластичної деформації з іншого [34]. 

Узагальнюючи результати досліджень в області гідроабразивної обробки, 

Ш.М. Білик [20] вказує, що провідним видом знімання матеріалу поверхні при 

обробці вільним абразивом є мікрорізання. Потік суспензій передає кожній частці 

абразиву такий запас кінетичної енергії, який перетворюється в роботу різання, 

достатній для відділення від поверхні, що обробляється невеликої стружки, що 

додає поверхні своєрідний вид, характерний тільки для цього процесу. Тієї ж 

думки дотримується Н.І. Богомолов [21]. 

Досліджуючи абразивну обробку крихких матеріалів (скла, кремнію, 

германію), А.І. Вітальєв [26] прийшов до висновку, що вони руйнуються в 

результаті мікровиколів, тобто відбувається крихке руйнування. 

П.А. Ребіндер [35] вказує, що в процесі абразивної обробки одночасно з 

механічним руйнуванням матеріалу деталі відбувається фізико-механічні та 

адсорбційні процеси. 

Ш.М. Білік вказує, що в такому вигляді процес з ерозійного руйнування 

переходить в комбінований ерозійно-корозійний. 

Абразивний знос твердих тіл при масовій дії абразивних зерен 

розглядається І.В. Крагельскім [36] як результат механічної дії зерен, які 

здійснюють мікрорізання, пружне і пластичне деформування матеріалу, втомне 

руйнування мікрооб'ємів поверхневого шару твердого тіла внаслідок 

багаторазового його деформування. 

В цілому, більшість авторів в основі механічної сутності абразивної ерозії 

матеріалів виділяють наступні явища: абразивне руйнування, засноване на 

мікрорізанні [20,37]; мікросколювання частинок матеріалу [22-24] одночасне 

механічне руйнування і фізико-хімічні та адсорбційні явища [38]; абразивне 

руйнування в результаті пружно-пластичної деформації [25,27,39,40]. Таким 
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чином, струменево-абразивна обробка - складний процес, який характеризується 

одночасним протіканням механічних, хімічних і фізико-механічних процесів. 

 

 

 

Рис. 1.18. Типові залежності показників процесу струменево-абразивної обробки 

від параметрів 

 

Ця комплексність створює певні труднощі для формування об'єктивної 

моделі процесу і визначає необхідність додаткового вивчення. 

Розуміння механізму ерозії матеріалів в потоці абразиву доповнюють і 

розширюють математичні моделі процесу. 

Певний внесок у вивчення механізму зношування при ударній дії внесли 

В.Н. Виноградов, Г.М. Сорокін, А.Ю. Албачієв [24]. В основі математичної теорії 
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автори розглянули питання зіткнення твердих тіл з урахуванням положень теорії 

пружності Герца. Разом з тим, відомі допущення, прийняті Герцем (виняток сил 

інерції; розгляд взаємодії абсолютно твердих тіл), обмежують застосування його 

теорії. Дійсно, при розгляді релаксаційної теорії пружності аморфних тіл 

Максвелла, Я.І. Френкель робить висновок, що тіло не можна назвати "твердим" 

або "рідким", безвідносно до характеру сили. Поняття твердості і плинності 

мають відносний характер, причому фактором, що визначає переважання того або 

іншого, є швидкість деформації [41]. Вираз для результуючої деформації має 

вигляд: 

 

   ,                                                      (1.15) 

 

де φ=φ1+φ2 - результуюча пружної та в'язкої деформації; G- модуль зсуву;η- 

коефіцієнт в'язкості; Р - сила; t - час дії сили. 

 

Рівняння (1.15) описує тіло, що є одночасно і твердим, і рідким, яке може 

одночасно надавати пружний і в'язкий опір. Деформація в ньому складається з 

пружної частини, пропорційної силі Р, та з поточної частини, похідна якої 

пропорційна силі Р. 

В огляді [42] сучасного стану механіки ерозії матеріалів розглянуто 

механізм крихкого руйнування і підкреслюється, що спроба опису поведінки 

матеріалу при ударній дії вимагає глибокого розуміння пружних явищ з 

урахуванням швидкості деформації. Підкреслюючи, що характеристики 

руйнування занадто складні, А.Г. Еванс робить висновок про неможливість 

розробити аналітичні моделі, що дають повний кількісний опис ударного 

руйнування. Він вважає, що найбільш оптимальний підхід при створенні моделей 

ударного руйнування полягає в прийнятті деяких постулатів, які описують 

найбільш суттєві сторони явища, з подальшою перевіркою і уточненням їх за 

допомогою окремих чисельних розрахунків. Пропонуються безрозмірні функції, 

що зв'язують основні характеристики матеріалів і параметрів удару. Ці функції 
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можна використовувати для кореляції експериментальних даних з ударного 

руйнування і отримання чисельних значень коефіцієнтів. Однак ці пропозиції до 

теперішнього часу технологічного застосування не знайшли. Наведені в роботі 

[43] математичні моделі крихкого ударного руйнування не дозволяють 

безпосередньо розрахувати швидкість ерозії (в нашому випадку продуктивність 

процесу обробки) за параметрами ударного руйнування. 

Огляд теорій абразивної ерозії наведено в роботі [44]. За наявними у авторів 

відомостями, одна з перших теоретичних трактувань абразивної ерозії належить 

С.Н. Сиркіну, згідно з якою інтенсивність ерозії вважається пропорційною 

кінетичній енергії абразивних частинок. Запропонована ним формула може бути 

виражена у вигляді: 

 

K = CaV2,                                              (1.16) 

 

де К - інтенсивність ерозії, мм/хв; Са- емпіричний коефіцієнт, що залежить від 

абразивних властивостей матеріалу; V - швидкість абразивного потоку, м/с. 

 

Аналогічна формула рекомендована для розрахунку енергетичного 

обладнання Н.В. Кузнєцовим та К.В. Олесійовичем. 

Далі з'явилися теорії, що враховують кут атаки. І.К. Лебедєв розглянув 

процес ерозії як процес зрізання мікростружок. Розглядаючи абразивні частинки 

як неруйнівні тверді тіла, виходячи з елементарних уявлень про зіткненні твердих 

тіл і прийнявши обсяг зрізаної стружки пропорційним дотичним складовим 

імпульсу - він отримав формулу: 

 

,                                   (1.17) 

 

де μ - коефіцієнт тертя між часткою і поверхнею; Ɛ1 - коефіцієнт відновлення по 

Ньютону; g - прискорення вільного падіння; Ϭ0- умовний межа плинності 
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матеріалу при стисненні; φ- коефіцієнт усадки стружки; m1 - показник політрони 

пластичного стиснення; V - швидкість удару частинок; α - кут атаки. 

 

Розрахункова модель І.Фінні мало відрізняється від моделі, запропонованої 

Лебедєвим. Після зроблених припущень його формула приведена до виду: 

 

,                                      (1.18) 

 

або 

,                                            (1.19) 

 

де Р - межа плинності матеріалу при динамічному навантаженні. 

 

Формула (1.18) дійсна при α <18,5 °, формула (1.5) -при α > 18,5 °. 

На думку авторів [44] найнереальнішим допущенням Фінні є прийняте ним 

постійне співвідношення вертикальної і горизонтальної складових сил різання, що 

дорівнює 2. 

Розроблена теорія Г.М. Патеюк грунтується на аналізі розподілу енергії при 

зіткненні тіл: 

 

 ,                                                  (1.20) 

 

де Ɛ- коефіцієнт втрати енергії при ударі частки з поверхнею деталі; К - 

коефіцієнт, що залежить від властивостей матеріалу, кута атаки і швидкості 

частинок. 

 

Для визначення коефіцієнта втрат Патеюк дає аналітичну залежність, 

припускаючи при цьому сферичну форму абразивних частинок (Ɛ - залежить від 

кута атаки, коефіцієнта тертя і коефіцієнта відновлення при ударі). 
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Що стосується коефіцієнта К, то його зворотне значення дорівнює питомій 

енергії зношування Ф. І дивлячись на те, що Патеюк зробив спробу визначити 

значення Ɛ і Ф аналітично, він визнає, що це пов'язано з великими труднощами і 

що отримані результати носять наближений характер. Автор [45] підкреслює, що 

для застосування в інженерних розрахунках теорії Патеюк в даний момент 

недостатньо зрілий. 

Застосування теорій абразивної ерозії для технологічних цілей обмежується 

тим, що не враховується вихідна шорсткість матеріалу, що оброблюється і не 

прогнозується отримання кінцевої в результаті ерозії. 

Найбільш повно технологічне застосування ефекту зіткнення потоку 

абразивних частинок з перешкодою висвітлено в монографії Ш.М. Білика [20]. 

При розгляді механізму взаємодії абразивної частинки з поверхнею твердого тіла, 

використовуючи формулу Герца, ним визначені сила  та тиск , що 

виникають при ударі: 

 

                                             (1.21) 

 

 ,                                           (1.22) 

 

де y - питома вага абразивної частинки;  - відповідно коефіцієнти Пуассона 

для твердої кулястої частинки і гладкої поверхні; Е1 і Е2 - відповідно модулі 

пружності твердої кулястої частинки та гладкої поверхні; С - швидкість частинок; 

r-радіус частинки. 

 

Разом з тим, отримані залежності не дозволяють визначити продуктивність 

процесу, прогнозувати шорсткість поверхні, що оброблються і інші показники, 

оскільки не враховуються ряд важливих параметрів процесу: вихідна шорсткість. 
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Автори [46] підкреслюють, що контактні задачі теорії пружності та 

пластичності, на базі яких будуються розрахунки фактичної площі контакту, 

мають порівняно просте рішення лише для тіл правильної геометричної форми.  

Побудовані та розраховані моделі шорсткості з нерівностями у вигляді: 

стрижнів (І.В. Крагельський), пірамід (Хівакадо), конусів (Лінг, Яшіното і 

Цзукізое), циліндрів (Лінкольн), сферичних сегментів (В.А. Журавльов, І.В . 

Крагельський, Н.Б. Демкин, Арчард, Шалламах, Лодж і Ходвелл), еліпсоїдів (Е.В. 

Рижов, П.Є. Дьяченко та ін.) [47]. 

В роботі [46] відзначається, що з перерахованих форм нерівностей найбільш 

повно задовольняють всім умовам контакту сферична, циліндрична, 

еліпсоїдальна.  

Існування нерівностей з загостреними вершинами взагалі представляється 

малоймовірним [46]. Еліпсоїдальна модель здається більш реальною для тих 

поверхонь, технологія отримання яких пов'язана з наявністю переважного руху 

інструменту щодо поверхні, яку оброблють. 

Однак використання цієї моделі для розрахунків пов'язано з деякими 

труднощами. Оскільки кривизна поверхні еліпсоїда не постійна, для контакту 

двох шорстких поверхонь будуть потрібні додаткові міркування, що стосуються 

визначення ймовірних точок початкового контакту. 

Для створення моделі придатної для розрахунків зносу, кращою є сферична 

модель, як має осьову симетрію. Ця властивість особливо важлива, коли проблема 

розглядається з урахуванням форми утвореної частки, розміри якої визначаються 

діаметром. Оскільки опорні криві профілів моделі і оригіналу повинні збігатися 

[47], то доцільно вершини сегментів розташовувати на різних рівнях. 

В цілому, в даний час сформувався певний підхід у створенні математичної 

моделі руйнування при ударному впливі твердої частинки. Однак ряд припущень 

в основі теорій до теперішнього часу не вдалося усунути, а створення моделей, 

що характеризують кількісні показники руйнування, знаходяться у стадії перших 

розробок і їх технологічне використання обмежене. 
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Висновки до першого розділу  

 

Проведено аналіз вимог до технологічних та експлуатаційних властивостей 

колекторних вузлів встановлено, що відсутні чіткі рекомендації з вибору 

технологічних параметрів обробки. 

Розроблено загальний підхід розробки функціонально-орієнтованої 

технології виготовлення профільних ламелей колектора ДПС. Розглянуто 

функціональне призначення профільних ламелей та їх елементів. Проведено 

об'єднання функціональних зон та елементів в модулі, для подальшої спільної їх 

обробки. Розроблено структура експлуатаційних функцій ламелей колекторного 

вузла і графа функціональних елементів за рівнями поділу ламелі. У зв'язку з чим, 

компенсації похибок кутових розмірів профілю мідних ламелей необхідно 

реалізувати спеціальні схеми технологічного впливу на бічні поверхні ламелей. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ 

ПРОЦЕСУ СТРУМЕНЕВО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ 

 

2.1. Структура математичної моделі 

 

Обробка матеріалів потоком абразивних частинок набуває все більшого 

поширення в різних областях сучасного машинобудування [20,29-31,48-50]. 

Технологічні можливості струменево-абразивної обробки зумовлюють підвищену 

увагу до вивчення закономірностей процесу. Головний інтерес для практики 

представляє встановлення виду залежностей між основними технологічними 

параметрами (розмір абразивних зерен, їх швидкість, кут атаки, фізико-механічні 

властивості частинок), та вихідними параметрами процесу (шорсткість 

обробленої поверхні і величина знімання матеріалу). Це обумовлено необхідністю 

оптимального вибору величин технологічних параметрів в умовах конкретних 

виробничих вимог. 

Вище згадані залежності можуть бути встановлені в результаті 

регресивного аналізу експериментальних даних [51]. Однак, застосування 

отриманих залежностей обмежується порівняно вузькими областями зміни 

параметрів, що відповідають умовам проведення експериментів. 

Більш універсальним є підхід, заснований на визначенні залежностей, які 

досліджуються та вирішенні задачі оптимізації технологічних параметрів процесу 

обробки в результаті імітаційного моделювання. Реалізація такого підходу 

передбачає побудову математичної моделі об'єкта, що досліджується. 

Дискретна природа потоку абразивних частинок обумовлює можливість 

представлення його у вигляді послідовних одиничних актів контактної взаємодії 

на елементарній ділянці поверхні, що оброблюється. Під елементарною ділянкою 

поверхні розуміється досить мала квадратна площадка, яка в той же час є досить 

надійним «представником» всієї поверхні. У випадку плоскої поверхні з 

прямолінійними межами такою елементарною ділянкою обрана квадратна 
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площадка з розміром сторони, рівним величині базової довжини при дослідженні 

шорсткості. У більш складних випадках розміри площадки слід вибирати з 

урахуванням форми, розмірів і шорсткості поверхні. При цьому може бути 

використана методика, аналогічна способу розподілу об'єкту на кінцеві елементи 

[52]. Отже, величина шорсткості поверхні може бути визначена: 

 

 ,                                                         (2.1) 

 

де S - площа поверхні, що оброблюється; r - величина шорсткості з елементарної 

площадки.  

Тут: 

 

 ,                                                         (2.2) 

 

де N - кількість одиничних актів контактної взаємодії на елементарній площадці; 

 - величина западини шорсткості після одиничного акту контактної взаємодії. 

 

При цьому величина  визначається технологічними параметрами процесу, 

шорсткістю поверхні та її властивостями. Зміна шорсткості поверхні в процесі 

обробки не повинна бути пов'язана з величиною знімання матеріалу і це 

враховано при розробці математичної моделі.  

3D моделі профілю шорсткої поверхні, після контактної взаємодії різними 

абразивами показані на рис. 2.1. 

Виходячи з викладеного, в основу математичної моделі процесу обробки 

потоком абразивних частинок покладена модель одиничного акту контактної 

взаємодії [53,54], що дозволяє визначати величину .  

З огляду на складний характер процесів, що протікають при обробці 

потоком абразиву, доцільно відокремити деякі сторони досліджуваного явища, 

задавши певну структуру математичній моделі. 
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     а                      б                        в                          г                          д 

 

Рис. 2.1. 3D моделі профілю шорсткості поверхні після контактної взаємодії з 

різними абразивними частинками: а - карбід кремнію чорний; б - карбід кремнію 

зелений; в - дріб чавунна; г - сополімер стиролу великий; д - сополімер стиролу 

невеликий 

 

У загальному випадку математична модель має в своєму складі 

взаємопов'язані елементи, що описують: поверхню, що оброблюється; потік 

абразивних часток; контактну взаємодію; зміну шорсткості поверхні, що 

оброблюється. 

 

2.2. Моделювання шорсткості і фізико-механічних властивостей 

поверхні, що оброблюється 

 

Особливістю моделі шорсткої поверхні є детермінований характер 

розташування сегментів на елементарній ділянці (рис. 2.2) [55]. Це дозволяє 

істотно спростити подальшу побудову моделі контактної взаємодії. 

Шорстка поверхня матеріалу, який оброблюється моделювалася сукупністю 

сферичних сегментів, параметри яких підкоряються нормальному закону 

розподілу і визначаються в результаті аналізу профілограм поверхні [1,46,56]. 

Профілограми знімаються не менше, ніж в п'яти характерних зонах поверхонь у 

взаємно-перпендикулярних напрямках. 
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В результаті обробки профілограм отримуємо набори значень висот та 

розмірів основ (на рівні середньої лінії профілю) нерівностей. 

 

 

 

Рис. 2.2. Модель шорсткої поверхні, що отримана струменево-абразивною 

обробкою, де: Rc - радіус основи сферичного сегменту, що моделює западину 

реального мікрорельєфу; Rci - радіус сфери для i-того сегмента, що моделює 

шорстку поверхню; Zi - координата центру сфери i-того сегмента; b - крок між 

сегментами; a - очікувана глибина шару, що деформується; lб - базова довжина 

мікрорельєфу 

 

Для кожної мікронерівності всіх профілограм визначається величина 

наведеного радіусу [46,57]: 

 

  ,                                                        (2.3) 
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де  та  - коефіцієнти вертикального і горизонтального збільшення для  -тої 

профілографи, що аналізується; 

 та - розмір основи на рівні середньої лінії профілю і висота i-тої 

мікронерівності -тої профілограми. 

 

Теоретичний аналіз геометричних характеристик поверхонь, які 

контактують показав, що розподіл металу за висотою ординат профілю 

шорсткості і хвилястості доцільно описувати окремими рівняннями, а саме до 

рівня середньої лінії і нижче середньої лінії. З огляду на цю обставину, а також 

результати експериментальних досліджень шорсткості та хвилястості [19], які 

показали, що моделювати їх нерівності за всією висотою неможливо, вочевидь, 

буде вірно проводити окремо моделювання виступів і западин.  

 

       

                                   а                                                                  б 

 

Рис. 2.3. Параболи n-го порядку (а) та еліптичний параболоїд (б) 

 

В якості такої універсальної моделі, яка найбільш точно описує виступи і 

западини шорсткості і хвилястості поверхонь після різних методів їх обробки, а 

також дозволяє визначити контактні зближення при v ≤ 1, може бути прийнятий 
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еліптичний параболоїд n-го порядку, рівняння якого в канонічній формі має 

вигляд 

 

   ,                                                     (2.4) 

 

де с - позитивні раціональні числа. . 

 

Для цієї моделі перетину, які одержані від перетину профілю шорсткості з 

площиною, яка перпендикулярна середньій площині, представляють параболи n-

го порядку (рис. 2.3, а), а з площиною, які паралельної середній площині - еліпси 

(рис. 2.3, б), площа яких визначається рівнянням: 

 

Ari = πа'с ',                                                  (2.5) 

  

де а' та с' - поточні піввісі еліпса, відповідно, у поперечному і поздовжньому 

напрямках. 

 

Визначив а' та с' завдяки поточному значенню y, було отримано: 

 

                                          (2.6) 

 

Якщо врахувати, що піввісь еліпсів на рівні середніх ліній відповідно рівні 

то: 
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отримаємо вираз для визначення площі еліпса через характеристики поперечного 

та поздовжнього його профілю: 

 

 ,                                 (2.7) 

 

де  - відносна опорна довжина профілю на рівні 

середньої лінії, середній крок нерівностей і висота згладжування у поперечному і 

поздовжньому напрямках.  

 

Для кожної профілограми обчислюються оцінки математичного очікування 

і дисперсії [58] радіусів: 

 

 ,                                                  (2.8) 

 

 ,                                           (2.9) 

 

де  - кількість значень розмірів основи та висот для -тої профілограми. 

 

Для кожної з п'яти зон поверхні, в якій побудовані профілограми у взаємно-

перпендикулярних напрямках, визначаються наведені оцінки математичного 

очікування і дисперсії радіуса: 

 

 ,                                                (2.10) 

 

 ,                                                (2.11) 
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де  та - оцінка математичних очікувань радіусів (2.8) для профілограм ( -

тої та -тої) у взаємно-перпендикулярних напрямках;  та  - оцінки 

дисперсії радіусів (2.9) для профілограм ( -тої та -тої) у взаємно-

перпендикулярних напрямках. 

 

В якості параметрів нормального закону розподілу ймовірностей для 

радіусів сферичних сегментів моделі шорсткої поверхні застосовуються середні 

значення оцінок математичних очікувань та відповідних дисперсій для п'яти 

характерних зон поверхні: 

 

 ,                                                (2.12) 

 

 .                                                (2.13) 

 

Аналогічно за формулами (2.8-2.13) визначаються параметри закону 

розподілу для величин радіуса основи сегмента. 

Всі сферичні сегменти моделі шорсткостей поверхні в межах елементарної 

площадки мають постійний радіус основи Rc та різні радіуси сфер Rci (рис. 2.1). У 

вибраній системі координат центри основ сегментів розташовуються з однаковим 

кроком в напрямку вісей ОХ і ОУ. Це дозволяє зберігати в пам'яті комп'ютера 

інформацію, яка описує всі зміни з кожним сферичним сегментом завдяки впливу 

абразивних частинок. Тому після моделювання обробки, (а також в процесі 

моделювання) можливо визначити результуючу (або поточну) шорсткість 

поверхні, провівши обробку наявні в пам'яті масиви даних про висоту 

«нерівностей» моделі шорсткої поверхні за стандартною методикою [59] 

отримання показників шорсткості за профілограмами. 

Перевірка моделі шорсткої поверхні підтвердила можливість адекватного 

опису з її допомогою шорсткості реальних поверхонь. 
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Відтворення випадкових величин з відомими параметрами нормального 

закону розподілу ймовірностей здійснюється з комп'ютерною допомогою 

відомими [54] датчиками псевдовипадкових чисел. 

 

2.3. Моделювання потоку абразивних частинок 

 

Подальше дослідження передбачає виконання струменево-абразивної 

обробки матеріалів при використанні тиску повітря, який не перевищує 1,5МПа  

та струмінь, якого ежектуює. 

Відомо [60-62], що реальні частки абразивного матеріалу мають 

неправильну і вельми складну форму, але їх представляють зазвичай у вигляді 

правильних тіл, найчастіше еліпсоїдів або сфер. Тому абразивні частинки потоку 

моделюються сферами, розміри яких, будучи випадковими величинами, 

відтворюються відповідно до закону розподілу ймовірностей, що в свою чергу 

відповідає відсотковому вмісту великої, основної і дрібної фракцій абразивного 

матеріалу. 

Стандартний типорозмір абразивних матеріалів містить зазвичай [2] 65% - 

основної, 30% - дрібної і 5% - великої фракції. Таким чином, величини 

процентного вмісту фракцій в абразивному матеріалі еквівалентні величинам 

ймовірностей появи частинок відповідної фракції. 

Реалізації розмірів частинок потоку відтворюються прийомами 

статистичного моделювання [54] в два етапи. На першому - за величиною 

випадкового (точніше псевдовипадкового) числа з рівномірним заломом 

розподілу ймовірностей, яке відтворюється за допомогою стандартного 

генератору псевдовипадкових чисел математичного забезпечення, визначається 

тип фракції. На другому етапі встановлюється значення розміру радіуса сфери 

частинки всередині діапазону, відповідного фракції, яка вибрана на першому 

етапі. 

 

 ,                 (2.14) 
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де  - граничні значення радіусів, відповідно даної фракції частинок; 

 - ймовірності появи (К-1)-ої та К-ої фракцій частинок, відповідно; 

α - псевдовипадкове число з рівномірним (на інтервалі [0,1]) законом розподілу 

ймовірностей. 

 

Показники фізико-механічних властивостей матеріалу абразивних 

частинок (твердість, щільність, коефіцієнт Пуассона, модуль пружності, міцність 

на зріз), є випадковими величинами з нормальним законом розподілу 

ймовірностей, які відтворюються за допомогою датчиків випадкових чисел на 

комп’ютері. Параметри закону розподілу (математичне очікування та дисперсія) 

встановлюються за відомими методиками і довідковими даними [2,3,54,63,69]. 

За встановленими аналогічним чином радіусу частинок (2.14) та щільності 

( ) матеріалу розраховується маса частинки, що рухається: 

 

 .                                              (2.15) 

 

Кожна абразивна частинка рухається з постійними швидкістю і кутом 

атаки (по відношенню до поверхні, що оброблюється). Величина швидкості 

частинки задається аналогічно характеристикам фізико-механічних властивостей, 

як випадкова величина з нормальним законом розподілу ймовірностей, що 

обумовлено малими коливаннями тиску повітря, що створює потік. В результаті 

аналізу науково-технічної літератури [20,63-67] встановлено, що в даному 

випадку (при тиску повітря близько 0,8МПа) розподіл швидкостей частинок в 

потоці можна охарактеризувати математичним очікуванням 90м/с та 

середньоквадратичним відхиленням 1,66м/с, у зв'язку з чим прийнято, що 

частинки в потоці не взаємодіють (не зіштовхуються). 

Величина кута атаки α частинки залежить від технологічних особливостей 

процесу обробки, який змодельовано. Наприклад, в разі дослідження обробки 

потоком частинок, який сформований сопловим апаратом, приймаємо, що всі 
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частинки потоку мають однаковий кут атаки. У зв'язку з цим, величина кута може 

змінюватися в широких межах (практично від 0° до 180°). Кут атаки визначається 

в системі координат, яка визначена величинами трьох напрямних косинусів. 

 

 ,                                     (2.16) 

 

де  - кут траєкторії частинки з віссю OZ; 

  - кут траєкторії частинки з віссю OY; 

  - кут траєкторії частинки з віссю OX. 

 

Кількість абразивних частинок, які відтворені завдяки моделюванню, тобто 

кількість актів одиничної контактної взаємодії обумовлено концентрацією 

абразивного матеріалу в потоці, величиною витрат в одиницю часу крізь перетин 

сопла, співвідношенням величин площ сопла і елементарної площадки, а також 

часом і маршрутом переміщення сопла по поверхні, яка оброблюється. 

 

2.4. Моделювання контактної взаємодії 

 

Модель розроблена для обчислення зміни шорсткості поверхні, яка 

оброблюється завдяки текстуруванні колекторних пластин, шляхом дії ударної 

ерозії на поверхню, що оброблюється внаслідок використання карбіду кремнію 

чорного, як наповнювача струменя. 

Реальні технологічні особливості процесу текстурування колекторних 

пластин, зокрема, дискретна природа потоку частинок, вказують на необхідність 

виконання послідовно одиничних актів конкретної взаємодії нa елементарній 

ділянці поверхні, яка оброблюється [68]. Завдяки такому підходу зміна 

шорсткості на поверхні, що оброблюється може бути визначена як: 

 

→max ,                                (2.17) 
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де N - кількість одиничних актів контактної взаємодії на елементарній площадці; 

 - величинa лунки, після одиничного акту контактної взаємодії;  - зернистість 

абразивної частинки; V - швидкість абразивного потоку. 

 

При цьому знімання матеріалу, приймається як обмеження: 

 

 .                                                (2.18) 

 

Моделювання контактної взаємодії абразивної частинки з поверхнею, що 

оброблюється здійснюється в два етапи. На першому - визначається положення 

точки контакту сфери заданого діаметру (тобто моделі частки) з одним із 

сферичних сегментів, які моделюють шорсткість елементарної ділянки поверхні, 

що оброблюються. На другому етапі аналізується напружений стан для моделі 

частинки та поверхні. 

Пошук положення точки контакту сфер включає визначення точки перетину 

траєкторії частинки з площиною ХОУ, та побудова поблизу знайденої точки в 

напрямку підльоту частинок, що задається кутом атаки траєкторії, зони 

«найімовірнішого контакту». Точка перетину траєкторії частинки з координатною 

площиною визначається як поєднання координат X та Y, значення яких 

вибираються на умовах рівномірного розподілу щільності влучень частинок на 

елементарну площадку. Зона «найімовірнішого контакту» виділяється на поверхні 

елементарної площадки вздовж проекції траєкторії на площину ХОУ від точки 

перетину до точки, відповідної координати. 

Для пружного контакту сфер (модель Герца) сила контактної взаємодії 

визначається величиною максимального зближення: 

 

 ,                                          (2.19) 

 

де  - маса абразивної частинки;  - швидкість абразивної частинки; 
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 β - коефіцієнт, що враховує фізико-механічні та геометричні особливості 

контакту. 

 

Коефіцієнт β виражається залежністю: 

 

 ,                                 (2.20) 

 

де  - модулі пружності матеріалів абразивної частинки і поверхні, яка 

оброблюється відповідно;  - радіуси сфер моделей абразивної частинки і 

поверхні, що оброблюється;  - коефіцієнти Пуассона матеріалів частинок 

та поверхні, яка оброблюється відповідно. 

 

Залежно від результату порівняння діючих напружень зрізу з відповідними 

допустимими напруженнями для розглянутих матеріалів можливо зробити  

висновок про наявність чи відсутність змін об'ємів сегменту або частки. 

Якщо чинна напруга не перевищує допустиму, то зміни відсутні, 

проводиться викид нової частинки і моделювання повторюється. 

В процесі моделювання періодично аналізуються параметри розподілу 

абразивного матеріалу за фракціями і, при необхідності, коригуються величини 

ймовірностей появи тієї чи іншої фракції.  

Це дозволяє врахувати фактор зміни обробної здатності абразивного 

матеріалу в процесі технологічної дії з поверхнею, яка оброблюється. 

Для визначення радіуса сфери сегменту моделі шорсткої поверхні (після 

пружного відновлення) слід встановити висоту сегменту. Висота сегменту 

знаходиться в результаті рішення кубічного рівняння: 

 

                                            (2.21) 
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де  - висота сегменту, об'єм якого дорівнює Vc; Rс - радіус основи сегменту; Vс - 

об'єм кульового сегменту після зіткнення. 

 

Радіус сфери сегменту визначається за знайденою висотою сегменту та 

величині радіусу основи Rо: 

 

  .                                          (2.22) 

 

Інформація за величинами радіусів сфер сегментів, (а також про всі зміни 

величин радіусів),  які розташовані в межах елементарної площадки, зберігається 

в пам'яті комп'ютера. Це дозволяє оцінювати кінцеву і проміжну шорсткість за 

величинам показників шорсткості (наприклад, Ra або Rz), що визначається за 

стандартними методиками [1,46,57] обробки масивів даних про висоти 

нерівностей. Алгоритми цих методик введені в загальну модель (та в програму).  

Таким чином, з урахуванням можливостей моделі шорсткої поверхні, при 

моделюванні передбачена можливість переходу від реальної шорсткої поверхні до 

модельної, а також зворотний перехід до параметрів реальної шорсткої поверхні 

після імітаційного моделювання обробки поверхні.  

 

2.5. Адаптація математичної моделі до умов реального завдання 

 

Підготовка математичної моделі до практичного застосування включає 

верифікацію моделі (тобто перевірку якісно правильного опису досліджуваного 

процесу) та вибір значень параметрів моделі, що встановлюються з урахуванням 

максимальної відповідності умовам результатів імітації і реальної обробки 

потоком абразивних часток. 

Задамо шорсткість поверхні, фізико-хімічні властивості абразивного 

матеріалу та матеріалу, який оброблюється відповідно до умов реальної 

технологічної задачі. 
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Для визначення характеру впливу основних технологічних факторів 

(зернистість абразиву, кут атаки потоку, швидкість частинок в потоці, тривалість 

обробки) на величину шорсткості поверхні, що оброблюється, проведемо 

імітаційні експерименти за допомогою математичної моделі. За результатами 

розрахунків побудовані графіки (рис. 2.4), що характеризують роздільний вплив 

технологічних факторів на величину знімання (в кожному імітаційному 

експерименті варіювався тільки один фактор, інші - фіксувалися на середньому 

рівні діапазону, який досліджувався).  

 

 

 

Рис. 2.4. Залежність відносної шорсткості бічних поверхонь ламелей від основних 

технологічних параметрів: 1 - вплив зернистості абразиву; 2 - вплив швидкості 

абразивних частинок; 3 - вплив кута атаки; 4 - вплив кількості ударів 

 

Аналогом тривалості обробки, природно, виступає кількість елементарних 

актів контактної взаємодії, тобто кількість абразивних частинок. 

Як видно з графіку (рис. 2.4), розроблена математична модель якісно  та 

правильно описує зміну шорсткості текстурованої поверхні з урахуванням змін 

основних технологічних факторів. Дійсно, зі збільшенням швидкості, розміру та 
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кількості абразивних частинок величина шорсткості зростає. При цьому найбільш 

інтенсивно шорсткість змінюється при зростанні розміру абразивних частинок. 

Графік зміни величини шорсткості від кута атаки потоку абразивних 

частинок має характерний екстремум (максимум) в області значення кутів 90°. 

Отримані залежності гарно узгоджуються з відомими результатами 

експериментальних досліджень [20,21,32,39,49]. 

Встановивши факт якісно правильного опису процесу, що досліджувався за 

допомогою математичної моделі, можна переходити до визначення параметрів 

моделі, що дозволяють кількісно правильно описувати процес обробки потоком 

абразивних частинок. 

Таким чином, математична модель підготовлена для вирішення конкретної 

технічної задачі. 

 

2.6. Визначення оптимальних параметрів процесу струменево-

абразивної обробки 

 

Оптимізація технологічних параметрів текстурування бічних поверхонь 

ламелей здійснюється в два етапи. На першому етапі розрахунковим шляхом 

визначається оптимальна швидкість абразивного потоку та зернистість абразиву, 

за критерієм максимальної шорсткості і мінімального знімання матеріалу (див. 

розділ 2.5). 

На другому етапі здійснюється натурна оптимізація технологічних 

параметрів, які не присутні в моделі. 

До них слід віднести концентрацію абразиву в повітряному потоці (К), час 

обробки (τ), довжину струменя (L) та критичний діаметр сопла. 

При обробці важко розрахувати діаметр повітряного сопла і відстань між 

торцями сопла та ламеллю. Тому оптимізацію проводили для випадку, з 

урахуванням параметрів, що оптимізуються, а саме: діаметр повітряного сопла 

(dкр) і відстань між торцями сопла і ламелі (L). Критерієм оптимізації виступав 

якісний показник, що характеризує стан поверхні, яка оброблюється. 
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В якості експерименту використовували напіврепліки виду 2
4-1

 (табл. 2.1) 

[69,70]. 

За результатами експерименту, який був проведено за описаною 

методикою, визначено рівняння регресії: 

 

 А = 2,625 + 0,125 * X1 + 0, I25X2 + 0,375X3 + 0,875Х4 .            (2.23) 

 

Таблиця 2.1 

Область зміни незалежних змінних при проведенні експериментів 

Рівень 

варіювання 

Незалежні змінні 

L, мм Dкр, мм К τ, з 

Верхній 35 9,5 0,25 15 

Нульовий 25 7,5 0,205 13 

Нижній 15 5,5 0,16 10 

Інтервал 

варіювання 

10 2 0,045 3 

 

Отримане рівняння адекватно за критерієм Фішера і всі коефіцієнти регресії 

значущі. Це дозволяє визначити крок руху за градієнтами поверхні відгуку (табл. 

2.2): 

 

 ΔХі = ΔJi * bi ,                                               (2.24) 

 

де ΔХі- крок руху по i-тому фактору; ΔJi- інтервал варіювання по i-тому фактору; 

bi - коефіцієнт регресії. 

 

Далі здійснюємо рух за градієнтом поверхні відгуку. В результаті незначних 

кроків вдалося наблизитися до області сталого підвищення шорсткості поверхні і 

подальший рух припинено у 12 спробі, виходячи з обмеження за шорсткістю, яка 

не повинна перевищувати 0,5 допуску на розмір ламелі (Т=0,02). 
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Виходячи з цього і маючи на увазі найбільшу зручність для технологічної 

реалізації, приймаємо оптимальні значення факторів в наступному вигляді: 

 L=40-0,25мм; Dкр=10,5+0,25; К=0,35±10%; τ=25с. 

При імітації використаний повний факторний експеримент 2
2
. Рівняння 

регресії адекватне, а коефіцієнти регресії значущі. Зернистість абразиву більш ніж 

у три рази більше впливає на шорсткість поверхні, ніж швидкість потоку. 

 

Таблиця 2.2 

Робоча матриця плану дрібно факторного експерименту типу 2
4-1 

Номер серії 

експерементів 

L, мм Dкр, мм К τ, с Ra, мкм 

1 + + + + 14 

2 + - + - 8 

3 - + + - 8 

4 - - + + 13 

5 + + - - 6 

6 + - - + 4 

7 - + - + 3 

8 - - - - 2,5 

Коефіцієнти 

рівняння 

регресії 

0,125 0,125 0,375 0,875  

Крок руху за 

градієнтом 

1,25 0,25 0,02 2,6  

9 36,25 9,75 0,28 17,6 6 

10 37,5 10,0 0,29 20,2 8 

11 38,75 10,25 0,31 22,8 10 

12 40,0 10,5 0,33 25,4 10 

13 41,25 10,75 0,35 28,0 12 

14 42,5 11,0 0,37 30,6 13 
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Крок руху за зернистістю прийнятий таким чином, щоб відбувався перехід 

до чергового дискретного стандартного значення зернистості, а крок руху за 

швидкістю обумовлений величиною кроку за зернистістю. 

В роботі було проведено визначення залежностей шорсткості бічної 

поверхні мідної ламелі колекторного вузла від основних параметрів струменево-

абразивної обробки: кута атаки, тиску повітря, відстані від зразка, та часу 

обробки.  

Залежність шорсткості поверхні від кута атаки α носить ступінчастий 

характер. Зі збільшенням α від 15 до 45° шорсткість поверхні збільшується, а 

потім практично не змінюється. Під час вар'ювання від 15 до 45° глибина 

проникнення hmax збільшується більш ніж в 3,5 рази.  

 

Таблиця 2.3 

Залежність шорсткості поверхні від кута атаки при (Рп=0,8МПа та L=40мм) 

Кут атаки, град 15 30 45 60 75 90 

Шорсткість, Ra мкм 3,0 7,0 10,0 11,0 11,5 12,0 

 

 

 

Рис. 2.5. Залежність шорсткості поверхні від кута атаки (Рп=0,8МПа та L=40мм) 

15                  30                 45                 60                  75                   90 
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У той же час в інтервалі а = 45..90° змінна hmax не перевищує 30%, при 

цьому розміри площадки контакту абразивної частки з поверхнею збільшуються 

лише на 15%. Тому при зміні α от 45 до 90° шорсткість поверхні практично не 

змінюється. Залежність шорсткості від кута атаки наведено в табл. 2.3 та рис. 2.5, 

2.6. 

 

15
0 

 

45
0 

 

90
0
 

 

 

Рис. 2.6. Профілограми у контрольних точках (Рп=0,8МПа та L=40мм) 

 

Дослідження показали, що залежність шорсткості поверхні, що оброблена 

від розмірів абразивних частинок є лінійною рис. 2.7, (графік залежності 

шорсткості від тиску повітря на вході в активну зону сопла).  

 

Таблиця 2.4 

Залежність шорсткості повітря від тиску повітря Рп  при (L=40мм, α=45
0
) 

Тиск повітря Рп, МПа 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Шорсткість, Ra мкм 4,0 7,0 10,0 12,5 15,0 

 

Зі збільшенням тиску від 0,6 до 1,0МПа значення Rа збільшуються 

приблизно на 30 - 60% незалежно від зернистості абразиву, в той же час у даному 

діапазоні тиску залежності Rа від Рп носять лінійний характер.  
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Зі збільшенням відстані (в інтервалі 20-80мм) від зрізу змішувального сопла 

до поверхні, що оброблюється шорсткість зменшується приблизно на 40- 45% 

(рис. 2.8), що пояснюється зниженням швидкості руху абразивних частинок. 

Як відомо, модель і реальна поверхня вважаються адекватними, якщо 

розподіл матеріалу в шорсткому шарі реального тіла збігається з  моделю, тобто 

опорні криві профілів моделей і оригіналу повинні збігатись. 

 

 

 

Рис. 2.7. Залежність шорсткості поверхні від тиску повітря (L=40мм, α=45
0
) 

 

Таблиця 2.5 

Залежність шорсткості поверхні від відстані до зразка, що оброблюється L, мм 

при Рп=0,8МПа, α=45
0
) 

Відстань до зразка, що 

оброблюється L, мм 

20 40 60 80 

Шорсткість, Ra мкм 13,0 10,0 8,0 8,5 

 

    0,6             0,7                    0,8                   0,9                    1,0 
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Рис. 2.8. Залежність шорсткості поверхні від відстані до зразка 

 

 

 

Рис. 2.9. Залежність шорсткості поверхні від часу обробки 

 

У зв'язку з тем, що для завдання контактної взаємодії поверхонь немає 

необхідності описувати опорну криву профілю в усьому діапазоні висот 

шорсткостей, а можливо обмежитися верхніми ділянками нерівностей. Для 

зіставлення шорсткостей змодельованої профілограми, виконана їх обробка, за 

загальноприйнятою методикою [55], рис. 2.10. 

20                             40                             60                           80 

           0                       5                    10                     15                      20 
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Рис. 2.10. Характер розподілу матеріалу в шорсткому шарі моделі та 

профілограми 

 

Сумарне значення довжин для п'яти початкових рівнів (з урахуванням 

масштабу вертикального і горизонтального збільшення) наведені в таблиці 2.6. 

Аналіз результатів проведеного експерименту показав, що в досліджуваних 

умовах відбувається збільшення шорсткості без значного зніманню матеріалу. 

Отже, реалізується ситуація, якій відповідає значення коефіцієнтів . 

 

Таблиця 2.6 

Сумарна довжина перетину профілю 

Рівні 

вимірювання 

 

Профілограма 

реальної поверхні 

Модель 

шорсткості 

поверхні 

Ступінь розвитку, 

% 

0 0 0 0 

1 0,95 · 10
-3 

1,15 · 10
-3

 21,3 

2 1,55 · 10
-3

 1,62 · 10
-3

 4,2 

3 2,1 · 10
-3

 1,96 · 10
-3

 6,7 

4 3,0 · 10
-3

 2,6 · 10
-3

 13,3 
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Таким чином, визначенню підлягає значення лише одного коефіцієнта r, 

абсолютна величина якого позитивно коригувалась з величиною шорсткості і 

знімання. Мінімізацію величини сумарного відхилення результатів, отриманих 

при натурних та імітаційних експериментів можливо визначити: 

 

 ,                                      (2.25) 

 

де  - величини шорсткості отримані при натурному експерименті; 

  - величини шорсткості отримані при імітаційному моделюванні. 

 

Висновки до другого розділу 

 

В роботі розглянута структура математичної моделі та визначено більш 

універсальний підхід, заснований на визначенні досліджуваних залежностей та 

вирішенні задачі оптимізації технологічних параметрів процесу обробки в 

результаті імітаційного моделювання. В основу математичної моделі процесу 

текстурування бічних поверхонь ламелей потоком абразивних частинок 

покладено модель одиничного акту їх контактної взаємодії.  

Для моделювання шорсткості поверхні, що оброблюється може бути 

прийнятий еліптичний параболоїд n-го порядку. В якості параметрів нормального 

закону розподілу ймовірностей для радіусів сферичних сегментів моделі шорсткої 

поверхні застосовуються середні значення оцінок математичних очікувань та 

відповідних дисперсій для п'яти характерних зон поверхні. За допомогою 

моделювання потоку абразивних частинок визначено, що кількість відтворених 

при моделюванні абразивних частинок, тобто кількість актів одиничної 

контактної взаємодії, обумовлено концентрацією абразивного матеріалу в потоці, 

величиною витрат в одиницю часу через зріз сопла, співвідношенням величин 

площ сопла і елементарної площадки, а також часом і маршрутом переміщення 

сопла по поверхні, що оброблюється.  
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Моделювання контактної взаємодії абразивної частинки з поверхнею, що  

оброблюється  здійснювалося в два етапи. На першому - визначалося положення 

точки контакту сфери заданого діаметру (тобто моделі частки) з одним із 

сферичних сегментів, які моделюють шорсткість елементарної ділянки поверхні, 

що оброблювалась. На другому етапі аналізувався напружений стан для моделей 

частинки та поверхні.  

Адаптація математичної моделі до умов реального завдання включало 

верифікацію моделі та була проведена відповідно до результатів імітації і 

реальної обробки потоком абразивних частинок. Також  у роботі було проведено 

визначення залежностей шорсткості бічної поверхні мідної ламелі колекторного 

вузла від основних параметрів струменево-абразивної обробки: кута атаки, тиску 

повітря, відстані від зразка та часу обробки. Таким чином, було прийнято 

оптимальні значення факторів в наступному вигляді: L=40-0,25мм; 

Dкр=10,5+0,25; К=0,35±10%; τ=10с, α=45
0
, Рп=0,8МПа. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРУМЕНЕВО-

АБРАЗІВНОЇ ОБРОБКИ БІЧНІХ ПОВЕРХОНЬ ЛАМЕЛЕЙ 

 

Дослідження проводились в лабораторних і виробничих умовах на натурних 

зразках мідних колекторних профілів. В зв’язку з тим, що в відомих джерелах з 

дослідження струменево-абразивної обробки матеріалів данні за міддю та її 

сплавами не приводяться. Тому було були проведені додаткові експерименти з 

визначення оптимальних параметрів текстурування колекторних ламелей. 

Результати досліджень шорсткості та кількісної металографії приведені на рис. 

3.1, 3.3 [55]. 

 

  

а б 

 

в 

 

Рис. 3.1. Типові залежності шорсткості поверхні Ra від параметрів струменево-

абразивної обробки: а - від довжини струменя L (1), та від кута нахилу α (2); б - 

від зернистості Z абразиву (1) та його концентрації К (2); в - від швидкості 

струменя V (1) та часу обробки τ (2) 
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Для виконання прийнятих обмежень з шорсткості (2.1.) та зніманню 

матеріалу (2.2.), були проведені дослідження вихідних параметрів якості 

поверхонь мідних ламелей та пластин слюдо пласту для визначення оптимальних 

параметрів текстурування поверхонь ламелей та дослідження якості поверхонь, 

що були оброблені. 

 

3.1. Фізико-механічні властивості поверхневого шару мідного профілю 

ламелей 

 

При розробці методики дослідження процесу струменево-абразивної 

обробки бічних поверхонь ламелей враховували, що в процесі виготовлення 

колекторних профілів, не допускаються тріщини, подряпини, закати, сторонні 

включення, і т.інш. Твердість профілю за Брінелем повинна бути не менш НВ95 

[62]. Треба відзначити, що на фізико-механічні властивості міді впливають не 

тільки чистота металу, хімічний склад, але й метод отримання профілю та 

технологія обробки контактної поверхні колектора, точність його форми. 

Зразки для досліджень виготовлялись з мідних профілів отриманих: 

прокаткою та волочінням; пресуванням з волочінням; прокаткою з 

видавлюванням та волочінням; прокаткою з фрезеруванням та калібруванням; 

екструзією. 

В якості вихідної заготовки для екструзії був обраний мідний пруток 

циліндричної форми Ø40мм, довжиною 100мм. 

Відбір для проведення порівняльного металографічного аналізу впливу 

формоутворюючої обробки (гаряча екструзія) на мікроструктуру проводився 

наступним чином: вихідна заготовка та отриманий мідний профіль аналізувались 

як в поздовжньому так і в поперечному напрямку. 

Приготування металографічних шліфів включало в себе: порізку вихідних 

та деформованих зразків; приготування поверхні зразків на шліфувально-

полірувальному верстаті; травлення зразків; дослідження мікроструктури 

методами світлової мікроскопії. 
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Для виявлення зерна, травлення зразків проводили із застосуванням методу 

занурення в травитель (10% розчин соляної кислоти), з витримкою 15-20сек.  

Металографічний аналіз структури мідних зразків було виконано за 

допомогою оптичного мікроскопа AxioVertA1MAT в режимі світлого поля. 

Мікроструктура досліджуваних зразків представлена на рис. 3.2. 

. 

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 3.2. Мікроструктура міді, х100: а, в – вихідний стан, б, г - мідний профіль, а, 

б - поздовжній напрямок, в, г  - поперечний напрям 

 

За результатами порівняльного металографічного аналізу вихідної міді в 

поздовжньому і поперечному напрямках не виявлено значних структурних змін, в 

той же час виявлено значне збільшення зерна в поперечному напрямку мідного 

профілю. Істотна відмінність в розмірі зерна мідного профілю в поздовжньому і 

поперечному напрямках пов'язана з наявністю зональної нерівномірності, яка 

викликана протіканням процесів рекристалізації. Після закінчення гарячої 

деформації досить складно відрізнити структурні зміни, що відбулись 

безпосередньо в процесі пластичної формозміни, від змін, які відбулися в процесі 
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охолодження металу після деформації. Для багатьох матеріалів, що 

деформуються, досить перебування після деформації протягом кількох секунд і 

навіть часток секунди при високій температурі, щоб в них відбулись значні 

структурні зміни, викликані процесами статичного розміцнення. 

Оцінку величини зерна проводили на цифрових знімках за допомогою 

програми ImageJ за методом підрахунку кількості зерен, що припадають на 

одиницю поверхні шліфа, з визначенням середнього діаметра зерна: 

 

 d = 1 / √m,                                                         (3.1) 

 

де m - кількість зерен, що припадають на 1мм
2
 площі шліфа (m = 2 х 2n); 

 n - кількість зерен на площі 0,5мм при збільшенні х100. 

 

Результати кількісного металографічного аналізу, наведені на рис. 3.3. 

 

  
 

а 

 

б 

  
 

в 

 

г 

Рис.3.3. Результати кількісної металографії за розміром зерна  

а, в – вихідний стан, б, г - мідний профіль, а, б - поздовжній напрямок, 

 в, г поперечний напрям 

29,5 41,3 59,0 88,5 118,0 165,2 177,0 206,5 

Розмір зерна (d), мкм 

41,3 59,0 76,7 112,1 123,9 153,4 159,3 177,0 

5,9 17,7 23,6 29,5 35,4 41,3 47,2 53,1 59,0 64,9 70,8 76,7 94,4  

265,5 324,5 531,0 

Розмір зерна (d), мкм 

Розмір зерна (d), мкм Розмір зерна (d), мкм 
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Після гарячої деформації виявлена структурна неоднорідність, що 

викликана нерівномірними температурними полями, неоднорідними умовами 

перебігу металу [71], локальним характером деформації, та ін. рис 3.4.  

Дослідження експериментальних зразків, отриманих різними 

формоутворюючими технологіями, дозволили встановити вплив технологічних 

режимів формоутворення профілю на макрогеометричні та мікрогеометричні 

відхилення, структуру матеріалу, твердість та інші показники якості. Результати 

металографічних досліджень структури представлені на рис. 3.5. 

 

  
а б 

 

Рис. 3.4. Мікроструктура мідного профілю : а - х50, б - х200 

 

Для порівняння впливу технології формоутворення профілю на структуру, 

за вихідний стан прийнятий відпалений калібрований пруток. У початковому 

стані зерна матеріалу міді М1 близькі до рівновісної (рис. 3.5, а). В результаті 

пластичної деформації має місце зміна форми зерна (рис. 3.5, б-з) і не суттєва 

зміна характеру ізотропності структури. 

Розподіл мікротвердості Н за поперечним перерізом вихідного матеріалу і 

деформованих смуг показав істотну неоднорідність значень мікротвердості. Ця 

неоднорідність зберігається і після деформації. У зв'язку з цим оцінка впливу 

способу формоутворення на величину мікротвердості виконана за допомогою 

середньозважених значень Ẍ мікротвердості Н в цілому по поперечному перерізі 

смуги, по контуру поперечного перерізу та центральній частині перетину.  
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Рис. 3.5. Мікроструктура зразків мідного профілю, х 200: (а) вихідний відпалений 

калібрований пруток, (б) гаряча прокатка, (в) одноразове волочіння, (г) вторинне 

волочіння, (д) пресування, (е) видавлювання, (ж) механічна обробка, (з) 

калібрування 
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Статичні результати вимірювань наведені в табл. 3.1. 

Найбільше збільшення середньозважених значень мікротвердості (Ẍ) у 

поперечному перерізі в цілому спостерігалося протягом першого волочіння міді. 

Після деформації протягом вторинного волочіння величина мікротвердості 

зменшується в порівнянні з деформацією в першій волоці, але залишається 

більшою ніж в початковому стані. Можливими причинами можуть бути процеси в 

сильно деформованому стані при наявності знакозмінної деформації і 

рекристалізації при температурі 180-230
0
С [8]. 

 

Таблиця 3.1 

Середньозважені значення мікротвердості Нμ, 10
-1

МПа 

Метод формоутворення по 

перетину 

Ẍ 

по контуру 

Ẍ 

в центральній 

частині Ẍ 

Прокат після відпалу (вихідний) 86,84 92,7 75,2 

Гаряча прокатка 93,3 98,5 89,9 

Одноразове волочіння 123,4 129,6 111,8 

Вторинне волочіння 101,8 117,8 99,6 

Пресування 92,4 115,6 107,3 

Видавлювання 88,6 113,7 76,7 

Після механічної обробки 87,9 91,7 80,2 

Калібрування 109,6 118,2 98,3 

 

Середній розмір зерна в початковому зразку, як в поздовжньому, так і в 

поперечному напрямку розрізняються слабо (відповідно 96,6 і 102,9мкм). 

У структурі вихідного зразка найбільшу частку в поздовжньому напрямку 

становлять зерна розміром 30мкм, також 60-90мкм, а в поперечному - 60мкм. 

У той же час середній розмір зерна мідного профілю після гарячої екструзії 

в поздовжньому і поперечному напрямку розрізняється майже в 9 разів 

(відповідно 42,2 та 373,7мкм). 

У структурі мідного профілю найбільшу частку в поздовжньому напрямку 

становлять зерна розміром 17, 30 і 50мкм, в той же час у поперечному - розмір 

зерен коливається від 270 до 530мкм в рівних частках, що свідчить про досить 
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рівномірну структуру. Згідно з результатами аналізу кількісної металографії 

формуюча обробка призводить до зменшення розміру зерна майже в 2 рази в 

поздовжньому напрямку та до збільшення розміру зерна в 3 рази в поперечному 

напрямку. 

Така разюча відмінність в поздовжньому і поперечному напрямку свідчить 

про наявність зміцненого шару на поверхні мідного профілю після формуючої 

обробки. 

Експериментальні дослідження отримання профілю колекторних ламелей 

різними технологіями показали, що пластична деформація при прокатці, при 

волочінні та при пресуванні нестабільна і неоднорідна за усім контуром 

поперечного перерізу смуги, яка деформується. Також встановлено, що розподіл 

мікротвердості за поперечним перерізом смуг, яка деформується істотно 

неоднорідний. Ці спадкові похибки передаються готовим виробам і впливають на 

експлуатаційну надійність колекторного вузла. Розробка технологій, які 

зміньшують вплив ціх недоліків, може служити гарантією надійної роботи 

електричних машин. 

Також в роботі було проведено заміри шорсткості бічних поверхонь мідних 

колекторних ламелей до струменево-абразивної обробки за допомогою 

інформаційно-обчислювального комплексу на базі профілографа-профілометра 

моделі 170622 (рис. 3.7), призначеного для проведення вимірювань геометричних 

розмірів особливостей профілю, та обчислення параметрів шорсткості. Результати 

замірів показують що середня шорсткість бічної поверхні ламелі Ra=0,574мкм. 

Вимірювання твердості за методом Брінеля проводилася на бічних сторонах 

профілів на відстані, що дорівнює приблизно 1/3 Н висоти профілю від верхньої 

основи трапеції Т (див. рис. 1.1) для профілю з висотою Н більш 12мм. Твердість 

профілю вимірювалася не менше, ніж в 3-х місцях кулькою - 2,5мм, з 

навантаженням 625Н. 

Вимірювання мікротвердості поверхневого шару проводилося за допомогою 

мікротвердоміра ПМТ-3М. Шорсткість поверхні вимірювалася на безконтактному 

інтерференційному 3-D профілографі «Micron-alpha» (рис. 3.6), який 
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призначається для відновлення мікротопографії поверхонь методом обробки 

послідовності інтерференційних картин в білому світі, та дозволяє реєструвати 

топографію поверхні шляхом обробки послідовності інтерференційних даних 

(картин), что реєструються цифровою камерою при зміщенні опорного (еталон) 

дзеркала [72]. 

 

 

 

Рисунок 3.6. 3D профілограф «Micron-alpha» 

 

 

 

Рис. 3.7. Інформаційно-обчислювальний комплекс на базі профілографа-

профілометра моделі 170622 
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3.2. Аналіз якості поверхні слюдопласту 

 

Слюдопласт - це електроізоляційний (гнучкий в холодному стані до 

першого нагріву і жорсткий) матеріал, що складається з декількох шарів 

слюдопаперу, просочених та з'єднаних під тиском при певній температурі.  

Результати металографічного аналізу структури слюдопласту, а саме 

морфологія поверхні та безпосередньо мікроструктура наведена на рис. 3.8 

 

  

а б 

 

Рис. 3.8. Результати металографічного аналізу слюдопласту: а - морфологія 

поверхні; б - мікроструктура 

 

Також в роботі проводили аналіз шорсткості поверхні пластин слюдопласту 

за допомогою інформаційно-обчислювального комплексу на базі профілографа-

профілометра моделі 170622. Дана модель призначається для вимірювання 

шорсткості контактним методом. Контактний метод означає, що на поверхні, яка 

досліджується переміщенням спеціальної алмазної голки, яка коливається від 

нерівностей поверхні. Коливання голки передаються на датчик, де 

перетворюються в малі електричні струми, які, в свою чергу, посилюються 

гальванометром і реєструються. Показники виводяться на дисплей приладу і 

дають уявлення про характер нерівностей поверхні, яка досліджувалась - їх висоті 

і глибині. Результати аналізу наведені на рис. 3.9. 
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Рис.3.9. Профілограми пластин слюдопласту 

 

За результатами експериментальних даних, середня шорсткість пластин 

слюдопласту становить Ra=3,5мкм. 
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3.3. Аналіз мікротвердості вихідного стану мідної ламелі і пластини 

слюдопласту 

 

Автором в процесі дослідження було проведено аналіз мікротвердості 

вихідного стану мідної ламелі і пластини слюдо пласту, який проводили з 

використанням мікронанотвердоміра «Мicron-gamma», методом прокинення 

скретч-тестера (склеро-метра) рис. 3.10. У процесі проведення вимірів, 

здійснюється дряпання матеріалу (проникнення з заданою силою в поверхню 

індентором) з безперервною реєстрацією сили опору його переміщення (цю силу 

часто називають тангенціальною). При цьому одночасно реєструється і нормальне 

переміщення індентора, пропорційне вертикальній складовій реакції опору 

дряпання [72]. 

 

 

 

Рис. 3.10. Мікронанотвердомір «Мicron-gamma» 

 

Методика проникнення скретч-тестера під навантаженням на поверхню 

мідної ламелі представлена на рис. 3.11. Загальні результати аналізу 

мікротвердості мідної ламелі у повздовжньому та поперечному напрямках 

представлені в таблиці розрахунку параметрів «Мicron-gamma» (рис. 3.12). 
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Рис. 3.11. Проникнення скретч-тестера під навантаженням в поверхню мідної 

ламелі 

 

 
 

Рис. 3.12. Таблиця розрахунку параметрів «Мicron-gamma» 

 

Результати аналізу мікротвердості, а саме безпосередньо відбитки індентору 

вихідного стану мідної ламелі у повздовжньому та поперечному напрямках 

наведені на рис. 3.13, та слюдопласту (рис. 3.15). 

Співвідношення діагоналей відбитків індентору на мідній ламелі у 

повздовжньому напрямку має відхилення майже 10%, це пов'язано з вихідним 

станом ламелі, а саме прокаткою.  

Співвідношення діагоналей ламелі у поперечному напрямку та слюдопласту 

відхилень не мають. 
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Рис. 3.13. Результати аналізу мікротвердості вихідного стану мідної ламелі та 

слюдопласту: а - повздовжній напрямок (мідна ламель), б - поперечний напрямок 

(мідна ламель) в - пластина слюдопласту 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.14. Графіки залежності результатів аналізу мікротвердості:  

а - залежність глибинного проникнення від довжини траси, мкм; 

 б - залежність глибинного проникнення (мкм) під навантаженням 
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а б 

 

Рис. 3.15. Пластина слюдопласту: а -  після проникнення; б - після уколу 

 

За результатами аналізу визначено, що залежність глибинного проникнення 

від довжини траси як у повздовжньому, так і поперечному напрямку майже не 

відрізняється (рис. 3.14, а). В той же час залежність глибинного проникнення 

(мкм) під навантаженням, як у повздовжньому, так і поперечному напрямку 

мідної ламелі має незназначні відхилення (рис. 3.14, б). При навантаженні 50 гр. 

та швидкості руху індентора 5 гр/с глибина проникнення повздовжньому та 

поперечному напрямках мідної ламелі складає 3,51 та 3,65 мкм відповідно. 

Коєфіцієнт пластичності повздовжньому та поперечному напрямках складає 0,95 

та 0,96 відповідно. 

 

3.4. Експериментальні дослідження та вибір абразивного матеріалу 

 

Абразівні матеріали - це переважно матеріали вісокої твердості, природні та 

штучні, що застосовуються для обробки менш твердих матеріалів. 

Використовують у вигляді зерен або порошків. 

За результатами проведеному аналізу літературних джерел [73] визначено, 

що вибір абразивного матеріалу для обробки поверхні мідної ламелі колекторного 

вузла струменево-абразивним методом є процесом складним та актуальним.  
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У процесі дослідження для ефективного вибору абразивного матеріалу 

використовували наступні види абразивного матеріалу: 

 за формою: сферична та осколкова; 

 за матеріалом: карбід кремнію чорний, карбід кремнію зелений, чавун, 

сополімер стиролу; 

 за розміром: 500 та 1600мкм. 

Автором в роботі проводились дослідження можливостей застосування 

сополімерів стиролу, який характеризується в порівнянні з полістіролом кращими 

механічними та діелектричними властивостями. Причина збільшення ударної 

міцності сополімерів полягає у введенні агента, що зшиває макромолекули, яким 

в даному випадку є девінілбензол. За однією з існуючих гіпотез, частки мікрогелю 

здатні знижувати концентрацію виникаючих напружень на кінці тріщини, 

зростаючої під дією ударного навантаження. Якщо порівнювати, ударостійкий 

полістирол з вибраними сополімерами стиролу виявимо, що останні мають 

ударну міцність більшу в середньому на 65% і менше відносне подовження в 

середньому на 25% [74].  

В процесі дослідження, автором  проведено порівняльно фракційній аналіз 

абразивного матеріалу для актівації поверхні мідних ламелей методом 

струменевої обробки. Результати аналізу наведені в таблиці 3.2. 

Найбільша різнофракційність спостерігається в абразивному матеріалі 

сополімер КУ-2-8 (фракція 0,5мм) та складає 87,5%, найменша - чавунна дріб 

ДЧЛП (ЧС5), складає - 25%.  

Також в роботі проведено морфологічний аналіз абразивних матеріалів (рис. 

3.16). Чавунна дріб та сополімери представлені сферичною формою, в той же час 

карбід кремнію чорний та зелений - осколковою. 

На рисунку 3.17 представлений розподіл абразивних матеріалів за 

фракціями. 

Розмір гранул абразиву має значний вплив на якість поверхні, яка 

оброблюється, оптимальний рельєф та необхідну текстуру. Здавалося б, чим 
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більше абразив, тим краще він обробляє поверхню і приводить до підвищення 

шорсткості, але це не так. 

 

Таблиця 3.2 

Результати порівняльно-фракційного аналізу абразивного матеріалу 

№ Абразивний 

матеріал 

D, мкм Відсоток, % Відносне 

відхилення від 

Dср, % 

Різнофра-

кційність,

% 

Dср, 

мкм 

1 Карбід 

кремнію 

(чорний) (ККЧ) 

870 16,38 42,0 35,0 1500 

2 1300 39,42 6,0 

3 1600 29,20 13,0 

4 2700 15,00 80,0 

1 Карбід кремнію 

(зелений) (ККЗ) 

290 18,38 42,0 40,9 500 

2 325 37,42 35,0 

3 533 28,20 6,60 

4 900 16,00 80,0 

1 Чавунна дріб  

ДЧЛП (ЧС5) 

800 9,00 50,0 25,0 1600 

2 1200 31,14 25,0 

3 1600 35,36 0 

4 2000 20,00 25,0 

5 2400 4,50 50,0 

1 Сополімер 

КУ-2-8 

(фракція 1,5мм) 

900 8,50 43,75 26,3 1600 

2 1100 32,14 31,25 

3 1500 34,36 6,25 

4 2000 20,50 25,0 

5 2400 4,50 50,0 

1 Сополімер 

КУ-2-8 

(фракція 0,5мм) 

250 20,5 50,0 87,5 500 

2 500 32,14 0 

3 1000 34,36 100,0 

4 1500 13,0 200,0 
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Рис. 3.16. Морфологічний аналіз досліджуваних абразивних матеріалів:  

а - ККЧ, б - ККЗ, в - ДЧЛП (ЧС5), г - КУ-2-8 (фракція 1,5мм),  

д - КУ-2-8 (фракція 0,5мм) 

 

   

а б в 

 

 

 

г  д 

 

Рис. 3.17. Розподіл абразивних матеріалів за фракціями: а - ККЧ, б - ККЗ,  

в - ДЧЛП (ЧС5), г - КУ-2-8 (фракція 1,5мм), д - КУ-2-8 (фракція 0,5мм) 

870    1300    1600   2700 290     325     533   900 
800 1200 1600 2000 2400 

900 1100 1500 2000 2400 
250      500     1000    1500 
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Крупні абразивні частинки глибше врізаються в поверхню, через що на ній 

залишаються виїмки та високі піки, в той же час гранули меньшого розміру 

можуть не надати поверхні необхідну шорсткість. 

 Результати дослідження показали, що залежність шорсткості поверхні, яка 

оброблена від розмірів абразивних частинок є лінійною. 

Зі збільшенням зернистості абразивного матеріалу висота мікронерівностей 

різко зростає, так як збільшуються розміри лунок, що залишаються на поверхні 

ламелей, які оброблювали абразивними частинками.  

Морфологічний скан аналіз поверхні, що оброблені різним абразивним 

матеріалом ККЧ, ККЗ, ДЧЛП, КУ-2-8 наведений на рис. 3.18. 

Підтвердженням даного висновку служать профілограми поверхонь, які 

оброблені абразивними матеріалами різної зернистості (рис. 3.19).  

 

   

а б в 

   

г д е 

 

Рис. 3.18. Морфологічний сканан аліз поверхні обробленої різним абразивним 

матеріалом: а - ККЧ, б - ККЗ, в - ДЧЛП (ЧС5),  

г - КУ-2-8 (фракція 1,5мм), д - КУ-2-8 (фракція 0,5мм); е - вихідна ламель 
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а б в 

   

г д е 

 

Рис. 3.19. 3D профілограми поверхні обробленої різним абразивним матеріалом: а 

- ККЧ, б - ККЗ, в - ДЧЛП (ЧС5), г - КУ-2-8 (фракція 1,5мм), д - КУ-2-8 (фракція 0 , 

5мм), е - вихідна ламель 

 

Морфологічний скан-аналіз та побудова 3D профілограм поверхні ламелі 

обробленої різним абразивним матеріалом, досліджували за допомогою 

оптичного інтерференційного 3D профілографа "Micron-alpha" (рис. 3.7). 

Аналіз активності поверхні ламелі проводили за п'ятьма вертикалями, 

значення яких усереднювались та визначали шорсткість поверхні Ra із 

автоматичним зображенням профілю. За результатами аналізу шорсткості при 

обробці поверхні ламелі абразивними матеріалами визначили значення Ra 

відповідно: ККЧ - Ra = 13,0мкм, ККЗ - Ra = 5,7мкм, ДЧЛП - Ra = 1,3мкм, КУ-2-8 

(фракція 1,5мм) - Ra = 0,57мкм, КУ-2-8 ( фракція 0,5мм) - Ra = 0,66мкм. Зважаючі 

на основну мету дослідження, а самє підвищення активної поверхні мідних 

ламелей, що в свою чергу збільшить силу взаємодії контактних поверхонь в 

колекторному вузлі ДПС (мідна ламель-пластина слюдопласту) рекомендовано в 

якості абразивного матеріалу для струменевої обробки з використанням ударних 

часток - карбід кремнію чорний (Ra = 13,0мкм). 
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Топографія вихідної ламелі має тестуровані лінії після волочіння, що 

забезпечить нерівномірну силу взаємодії контактних поверхонь в колекторному 

вузлі ДПС (мідна ламель-пластина слюдопласту). 

Згідно скан-аналізу поверхні після обробки найбільш рівномірну топографію 

мають зразки ламелі, оброблені КУ-2-8 (фракція 0,5мм) (рис. 3.18, д), але 

шорсткість зразка досить низька, що в свою чергу не забезпечить збільшення 

активної поверхні контакту. 

Оптимальні параметри шорсткості поверхні мідної ламелі та рівномірності 

обробки забезпечує абразивний матеріал - ККЧ. 

До основних параметрів абразивного матеріалу для струменевого 

активування поверхні мідних ламелей колекторного вузла відноситься: твердість; 

абразивна здатність; кріхкість; пилоутворення; можливість рекуперації циклів; 

середні витрати на 1м
2
; швидкість активації поверхні; ціна; собівартість активації 

поверхні. Порівняльна характеристика абразивного матеріалу, який досліджували 

для струменевого активування поверхні мідних ламелей колекторного вузла за 

основними параметрами наведена в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Результати порівняльного аналізу абразивного матеріалу для струменево-

абразивної обробки поверхні мідних ламелей колекторного вузла 

№ Основні параметри Карбід 

кремнію 

Чавунна 

дріб 

Сополі- 

мер 

1 Твердість 9-10 

Moohs 

38 -50 

HRC 
4 Moohs 

2 Абразивна здатність висока висока  низька  

3 Кріхкість середня низька  низька  

4 Пилоутворення середнє середнє  мінімальна 

5 Можлівість рекуперації 

циклів 

5-7 
8 - 10 8 - 12 

6 Середні витрати на 1 м2
 

3 - 10кг 5 -10кг - * 

7 Швидкість обробки поверхні дуже 

висока 
висока низька 

8 Ціна середня низька висока 

9 Собівартість обробки 

поверхні 

середня 
низька висока 
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За результатами порівняльного аналізу визначено, що найбільш ефективним 

за технологічними та економічними параметрами підходить карбід кремнію 

чорний (розмір фракції 1500мкм). 

За результатами проведених досліджень в якості абразивного матеріалу, що 

підвищить активування поверхні мідних ламелей, які використовуються для 

колекторних вузлів ДПС струменевим методом впливу для придання особливої 

шорсткості, запропоновано карбід кремнію (чорний) (ККЧ), який має осколкову 

форму (класифікація за формою частки) та розміром 1500мкм. Різнофракційність 

карбіду кремнію (чорний) (ККЧ) складає 35%. Для зменшення різнофракційності 

та для збільшення відповідності рекомендовано узгоджувати ці питання з 

постачальником абразивного матеріалу.  

За результатами порівняльного аналізу за основними параметрами 

абразивного матеріалу для струменевого активування поверхні мідних ламелей 

колекторного вузла (твердість; абразивна здатність; крихкість; пилоутворення; 

можливість рекуперації циклів; середні витрати на 1м
2
; швидкість активації 

поверхні; ціна; собівартість активації поверхні) найбільш відповідним визначено 

також карбід кремнію (чорний) (ККЧ). 

 

3.5. Експериментальні підтвердження математичного моделювання 

 

Колектори електромашин працюють при механічних навантаженнях і 

високих обертових швидкостях, схильні до динамічних впливів і тому 

складаються з профілю трапецеїдальної форми у перерізі, кутові розміри якого 

повинні бути виконані з високою точністю. Виготовлення профілю звичайними 

способами не забезпечує необхідну точність. Найменші відхилення в розмірах від 

конструкторських, в процесі складання колектора, в арковому або клиновому 

з’єднаннях приводять до радіальних переміщень контактних поверхонь пластин в 

колекторі при динамічних навантаженнях. 

Широкі технологічні можливості струменево-абразивної обробки залежать 

від встановлення технологічних параметрів (розміру абразивних часток, 
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швидкості руху часток, концентрації, тиску стислого повітря, кута атаки, фізико-

механічних властивостей часток і поверхні, яка оброблюється), а також вихідними 

параметрами процесу (шорсткість поверхні, що оброблена, величина знімання 

металу та наклепу). Це в свою чергу зумовлює необхідність оптимального вибору 

величин технологічних параметрів в умовах текстурування бічних поверхонь 

мідних ламелей. Основні закономірності можуть бути встановлені в результаті 

регресивного aнaлізу експериментальних даних. Проте використання отриманих 

закономірностей обмежується трудомісткістю процесу тa порівняно вузькими 

областями зміни параметрів проведення експерименту. 

Якщо обмежити види даних поверхонь, що піддаються обробці, порівняно 

простими, що забезпечують досить однорідні умови обробки нa всій поверхні (в 

даному випадку площини), то величина загальної шорсткості зі всієї поверхні 

може бути визнaченa, якщо відомий чaс t, необхідний для обробки: 

 

 ,                                                     (3.2) 

 

де N - кількість одиничних актів контактної взаємодії в одиницю часу. 

 

Кількість часток, що подаються нa поверхню, яка оброблюється в одиницю 

чaсу, знаходимо як частку від ділення секундної витрати U нa мaсу однієї 

aбрaзивної частки : 

Nc =  .                                                      (3.3) 

 

В той же час  - визначається експериментально як частка від 

ділення маси абразивного мaтеріaлу  нa чaс , зa який ця мaсa викидається 

сопловим апаратом. 

Зміна шорсткості поверхні (рис. 3.20) в процесі обробки взаємопов’язана з 

обмеженням знімання мaтеріaлу, що було врaховaно при розробці математичної 

моделі. 
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Якщо розглядати гранні частинки карбіду кремнію (чорного), як частку 

сферичної форми (радіус описаного кола, рис. 3.21), це дозволило б істотно 

спростити побудову моделі контактної взаємодії [68]. 

 

  

                           a                           б 

 

Рис. 3.20. Мікроструктура шорсткої поверхні колекторної ламелі, яка оброблена 

aбрaзивними чaсткaми карбіду кремнію чорного: М1 a - х20, б – х40 

 

  

                           a                     б 

 

Рис. 3.21. Мікроструктура абразивної частки карбіду кремнію чорного: 

 a - х20, б – х40 

 

Шорстка поверхня мaтеріaлу, який оброблюється моделювaлaсь сукупністю 

сферичних западин, параметри яких підкоряються нормальному закону розподілу 

і визнaчaлись в результаті aнaлізу профілогрaм поверхні. Профілогрaми знімались 

(нaприклaд, зa допомогою 3D профілометра) не менше, чим в п’яти хaрaктерних 
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зонах поверхонь у взаємно перпендикулярних нaпрямaх. Оптичний 

інтерференційний 3D профілометр «Micron-alpha», який відноситься до 

апаратурних засобів інтерференційної профілометрії, на підґрунті когерентного і 

некогерентного випромінювання (приклад наведений на рис. 3.22). 

 

  

  

 

 

Рис. 3.22. Знімок шорсткої поверхні колекторної ламелі, яка оброблена 

aбрaзивними чaсткaми карбіду кремнію чорного на 3D профілометрі 

 

Таким чином, величини відсоткового вмісту фрaкцій в aбрaзивному 

мaтеріaлі еквівалентні величинaм вірогідності появи чaсток, відповідних дaній 

фрaкції. 
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Реaлізaції розмірів чaсток потоку відтворюються прийомaми стaтистичного 

моделювaння [66] в двa етaпи.  

Нa першому - за величиною випадкового (точніше, псевдовипадкового) 

числа з рівномірним законом розподілу вірогідності, який відтворюється за 

допомогою стандартного генератора псевдовипадкових чисел математичного 

забезпечення комп’ютера - визначається тип фракції. Нa другому етапі 

встановлюється значення розміру діаметру сфери частки усередині діaпaзону, 

відповідного вибраного нa першому етапі: 

 

 ,                                   (3.4) 

 

дe  - грaничні знaчення рaдіусів, відповідні дaній фрaкції чaсток;  

- вірогідність появи к-1-ої і к-тої фрaкції чaсток, відповідно: α - псевдовипaдкове 

число з рівномірним (нa інтервaлі /0,1/) зaконом розподілу вірогідностей. 

 

Покaзники фізико-мехaнічних влaстивостей мaтеріaлу aбрaзивних чaсток 

(твердість, щільність, коефіцієнт Пуaссонa, модуль пружності, міцність нa зріз) є 

випaдковими величинaми з нормaльним зaконом розподілу вірогідності, які 

відтворюються зa допомогою дaтчиків випaдкових чисел. 

 Пaрaметри зaкону розподілу (мaтемaтичне очікувaння і дисперсія) 

встaновлюються за відомими методикaми і довідковими дaними. За 

встaновленими тaк сaмо діaметру чaстки і щільності (рп) мaтеріaлу розрaховується 

мaсa рухомої чaстки: 

 

 .                                                           (3.5) 

 

Подaльше дослідження передбaчaється виконувaти для aбрaзивних чaсток, 

які рухaються з постійною швидкістю і кутом aтaки (по відношенню до поверхні, 

яка оброблюється). 
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В результaті aнaлізу нaуково-технічної літерaтури [75,76] встaновлено, що 

при використaнні соплa Лaвaля, гaзовa течія є стaціонaрна і одновимірна, тобто в 

будь-якій фіксовaній точці соплa всі пaрaметри потоку постійні в чaсі і 

змінюються тільки уздовж осі соплa, у всіх точкaх обрaного поперечного перерізу 

пaрaметри потоку однaкові, a вектор швидкості гaзу всюди пaрaлельний осі 

симетрії соплa, тобто швидкість чaсток нa зрізі соплa можнa прийняти рівним 

швидкості виділення стислого повітря через це сопло: 

 

 ,                                    (3.6) 

 

де k- покaзник aдіaбaти, для повітря k= 1,4055; 

R=287 Дж/(кг*К) - питомa гaзовa постійнa; 

р0 та Т0 - тиск та темперaтурa стислого повітря до попaдaння в сопло Лaвaля; 

Р=0,1 МПa - тиск повітря нa зрізі соплa, рівний aтмосферному тиску. 

 

Також для підтвердження результатів імітаційного моделювання, проведені 

експериментальні дослідження сил тертя зчеплення в парі - ламель колекторна та 

пластина ізоляційна (слюдопласт), в залежності від розмірів та форми виступів і 

западин штучно створюваних на бічній поверхні мідної колекторної ламелі. Для 

проведення досліджень було підготовлено десять зразків з мідного колекторного 

профілю, виготовленого шляхом пресування з подальшим волочінням. 

Зразки були оброблені різними абразивними матеріалами в установці з 

тиском стисненого повітря 0,8МПа, струменевим апаратом з соплом Лаваля 

представленим на рис. 3.23.  

Також було виготовлено експериментальну струменево-абразивну 

установку для оздоблювально-формуючої обробки бічних поверхонь колекторних 

ламелей (рис. 3.24). За результатами досліджень проведена обробка партії 

ламелей (для трьох дослідних колекторних вузлів, 171 штука), на 
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експериментальній установці  кафедри технології машинобудування Національної 

металургійної академії України. 

 

 
 

а б 

 

Рис. 3.23. Струйний апарат, який розроблено для струменево-абразивної обробки 

бічних поверхонь мідних ламелей колекторного вузла:  

а – ескіз; б – 3D модель 

 

 

 

Рис. 3.24. Експериментальна установка для струменево-абразивної обробки 
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Зразки були оброблені різними матеріалами в струменево-абразивній 

установці при тиску стисненого повітря 0,8МПа: 

1. 1-2 зразки залишені у початковому стані; 

2. 3-6 зразки, оброблені карбідом кремнію чорним з розміром зерна 

1500мкм; 

3. 7-10 зразки, оброблені карбідом кремнію зеленим з розміром зерна 

500мкм; 

4. 11-14 зразки, оброблені гранулами ударостійкого сополімерстиролу 

фракцією 1600мкм; 

5. 15-18 зразки, оброблені чавунними дробинками діаметром 1600мкм; 

6. 19-22 зразки, оброблені гранулами ударостійкого сополімерстиролу 

фракцією 500мкм. 

Для створення пар тертя зчеплення були також виготовлені десять зразків зі 

слюдопласту КИФШ 0,5мм по ТУ 3492-026-00281944. 

Вимірювання сили тертя зчеплення за різними зусиллями притиску зразків 

проводились на виготовленому приладі, схема якого приведена на рис. 3.25. 

 

 
 

Рис. 3.25. Схема приладу для вимірювання сили тертя зчеплення 

 

Аналіз результатів (табл. 3.4) дозволив зробити висновок, що збільшення 

коефіцієнту тертя зчеплення в початковому стані з 0,25 до отриманих значень на 
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зразках 0,67-0,94 дозволяє підвищити жорсткість колекторного вузла при 

експлуатаційних навантаженнях. 

 

Таблиця 3.4 

Результати вимірювань та розрахунків коефіцієнтів тертя зчеплення 

№ 

п/п 

№ 

зр. 

Ra, мкм Обробки поверхні Рзус. 

кг/см 

Fзсуву Коеф. 

тер.зчепл. 

Коеф.тер.зч. 

середнє 

1 1.1 0,574 за ГОСТ 4134-75 

початковий стан 

5,3 1,3 0,245 0,247 

2 1.2 0,574 за ГОСТ 4134-75 

початковий стан 

12 3 0,25 

3 2.1 13,0 карбід кремнію чорний 

зернистістю 1500мкм 

5,3 5 0,94 0,8 

4 2.1 13,0 карбід кремнію чорний 

зернистістю 1500мкм 

5,3 4,6 0,86 

5 2.2 13,0 карбід кремнію чорний 

зернистістю 1500мкм 

12 9 0,75 

6 2.2 13,0 карбід кремнію чорний 

зернистістю 1500мкм 

12 8 0,67 

7 3.1 5,7 карбід кремнію зелений 

зернистістю 500мкм 

5,3 3,2 0,47 0,53 

8 3.1 5,7 карбід кремнію зелений 

зернистістю 500мкм 

5,3 3,6 0,54 

9 3.2 5,7 карбід кремнію зелений 

зернистістю 500мкм 

12 5,2 0,73 

10 3.2 5,7 карбід кремнію зелений 

зернистістю 500мкм 

12 4,7 0,39 

11 4.1 0,67 сополімер стиролу 

фракцією 1600мкм 

5,3 3 0,56 0,52 

12 4.1 0,67 сополімер стиролу 

фракцією 1600мкм 

5,3 3 0,56 

13 4.2 0,67 сополімер стиролу 

фракцією 1600мкм 

12 5,5 0,45 

14 4.2 0,67 сополімер стиролу 

фракцією 1600мкм 

12 6 0,5 

15 5.1 1,34 дроб чавунна ø1600мкм 5,3 3,5 0,66 0,64 

16 5.1 1,34 дроб чавунна ø1600мкм 5,3 3 0,56 

17 5.2 1,34 дроб чавунна ø1600мкм 12 8,5 0,7 

18 5.2 1,34 дроб чавунна ø1600мкм 12 8 0,67 

19 6.1 0,66 сополімер стиролу 

фракцією 500мкм 

5,3 3 0,35 0,38 

20 6.1 0,66 сополімер стиролу 

фракцією 500мкм 

5,3 3 0,31 

21 6.2 0,66 сополімер стиролу 

фракцією 500мкм 

12 5 0,42 

22 6.2 0,66 сополімер стиролу 

фракцією 500мкм 

12 5,3 0,45 
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3.6. Дослідження якості поверхонь ламелей, які оброблювалися 

 

Всі деталі партії оброблялись в ідентичних умовах з однаковими 

технологічними режимами. Відхилення від форми вимірювалось в трьох точках за 

ребрами жорсткості (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Статистичні дані вимірювання точності форми при виготовленні партії деталей 

№ зразка h, мм a, мм b, мм 

1 16,38 1,1 3,07 

2 16,36 1,2 3,07 

3 16,40 1,2 3,06 

4 16,40 1,2 3,07 

5 16,38 1,3 3,07 

6 16,37 1,2 3,06 

7 16,37 1,2 3,06 

8 16,37 1,2 3,07 

9 16,39 1,3 3,06 

10 16,36 1,2 3,06 

11 16,38 1,3 3,07 

12 16,39 1,2 3,07 

13 16,37 1,3 3,06 

14 16,37 1,2 3,06 

15 16,38 1,3 3,07 

16 16,37 1,2 3,06 

17 16,38 1,2 3,07 

18 16,39 1,3 3,07 

19 16,37 1,2 3,07 

20 16,39 1,3 3,07 

21 16,40 1,3 3,07 

22 16,37 1,2 3,07 

23 16,37 1,1 3,06 

24 16,37 1,2 3,07 

25 16,37 1,3 3,07 
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Для виконання вимірювань відхилень від заданої геометричної форми 

використовувались контрольно-вимірювальні прилади, які мають високу точність 

вимірювань. Повторюваність точки, тобто максимального абсолютного 

відхилення виміряної точки від середнього значення в тесті на конусі становить 

0,019 мм. Результати проведених вимірювань представлені в табл. 3.5, де h – 

висота профілю, a – номінальне значення меншої товщини профілю (нижня 

основа трапеції); b – номінальне значення більшої товщини профілю (верхня 

основа трапеції) (рис.3.26). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.26. Графічне представлення вимірювання точності форми партії деталей 

колекторних ламелей 
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Особливістю конструкції колекторних пластин є складна форма, чергування 

операцій механічної і термічної обробки призводить до перерозподілу внутрішніх 

напружень, що в свою чергу мають істотний вплив на точність відносного 

розташування поверхонь. На рис. 3.27 представлено похибки форми партії 

колекторних ламелей. 

 

  
h- середнє відхилення  h- полігон розподілу 

  
a- середнє відхилення a- полігон розподілу 

 
 

b- середнє відхилення b- полігон розподілу 

 

Рис. 3.27. Графічне представлення похибки форми партії колекторних ламелей 
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За результатами дослідження проведено аналіз описаної статистики з 

визначення середніх значень, стандартної похибки, медіани, та інше (табл. 3.6) на 

25 зразків за кожним параметром вимірювання (h, a, b). 

 

Таблиця 3.6 

Основні показники описаної статистики вимірів h, a, b 

 

h a b 

середнє значення 16,378 1,228 3,0664 

стандартна похибка 0,002380476 0,012274635 0,000979796 

медіана 16,37 1,2 3,07 

мода 16,37 1,2 3,07 

стандартне відхилення 0,011902381 0,061373175 0,004898979 

дисперсія вибірки 0,000141667 0,003766667 2,4E-05 

ексцес -0,639249422 -0,444722071 -1,762187088 

асиметричність 0,580167196 -0,223811987 -0,621247399 

інтервал 0,04 0,2 0,01 

мінімум 16,36 1,1 3,06 

максимум 16,4 1,3 3,07 

сума 409,45 30,7 76,66 

рахунок 25 25 25 

рівень надійності (95,0%) 0,004913061 0,025333602 0,002022199 

 

Форма розподілу є найважливішою властивістю вибірок h, a, b. Вибірка по h 

має позитивну асиметрію (0,580167196), виникаючу коли середнє значення 

збільшується до надзвичайно високих значень. Вибірки по a (-0,223811987), b (-

0,621247399) мають негативну асиметрію, яка виникає, коли середнє значення 

збільшується до надзвичайно високих значень. 

 

Висновки до третього розділу 

 

За результатами порівняльного металографічного аналізу структури 

вихідної міді в поздовжньому і поперечному напрямках визначено відмінність в 

розмірі зерна мідного профілю, яка пов'язана з наявністю зональної 
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нерівномірності протікання процесів рекристалізації, що викликано 

нерівномірними температурними полями, неоднорідними умовами перебігу 

металу, локальним характером деформації. Спадкові похибки передаються 

готовим виробам та впливають на експлуатаційну надійність колекторного вузла. 

Розробка технологій, яка знижує ці недоліки, може служити гарантією надійної 

роботи електричних машин. Дослідження експериментальних зразків, які 

отримані різними формоутворюючими технологіями, дозволили встановити вплив 

технологічних режимів формоутворення профілю на макрогеометричні та 

мікрогеометричні відхилення, структуру матеріалу, твердість та інші показники 

якості. 

З результатами аналізу мікротвердості вихідного стану мідної ламелі і 

пластини слюдопласту за допомогою мікро-нанотвердоміра «Мicron-gamma», 

методом проникнення скретч-тестера визначено, що залежність глибинного 

проникнення від довжини траси, як у повздовжньому, так і поперечному 

напрямку майже не відрізняється. В той же час залежність глибинного 

проникнення (мкм) під навантаженням, як у повздовжньому, так і поперечному 

напрямку мідної ламелі має незназначні відхилення. При навантаженні 50г. та 

швидкості руху індентора 5г/с глибина проникнення повздовжньому та 

поперечному напрямку мідної ламелі складає 3,51 та 3,65мкм відповідно. 

Коєфіцієнт пластичності повздовжньому та поперечному напрямку складає 0,95 

та 0,96 відповідно. 

В якості основних параметрів абразивного матеріалу для струменевого 

активування поверхні мідних ламелей колекторного вузла оцінювали: твердість; 

абразивну здатність; крихкість; пилоутворення; можливість рекуперації циклів; 

середні витрати на 1м
2
; швидкість; собівартість текстурування поверхні. 

За результатами порівняльно фракційного та морфологічного аналізів 

абразивного матеріалу для текстурування поверхні мідних ламелей методом 

струменевої обробки запропоновано використання карбіду кремнію (чорного) 

(ККЧ), який має осколкову форму (класифікація за формою частки) та розміром 

1500мкм. Різнофракційність карбіду кремнію (чорного) (ККЧ) складає 35%.  
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Експериментальні підтвердження математичного моделювання дозволили 

внести корегування у конструкцію експериментальної струменево-абразивної 

установки для оздоблювально-формуючої обробки бічних поверхонь колекторних 

ламелей з соплом Лаваля. Що в свою чергу дозволило зробити висновок, що 

збільшення коефіцієнта тертя зчеплення в початковому стані з 0,25 до отриманих 

значень на зразках 0,67-0,94 дозволяє підвищити жорсткість колекторного вузла 

при експлуатаційних навантаженнях. 

За результатами дослідження якості поверхонь ламелей, які оброблювалися 

проведено аналіз описаної статистики з визначення середніх значень, стандартної 

похибки, медіани та ін. на 25 зразках за кожним параметром вімірювання (h, a, b) 

та визначено форму розподілу, а саме вибірка по h має позитивну асиметрію 

(0,580167196), але в той же час вибірки по a (-0,223811987), b (-0,621247399) 

мають негативну асиметрію, яка виникає, коли середнє значення збільшується до 

надзвичайно високих значень. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БІЧНІХ ПОВЕРХОНЬ 

МІДНІХ ЛАМЕЛЕЙ З ПЛАСТИНАМИ СЛЮДОПЛАСТУ 

 

4.1. Характеристики контактної жорсткості 

 

Як правило, усі деталі машин працюють в умовах динамічного впливу 

навантажень, викликаючих збільшення їх контактних деформацій, величина яких 

при проникненні кульового індентора в плоску поверхню може бути розрахована 

за формулою [21]: 

 

 ,                                              (4.1) 

 

де Р - нормальне статичне навантаження на контакт; РД - динамічне навантаження 

на контакт; Т - поточний час з моменту дії вібрацій; ТНВ - час випробування 

твердостіі за Брінелем. 

 

 ,                                                 (4.2) 

 

де mc - реологічна константа, яка характеризує статичну повзучість контакту 

(тимчасовий показник зростання контактних деформацій при відсутності 

вібрацій); RД – коефіцієнт, що характеризує динамічну повзучість контакту. 

 

Для міді М1, характеристика контакту становить: твердість НВ; МПа-0,8 

[21]; реологічна константа mc=0,0062; коефіцієнт, характеризуючий динамічну 

повзучість контакту - 0,0324. 

Експериментальному дослідженню контактної жорсткості, методам її 

вимірювання та оцінки присвячено багато робіт [18, 24, 58, 61, 77-79]. Залежність 
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контактних переміщень від питомих навантажень в умовах різного стану 

контактуючих поверхонь носить параболічний характер. 

З огляду на те, що деталі зазвичай працюють при різних навантаженнях 

оцінка їх контактної жорсткості використали вираз [19]: 

 

 ,                                                      (4.3) 

 

де Рср - середня питома сила навантаження на поверхні, які контактують. 

 

Однак відсутність єдиної методики випробувань контактної жорсткості 

призводить до різноманіття експериментальних досліджень і суперечливості 

отриманих значень С, m, jcp. Це викликає необхідність розробки спеціальних 

методичних вказівок з експериментального визначення контактної жорсткості. 

Контактну жорсткість визначають з використанням зразків, виготовлених з того ж 

матеріалу, що і реальні деталі, а досліджувані поверхні оброблені заи 

аналогічними умовами. 

Механізм контактування шорсткої поверхні (Ra=10мкм) мідної ламелі після 

струменево-абразивної обробки з гладкою поверхнею пластини слюдопласту 

(Ra=3,5мкм) реалізується наступним чином: спочатку стикаються найбільш 

високі виступи, а потім у міру зближення поверхонь, в контакт вступає все більша 

кількість менш високих виступів. Щоб знайти силу Pi, припадаючу на одиничну 

площадку контакту(рис. 4.3), необхідно визначити число виступів, що вступили в 

контакт, а для цього необхідно знати їх розподіл за висотою. Як відомо [18], 

фактична площа контакту на будь-якому рівні може бути виражена як добуток 

площі одиничної площадки виступу на їх кількість: 

 

 ,                                                   (4.4) 

 

де nr - кількість виступів на рівні УПЛ; Ari - елементарна площадка контакту, що 

визначається залежністю (див. формулу 1.5). 
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4.2. Розрахунок зусиль обтиску і питомих тисків колекторного вузла 

 

3D модель складання колекторного вузла та схема запресовування 

колекторного вузла наведена на рис 4.1 та 4.2 відповідно. 

 

 

 

Рис. 4.1. 3D модель складання колекторного вузла 

 

 

 

Рис. 4.2. Схема запресовування набраного пакета в технологічне кільце: 

 1 - технологічне кільце; 2 - пакет мідних ламелей та пластин слюдопласту 
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Розрахунок зусиль обтиску і питомих тисків між ламелями колекторного 

вузла та ізоляційними пластинами в процесі запресовування набраного пакету в 

технологічне кільце: 

 

                                     (4.5) 

 

                                               (4.6) 

 

                                                    (4.7) 

 

 

 ,                                                   (4.8) 

 

де Pн - зусилля запресовування; Fтер - зусилля тертя в кільці Dнар.; РД - сила 

обтиску в кільці; Sз.д. - площа зсуву з зони деформації; Руд - питомий тиск на бічну 

поверхню ламелі; Fтис. - сила тиску на бічну поверхню ламелі. 

 

  

а б 

 

Рис. 4.3. Схема до розрахунку площадки початкового контакту пластин 

слюдопласту (1) та мідних ламелей (2), за двома паралельними лініями 
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Залежно від величини та форми кутових похибок поверхонь деталей 

колекторного вузла, які контактують первинний контактуючих контакт може бути 

визначений залежністю 1.17. 

В процесі складання колекторного вузла (рис. 4.4), на контактну жорсткість 

і, тим самим на зрушення ламелей по ізоляційній пластині, впивають, як 

відхилення за товщиною ламелі в межах допуску, так і похибки кутових розмірів. 

Це в свою чергу в процесі набору в пакет великого числа ламелей призводить до 

значних відхилень від його розрахункового діаметра. 

 

 

 

Рис. 4.4. Зібраний пакет колекторного вузла для запресування 

 

Для запресовування підбираються технологічні кільця з розмірами, які 

забезпечують монолітне обтиснення з появою пластичної деформації (рис. 4.5) на 

бічній поверхні ламелей на глибину 0,1-0,2мм. 

Знаючи значення міцності електротехнічної міді на зрушення та глибину 

зони деформації визначаємо зусилля обтиску і похідне значення питомого тиску 

між ламелями та ізоляційними пластинами. 

Від сили стиснення Рд при запресовуванні пакету в кільце шляхом 

розкладання за кутом профілю α переходимо до питомому тиску між ламеллю та 

ізоляційної пластиною, застосувуючи сили тертя між ними та знаючи коефіцієнт 

тертя при заданій шорсткості бічної поверхні ламелі. 
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Рис. 4.5. Залежності сили стиснення при запресовуванні пакету в кільця різних 

діаметрів: Руд - сила стиснення; N1-N4 - номер кільця для експериментальних 

пакетів; N3 – серійна технологія 

 

На рисунку 4.6 зображена векторна діаграма визначення питомого тиску 

між ламеллю та ізоляційної пластиною від дії обтискного зусилля. 

 

 

 

Рис. 4.6. Векторна діаграма для визначення обтискного зусилля 
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                                                            (4.9) 

 

                                                     (4.10) 

 

                                                 (4.11) 

 

Таким чином, при питомих тисках обтиску порівнянних з межею міцності 

для міді = 2,0-2,5МПа [2], гарантується замикання за всією поверхнею. 

Схема забезпечення арочного розпору за всією висотою бічної поверхні 

ламелі з компенсацією допускного відхилення кута профілю, за рахунок зминання 

отриманої шорсткості представлена на рис. 4.7. 

 

 .                                                       (4.12) 

 

Достатня умова замикання контуру:  

 

ΔS = Ra ,                                                        (4.13) 

 

де Ra=½ допуску на розмір Н≤0,01мм. 

 

Виконуємо розрахунок Δα при Ø60мм для ДП 0,25: 

 

 або 0
о
01' .                         (4.14) 

 

У партії мідних ламелей відхилення α на +01'03", збігається з наведеним 

розрахунком та дозволяє зімкнути поверхні за рахунок зминання та проникнення 

виступів. 
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Рис. 4.7. Схема забезпечення аркового розпору: α - розрахунковий кут ламелі; 

 Н - ширина ламелі; Ra - величина шорсткості 

 

 

 

Рис. 4.8. Схема визначення центру маси ламелі 

 

Умова жорсткості на відсутність зсуву ламелей: 

 або , у зв'язку з чим 
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коефіцієнти експлуатаційних сил носять емпіричний характер, який пов'язаний із 

залишковим дисбалансом та робочою температурою. 

 

 ,                         (4.15) 

 

де Fц.б. - відцентрова сила; n – 5000об/хв; 

Rц.м. - 23мм/центру маси (рис.4.8); m - 3гр. 

 

4.3. Вимірювання похибок кутів мідних ламелей 

 

В роботі також було проведено вимірювання кута колекторних ламелей 

(взятих навмання) до струменево-абразивної обробки. 

Вимірювання похибок кутів мідних ламелей, виготовлених за базовою 

технологією проводилися за допомогою оптичного квадранта КО-60М (рис. 4.9), 

основні технічні характеристики наведені в табл. 4.1, призначеного для 

вимірювання кутів нахилу плоских і циліндричних поверхонь і для їх установки 

під заданим кутом до горизонтальної площини з похибкою 30".  

Результати виміру кута колекторних ламелей перед складанням в пакет 

наведені в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.1 

Основні технічні характеристики квадранта КО-60М 

Тип квадранта КО-60М 

Межа похибки квадранта, ... " ± 30 

 Ціна поділки шкали відлікового пристрою, ... " 60 

Діапазон вимірювань кутів по лімбу, ... 0 ± 120 

Ціна поділки шкали основного рівня, ... " 30 

Ціна поділки шкали лімба, ... " 60 

Ціна поділки зовнішньої шкали, .. .o 1 
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                       а                                                                       б 

 

Рис. 4.9. Квадрант оптичний КО-60М: а – загальний вид; б – проведення 

вимірювання 

 

 

 

Рис. 4.10. Графік похибки кутів виміряних колекторних ламелей 

 

За результатами вимірювань кутів ламелей (взятих навмання) можемо 

зробити висновок, що похибка кутів ламелей (рис. 4.10), взятих з однієї партії для 

складання в колекторний вузол, сягає 2,3%. 
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Таблиця 4.2 

Результати виміру кута колекторних ламелей перед складанням в пакет 

№ зразка Замір -, ','' Похибка, % 

1 6
о
18'50'' 0,377 

2 6
о
19'15'' 3,123 

3 6
о
18'25'' 1,72 

4 6
о
18'55'' 0,107 

5 6
о
19'10'' 2,854 

6 6
о
19'20'' 3,393 

7 6
о
18'40'' 0,915 

8 6
о
18'55'' 0,107 

9 6
о
19'35'' 4,2 

10 6
о
18'40'' 0,915 

11 6
о
20' 7,7 

12 6
о
18'55'' 0,107 

13 6
о
19'30'' 3,931 

14 6
о
19'10'' 2,854 

15 6
о
18'40'' 0,915 

16 6
о
19'30'' 3,931 

17 6
о
19'05'' 2,585 

18 6
о
18'30'' 1,454 

19 6
о
19'15'' 3,123 

20 6
о
19'25'' 3,662 

21 6
о
18'35'' 1,185 

22 6
о
19'20'' 3,393 

23 6
о
19'05'' 2,585 

24 6
о
18'55'' 0,107 

за кресленням 6
о
18'57'' 0 

 

4.4. Взаємозв'язок між площею контакту ламелей та параметрами 

шорсткості  

 

У процесі стиснення різні виступи поверхні будуть перебувати під різною 

напругою. Виступи, які розташовані далі від протилежної поверхні, мають менші 

напруги, а розташовані ближче до поверхні притискання контртіла - великі. 

Частина виступів може перебувати в режимі пружної деформації, тоді як інша 

частина – в режимі пластичної деформації.  
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Наведений приклад контактування поверхонь показує наскільки складний 

цей процес. 

Величина зближення двох шорстких поверхонь залежить не тільки від 

параметрів шорсткості, а й від радіусів заокруглення вершин і кутів профілю 

мікронерівностей, кроку поздовжньої і поперечної шорсткості, їх відношення до 

Rmax, параметрів b та ν, які характеризують початкову частину опорних кривих і 

т.інш.  

У зв'язку з цим теоретичне визначення величини зближення шорсткуватих 

поверхонь є актуальним. 

Тому метою дослідження є визначення методики аналізу взаємозв'язку між 

дійсною (фактичною) площею контакту та параметрами шорсткості, а саме форми 

профілю.  

Традиційно контрольовані параметри шорсткості поверхні Ra та Rz не дають 

повної оцінки експлуатаційних властивостей, оскільки не відображають форму 

мікрорельєфу, що є надзвичайно важливим для забезпечення заданих 

експлуатаційних властивостей функціональних поверхонь ламелей.  

У цьому зв'язку, заслуговує на увагу досвід західноєвропейських держав, 

зокрема Німеччини. Тому були проведені дослідження не тільки параметрів 

мікрогеометрії поверхні, але і форми профілю з використанням опорної лінії 

(кривої Аббота-Файрстоуна) та кривої щільності розподілу амплітуд [80]. 

Графічні елементи профілограми представлені на рис. 4.11. 

Крива Аббота-Файрстоуна графічно відображає залежність значень 

відносної опорної довжини профілю (tp) та рівня перетину [81]. 

Характеристика tp містить найбільшу інформацію про висотні властивості 

профілю, так як аналогічна функції розподілу (розподіл Гауса). 

У поздовжньому напрямку tp характеризує фактичну площу контакту при 

контактуванні шорсткуватих поверхонь на заданому рівні перетину. 

Характеристика tp  досить повно описує форму нерівностей профілю на рівні р, що 

дозволяє нормувати найважливіші експлуатаційні властивості поверхні, які 
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залежать від висотних властивостей профілю і визначаються формою 

нерівностей.  

 

 

 

 

Рис. 4.11. Графічні елементи профілограми: 1 - довжина оцінки; 2 - крива 

щільності розподілу амплітуд; 3 - крива Аббота-Файрстоуна 

 

Рівень p відкладається з лінії виступів і виражається, в свою чергу, у 

відсотках від максимальної висоти профілю Rmax. Опорна довжина профілю на 

рівні p являє собою суму відрізків в межах базової довжини, що відсікаються на 

заданому рівні p в матеріалі виступів профілю лінією, еквідистантної середньої 

лінії. Якщо рівень p плавно змінювати від 0 до 100%, то відносна опорна довжина 

tp буде також змінюватися в межах від 0 до 100%. 

 

  
 

1 2 3 

 

Рис. 4.12. Графіки розподілу: 1 - щільності розподілу амплітуд (Щ,%); 

 2 - відносної опорної довжини ламелі (tp,%); 3 середнього арифметичного 

відхилення ламелі (Ra, мкм) 

 

                                                            1                                                       2                  3 
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Для побудови графіка щільності необхідно задавати ширину «ковзаючого» 

вікна усереднення, за замовчуванням воно має відповідне в більшості випадків 

значення 10%. 

У роботі було проаналізовано дванадцять профілограм з визначенням для 

кожного tp, Ra, Щ. За отриманими даними побудовані графіки розподілу, 

відповідно за кожним параметром (рис. 4.12). 

 

 

 

Рис. 4.13. Графік залежності щільності розподілу амплітуд (Щ,%), та відносної 

опорної довжина ламелі (tp,%) від середнього арифметичного відхилення ламелі 

(Ra, мкм) 

 

Згідно отриманих результатів визначено, що при збільшенні щільності 

розподілу амплітуд збільшується коефіцієнт відносної опорної довжини ламелі та 

зменшується значення середнього арифметичного відхилення ламелі.  

Проте розподіл значень за кожнім параметром (рис. 4.13) свідчить, що 

домінуючу залежність мають параметри щільності розподілу амплітуд та середнє 

арифметичне відхилення ламелі. 
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4.5. Визначення характеристик зчеплення мідних ламелей з 

пластинами слюдопласту 

 

Метою дисертаційної роботи є підвищення монолітності конструкції 

колектора [82], стабільності рельєфу контактної поверхні, що в свою чергу 

сприятиме підвищенню надійності та ресурсу двигуна постійного струму. 

На рис. 4.14 зображена схема з’єднання двох суміжних пластин 

колекторного вузла електричної машини, який складається із мідних колекторних 

ламелей (1), ізоляційних (слюдопластових) пластин (2), запресованих арочним 

розпором, з компенсацією зазорів між ними за допомогою текстурованих бічних 

поверхонь ламелей (3). 

Колектор електричної машини містить мідні колекторні ламелі (1) з 

текстурованою поверхнею довільного мікрорельєфу (3), шорсткість якого 

знаходиться в межах Ra=6,3-12,5мкм, що не перевищує 0,5 допуску на розмір 

профілю, та стандартних слюдопластових пластини (2). 

 

 

 

Рис. 4.14. Схема з’єднання двох суміжних ламелей колекторного вузла 

 

Під час запресування пакету текстурованих мідних колекторних ламелей з 

ізоляційними пластинами в колекторний вузол з арочним розпором відбувається 

проникнення виступів мікронерівностей мідних колекторних ламелей в 
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слюдопластові пластини, їх зминанню, заповнення западин і, тим самим, 

сприяючи підвищенню сили тертя спокою, яка забезпечує нерухомість між 

мідними колекторними ламелями та пластинами слюдопласту. 

Сила тертя спокою зберігає взаємну нерухомість мідних колекторних 

ламелей та слюдопластових пластин, та повинна бути більше динамічних впливів, 

механічних навантажень, що виникають від високих обертових швидкостях та 

нагріві при експлуатації. 

 

F≤F0=f0N ,                                                          (4.16) 

 

де F0 – сила тертя спокою; N – сила тиску при арковому з'єднанні; f0 – коефіцієнт 

тертя спокою. 

 

У зв'язку з тим, що сила тертя спокою прямо пропорційна коефіцієнту тертя 

спокою були проведені дослідження по збільшенню коефіцієнта тертя спокою 

між мідними колекторними ламелями та слюдопластовими пластинами. 

Результати дослідження показали, що бічні несучі поверхні мідних ламелей, 

профіль яких було отримано холодним деформуванням, мають коефіцієнт тертя 

спокою в середньому 0,247 при шорсткості поверхні Ra=0,6мкм. За даних умов 

зусилля запресовування мідних колекторних пластин і слюдопластових пластин в 

колекторний вузол становить 1,0МПа. При досягненні шорсткості бічних несучих 

поверхонь Ra = 6,3 - 12,5мкм і збереженні граничних розмірів товщини мідного 

профілю, коефіцієнт тертя спокою склав 0,7-0,9. У цьому випадку зусилля 

запресовування склало 2,0-2,5МПа. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Експериментальному дослідженню контактної жорсткості, методам її 

вимірювання та оцінки присвячено багато робіт, однак відсутність єдиної 

методики випробувань контактної жорсткості призводить до розмаїття 
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експериментальних досліджень та суперечливості отриманих значень С, m, jcp. 

Це викликало необхідність розробки спеціальних методичних вказівок з 

експериментального визначення контактної жорсткості. 

Умова жорсткості на відсутність зсуву ламелей: 

 або , так як коефіцієнти 

експлуатаційних сил носять емпіричний характер, пов'язаний із залишковим 

дисбалансом та робочою температурою. Таким чином, при питомих тисках 

обтиску порівнянних з межею міцності для міді = 2,0-2,5МПа  гарантується 

замикання за всією поверхнею. 

Вимірювання похибок кутів мідних ламелей, проводились за допомогою 

оптичного квадранта КО-60М. За результатами вимірювань кутів ламелей можемо 

зробити висновок, що похибка кутів ламелей взятих з однієї партії для складання 

в колекторний вузол, сягає 2,3%. 

Величина зближення двох шорстких поверхонь залежить не тільки від 

параметрів шорсткості, а й від радіусів закруглення вершин та кутів профілю 

мікронерівностей, кроку поздовжньої та поперечної шорсткості, їх відношення до 

Rmax, параметрів b та ν, які характеризують початкову частину опорних кривих та 

ін. Згідно отриманих результатів визначено, що при збільшенні щільності 

розподілу амплітуд збільшується коефіцієнт відносної опорної довжини ламелі та 

зменшується значення середнього арифметичного відхилення ламелі. Проте 

розподіл значень за кожним параметром свідчить, що домінуючу залежність 

мають параметри щільності розподілу амплітуд та середнє арифметичне 

відхилення ламелі. 

У зв'язку з тим, що сила тертя спокою прямо пропорційна коефіцієнту тертя 

спокою були проведені дослідження зі збільшення коефіцієнту тертя спокою між 

мідними колекторними ламелями та слюдопластовими пластинами. Результати 

дослідження показали, що бічні поверхні мідних ламелей, профіль яких було 

отримано холодним деформуванням, мають коефіцієнт тертя спокою в 

середньому 0,247 при шорсткості поверхні Ra=0,6мкм. За даних умов зусилля 

запресовування мідних колекторних пластин та слюдопластових пластин в 
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колекторний вузол становить 1,0МПа. При досягненні шорсткості бічних несучих 

поверхонь Ra = 6,3 - 12,5мкм та збереженні граничних розмірів товщини мідного 

профілю, коефіцієнт тертя спокою склав 0,7-0,9. У цьому випадку зусилля 

запресовування склало 2,0-2,5МПа. 

Суттєва перевага мідних колекторних пластин з текстурованою бічною 

частиною полягає в тому, що вони допускають виготовлення профілю 

трапеціїдальної форми перетину з меншою точністю, що полегшує виробництво. 

При відомому конусноарковому або клиновому з'єднанні найменші похибки в 

розмірах призводять до радіальних переміщень колекторних ламелей з 

порушенням рельєфу контактної поверхні колектора. Тоді як текстурування 

бічних поверхонь, зі створенням підвищеної шорсткості довільного мікрорельєфу, 

перешкоджає відносному переміщенню за рахунок проникнення виступів 

шорсткості бокових поверхонь мідних колекторних ламелей в ізоляційні пластини 

й підвищення коефіцієнту тертя спокою, що зберігає рельєф контактної поверхні 

колектора і сприяє підвищенню технологічності і надійності ресурсу 

колекторного вузла. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У 

ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ 

 

5.1. Розробка раціональної та економічно обґрунтованої методики 

випробувань ламелей в колекторних вузлах 

 

Автором в процесі роботи були проведені експериментальні дослідження, 

які підтвердили адекватність моделювання і правильність обраної технології. На 

цій підставі була виготовлена дослідна партія колекторних вузлів в виробничих 

умовах.  

Проведені виробничі випробування показали, що текстурування поверхонь 

зі збільшенням шорсткості без знімання матеріалу та без зміни геометричних 

параметрів профілю дозволяє в зоні контакту мідних ламелей з ізоляційними 

пластинами підвищити коефіцієнт тертя спокою, що призводить до збільшення 

зусилля запресовування що в свою чергу дозволить отримати гарантований натяг 

та монолітність колекторного вузла. Проведення ресурсних випробувань згідно 

технічного опису та інструкції з експлуатації двигуна постійного струму ДП-0,25. 

 

5.2. Виробничі випробування колекторного вузла та двигуна в цілому  

 

Для проведення експериментальних і дослідних робіт з підвищення 

жорсткості і монолітності колекторного вузла ДП-0,18.520 електродвигуна ДП-

025 між ПАТ «ДАЗ» та кафедрою технології машинобудування НМетАУ, був 

укладений договір «Дослідження оздоблювально-формуючої обробки бічних 

поверхонь ламелей колекторних вузлів ДП-0.18.520, для збільшення життєвого 

циклу електродвігунаДП-0.25». Згідно якого на виробництві електроприводів, 

заводу був відкритий паспорт на проведення дослідної роботи з підвищення 

жорсткості і монолітності колекторного вузла ДП-0,18.520 електродвигуна ДП-

025. 
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Для перевірки правильності прийнятої технології струменево-абразивної 

обробки бічних поверхонь ламелей відповідно до паспорту дослідної роботи в 

виробничих умовах ПАТ «ДАЗ» було виготовлено 6 колекторів ДП-018.520. З них 

3шт. - контрольні (табл. 5.2 - 1,2,3) за заводською діючою технологією та дослідні 

- 3шт. (Табл. 5.2 - 4,5,6) які були зібрані з експериментальних ламелей. Результати 

випробувань представлені в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Перепад ламелей при динамічних випробуваннях 

№ 

колекторного 

вузла 

Шорсткість 

бічній поверхні 

Ra, мкм 

Коефіцієнт 

зчеплення 

Зусилля 

запресовування, 

МПа 

Перепад 

ламелей, 

мкм 

1 2,5 0,27 1,0 0,003 

2 2,5 0,27 1,0 0,004 

3 2,5 0,27 1,0 0,003 

4 10 0,8 2,0 0,001 

5 10 0,8 2,0 0,002 

6 10 0,8 2,0 0,002 

 

Збільшення шорсткості на бічних поверхнях дослідних ламелей з Ra=2,5 

мкм до Ra=10мкм, без зміни геометричних параметрів профілю, дозволило в 

місцях контакту з ізоляційними пластинами підвищити коефіцієнт тертя спокою 

до рівня 0,7-0,9. При цьому зусилля запресовування склало 2,0-2,5МПа, замість 

1,0МПа за заводською технологією, що дозволило забезпечити гарантований 

натяг і нерухомість мідних ламелей й ізоляційних пластин. 

В результаті випробувань на розгін отримано збільшення монолітності 

дослідних колекторів на 50%. 

Крім цього істотна перевага колекторних ламелей з текстурованою бічною 

поверхнею полягає в тому, що дозволяє виготовляти профіль трапецієподібної 

форми поперечного перерізу з меншою точністю. Це спрощує виготовлення, як 

самих ламелей, так і колекторних вузлів в цілому. 
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На основі проведених досліджень була розроблена технологія 

текстурування бічних поверхонь ламелей та виготовлена дослідна партія 

колекторних вузлів. Маршрутний технологічний процес виготовлення колектора 

ДП-0,18.520 наведено в додатку А. 

До проведення виробничих випробувань були експериментально 

промодельовані умови запресовки колекторних ламелей з пластинами 

слюдопласту на гідропресі з тиском 0,12МПа (умови запресування в обтискне 

кільце), потім розібрані та перевірені на залишкову шорсткість на рис. 5.1 – 5.2: 

 

 

 

 
 

Рис. 5.1. Шорсткість ламелі, яка оброблена після тиску в парі з пластиною 

слюдопласту 1,25МПа, Raсередне=18,50мкм 
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Рис. 5.2. Шорсткість пластини слюдопласту після обтиску з ламеллю 1,25МПа, 

Raсередне=16.56мкм 

 

Перед струменево-абразивною обробкою колекторних ламелей було 

проведено зважування 171 ламелі (для трьох колекторних вузлів) і отриманий 

результат: 1022,64кг - до обробки; 1022,49кг - після. 

 Тобто винесення матеріалу після струменево-абразивної обробки склало 

0,015%. 

Результати випробувань представлені в таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Результати випробувань 

Вид двигуна Знос щіток Перепад 

ламелей, мкм 

Ступінь 

іскріння 

Серійні (згідно ТУ) до 8мм до 5 1,5 

Дослідні 1,6мм 1-3 1,0 

 

Висновки по роботі згідно з актом виробничих випробувань (додаток Д): 

1. В результаті проведених експериментальних і аналітичних досліджень 

обробно-формуючої обробки бічних поверхонь дослідних ламелей колекторних 

вузлів були визначені оптимальні режими, які дозволили отримати шорсткість 

поверхонь довільного мікрорельєфу з величиною 0,5 допуску на розмір ламелі 

згідно КД, що складає 0,02мм. 

2. В результаті випробувань на розгін отримано збільшення 

монолітності дослідних колекторів на 50%. 

3. Отримано можливість компенсації відхилення кута мідної 

колекторної ламелі проникнення виступів шорсткості в межах 5-10мкм, що 

відповідає куту 0
0
0,1

!
. Після зміни шорсткості, при інших рівних умовах, 

відбулося збільшення питомого тиску між пластинами в 2 рази. 

Далі представлені етапи проведення дослідження згідно з додатком до 

паспорта дослідних робіт: 

1. З дослідними колекторами виготовлені якоря ДП-0,18.500-01 за 

серійною технологією, проведене складання електродвигунів ДП-0,25. 

2. Проведений відбір одного електродвигуна і переданий в СІС. 

3. Проведено типові випробування електродвигуна ДП-0,25 за 

програмою періодичних випробувань. 

4. Проведено контрольні випробування електродвигуна на надійність, 

методом повторно-короткочасного включення-виключення, в кількості 40·10
3
 

циклів при номінальному навантаженні на вал. Перед початком випробувань 

проведено замір висоти щіток з точністю до 0,01 мм. 
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5. Випробуваний електродвигун було розібрано для огляду, проведено 

замір висоти щіток. Результати замірів були порівняно з результатами раніше 

проведеними випробуваннями електродвигунів. 

6. Визначити ступінь іскріння дослідних та серійних електродвигунів та 

внести дані в контрольні випробування. 

 

 

 

Рисунок 5.3. Проведення контрольних вимірів електродвигунів після чергових 

випробувань 

 

В процесі дослідження було проведено ресурсні випробування (рис. 5.3) 

згідно технічного опису та інструкції з експлуатації ДПС ДП-0,25, враховуючи 

пункт 4.2.7, «знос щіток після випробувань не повинні мати сколів та тріщин», та: 

висота щіток після контрольно-здавальних випробувань - «не менш 20мм»; « при 

зносі щіток понад 40% щітки замінити на нові », заміну електро щіток необхідно 

проводити при їх зносі:  та висоті. 
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Таблиця 5.3 

Перепад ламелей на колекторному вузлі після випробувань 

П

Пара 

ламелей 

 

Пере 

пад, 

мкм 

 

Пара 

ламелей 

 

Пере 

пад, 

мкм 

 

Пара 

ламелей 

 

Пере 

пад, 

мкм 

 

Пара 

ламелей 

 

Пере 

пад, 

мкм 

 

Пара 

ламелей 

 

Пере 

пад, 

мкм 

 

Пара 

ламелей 

 

Пере 

пад, 

мкм 

 

Пара 

ламелей 

 

Пере 

пад, 

мкм 

1

1-2 

-

1 

9

9-10 

+

1 

1

17-18 

0

0 

2

25-26 

-

1 

3

33-34 

0

0 

4

41-42 

0

0 

4

49-50 

-

2 

2

2-3 

+

3 

1

10-11 

+

1 

1

18-19 

0

0 

2

26-27 

0

0 

3

34-35 

0

0 

4

42-43 

0

0 

5

50-51 

0

0 

3

3-4 

0

0 

1

11-12 

0

0 

1

19-20 

+

1 

2

27-28 

-

2 

3

35-36 

-

2 

4

43-44 

-

3 

5

51-52 

0

0 

4

4-5 

0

0 

1

12-13 

0

0 

2

20-21 

0

0 

2

28-29 

-

1 

3

36-37 

-

3 

4

44-45 

-

1 

5

52-53 

+

1 

5

5-6 

+

1 

1

13-14 

+

1 

2

21-22 

+

1 

2

29-30 

+

1 

3

37-38 

-

2 

4

45-46 

-

1 

5

53-54 

+

1 

6

6-7 

0

0 

1

14-15 

-

1 

2

22-23 

0

0 

3

30-31 

+

1 

3

38-39 

-

2 
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Рисунок 5.4. Графік перепаду ламелей на колекторному вузлі після випробувань 

 

За результатами дослідження (рис. 5.4) доведено, що після ресурсних 

випробувань ДПС, при вищезгаданому зносі щіток та після відпрацюваних 40000 

включень-виключень (при повному навантаженні на валу), знос щіток склав 

1,8мм при дозволеному зносі в 8мм. 

Висновки після перевірки на зсув (перепад) ламелей в коллекторному вузлі: 

 3 ламелі - 3мкм; 
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 8 ламелей - 2мкм; 

 21 ламель - 1мкм; 

 24 ламелі – 0. 

Згідно перевірки колекторного вузла на перепад ламелей виявлено, що у 

дослідному колекторному вузлі перепад ламелей на 25-35% меньше у порівнянні  

з серійними колекторними вузлами, тобто ресурс роботи двигуна збільшено у 

середньому на 30%. 

 

5.3. Розрахунок техніко-економічної ефективності 

 

1) Розрахунок витрат на основні та допоміжні матеріали. 

Однією з основних статей витрат є витрати на основні і допоміжні 

матеріали. При проведенні досліджень за темою даної роботи використовувалися 

наступні види основних і допоміжних матеріалів:   

-компресор, потужністю 2,5кВт, вхідна напруга - 380В, (використовується 

для струменево-абразивної установки); 

-матеріали для складання дослідницьких установок на суму 5694грн; 

-технологічне оснащення електричної частини: (блокування, розрядник, 

кабель - 5м, роз'єми, дроти) на суму 360грн; 

-зразки абразивного матеріалу на суму 2112грн. 

Таким чином витрати на основні і допоміжні матеріали становлять 6504грн. 

2) Розрахунок витрат на електроенергію. 

Електроенергія витрачається на роботу обладнання потужністю N=10кВт та 

систему освітлення. Вони живляться від мережі змінного струму напругою в 220В 

і частотою 50Гц. Розрахунок витрат на електроенергію, яка споживається в ході 

досліджень, наведено в таблиці 5.4 (вартість 1кВт/год електроенергії становить 

1,68грн.). 

Таким чином витрати на електроенергію складають 223,44 грн. 
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Таблиця 5.4 

Розрахунок витрат на електроенергію 

Споживач 
Потужність 

споживача, кВт 
Час роботи, год Сума витрат, грн. 

Компресор 2,5 30 126 

Лабораторне 

устаткування 
10 5 84 

Освітлення 0,2 40 13,44 

Всього  223,44 

 

3) Розрахунок витрат на заробітну плату. 

Для проведення досліджень був задіяний штат науково-дослідної 

лабораторії кафедри технології машинобудування НМетАУ. У зв’язку з цим, в 

числі інших витрат на проведення досліджень, потрібно врахувати витрати на 

оплату роботи всіх, хто бере участь в експериментах. Розрахунок витрат на 

заробітну плату наведено в таблиці 5.5. 

 

Таблиця 5.5 

Розрахунок витрат на заробітну плату 

Посада 
Кількість 

осіб 

Обсяг 

ставки 

Місячна 

ставка, грн. 

Час роботи, 

міс. 

Сума 

витрат, грн. 

Науковий 

співробітник 
1 0,15 6000,00 1,5 1350 

Студент 2 0 0 0 0 

Всього  1350 

 

Таким чином, витрати на заробітну плату складуть 1350 грн. 

 

4) Розрахунок обсягу нарахувань на заробітну плату. 

Обсяг нарахувань на заробітну плату становить 38% від основної заробітної 

плати. Таким чином, обсяг нарахувань на заробітну плату складе: 
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513
100

381350



грн.                                                  (5.2) 

 

5) Розрахунок витрат на амортизацію. 

Норма амортизації представляє собою встановлений річний відсоток 

погашення вартості основних фондів, відповідно до якого підприємства проводять 

амортизаційні відрахування. Устаткування лабораторії, що використовувалась в 

дослідженнях, відноситься до другої групи, для якої середньорічна норма 

амортизації становить 20%. 

Обсяг відрахувань розраховують за формулою: 

 

12

B
HCA AB   ,                                                (5.3) 

 

де А – обсяг амортизаційних відрахувань, грн.; СВ – вартість обладнання, грн.; 

 НА – норма амортизації; В – час роботи обладнання, міс. (1,5 місяці). 

 

Результати розрахунку витрат на амортизацію обладнання наведені в 

таблиці 5.6. Таким чином, обсяг амортизаційних відрахувань складе 502 грн. 

6)  Розрахунок витрат на ремонт обладнання. 

Витрати на ремонт обладнання приймаємо в розмірі 5% від його вартості: 

 

20054·0,05=1002грн.                            (5.4) 

 

Таблиця 5.6 

Розрахунок витрат на амортизаційні відрахування 

Найменування обладнання Нам, % 
Вартість 

обладнання, грн. 

Обсяг відрахувань, 

грн. 

Лабораторне устаткування  
20 

6054 152 

Компресор 5000,00 125 

Персональний комп’ютер 50 9000,00 225 

Всього   502 
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7) Розрахунок накладних витрат. 

Суму накладних витрат приймаємо в розмірі 15% від суми всіх попередніх 

статей витрат, а саме витрат на основні і допоміжні матеріали, електроенергію, 

заробітну плату, нарахувань на заробітну плату, амортизаційних відрахувань і 

ремонту устаткування [23]: 

 

(6504 +223,44+1350+513+502+1002)·0,15=1514грн.              (5.5) 

 

Маючи всі необхідні дані можна отримати загальну суму витрат, 

необхідних для виконання досліджень. Кошторис витрат на проведення науково-

дослідних робіт приведено в таблиці 5.7. 

 

Таблиця 5.7 

Кошторис витрат на проведення науково-дослідних робіт 

Статті витрат Сума 

витрат, грн. 

Структура, % 

Основні і допоміжні матеріали 8166 56,03 

Електроенергія 223 1,92 

Заробітна плата 1350 11,63 

Нарахування на заробітну плату 513 4,42 

Амортизаційні відрахування 502 4,32 

Ремонт обладнання 1002 8,63 

Накладні витрати  1514 13,04 

Всього витрат 13270 100 

 

Таким чином, виходячи з наведеного кошторису основною статтею витрат є 

витрати на основні та допоміжні матеріали. 

Розрахунок очікуваного економічного ефекту від впровадження результатів 

роботи наведено в додатку Г. 
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Висновки до п’ятого розділу 

 

1. В результаті випробувань на розгін отримано збільшення монолітності 

дослідних колекторів на 50%. 

2. Отримана можлівість компенсації відхилення кута колекторної ламелі та 

проникнення віступів шорсткості в межах 5-10мкм, що відповідає куту 0
0
01

!
. 

Після текстурування та збільшенні шорсткості, при інших рівних вимогах, 

відбулося збільшення питомого тиску між мідними ламелями та пластинами 

слюдопласту в 2 рази. 

3. Дослідний електродвигун післе ресурсних випробувань (відпрацювання 

40000 включень-виключень при повному навантаженні на вал), розбирання та 

дефектації знаходиться в задовільному стані, відповідає в повну обсязі технічних 

умовам, що свідчить про збільшення життєвого циклу на 30%.  

3. Розрахован економічний ефект від впровадження технології виготовлення 

колекторних вузлів у виробництво. 

4. Отримані результати становлять науково-практичний інтерес та 

впроваджені у виробництво ПАТ «ДАЗ» при модернізації технології 

виготовлення колекторних вузлів для двигунів постійного струму. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова задача обґрунтування 

раціонального способу підвищення експлуатаційних характеристик і властивостей 

колекторних вузлів на основі покращення технології виготовлення ламелей для 

збільшення життєвого циклу двигунів постійного струму. 

Основні наукові положення та результати: 

1. Проведений аналіз вимог до технологічних та експлуатаційних 

властивостей колекторних вузлів встановив що відсутні чіткі рекомендації по 

вибору технологічних параметрів обробки. Результатом здійснених аналітичних 

досліджень обробок бічних поверхонь ламелей колекторних вузлів стало 

визначення оптимальних режимів, що дозволило отримати шорсткість поверхонь 

довільного мікрорельєфу величиною 0,5 допуску на розмір ламелі згідно з 

конструкторською документацією. 

2. В роботі розроблена методика для створення функціонально-

орієнтованої технології виготовлення профільних ламелей колектора ДПС. 

Розглянуто функціональне призначення профільних ламелей та їх елементів. 

Проведено об'єднання функціональних зон та елементів в модулі, для подальшої 

їх обробки, тому для компенсації похибок кутових розмірів профілю мідних 

ламелей реалізовані спеціальні схеми технологічного впливу на бічні поверхні 

ламелей. 

3. Розроблено універсальний підхід, заснований на визначенні шуканих 

залежностей та вирішенні задачі оптимізації технологічних параметрів процесу 

обробки в результаті імітаційного моделювання. В основу математичної моделі 

процесу текстурування бічних поверхонь ламелей потоком абразивних частинок 

покладена модель одиничного акта їх контактної взаємодії. За допомогою 

моделювання потоку абразивних частинок визначено, що кількість відтворених 

при моделюванні абразивних частинок, тобто кількість актів одиничного 

контактної взаємодії обумовлено концентрацією абразивного матеріалу в потоці, 

величиною витрат в одиницю часу через зріз сопла, співвідношенням величин 
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площ сопла і елементарної площадки, а також часом та маршрутом переміщення 

сопла по поверхні, яка оброблювалась. 

4. За результатами порівняльного металографічного аналізу структури 

вихідної міді в поздовжньому і поперечному напрямках визначено відмінність в 

розмірі зерна мідного профілю в поздовжньому і поперечному напрямках 

пов'язана з наявністю зональної нерівномірності протікання процесів 

рекристалізації, що викликано нерівномірними температурними полями, 

неоднорідними умовами перебігу металу, локальним характером деформації. 

Дослідження експериментальних зразків, отриманих різними формоутворюючими 

технологіями, дозволили встановити вплив технологічних режимів 

формоутворення профілю на макро- та мікрогеометричні відхилення, структуру 

матеріалу, твердість та інші показники якості. 

За результатами фракційного та морфологічного аналізів абразивного 

матеріалу для текстурування поверхні мідних ламелей методом струменевої 

обробки запропоновано використання карбіду кремнію чорного.  

Експериментальні підтвердження імітаційного моделювання дозволили 

внести корегування у конструкцію експериментальної струменево-абразивної 

установки для оздоблювально-формуючої обробки бічних поверхонь колекторних 

ламелей, що в свою чергу дозволило збільшення коефіцієнта тертя спокою в 

початковому стані з 0,25 до отриманих значень на зразках 0,67-0,94 та  підвищити 

жорсткість колекторного вузла при експлуатаційних навантаженнях. 

Результати дослідження показали, що бічні поверхні мідних ламелей, 

профіль яких було отримано холодним деформуванням, мають коефіцієнт тертя 

спокою в середньому 0,247 при шорсткості поверхні Ra=0,6мкм. При досягненні 

шорсткості бічних несучих поверхонь Ra=6,3-12,5мкм та збереженні граничних 

розмірів товщини мідної ламелі, коефіцієнт тертя спокою склав 0,7-0,9 із 

зусиллям запресовування 2,0-2,5МПа. 

5. В результаті проведених експериментальних та аналітичних 

досліджень струменево-абразивної обробки бічних поверхонь дослідних ламелей 

колекторних вузлів було визначено можливість компенсації відхилення кута 
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колекторної ламелі та впровадження виступів шорсткості в межах 5-10мкм, що 

відповідає куту 0
0
01

!
 після текстурування та збільшенні шорсткості, при інших 

рівних вимогах, дозволило збільшення питомого тиску при запресовуванні між 

мідними ламелями та пластинами слюдопласту в 2 рази та отримати шорсткість 

поверхонь довільного мікрорельєфу з величиною 0,5 допуску на розмір ламелі, 

згідно конструкторській документації. 

6. Дослідний електродвигун після ресурсних випробувань 

(відпрацювання 40000 включень-виключень при повному навантаженні на вал), 

розбирання та дефекації знаходиться в задовільному стані, відповідає в повному 

обсязі технічним умовам.  

В результаті проведених промислових випробувань дослідних колекторних 

вузлів з ламелями, які оброблено струменево-абразивною технологією отримано 

збільшення монолітності дослідних колекторів на 50% та показав, що в дослідних 

двигунах радіальні переміщення ламелей, які призводять до виходу з ладу 

колекторного вузла значно менші, ніж в серійних двигунах, тим самим 

збільшується ресурс роботи електродвигуна майже на 25-35%.  

7. Отримані результати становлять науково-практичний інтерес та 

впроваджені в виробництво ПАТ "ДАЗ" при модернізації технології виготовлення 

колекторних вузлів для двигунів постійного струму. 
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Додаток А 

 

Таблиця 1 

Маршрутний технологічний процес виготовлення колектора ДП-0,18.520 

(ПРОЕКТНИЙ) 

№ 

цеху 

№ 

опер. 

Найменування операції Матеріали Обладнання 

4 10 Вирубка ламелі  ПКМ-Н 16*2,64 

6
о
18

′
57

′′ 
Прес КД 2436 штамп 

вирубний 

20 Галтовка з абразивом Бой шліф.кругів Барабан галтовочний 

30 Промивка та сушка Сода 

кальцинірована 

Мийний барабан, вентилятор 

з нагрівом 

40 Струменево-абразивна 

обробка 

Карбід кремнію 

чорний 

Установка для 

струменево-абразивної 

обробки 
4 10 Вирубка пластин ізоляційних Слюдопласт 

КІФЕ 0,5 

Прес, штамп 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Складання  пакету  Верстак, кільце складальне 

  
20 Запресовка в обтискне кільце  Прес гідравлічний 20тон 

30 Опресовка пластмасою АГЧВ Прес нагрівальний ДГ 3036 

40 Свердління осьового отвору Свердло Ø18мм Свердлильний станок 

50 1-я розточка отвору  Револьверний станок 1336 
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Продовження табл. 1 

 
 60 Термообробка  Пічь сушильна 180

о 

 
70 2-я розточка отвору  Револьверний верстат1336 

75 Разгортування чистове в розмір 

19Н8 

 Револьверний верстат 1336 

80 Випресовка з кільця  Прес гідравлічний 

90 Точіння зовнішньої поверхні у 

розмір  Ø48мм 

 Револьверний станок 1336 

Контроль розмірів 

100 Доработка розмірів після 

контролю 

 Токарно-револьверний 

верстат 

110 Просочування бакелітом  Вана 

120 Випікання  Піч 

  
130 Фрезерування петушків  Горизонтально-фрезерний 

верстат 

140 Зачистка заусеніц в петушках  Мотоустановка, крацювальна 

щітка 

150 Лудіння шлиців петушків Олово О2 Вана лудильна 

160 Чистове точіння   

170 Розгін 5000об. протягом 5хв. 

180 Чистова доведення зовнішніх Ø   

Контроль розмірів та перепадів ламелей до 0,005мм 
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Список публікацій здобувача 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Абрамов С.О. Обґрунтування абразивного матеріалу для активації 

поверхні мідної ламелі струменово-абразивним методом / С.О. Абрамов // 

«Наукові нотатки» Міжвузівський збірник. Випуск № 66. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 

2019р. – С. 10-17. Здобувачем розглянуті та проаналізовано фактори, які 

визначають процес утворення мікрорельєфу в зоні дії абразивної струї, а також 

взаємозв’язок та ступень впливу на інтенсивність формування мікрорельєфу;- 

проведено порівняльний фракційний аналіз абразивного матеріалу для активації 

поверхні мідних ламелей методом струменевої обробки та уточнення технічних 

основ проектування технологічних процесів струминно-абразивного метода 

текстурування колекторних пластин електричних машин. 

2. Гришин В.С., Абрамов С.О. Моделювання текстурування поверхонь 

колекторних пластин/ В.С. Гришин, С.О. Абрамов // «Системные технологии» 

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск № 3(122). – Дніпро: 

НМетАУ, 2019р. – С. 59-71. Здобувачем отримані зображення мікроструктури 

абразивного матеріалу (карбіду кремнію чорного) та поверхні колекторної 

пластини, після струменево-абразивної обробки на стереометричному мікроскопі 

та проведено їх попередній аналіз, а також визначено фактори, які визначають 

процес мікрорельєфу в зоні дії струменево-абразивної обробки та їх вплив 

використовуючи статистичне імітаційне моделювання. 

3. Grishin V., Abramov S. The forming processing of copper profiles by method 

of hot extrusion as technical system/ V. Grishin, S. Abramov // «Системные 

технологии» Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 

№ 2(97). – Дніпро: НМетАУ, 2015р. – С. 25-32. Здобувачем проаналізований 

технологічний процес отримання мідних профілів методом гарячої екструзії як 

технічної системи,, запропоновано новий склад системи «Метод виготовлення 

деталі (мідних профілів)». Наведено принцип дії системи, обґрунтовано схему 
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роботи та проаналізовано вибір складових. 

4. Абрамов С.О. Патент 129087 на корисну модель Україна, МПК51 Н 01 R 

39/04, Н 02 К 13/04, Н 02 К 23/00 Колектор електричної машини / С.О. Абрамов, 

В.С. Гришин, В.В. Дух, Ю.П. Синиціна, О.П. Морозенко, О.В. Кіщенко; заявник і 

патентовласник: Дніпро. Національна металургійна академія України. – № 

u201802904 заявл. 22.03.18; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20. Здобувачем 

запропоновано нову технологічну операцію у технологічному процесі 

виготовлення колекторного вузла. Підвищений термін служби двигуна 

досягається через формування оптимальної активної бічної поверхні ламелей з 

використання струменево-абразивної обробки, що підвищує силу константної 

взаємодії ламель-слюдопласт. 

5. Serhii Abramov Texturing the lamellae of the collector of electrical machines 

/Serhii Abramov, Tetiana Serdiuk, Yuliia Synytsina, Volodymyr Gryshin, Mykola 

Babiak // Conference Proceedings «IEEE 2
nd

 Ukraine Conference on Electrical and 

Computer Engineering UKRCON-2019», m. Lviv, 02-06 july 2019. Lviv. – S. 634-640. 

Здобувачем визначені оптимальні параметри текстурування колекторних 

ламелей, побудована модель шорсткої поверхні отриманої струменево-

абразивною обробкою, також виконана обробка шорсткостей в шорсткому шарі 

моделі та профілограми. 

6. Abramov S. Increase of operating properties of collective nodes for the account 

of quality of contraction / S. Abramov // Materialy XIX International scientific 

conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, 

production engineering and physics» [coll. monog.], m. Czestochowa, 07-08 czerwiec 

2018 r. – Czestochowa: Politechnika Częstochowska. – С. 220-224. Здобувачем 

досліджені фактори впливу якості поверхні мідної на комплекс властивостей 

ламелей, а саме твердість, що забезпечує зносостійкість в умовах механічного 

стирання колектора щітками; зберігання міцності тривалий час, враховуючи 

підвищені температури експлуатації (розміцнення і температура порогу  

рекристалізації); кріпостійкість, необхідної при опресовці і збиранні колектору; 
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висока електропровідність та визначено залежності впливу основних параметрів 

поверхні на комплекс властивостей мідних ламелей колекторного вузла. 

7. Abramov S. Influence of forming processing on structure of copper collector 

profiles / S. Abramov, V. Grishin, X.Дыя // Materialy XVII International scientific  

conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering 

and production engineering» [coll. monog.], m. Czestochowa, 07-08 czerwiec 2016 r. – 

Czestochowa: Politechnika Częstochowska. – С. 266-272. Здобувачем проведений 

металографічний аналіз структури мідних зразків та кількісної металографії, 

виявленні структурні зміни в процесі формування обробки мідних колекторних 

пластин.  

8. Абрамов С.А. Оценка микроструктуры медных профилей после 

формирующей обработки / Ю.Пройдак, С.Абрамов, В.Гришин // Inzynieria 

Produkcji strona spoleczna I przmyslowa [coll. monog.]; – Częstochowa: Politechnika 

Częstochowska, – 2015. – # 52. – PP. 137-144. Здобувачем проаналізована 

мікроструктура профільних пластин колекторного вузла після гарячою екструзії 

та вихідної полоси, проведено узагальнення структурних неоднорідностей у 

виробах та параметрів зниження впливу температурно-часових факторів на 

виріб. Розроблено загальний підхід до технології виготовлення профільних 

пластин колекторного вузла двигунів постійного струму (ДПС). 

9. Абрамов С.А. Функционально-ориентированный подход к 

технологическим процессам изготовления профиля пластины коллектора / 

Ю.Пройдак, С.Абрамов, В.Гришин, Я.Синицын // In ynieria procesów produkcji 

wybrane  aspekty [coll. monog.]; – Częstochowa: Politechnika Częstochowska, – 2016. 

– # 65. – PP. 49-54. Здобувачем проаналізовано функціональне призначення 

профільних пластин колекторного вузла, проведено узагальнення функціональних 

зон та елементів у модулі спільної обробки. Розроблений загальний підхід до 

побудови функціонально-орієнтованої технології виготовлення профільних 

пластин колекторного вузла двигунів постійного струму (ДПС) та структура 

експлуатаційних функцій профілю та побудовано граф функціональних елементів 
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за рівнями поділу ламелі. 

Опубліковані роботи, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

1. Абрамов С.А. Моделювання текстуровання поверхонь колекторних 

пластин / С.А. Абрамов, В.С. Гришин // Збірник наукових праць міжнародної  

науково-технічній конференції «Інформаційні технології в металургії та 

машинобудуванні», м. Дніпро, 26-28 березня 2019 р. – Дніпро: НМетАУ. – С. 5. 

Здобувачем досліджено підходи до оптимізації технологічних вхідних параметрів 

процесу обробки поверхні мідної ламелі та обґрунтовано використання методу 

статистичного імітаційного моделювання для управління факторами, які є 

визначальними у створенні мікрорельєфу поверхні. 

2. Абрамов С.А. Анализ точности формы коллекторных пластин с учетом 

технологической наследственности / В.С. Гришин, С.А. Абрамов // Матеріали VI 

міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної 

науки», м. Умань, 15 листопада 2018 р. – м. Умань: УНаУС. – С. 240-242. 

Здобувачем досліджено особливості формування похибки форми для партії 

мідних ламелей колекторного вузла та запропонований новий підхід до обробки з 

урахуванням технологічної спадковості, що в свою чергу дозволить враховувати 

послідовність впливу усіх технологічний операцій та зміни параметрів якості у 

процесі виконання технологічного процесу. 

3. Абрамов С.А. Синтез технологий обеспечивающих долговечность 

коллекторного узла / С.А. Абрамов, В.С. Гришин, Е.П. Морозенко // Збірник 

наукових праць міжнародної науково-технічній конференції «Інформаційні 

технології в металургії та машинобудуванні», м. Дніпро, 27-29 березня 2018 р. – 

Дніпро: НМетАУ. – С. 4. Здобувачем досліджена послідовність сукупності 

властивостей колекторного вузла з метою моделювання оптимального 

мікрорельєфу поверхні мідних ламелей та підвищення надійності вузла, за рахунок 

підвищення контактної взаємодії колекторних пластин з ізоляційним 

матеріалом. 
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4. Abramov S. Factors of increasing the operational properties of collector nodes / 

S. Abramov // Materialy II Miedzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej 

«Nowoczesna nauka: teoria i praktyka, m. Katowice, 12 kwietnia 2018 r. – Katowice: 

Nova nauka. – С. 168-169. Здобувачем досліджені фактори підвищення 

операційних властивостей колекторних вузлів та визначено,що аналіз індексів  

гібридної шорсткості підвищить продуктивність колекторних вузлів за рахунок 

поліпшення якості поверхні між ламелями і слюдопластом. 

5. Abramov S. Plastic texturing of the surfaces of the lamellas of the collector 

unit/ S. Abramov, V. Grishin, M. Kostelac // Materialy 13th  International symposium 

of croatian metallurgical society «S H M D ´2018», m. Šibenik, 24-29 june 2018 r. – 

Šibenik: CMS. – С. 205. Здобувачем в результаті проведених експериментальних 

та аналітичних досліджень обробки бічних поверхонь експериментальних 

ламелей колекторних вузлів були визначені раціональні режими, які дозволили 

отримати шорсткість поверхонь мікрорельєфу з допуском 0,5 та під час 

розгоних випробувань потенціал експериментальних колекторів збільшився на 

50% при інших рівних умовах, питомий тиск між пластинами подвоївся. 

6. Абрамов С.А. Повышение эксплуатационных свойств коллекторных 

узлов за счет качества сопряжения / С.А. Абрамов, В.С. Гришин // Збірник 

наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології 

промислового комплексу», м. Херсон, 12-17 вересня 2017 р. – Херсон: ХНТУ. – С. 

261-263. Здобувачем досліджений взаємозв'язок між дійсною площею контакту 

(ламель-слюдопласт)та параметрами шорсткості поверхні мідної ламелі, а 

також вплив досліджуваних параметрів на експлуатаційні властивості  

колекторного вузла.  

7. Абрамов С.О. Взаємозв'язок між площиною контакту ламелей та 

гібридними параметрами шорсткості / С.О. Абрамов, К.А. Воронищева // Збірник 

наукових праць всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин - 

основна складова прикладної механіки», м. Дніпро, 11-13 квітня 2017 р. – Дніпро: 

НМетАУ. – С. 255-256. Здобувачем досліджена методика аналізу взаємозв'язку 
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між дійсною (фактичною площею контакту та параметрами шорсткості, а 

саме формою профілю та визначено взаємозв'язок між щільністю розподілу 

амплітуд та коефіцієнтом відносної опорної довжини та середнім 

арифметичним відхиленням профілю. 

8. Абрамов С.А. Функционально-ориентированный поход к 

технологическим процессам обработки профиля пластины коллектора /С.А. 

Абрамов, В.С.Гришин // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична 

цінність та практичні результати - 2016: матеріали міжнародної науково-

практичній конференції (Братислава (Словаччина), 15-18 березня 2016 р.). - К.: 

ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – vol. 4 - с. 10-11. Здобувачем проведений аналіз 

теоретичних аспектів застосування функціонально-орієнтованого підходу до 

технологічних процесів обробки профілю пластин колектору та визначено етапи 

застосування підходу для мідних ламелей колекторного вузла. 

9. Абрамов С.А. Влияние формующей обработки на структуру медных 

ламелей/ С.А. Абрамов, В.С. Гришин // Збірник наукових праць міжнародної 

науково-практичної конференції «Розвиток національної економіки: теорія і 

практика», м. Івано-Франківськ, 03-04 жовтня 2015 р. – Івано-Франківськ: ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – С. 24-26. 

Здобувачем проведені металографічні дослідження мікроструктури та 

мікротвердість мідних ламелей колекторного вузла, отриманих різними 

методами (прокаткою і волочінням; пресуванням з волочінням; прокаткою з 

видавлюванням і волочінням; прокаткою з фрезеруванням та калібруванням) з 

метою їх подальшого металографічного аналізу та визначення спадковості 

властивостей. 

10. Abramov S. The forming processing of copper profiles by method of hot 

extrusion as technical system / S. Abramov, V. Grishin // Збірник наукових праць 

міжнародної науково-технічній конференції «Інформаційні технології в металургії 

та машинобудуванні», м. Дніпро, 24-26 березня 2015 р. – Дніпро: НМетАУ. – С. 6. 

Здобувачем досліджена формуюча обробка мідних профілів методом гарячої 
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екструзії як технічна система визначено структуру даної системи з чітким 

розмежуванням підсистем з метою створення теоретичних основ і методології 

проектування високоефективних ресурсозберігаючих технологічних процесів 

виготовлення колекторів електричних машин. 

11. Абрамов С.А. Особенности изготовления коллекторных пластин для 

двигателей постоянного тока, применяемых в авиастроении / С.А. Абрамов, В.С. 

Гришин // Збірник наукових праць всеукраїнської молодіжної науково-технічної 

конференції «Машинобудування України очима молодих», м. Суми, 27-31 жовтня 

2014 р. – Суми: СДУ. – С. 3-4. Здобувачем досліджена якість контактної 

поверхні та геометрична точність форми мідних ламелей колекторного вузла 

отриманих методом гарячої екструзії з метою виявлення впливу досліджуваних 

характеристик на процес комунікації. 
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Патент на корисну модель 
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Акти впровадження 
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176 

Продовж. дод. Д 

 
 



177 

Продовж. дод. Д 

 
 

 



178 

Продовж. дод. Д 

 
 



179 

Продовж. дод. Д 

 
 

 



180 

Продовж. дод. Д 

 
 

 



181 

Продовж. дод. Д 

 
 

 



182 

Продовж. дод. Д 

 
 



183 

Продовж. дод. Д 

 
 

 



184 

Продовж. дод. Д 

 
 



185 

Продовж. дод. Д 

 
 



186 

Продовж. дод. Д 

 
 


