


фахових видань з них 2 одноосібні, а також 4 патенти України на корисні 
моделі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому 
розвитку науково-прикладних основ вдосконалення процесів комплексного 
вирішення проектних та конструкторсько-технологічних задач для якісного 
виготовлення тришарошкових бурових доліт. При цьому вперше:

- встановлено вплив фізико-механічних та технологічних показників 
долотних сталей на їхню схильність до виникнення деформацій й викривлень 
механічно оброблених та хіміко-термічно зміцнених деталей доліт, що дає 
можливість принципово по новому призначати раціональні припуски на 
механічне оброблення з мінімальною кількістю проходів інструмента;

- досліджено точність та сталість в часі механічного токарного 
оброблення в кінцевий розмір опор ковзання цапф лап герметизованих 
тришарошкових бурових доліт у єдиному процесі автоматизованого точіння.

- розроблено технологію та оптимальні параметри технологічних 
операцій свердління отворів в упорному торці шарошки на оброблювальному 
центрі МСУ, проведено оптимізацію параметрів свердління отворів за 
критеріями стійкості різання;

- встановлено раціональні параметри процесу свердління отворів у 
цементованих шарошках доліт під вставне породоруйнівне оснащення, що 
відрізняється регламентованими вимогами щодо розподілу значень твердості 
по перерізу вінця шарошки (від поверхні у серцевину) на глибину отворів під 
вставні зубки. Дещо вищі значення твердості в ділянках від поверхні до. 
половини глибини отвору (НКС42-41), порівняно із твердістю біля його дна 
(НКС38-37), позитивно впливають на центрування інструмента при різанні;

- встановлено параметри і структуру’ єдиної інформаційної системи 
підтримки процесів проектування, підготовки виробництва й виготовлення 
тришарошкових бурових доліт, що відрізняється застосуванні інформаційних 
інтегрованих систем та САЬ8-технологій і процесності та вдосконаленої 
інженерної методики побудови раціонального технологічного маршруту.

Практичне значення одержаних результатів:
Створені нові шляхи підвищення якісних показників цементованих 

шарошок та цапф лап тришарошкових бурових доліт апробовані в умовах 
реального виробництва, вдосконалено технологічні процеси виготовлення 
доліт і прийняті на ТОВ „УніБурТех” до подальшого підвищення якості й 
конкурентоздатності продукції.

Розроблені технології автоматизованого механічного оброблення 
елементів опор цапф лап та шарошок бурових доліт, а також технологію 
виготовлення шарошок і параметри формоутворення отворів у шарошках під 
вставне твердосплавне оснащення впроваджені на ТОВ „УніБурТех”.

На підставі теоретичних та експериментальних досліджень розроблено і 
апробовано в «умовах долотного виробництва на ТОВ „УніБурТех”, і в 
подальшому впроваджено, єдину інформаційну систему підтримки процесів 
проектування, підготовки виробництва і виготовлення тришарошкових 
бурових доліт.
















