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"Визначення умов зменшення собівартості виготовлення деталей
машин"
Обґрунтовано умови підвищення економічної ефективності виготовлення деталей машин і створення конкурентоспроможної машинобудівної продукції. Для цього проведено теоретичний аналіз собівартості
механічної обробки деталей машин з урахуванням установлених аналітичних взаємозв'язків між основними статтями витрат, пов'язаними із заробітною платою робітника, вартістю інструментів і споживаної енергії при
обробці на верстаті. Це дозволило принципово по-новому підійти до
визначення оптимальних умов механічної обробки деталей машин за
критерієм найменшої собівартості. Розрахунками встановлено, що собівартість обробки залежно від продуктивності обробки має екстремум
(мінімум), що обумовлений ступенем зношування різального інструменту.
На прикладі алмазного шліфування аналітично визначено основні умови
реалізації мінімуму собівартості обробки, які полягають у підтримці на
робочій поверхні шліфувального круга оптимального ріжучого рельєфу,
що забезпечує високу ріжучу здатність круга й підвищення продуктивності
обробки. Доведено переважний вплив безрозмірного коефіцієнта, що визначає ступінь затуплення алмазного зерна, на собівартість обробки при
алмазному шліфуванні. Знання цього коефіцієнта для різних за міцністю
й зносостійкістю алмазних зерен дозволяє науково обґрунтовано підійти
до порівняння різних варіантів шліфування деталей і вибору найкращого
за критерієм найменшої собівартості обробки. Отримані результати досліджень було використано на ряді провідних машинобудівних підприємств
України для вдосконалювання технологічних процесів обробки деталей
машин на основі застосування високоефективного алмазного шліфування.
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