
















БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
р і^ Т Р Ц І Й  І СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

осевой инструмент.

Modern state and prospers of development of 
mathematical design of thermal processes at treatment 
of opening the axial instrument Tatyanchenko A.G., 
Lappo LN. *

The modern methods of mathematical design 
of thermophysical processes, arising up at treatment of 
hole opening an axial instrument are considered and 
classified. On the basis of analysis of existent methods 
perspective directions of their further development are 
educed taking into account the features of develop
ment of working processes for this type of tooling.
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Сучасний стан та перспективи розвитку ма
тематичного моделювання теплових процесів при 
обробці отворів осьовим інструментом і Татьянче- 
нко О.Г*? Лашіо LM.

Розглянуті та класифіковані сучасні методи 
математичного моделювання теплофізичних про
цесів, що виникають при обробці отворів осьовим 
інструментом. На підставі аналізу існуючих мето
дів виявлені перспективні напрямки їх подальшого 
розвитку з урахуванням особливостей розвитку 
робочих процесів для даного виду механічної об
робки.
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чне моделювання, механічна обробка отворів 
осьовим інструментом, сталі та несталі теплові 
процеси, граничні умови, циліндрична система 
координат, функції Бесселя, комбінований осьо
вий інструмент.

УДК 622.822 : 622.271

ОМАРОВ А.Д., Д.Т.Н., проф.. ректор (Казахский университет путей сообщения)
С АРЖАНОВ Т.С., д.т.н., профессор (Казахский университет путей сообщения) 
МУСАЕВА Г.С., д.т.н., профессор (Казахская академия транспорта и коммуникаций 
имени М. Тынышпаева)

Накопление остаточных деформаций в балластном слое и земляном 
полотне

Введение

В Послании президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева принята раз
вернутая программа, направленная на ко
ренную перестройку всего хозяйственного 
механизма. ускорение социально- 
экономического развития страны, всемер
ную интенсификацию и повышение эф
фективности производства на базе науч- 
но-технического прогресса и значитель
ное место отведено дальнейшему ком

плексному развитию железнодорожного 
транспорта, который является важным 
звеном современного промышленного 
производства [1-3].

Постановка научного задания

В связи с ростом объемов перевозок 
на сети железных дорог Республики Ка
захстан актуальным становиться увеличе
ние скоростей и массы грузовых поездов. 
Это требует проведения организационно-
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