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 In a given article analyzed influence of pulling forces «electrical motor – 
grinding spindle» of grinding capping for inside grinding with elastic adjusting 
on force of adjusting to surface of work material. Determined, that ratio force of 
adjusting and force of screwing is increase with increasing by pulling force. 
Offered the formula for calculation of ratio force grinding spindle. 

Вступ 
 

 Одними з передумов випуску конкурентноздатної продукції є підви-
щення якості та зменшення собівартості оброблення за рахунок вибору су-
часних схем оброблення та оптимізації режимів. 

 Сьогодні для підвищення якості оброблення при круглому зовніш-
ньому шліфуванні [1], плоскому шліфуванні[2], заточуванні різців [3, 4, 5] 
широко використовується пружна схема шліфування. Пружну схему шлі-
фування використовують також з метою зменшення трудомісткості пошу-
ку оптимальних режимів шліфування [6]. 

 Разом з цим в літературі відсутні відомості про використання пруж-
ної схеми шліфування при обробленні внутрішніх поверхонь. 

 Метою роботи є дослідження впливу сили натягування пасу передачі 
«електричний двигун – шліфувальна головка» на силу навантажування 
шліфувальної головки шліфувальної бабки верстата 3А227П, конструкція 
якої забезпечує внутрішнє шліфування за пружною схемою. 

 
Основна частина 

 
Сутність пружного шліфування полягає в тому, що шліфування вико-

нується з постійною силою підтискання робочої поверхні круга (РПК) до 
оброблюваної поверхні зразка, що забезпечує стабільну якість обробленої 
поверхні протягом шліфування незалежно від часу обробки та спрощений 
спосіб оптимізації режимів оброблення. 

Для внутрішнього шліфування за пружною схемою нами запропоно-
вана нова конструкція шліфувальної бабки, в корпус якої встановлена 
шліфувальна головка з можливістю переміщення відносно корпусу в гори-
зонтальній площині. На корпусі шліфувальної бабки закріплюється наван-
тажувальний пристрій, наприклад, вантаж, який забезпечує можливість 



притискання робочої поверхні шліфувального круга до оброблюваної по-
верхні з постійною силою, крім того, ось, яка проходить через центри шкі-
вів електродвигуна та шліфувальної головки, розташована в одній верти-
кальній площині, перпендикулярній напрямку переміщення шліфувальної 
головки (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Шліфувальна бабка 
для внутрішнього шліфування 

за пружною схемою 
 

 
Шліфувальна бабка складається з корпусу 1, який розташований на 

столі 2 верстата 3А227П. Шліфувальна головка 3 з шліфувальним кругом 4 
закріплена з двох сторін в обоймі 5, яка має зверху і знизу призматичні ка-
навки, з розташованими в них кульками 6. З кульками 6 знаходяться в кон-
такті призматичні канавки планок 7, які закріплені на торці стаканів 8, за-
кріплених в отворі корпуса бабки. Канавки планок 7 утворюють кулькові 
напрямні, в яких в горизонтальному напрямку може переміщуватись від-
носно корпусу шліфувальної бабки шліфувальна головка підтискаючи ро-
бочу поверхню шліфувального круга 4 до оброблюваної поверхні заготов-
ки з постійною силою, яку задають за допомогою завантажувального при-
строю. 

 Завантажувальний пристрій складається з вантажу 9, який ланцюгом 
10 з'єднаний з шліфувальною головкою через зірочку 11. Електродвигун 12 
закріплений на столі за допомогою стійки 13 таким чином, що осі шківу 14 
електродвигуна 12 та шківу 15 шліфувальної головки 3, з’єднаних пасом 



16, знаходяться в одній вертикальній площині, перпендикулярній напрям-
ку переміщення шліфувальної головки. 

 Для дослідження впливу сили натягування пасу на силу притискання 
РПК до оброблюваної поверхні заготовки, при такій компоновці шліфува-
льної бабки, були проведені експерименти. 

Перед експериментом, за методикою , викладеною в роботі [7], були 
розраховані сили попереднього натягування пасу So, які забезпечують по-
тужність оброблення 1, 2 та 3 кВт.  

 
( ) цо SSSS ⋅−+⋅= χ215,0 , Н,    (1) 

де S1, S2 – сили натягування гілок пасу при передачі окружного зусил-
ля, Н; 

Sц – натяг гілок пасу відцентровими силами, Н; 
χ – коефіцієнт, який враховує жорсткість ременя та деталей передачі 

залежно від натягування ременя (0 < χ < 1); 
Складові формули (1.1) розраховували за залежностями, наведеними 

нижче [7]. 
Сили натягування гілок при передачі окружного зусилля: 
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'fcem α= , 
де αc – кут ковзання (частина кута охоплення, на якій відбувається ко-

взання ременя), для гарантування відсутності ковзання при нормальній ро-
боті слід приймати ( ) αα ⋅−= 7,05,0c , де α кут охоплення на шківу меншо-
го діаметра; 

 f' – приведений коефіцієнт тертя. 
Окружне зусилля P на пасі залежить від потужності, що передається, і 

визначається за формулою: 
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P
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де N – потужність, яка передається, кВт; 
     υ – окружна швидкість, м/с. 
Окружна швидкість υ, м/с 

100060
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⋅
⋅⋅= ndπυ ,     (5) 

де d1 – діаметр ведучого шківа, мм; 
     n1 – частота обертів електродвигуна. 
Натяг від відцентрових сил цS . 

2υ⋅= qSц ,Н,      (6) 



де q – маса 1 м довжини ременя, кг/м. 
Для експериментального контролю попереднього зусилля натягування 

гілок пасу Sо шляхом вимірювання величини стріли відхилення гілки пасу 
y при відтягуванні гілки пасу по середині прольоту який дорівнює 2t з зу-
силлям G, для перерахованих вище потужностей, були розраховані стріли 
відхилення гілки пасу y за формулою [7] 

оS

tG
y

281,9 ⋅
⋅= .      (7) 

Результати розрахунків пасової передачі за формулами (1) – (7) для 
наступних вихідних даних: діаметр ведучого шківа 180 мм; діаметр веде-
ного шківа 42 мм; довжина ременя 1050 мм; частота обертів електродвигу-
на 2880 об/хв.; потужність 3 кВт, маса одного метру довжини пасу 0,02 
кг/м; приведений коефіцієнт тертя 0,35, наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Сила натягування пасу та відповідні стріли прогину гілки 

пасу (G = 49Н, t = 344 мм) 
 
Потужність яка пе-
редається, кВт 

Сила попереднього на-
тягування пасу, Sо, Н 

Стріла прогину 
гілки пасу, y, мм 

1 78,7 10,7 
2 150,14 5,6 
3 221,6 3,8 

 
Експериментальні дослідження впливу сили натягування пасу на силу 

притискання РПК до поверхні зразка, виконували на внутрішньо-
шліфувальному верстаті 3А227П, модернізованому для шліфування за 
пружною схемою (див. рис 1). Для створення сили навантаження шліфува-
льної головки використовували вантажі різної ваги. Силу притискання 
РПК до поверхні заготовки вимірювали за допомогою динамометричного 
столу моделі УДМ 100 та осцилографа моделі С8-17. При контролюванні 
сили попереднього натягування гілок пасу їх навантаження виконували за 
допомогою динамометра розтягування, а величину стріли прогину визна-
чали за допомогою індикатора часового типу з ціною поділок 0,01 мм (рис. 
2). 

Аналіз вибіркових дисперсії за критерієм Кохрана [8] підтвердив їх 
однорідність (розрахункове значення критерію Кохрана за даними табл. 2  
g = 0,229; табличне значення критерію Кохрана для f = 9 и k = 6 на рівні 
значущості 0,05 дорівнює gтабл = 0,3682 .), що дало право для знаходження 
довірчого інтервалу на середні величини показань осцилографа використо-

вувати середньозважену дисперсію 2S = 0,0437. 
 



 
 

 Рисунок 2 –  Схема контролю сили попереднього натягування пасу 
1 – пас; 2 – динамометр розтягування; 3 – індикатор 

 
Перед дослідженнями виконували тарування динамометричного столу 

УДМ 100 за допомогою вантажів (рис. 3, табл. 2) 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема тарування динамометричного столу УДМ 100: 
1 – вантажі; 2 – ролик; 3 – динамометричний стіл; 4 – корпус бабки; 

5 – осцилограф 
 
 
 



Таблиця 2 – Протокол тарування динамометричного столу УДМ 100 
 

№ 
На-

вантажен-
ня, Н 

Показання осцилографу при 
навантажуванні, Ni, поділки 

Показання осцилографу при 
розвантажуванні, Ni, поділки 

Середнє 
значення 

N  

Дисперсії 
Si

2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 9,95 2,8 3,1 3,0 3,1 2,9 3,2 2,9 3,1 2,8 2,9 2,98 0,0195 

2 23,05 7,0 6,5 7,3 6,9 7,0 6,8 6,7 6,9 6,6 6,9 6,86 0,0515 

3 36,10 11,2 10,8 11,3 10,8 11,0 10,9 11,0 10,8 10,9 10,7 10,94 0,0360 

4 49,14 15,0 14,8 15,1 14,7 14,8 14,5 14,8 14,8 14,5 14,7 14,77 0,0356 

5 62,20 18,9 19,0 19,1 18,6 18,7 18,7 19,1 18,7 18,4 18,5 18,77 0,0601 

6 75,20 22,5 23,0 22,7 22,6 22,3 22,5 23,0 22,7 22,6 22,3 22,62 0,0595 

 

95% довірчі інтервали на середню величину показань осцилографа ви-
значали за допомогою критерію Стьюдента [9] 

n

St
N

кр ⋅
±=∆ , 

де крt  – критерій Стьюдента; 

     S – середньозважене відхилення; 
     n  – кількість повторів. 
Для умов тарування 02,2=крt ; S=0,2091; n=10; ∆N = ±0,13. 

За даними табл. 2 був побудований тарувальний графік (рис.4) та ме-
тодом найменших квадратів знайдено рівняння регресії: 

 

N=0,3011Fт.     (8) 
 

Вирішимо рівняння (8) відносно сили навантаження. Будемо мати 
 

Fт=3,321N.     (9) 
 

 
 

Рисунок 4 – Тарувальний графік динамометричного столу УДМ 100 



Дослідження впливу сили натягування пасу передачі «електричний 
двигун – шліфувальна головка» на силу притискання РПК до заготовки 
проводили в такій послідовності. Спочатку виконували натягування пасу 
відповідно до потужності, яка передається, та контролювали силу натягу-
вання за величиною стріли прогину (див. табл. 1, рис. 2). Далі (рис.5) на 
навантажувальний пристрій встановлювали вантажі, які створювали силу 
навантаження шліфувальної головки, а силу притискання РПК до зразка 
визначали за допомогою осцилографа, показання якого перераховували за 
рівнянням тарування (9). Експеримент повторювали 4 рази для кожної ве-
личини потужності, яка передається, а дані заносили в таблицю 3. 

Після статистичного аналізу результатів таблиці 3 (розрахункові 
критерії Кохрана: g1 кВт = 0,3389; g2 кВт = 0,1083; g3 кВт = 0,3426; табличне 

значення критерію Кохрана gтабл = 0,5981 для f = 3 і k = 5; 2S = 0,09826) та 
визначення 95% довірчих інтервалів для умов експерименту ( 02,2=крt ;    

S = 0,3134; n = 4 ;∆N = ±0,32) були побудовані графіки значень відношень 
C = Fн/Fп від сили притискання РПК до поверхні зразка пF  та знайдені 
кореляційні залежності C = f( пF ) (рис. 6). 

 
 

Рисунок – 5 Схема дослідження впливу сили натягування пасу на силу на-
вантажування шліфувальної головки: 1 – вантажі; 2 – шліфувальна голов-

ка; 3 – динамометричний стіл; 4 – осцилограф 
 
Як видно з табл.3, на силу притискання РПК до поверхні зразка впли-

вають сили натягування пасу, а також величина навантажування шліфува-
льної головки, при цьому зі збільшенням сили натягування пасу відношен-
ня C = Fн/Fп збільшується, зі збільшенням величини навантажування –
зменшується. 
 



Таблиця 3 Вплив сили натягування пасу на силу притискання РПК до поверхні зразка 
 

Потужність, 
яка передаєть-

ся, кВт 

Сила поперед-
нього натягу-
вання пасу Sо, Н 

Сила наванта-
ження  

Сила притискання РПК до поверхні зразка 
, N, поділки 

Сила прити-
скання до 
РПК , Н  кг Н 1 2 3 4  

2
iS  

1 78,7 

4,07 39,92 6,8 7,0 7,3 7,1 7,05 0,043 23,27 1,71 
4,97 48,83 9,6 10,0 10,2 9,9 9,92 0,062 32,76 1,49 
5,88 57,7 12,4 12,4 13,2 12,5 12,62 0,149 41,67 1,38 
6,78 66,57 15,1 15,5 16,1 15,2 15,47 0,202 51,08 1,30 
7,69 75,45 17,7 18,3 18,6 18,2 18,20 0,140 60,08 1,25 

2 150,14 

4,07 39,92 5,5 4,6 5,1 5,2 5,10 0,140 16,83 2,37 
4,97 48,83 7,4 6,8 7,4 7,8 7,35 0,170 24,26 2,01 
5,88 57,7 9,6 9,8 10,1 9,9 9,85 0,043 32,51 1,77 
6,78 66,57 12,6 12,6 12,7 12,9 12,70 0,020 41,92 1,58 
7,69 75,45 15,5 15,5 15,3 15,7 15,50 0,026 51,17 1,47 

3 221,6 

4,07 39,92 3,6 3,3 3,5 3,6 3,50 0,020 11,55 3,45 
4,97 48,83 4,0 3,9 4,2 4,1 4,05 0,016 13,36 3,65 
5,88 57,7 5,0 4,9 5,8 5,3 5,25 0,163 17,33 3,32 
6,78 66,57 7,1 6,7 7,6 7,0 7,10 0,180 23,44 2,84 
7,69 75,45 9,4 8,7 9,5 9,0 9,15 0,110 30,20 2,49 



 
 

Рисунок 6 – Вплив сили притискання РПК до поверхні зразка на відно-
шення C = Fн/Fп  

 
Використовуючи кореляційні залежності C = f(Fп), наведені на рисун-

ку 6, за відомою силою притискання РПК до поверхні зразка, знайденою з 
умов виконання технічних обмежень, можна розрахувати силу наванта-
ження шліфувальної головки Fн 

 
Fн=C·Fп      (10) 

 
Відповідно, для сил натягування пасу, які забезпечують передачу по-

тужності в 1, 2, 3 кВт: 
 

Fн 1кВт =  4,7803·Fп
0,669;    (11) 

 
Fн 2кВт =  8,0136·Fп

0,567 ;    (12) 
 

Fн 3кВт =  8,934·Fп
0,635 .    (13) 

 
По відомій силі Fн маса вантажу для навантаження шліфувальної го-

ловки знаходиться за формулою 
 

g

F
m н= .     (14) 

 
 



Висновки 
 

1. Досліджений вплив сили натягування пасу передачі «електричний 
двигун – шліфувальна головка», шліфувальної баки, яка забезпечує внут-
рішнє шліфування за пружною схемою, на силу притискання робочої по-
верхні круга до поверхні зразка 

2. Встановлено, що відношення сили навантаження шліфувальної го-
ловки до сили притискання робочої поверхні круга до зразка збільшується 
зі збільшенням сили натягування пасу і зменшується зі збільшенням сили 
навантажування шліфувальної головки. 

3. Запропонована формула для розрахунку сили навантаження голов-
ки, яка забезпечує необхідну силу притискання робочої поверхні круга до 
зразка. 
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