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9. Тема та реферат дисертації

Тема (укр.)

Удосконалення технології дробоструминного очищення внутрішніх поверхонь корпусних виробів типу тіл обертання

Тема (англ.)



Improving the technology of shot blasting cleaning of internal surfaces of hull products such as bodies of rotation

Реферат (укр.)

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню технології дробоструминного очищення внутрішніх поверхонь 
корпусних виробів типу тіл обертання з низьковуглецевої сталі шляхом встановлення раціональних режимів і розробки 
нових технічних та технологічних рішень. Розроблено нові наукові підходи до описання ударної взаємодії абсолютно 
жорсткої сферичної дробинки з деформівною металевою площиною і на їх основі визначено характер контактного руху 
дробинки в атакованому матеріалі, розміри сліду в результаті зіткнення та встановлено технологічні параметри процесу 
очищення: шорсткість, структура, ступінь шаржування та продуктивність.

Реферат (англ.)

The dissertation is devoted to the improvement of the technology of shot blasting cleaning of the inner surfaces of the hull 
products such as low-carbon steel rotating bodies by establishing rational modes and developing new technical and 
technological solutions. New scientific approaches to the description of impact interaction of absolutely rigid spherical pellet 
with deformable metal plane have been developed and on their basis the character of contact motion of pellet in attacked 
material, trace size as a result of collision has been determined and technological parameters of cleaning process have been 
established: roughness, structure, degree of charging and productivity.
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