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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

 

Аҳамияти мавзӯъ. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги сангҳои 

рангаи қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо мебошад. Дар айни замон саноати 

истеҳсолот барои истеҳсоли маҳсулот аз сангҳои ранга ба таври кофӣ инкишоф 

наёфтааст ва ба имкониятҳои мавҷудаи ҷумҳурӣ ҷавобгӯ нест. Арзиши 

маҳсулот аз сангҳои ранга даҳҳо ва садҳо маротиба аз арзиши ашёи хоме, ки аз 

он маҳсулоти мазкур истеҳсол мешаванд, зиёдтар аст. Бинобар ин истеҳсол ва 

фурӯши маҳсулоти тайёр ба ҷойи сангҳои коркарднашуда аз ҷиҳати иќтисодї, 
кори тиҷоратии хеле фоиданок ба ҳисоб меравад. Элементҳои курашакл аз 

сангҳои ранга асоси бештари маҳсулоти ҷавоҳиротӣ ва заргариро ташкил 

медиҳанд. Курачаҳо аз сангҳои рангаи намуди айнушамс, аметист, чашми 

паланг, морион, лоҷвард, санги аҳзар, оникс, яшма, обсидиан ва ғайра ба таври 

васеъ дар саноати заргарӣ дар таркиби маҳсулоти мухталиф истифода 

мешаванд. Курачаҳои диаметрашон аз 5 то 20 мм барои истеҳсоли 

гарданбандҳо, тасбеҳҳо истифода мешаванд. 

Кураҳо аз сангҳои рангаи гуногуни диаметрашон аз 20 то 100 мм ҳамчун 

туҳфа хизмат карда, талаботи зиёд доранд. Истеҳсоли маҳсулоти курашакл аз 

сангҳои ранга, нисбат ба маҳсулоти курашакли металлӣ хосиятҳои 

фарќкунандаи худро доранд. Сангҳои ранга дорои сахтии баланд ва дар 

баробари он зудшикан мебошанд. Аз ин рӯ, усулҳои деформатсияи ҳачмии 

пластикӣ, ки дар истеҳсоли сангҳои металлӣ васеъ истифода мешаванд, дар ин 

маврид имконнопазиранд. Намунаҳо дар ин ҳолат дар шакли кубҳо бурида 

шуда, бо коркарди механикӣ (буриш, суфтакунӣ, ҷилодиҳӣ) ба курачаҳо табдил 

меёбанд. Истеҳсоли маҳсулот дар намуди курача, меҳнатталабии зиёдро талаб 

мекунад. Ҳиссаи меҳнати дастӣ низ нисбат ба истеҳсоли курачаҳои металлӣ 

зиёд мебошад. Аз ин рӯ, дарёфти роҳҳои баланд бардоштани самаранокии 

раванди истеҳсоли маҳсулоти курашакл вазифаи хеле муҳим мебошад. 

Мақсади рисолаи илмї баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати 

раванди истеҳсоли маҳсулоти курашакл аз сангҳои ранга бо мукаммалгардонии 

амалиёти тарҳӣ-технологӣ мебошад. 

Барои ба мақсади рисола ноил гаштан вазифаҳои зерин гузошта шуда 

буданд: 

‒ муайян намудани соҳаи самаранокии истифодаи усулҳои гуногуни 

коркарди абразивӣ дар раванди технологии истеҳсоли курачаҳо ва кураҳо; 

‒ тадқиқоти имконпазирии баланд бардоштани самаранокии раванди 

ташаккулёбии шаклҳои курачаҳо ва кураҳо, бо истифода аз усулҳои 

коркардиабразивии марказгурез, такмил додани технологияи коркард ва 

инчунин тарҳрезии дастгоҳҳо; 

‒ муайян кардани таъсири омилҳои гуногун ба самаранокии раванди 

коркард ва ташаккулёбии шакликурачаҳо ва кураҳо; 
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‒ таҳияи модели математикии вобастагии маҳсулнокии коркард нисбат ба 

ислоҳ кардани шакли намунаҳо; 

‒ тайёр кардани таҷҳизоти технологӣ барои татбиқи усули пешниҳодшудаи 

коркарди абразивии марказгурез; 

‒ тайёр кардани тавсияҳо барои интихоби тарзи коркарди баландсифати 

технологияи реҷаҳои буриш, вобаста ба хусусиятҳои масолеҳи коркардшуда. 

Навоварии илмӣ аз натиҷаҳои бадастомада: 

‒ нақшаҳои нави ташаккулёбии шакликураҳо, ки бо патентҳо ҳимоя шуда-

аст ва дар асоси онҳо дастгоҳ ва таҷҳизоти технологӣ тарҳрезӣ карда шудаанд; 

‒ вобастагии таҳлилӣ барои муайян кардани ислоҳшавии шакли намунаҳо 

аз реҷаи коркард ва аз миқдори абразив, ки дар минтақаи коркард дода меша-

вад; 

‒ модели математикии раванди ислоҳи шакл (кам кардани номудавварӣ) бо 

назардошти робитаҳои коркарди технологии реҷаҳои коркард ва тарҳрезии 

параметрҳои дастгоҳҳои марказгурез; 

‒ муайян кардани омилҳои технологии ислоҳшавии шакл, ки дар намуди 

моделҳои полиномиалӣ, ки дар асоси банақшагирии таҷрибаи бисёрҷониба ва 

арзёбии омории натиҷаҳои тадқиқот гирифта шудаанд. 

Аҳамияти амалии рисола: 

‒ таҳияи сохти мошинҳои сермаҳсул барои ба шакл даровардани кураҳо аз 

масолеҳи мӯрт дар намунаи сангҳои ранга; 

‒ гирифтани вобастагии эмперикӣ, ки ба омилҳои мутақобилаи технологӣ 

ба монанди ҳангоми коркард миқдори абразиви додашуда ба минтақаи коркард, 

суръати хаттии устувона, вақти коркард ва ислоҳшавии шакли кура ҳангоми 

коркард, монанд мебошад; 

‒ сохтани дастгоҳҳои таҷрибавӣ, ки бо ёрии онҳо тадқиқот гузаронида 

шуда, натиҷаҳои тадқиқот ба даст оварда шудаанд. 

Хулосаҳои асосии рисола, ки ба ҳимоя бароварда мешаванд: 

‒ патентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон № TJ 649 дастгоҳ барои кор карди абра-

зивии марказшитоби сатҳҳои сферикї, аз маҳсулоти сангҳои ранга ва № TJ 650 

дастгоҳ барои ба шакли сатҳи сферикӣ даровардани маҳсулот аз сангҳои ранга; 

‒ натиҷаҳои тадқиқотҳои таҷрибавӣ оид ба таъсири омилҳои гуногун оид 

ба ҳосилнокии коркард ва ислоҳшавии шакли кураҳо; 

‒ модели математикии равандҳои галтовкакунонии устувонагӣ ва 

планетарию марказгурез барои шаклсозии кураҳо; 

‒ вобастагии таҳлилии раванди коркард ва ташаккулёбии кураҳо аз 

омилҳои инфиродӣ. 

Тасдиқи рисола. Моҳияти асосии рисола дар конференсияи ҷумҳуриявии 

илмӣ-техникӣ ба муносибати 20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Душанбе, 2011; конференсияи VI байналмиллалии илмӣ-амалӣ ба 

муносибати 20-солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Душанбе, 2012; конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Ворид намудани 



5 

 

техника ва технологияи илмӣ дар истеҳсолот». Душанбе, 2013; конференсияи 

VII байналмиллалии илмӣ-амалии «Дурнамои рушди илм ва маориф», Душанбе-

ДТТ, 2014; конференсияи байналмиллалӣ дар Ҷумҳурии Белорус. БНТУ, Минск, 

2014; конференсияи илмии «Масъалаҳои муҳими илми муосир», Душанбе, 2015; 

конференсияи илмӣ-амалӣ «Масъалаҳои металлургияи Тоҷикистон ва роҳҳои 

ҳалли он», Душанбе 2016; конференсияи VIII байналмилалии илмӣ-амалии 

«Дурнамои рушди илм ва маориф», Душанбе ДТТ, 2016; конференсияи байнал-

милалии илмӣ-амалии «Илми тоҷик – омили пешбари тараққиёти ҷамъият». Ду-

шанбе ДТТ, 2017 баррасӣ шудаанд. 

Нашр. Хулосаҳои асосии рисола дар 20 корҳои илмӣ ва 4 патенти ихтиро-

от, аз ҷумла 5 мақола дар нашрияҳои бонуфуз аз феҳрасти КОА-и ҶТ эътироф-

гашта чоп шудаанд. 

Саҳми шахсии унвонҷӯ: 

‒ коркарди назария, усулҳои гузаронидани мушоҳидаҳо, тадқиқоти 

мушоҳидавӣ ва коркарди пешниҳодот оид ба ворид намудани раванди мазкур 

дар истеҳсолот; 

‒ иштироки бевосита дар татбиқи натиҷаҳои тадқиқоти назариявӣ ва 

коркарди ҳалли муҳандисӣ, ки аҳамияти махсуси амалӣ доранд; 

‒ таҳияи сохти дастгоҳҳо барои иҷрои раванди коркард. 

Сохтор ва ҳаҷми рисола. Рисолаи мазкур аз сарсухан, чор боб, хулосаҳо, 

охирсухан, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва замимаҳо иборат аст. Таркиби 

рисола дар 131 саҳифаи чопи компютерӣ, аз ҷумла 3 ҷадвал, 50 расм, 3 замима, 

рӯйхати адабиёт иборат аз 95 номгӯ оварда шудааст. 

 

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ КОР 

 

Дар сарсухан аҳамияти масъалаи баррасишаванда асоснок карда шуда, 

хусусияти умумии кори иҷрошуда оварда шудааст ва инчунин мақсад ва 

вазифаҳои тадқиқот, навоварии илмӣ ва арзиши илмии он гузошта шудаанд, 

маълумот дар бораи натиҷаҳои тасдиқи он ва фикрҳои асосӣ, ки ба ҳимоя 

бароварда мешаванд, оварда шудааст.  

Дар боби якуми кор таснифоти сангҳои ранга муоина шудааст. Як чанд 

таснифоти сангҳои ранга мавҷуд аст. Сангҳо ба чунин синфҳо ҷудо мешаванд: 

гаронбаҳо, ҷавоҳиротӣ, ҷавоҳиротию ороишӣ ва сангҳои рангаи ороишӣ. 

Синфҳо ба таркибҳо ҷудо мешаванд. Қариб дар ҳамаи таснифот чунин сангҳо, 

ба монанди алмос, ёқути сурх, ёқути кабуд, зумуррад ва ғайраҳо ҳамчун 

сангҳои ранга ба синф ва таркиби аввал дохил мешаванд. 

Ба сангҳои рангаи ҷавоҳиротӣ, ҷавоҳиротию ороишӣ ва ороишӣ санги 

аҳзар, фирӯзаи сабз ва кабуд, жадеит, лоҷувард, нефрит, квартси гулобӣ, 

қаҳрабо, халтседон, санги сулаймонӣ, офиокалтсит ва ғайраҳо дохил мешаванд. 

Ҳамчунин усулҳои мавҷудаи ташаккулёбии курачаҳо ва кураҳо бо 

камбудиии онҳо таҳлил карда шудаанд. Усули асосии ташаккулёбии курачаҳо 

дар замони ҳозира ба коркарди онҳо дар байни ду чарх, ки дар он саққоҳои дар 
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ҷӯйча гузошташуда бо чархи болоӣ пахш мешаванд, ё ин ки бо андудаи 

абразивии дар болои сатҳи чарх рўйпӯш кардашуда кор мекунанд, иҷро 

мегарданд. Имкониятҳои истифодабарии коркарди марказгурези абразивӣ низ 

баррасӣ карда шудааст. Дар асоси таҳлил мақсад ва вазифаҳои тадқиқот муайян 

карда шудаанд. 

Дар боби дуюм таҳқиқоти назариявии раванди галтовкакунонии абразивии 

курача ва кураҳо дода мешаванд. Галтовкакунонии курачаҳо аз намунаи 

ибтидоии шакли кубидошта сар карда, халли коркарди худро ёфтаанд. 

Равандҳои ташаккулёбии шакли кура дар устувонаи меҳварӣ тобхӯрандаи 

уфуқӣ, дастгоҳи марказгурез ва галтовкакунонии планетарию марказгурез 

баррасӣ мешаванд. Инчунин тарҳи дастгоҳҳобарои коркарди кураҳо, ки бо 

патентҳои ихтироъ химоя карда шудааст, тавсия дода шудаанд. Одатан, 

курачаҳо бо сайқалдиҳї дар байни ду чарх (болоӣ ва поёнӣ), ки дар ҷӯйча 

ҷойгир шудаанд, коркард карда мешаванд. Аз ҷумла, коркарди абразивии 

сатҳҳои сферикӣ аз тарафи мо пешниҳод ва бо патент ҳимоя шудааст, ки дар 

расми 1 тасвир ёфтааст. Бо ин усули коркард, намунаҳои курашакли 5 дар 

тарқишҳои сепаратори 3 ҷойгир шуда, аз таъсири қувваи соиш ва чархи 

тобхӯрандаи абразивии 1, имконияти тобхӯрии озод дар гирди меҳвари худро 

пайдо мекунад, пешниҳод мешавад. Ҳамзамон, намунаҳо аз таъсири қувваҳои 

марказгурези инертсионӣ ба девори дарунии устувонаи 7 пахш карда мешаванд. 

Устувонаи 7 ҳаракати пешу бозгашткунанда мекунад, дарқисми дарунии он 

масолеҳи коэффитсиенти соишаш баланди 8 (дар айни њол резина) часпонда 

шудааст. Аз рӯйи таъсири қувваҳои соиш бо сепаратор ва чархи сайқалдиҳанда 

ва инчунин аз рӯйи ҳаракати пешу бозгашткунандаи устувона, намунаҳо 

соҳиби чархзанӣ дар гирди се меҳвари координатиро доро мешаванд. 

 

 
 

Расми 1 – Нақшаи тарҳӣ барои суфтакунии намунаҳои курашакл. 

 

Аз ҳисоби қувваи соиш бо масолеҳи 8 тобхӯрии намунаҳо дар гирди 

меҳвари амудии OZ,  аз зери таъсири чархи сайқалдиҳанда тобхӯрии намунаҳо 

дар гирди тири ОХ ва аз ҳисоби ҷойивазкунии пешу бозгашткунандаи 

устувонаи 7 тобхӯрии курачаҳо дар гирди тири OY сурат мегирад. 
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Усули мавҷуда барои њосил кардани сатҳҳои сферикии диаметрашон 

калон аз сангҳои ранга чунин мебошад. Намунаи курашакл дар байни ду порчаи 

қубурӣ, ки дар таҳти кунҷ нисбат ба ҳамдигар ҷойгиранд ва яке аз онњо бо ёрии 

даст дошта мешавад, ҷойгир мебошанд. Қубури поин ба шпиндели дастгоҳи 

амудӣ ё уфуқӣ маҳкам шуда, бо суръати на чандон калон тоб мехӯрад. Қубури 

болоиро бо ёрии даст дар болои сатҳи кура чарх занонда, қисмҳои барҷастаро 

бо абразиви озод суфта мекунем, ки дар натиҷа сатҳи сферикӣ пайдо мешавад. 

Чӣ қадаре ки намуна ба ин амалиёт хуб тайёр шуда бошад, ҳамон қадар 

тобхӯрии он дар байни қубурҳо осон ва ҳамон қадар зудтар шакли кураро доро 

мегардад. Қубуре, ки ба шпиндели дастгоҳ маҳкам мешавад, бояд дақиқияти 

баланд дошта бошад. Диаметри қубурҳо бояд 2/3–3/4 ҳиссаи диаметри 

намунаро ташкил диҳанд. Адади гардиш бояд на камтар аз 150 тоб/дақ. ва на 

зиёда аз 500 тоб/дақ. бошад. 

Ин усули пайдоиши шакли кураҳо дараҷаи кофии дақиқияти кураҳои 

ороиширо таъмин карда метавонад. Камбудии ин усул маҳсулнокии пасти 

коркард мебошад, чунки дар як вақт танҳо як намуна коркард мешавад, 

мехнатталабии зиёд барои тайёр кардани сатҳҳои сферикӣ, вобастагии натиҷаи 

ниҳоӣ аз малакаи иҷрокунанда ба ҳисоб мераванд.  

Усули коркарди сатњњои сферикии диаметрашон калон аз сангњои ранга 

(расми 2) аз тарафи мо пешнињод ва бо патент њимоя шудааст, ки чунин моњият 

дорад: агар кураи шакли дурустдошта ба сўрохии диаметри С, ки дар таги 

стакан бурида шудааст, љойгир шавад, байни бузургињои диаметри кура – D, 

диаметри сўрохї – С ва бузургии поёншавии кура аз сатњи љойгиршаванда - һ, 

чунин вобастагї ба вуљуд меояд: 

 

                     22

2

1

2

D
CDh   (1) 

 

Технологияи истеҳсоли кураҳо аз сангҳои ранга чунин аст. Дар аввал 

намунаро дар шакли куб мебуранд, баъд аз он қуллаҳои кубро ба андозаҳои 

муайян бурида ва мунтазам боз қуллаҳои пайдошударо бурида, намунаро ба 

шакли кура наздик мекунанд. Намунаи ҳосилшуда рӯяҳои зиёди барҷаста 

дорад. Ҳангоми коркарди кура бузургии ҳисоб кардашудаи h-ро дар асоси 

диаметри максималии ҳосилшудаи  D меёбанд. 

Нақшаи дастгоҳ дар расми 2 бо буриши А–А ва намуди болоии он нишон 

дода шудааст. Тобхӯрии чархи абразивии 2 бо ёрии наварди ҳаракатдиҳандаи 1 

ба вуҷуд меояд. Дар девори дарунии устувонаи 3 зарфҳои 5 бо имконияти боло 

ё поён танзим кардани онҳо, ки барои ҳосил кардани тарқиши зарурии аз сатҳи 

дохили стакан то минтақаи кории чархи абразивӣ h мебошад, маҳкам шудаанд. 

Барои ҳосил кардани андозаи муайяни кура бо сӯрохии додашуда бузургии 

ҳисоб кардашудаи h гузошта мешавад. 
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Расми 2 – Тарҳи коркарди кураҳо. 

Таҷрибаҳо нишон доданд, ки андозаи сӯрохӣ  С дар ҳудуди (0,7÷0,9)D 

бештар мавриди қабул ҳисобида мешавад. Дар ин ҳолат баландӣ  h дар ҳудуди 

(0,143÷0,282)D ҷойгир шудааст. Дар як ячейка бо андозаи диаметри С коркарди 

кураҳо дар ҳудуди муайян барои ҳар як андозаи конкретӣ гузоштани бузургии 

ҳисоб кардашудаи h коркард мешаванд. 

Дар боби сеюм методикаи гузаронидани таҷрибаҳо муоина карда шудааст. 

Дастгоҳҳо, таљњизот ва намунаҳо, ки дар тадқиқоти таҷрибавии раванди галтов-

какунонии марказгурези абразивӣ истифода мешаванд, нишон дода шудаанд. 

Тадқиқоти таҷрибавии раванди галтовкакунонӣ  дар дастгоҳҳои зерин гузаро-

нида шудаанд: дастгоҳи бо чархи алмосї буранда, устувонаи махсуси галтовка-

кунанда бо љўйчањои ҳалқавии V-монанд, дастгоҳи марказгурези абразивӣ, 

дастгоҳи планетарию марказгурез гузаронида шудаанд. Ҳамаи ин дастгоҳҳо дар 

кафедраи «Технологияи мошинсозї, дастгоњњо ва асбобњои металбурї» 

тарҳрезӣ ва сохта шудаанд. 

Санҷиши номудавварӣ. Аз тарафи мо ҳангоми тадқиқоти таҷрибавӣ 

проектори оптикии профилии 400Н (Optomech Profile Projector Model 400H) 

истифода шуд. Санҷиши номудавварӣ ва андозањо бо истифодаи ин асбоби 

ченкунї гузаронида шудаанд. 

Раванди шаклпайдокунии намунаҳо ҳангоми тадқиқоти таҷрибавӣ бо 

истифода аз таҷҳизоти махсуси аз тарафи мо тарҳрезӣ ва сохташуда, истеҳсол 
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шудааст. Ҳангоми шаклпайдокунии кураҳо устувонаҳои махсус бо ҷӯйчаҳои V-

монанд, сепараторҳои махсус барои коркарди марказгурез аз рӯйи нақшаи 

пешниҳодкардаи мо дар патенти № TJ 649 ва дастгоҳи махсуси аз тарафи мо 

пешниҳодшуда мувофиќи патенти № TJ 650 истифода шудаанд. 

 

Методикаи гузаронидани таҷрибаҳо ва коркарди  

нишондоди таҷрибаҳои гузаронидашуда 

 

Муайян кардани робитаҳо байни параметрҳои коркарди абразивии 

марказгурез бо параметрҳои маҳсулнокӣ, дақиқияти шакл, сифати сатњи 

намунаи коркардшуда, гузаронидани таҷрибаи ягона ва бисёрҷонибаро талаб 

мекунад. 

Ҳангоми тадқиқоти таҷрибавӣ усули таҷрибаи бисёрҷонибаи пурра 

истифода шудааст. Банақшагирї дар ду сатҳ аз ҳама васеъ истифода мешавад, 

он имконият медиҳад, ки раванди модели комилро тасвир намоем ва он 

инчунин таъсири байниҳамдигарии омилҳоро дар бар гирифта тавонад. 

Дар ин ҳолат дар таҷрибаҳо бузургии омилҳои тағйирдиҳї дар ҳудуди 

сарҳади болоӣ ва поёнї истифода шудааст. Онҳо дар навбати худ сатҳҳои 

болоӣ ва поёнӣ номида шуда, +1 ва -1 нишон дода шудаанд. Нақшаҳои 

таҷрибавӣ, ки ҳама омилҳо дар ду сатҳ тағйир меёбанд, нақшаи 2
k 

номида 

мешавад, дар ин љо к  адади омилҳо мебошад. 

Адади таҷрибаҳо N = 2
к
. Барои масъалаи сеомила муодилаи регрессивӣ 

намуди зерин дорад: 

3213,2,1323,2

313,1212,13322100
~

xxxbxxb

xxbxxbxbxbxbby




 (2) 

Таҷрибаи пурраи омилӣ имконият медиҳад, ки коэффитсиенти    ёфта 

шавад.  

Муайян кардани модел бо усули таҷрибаи пурраи омилӣ аз а) ба 

нақшагирии таҷриба, б) таҷриба, в) санҷиши дубора ҳосилшавӣ, г) гирифтани 

модели математикии иншоот бо тафтиши аҳамияти омории коэффитсиенти 

интихобгардидаи регрессия, д) тафтиши дурустии тавсифи математикӣ, иборат 

аст. 

Методикаи коркарди маълумоти таљрибавӣ 

 

Барои ба даст овардани натиҷаҳои ба даст овардашуда ва муайян кардани 

муносибати функсионалии байни миқдори омилҳо мо усулҳои квадратҳоихурд 

ва суммаҳои баробарро истифода мебарем. 

 Агар nyyyy ,,,, 321   - арзишҳои эмпирикии функсия ва        nxfxfxfxf ,,,, 321  - 

ро арзишҳои алокамандӣ ҳисоб кунем, онгоњ: 

Дар њолати муайян будани намуди муодилаи   
2

1





n

k

nn xfyS  метавонем 

параметрҳои муодилаи дархостшавандаро муайян кунем. Бигзор барои як 
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намуди каҷхатаи  y f x  мудилаи  ,,,,, dcbaxFyэ   -ро интихоб мекунем, 

коэффитсиентҳои a, b, c, d,... бояд чунон бошанд, ки интеграли боқимондаи 

байни хатҳои ҳақиқӣ ва каҷхаттаҳои пайдошуда дар фосилаи додашудаи 

тағирёбии омилҳои тағйирёфта хурдтарин бошанд. 

Агар интегралро бо E ишора кунем: 

   ,,,, dcbaEdyyE x

a

b
э    (3) 

бояд ин талабот иҷро шавад: 

  min,,,, EdcbaE    (4) 

 Бузургии E -ро ҳамчун функсия бо ивазшавандаҳои ,,,, dcba барои 

ёфтани минимуми онњо, ифодаҳоро ба сифр баробар карда, ҳисоб мекунем: 

,,,
cba 










, ки ба системаи муодилаҳо оварда мерасонад: 

 

  0

0















x

э

a

b

э

x

э

a

b

э

d
b

y
yy

d
y

yy









 (5) 

Бо ҳисоб кардани ин система коэффитсиентҳои функсияро муайян кардем. 

Санҷиши ҳаммонандӣ бо ёрии критерияи Фишер иҷро шудааст. 

 

F
S

S y

 

2

2  (6) 

дар ин ҷо F - критерияи Фишер; S

2
 - дисперсияи ҳаммонандӣ; S y

2
-дисперсияе, 

ки хусусияти таҷрибаҳоро нишон медиҳад. 

Агар арзиши критерияи F  аз арзишҳои дар ҷадвалҳо овардашуда дар 

ҳалли оддии вазифаҳои муҳандисӣ аз 0,05 - (5%) зиёд набошанд, модел кофӣ 

ҳисобида мешавад. 

Тасвири хатогии таҷриба бо дисперсия. Ҳар як озмоиш худ дар худ 

хатогӣ пайдо мекунад, барои паст кардани он такрори таҷрибаҳоро дар як 

шароит мегузаронем. Дар ҳар як сутуни љадвалҳои банақшагирӣ 3 таҷрибаи 

такрорӣ гузаронида шуданд. Дисперсияи хаттӣ бо ин формула ҳисоб карда 

мешавад: 

  
 =

∑         
  

   

   
 (7) 

дар ин ҷо r-адади таҷрибаҳои такрорӣ дар нуқтаҳои нақшавӣ мебошад. 

Санҷиши якрангии дисперсияҳо мувофиқи меъёрҳои Кохрен тасдиқ карда шуд. 

Меъёри Кохрен барои ҳолатҳое мувофиқ аст, ки санҷишҳои такрории 

таҷрибаҳо дар ҳамаи нуқтаҳои нақша якхела бошанд, ки ба шароити мо 
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мувофиқ мебошад. Аз ҳамаи дисперсияҳои si бузургтарини он smaх, ки ба 

суммаи њамаи дисперсияҳо аз рӯйи нуқтаҳо тақсим мегардад, муайян мешавад. 

Агар арзиши таҷрибавии санҷиши Кохрен аз арзиши ҷудошуда зиёд 

набошад,гипотезаи якхелаи диспансерияҳо қабул карда мешаванд. 

Муайян кардани аҳамияти коэффитсиентҳои модел. Муайянкунии 

аҳамияти ҳар як коэффитсиент мустақилона гузаронида шуд. Барои и, мо 

меъёрро аз рӯйи t-и Стюдент истифода бурдем. Пеш аз ҳама дисперсияи коэф-

фитсиенти регрессияи s
2
{  }-ро меёбем. Дар ҳолати такрории якхелаи 

таҷрибаҳо бо як қатор таҷрибаҳои такрории гдар нуқтаҳо бо формулаи зерин 

муайян карда мешавад: 

s
2
{  } = 

     

  
 (8) 

бо   = n (r-1) дараҷаҳои озод.  

Аз формула дида мешавад, ки дисперсияҳои ҳамаи коэффитсиентҳо ба 

якдигар баробар мебошанд, чунки танҳо аз хатогии таҷриба ва адади он 

вобастагӣ дорад. Арзиши   - критерияро бо ин формула ҳисоб мекунем:  

 

   = 
     

       
 (9) 

Арзиши критикии     аз ҷадвали корӣ ҳангоми n(r-1) = 16 дараҷаҳои озод 

ва ҳолати додашудаи арзиши а = 5% ҳисоб карда мешавад. Дар ҳолати мо    = 

1,74 мебошад. Агар ti      бошад, он гоҳ гипотеза рад мешавад ва коэффитси-

енти bi арзишнок эътироф мегардад. Дар акси ҳол bi ба назар гирифта намеша-

вад. 

Дар боби чорум тадқиқоти таҷрибавии раванди шаклпайдокунии маҳсуло-

ти курашакл ва коркарди натиҷаҳои таҷрибаҳо дида шудаанд. 

Дар натиҷаи гузаронидани таҷрибаҳои якомила омилҳои асосие, ки ба ра-

ванди коркард ва сифати сатҳҳои коркардшуда таъсир мерасонанд, муайян 

шудаанд. Омилҳои асосие, ки ба раванди коркард таъсир мерасонанд инҳоянд: 

n,   - адади тобхӯрӣ ва суръати хаттии планшайба ва устувона; 

Ƞz - миқдори абразиве, ки ба минтақаи коркард дода мешавад; 

t - давомнокии коркард; 𝛼 - кунҷи моили девори устувона ҳангоми коркарди 

марказгурез. 

Ҳангоми тадқиқоти таҷрибавӣ ба сифати намунаҳобашакли куб аз  

сангҳои рангаи пешакӣ буридашуда истифода шудаанд. Тағйирёбии фоизии 

шакли кубикҳои ибтидоӣ ва наздикшавии онҳоро ба сатҳҳои курашакл нисбат 

ба тамоюли ибтидоӣ муайян мекунем. 

Барои паст кардани меҳнатталабии истеҳсоли курачаҳо ва кам кардани 

мењнати дастӣ ҳангоми коркарди онҳо тадқиқоти таҷрибавии коркарди 

курачаҳо аз сангҳои ранга гузаронида шудаанд. Вобастагии ислоҳшавии шакл 

аз суръати хаттии тобхӯрии устувонаи галтовкакунанда ҳангоми коркарди 

намунаҳои шакли кубдошта чунин аст: 
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δ=10,5+0,18V (10) 

 

дар ин ҷо V- суръати кунҷии устувона бо м/дақ. 

Муодилаи вобастагии ислоҳшавии шакл аз давомнокии коркард ҳангоми-

галтовкакунонии устувонагӣ чунин аст: 

 

 δ =4,6 +1,67t (11) 

 

 дар ин ҷо t - давомнокии коркард, соат. 

Нақшаҳои гуногуни коркарди пешакии кураҳои диаматрашон калон дида 

шудаанд. Яке аз инҳо коркард бо галтовкакунонии устувонагӣ дар ҷӯякҳои 

росткунҷаи ҳалқавӣ тањти кунҷи 𝛼 мебошад. 

 

 
 

Расми 3 – Графики вобастагии ислоҳшавии шакл - δ ва маҳсулнокии кор-

кард - Q аз кунҷи ҷойгиршавии ҷӯяк - 𝛼. 

 

Аз график дида мешавад, ки вобастагӣ хосияти экстрималӣ дорад ва ба па-

рабола мувофиќ аст. Ҳангоми кунҷи 𝛼 =45
°
будан бузургии ҷудошавии тароша 

ва ислоҳшавӣ минималӣ мебошанд. 
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Расми 4 – Графики вобастагии ислоҳшавии шакл аз давомнокии коркард, 

ҳангоми галтовкакунонии планетарию марказгурез. 

 

Чунон ки аз график дида мешавад, шиддатнокии ислоҳшавӣ дар марҳилаи 

ибтидоии коркард баланд аст, пас он паст мешавад ва баъд аз 90 дақиқа, 

ислоҳшавӣ муътадил мешавад. 

 

 

Расми 5 – Графики вобастагии кунҷи моилии девори устувона нисбат ба 

ислоҳшавии шакли кураҳо ҳангоми галтовкакунонии 

марказгурез. 

 

Дар ин график таъсири кунҷи моили девори контейнери барои 

ислоҳшавии шакл ҳангоми галтовкакунонии марказгурез нишон дода шудааст. 

Чунон ки аз график маълум мешавад, хангоми 𝛼 =0
°
натиҷаҳои беҳтарин ба 

назар мерасад, бо афзоиши кунҷ ислоҳшавӣ бо шиддати кам мушоҳида 

мешавад. 
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Расми 6 –  Графики вобастагии ислоҳшавии шакли кураҳо аз кунҷи моили 

девори устувона.
 

 

Дар ин график вобастагии ислоҳшавии шакл ҳангоми кунҷҳои мусбат ва 

манфӣ нишон дода шудааст. Дар фосилаи аз 0° то 20° ислоҳшавии шакл ва 

маҳсулнокии коркард кам рух медиҳад. Ҳангоми кунҷҳои манфӣ дар ҳудуди аз 

0
°
 до -20

° 
ҳамин гуна тасвири шабеҳ мушоҳида мешавад. Илова бар ин дар 

кунҷҳои манфӣ шикастани сангҳо афзоиш меёбад. Бинобар ин варианти аз ҳама 

беҳтарини коркард ҳангоми α = 0° мебошад. 

 
 

Расми 7  – Графики вобастагии ислоҳшавии шакли кураҳои диаметрашон 

20-35 мм аз давомнокии коркард мувофиқи патенти № TJ 649. 

Дар ин графики вобастагии ислоҳшавии шакли кураҳо бо диаметри 20-35 

мм нисбат ба вақти коркард мутобиқи патенти № TJ 649 ҳангоми сепаратори 
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тобхӯранда ва беҳаракат нишон дода шудааст. Инчунин динамикаи хӯрдашавии 

чархи абразивӣ аз карбиди кремний, ҳангоми коркарди курачаҳо аз офиокалт-

сит тадқиқ шудааст. Динамикаи хӯрдашавии чархи абразивӣ дар муддати 90 

дақиқаи корї муайян шудааст. Муайян карда шуд, ки хӯрдашавии чархи 

абразивӣ ба маҳсулнокии коркард ва ислоҳшавии шакли намунаҳо дар ҷараёни 

коркарди марказгурез таъсир намерасонад. Дар ин ҳолат чархи абразивиро то 

тамоман хӯрда шуданаш истифода бурдан мумкин аст. 

 

  
Расми 8 – Графики вобастагии ислоҳшавии шакли кураҳо ҳангоми 

коркард, мувофиқи патенти № TJ 650. 

 

Дар расми 8 графики вобастагии тағйирёбии шакли кураҳо ҳангоми 

коркард мутобиқи патенти № 650 нишон дода шудааст. Чунон ки аз график 

дида мешавад, ислоҳшавии номудавварї нисбат ба номудавварии ибтидоӣ беш 

аз 80% -ро ташкил медињад. Тадқиқоти вобастагии ислоњшавии шакли кураҳо 

мувофиқи патенти № ТJ 650 нишон дод, ки ҳангоми коркарди кураҳо 

ислоҳшавии шакл аз хӯрдашавии чархи абразивӣ вобаста аст. Ҳангоми 

хӯрдашавии чархи абразивӣ  фосилаи h иваз мешавад. Бузургии h бо диаметри 

кураи ҳосилшуда вобастагии зерин дорад: 22

2

1

2

D
CDh   ё ин ки D= h +C

2
/h. 

Барои ёфтани диаметри зарурии кура лозим аст, ки хӯрдашавии чархро кам 

карда, заниши камтарин дар ҳамвории амудӣ фароҳам оварда шавад. Ба ин 

талабот планшайбаҳои алмосӣ ҷавобгӯ мебошанд.  

Бинобар ин коркарди ибтидоиро бо истифода аз чархҳои абразивӣ, 

коркарди тозаро бо планшайбаи алмосӣ анҷом додан лозим мебошад. 

Яке аз нишондоди сифати маҳсулот сифати сатҳҳои онҳо мебошад. 

Тадқиқоти вобастагии параметрҳои сифати сатҳ Ra  аз реҷаҳои коркард ҳангоми 

коркардҳои планетарию марказгурез ва марказгурез дар сепараторҳо 

гузаронида шудаанд. 
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Ҳангоми галтовкакунонии планетарию марказгурез ба сифати маводи корӣ 

суспензияи обии абразивӣ аз электрокорунди М20 аз ҳисоби 10гр. абразив дар 1 

кг намуна истифода шудааст. 

Аз рӯйи натиҷаҳои ивазшавии шахшӯлии намунаҳо пеш ва баъди коркард 

имконияти раванди коркарди додашуда  дар нақшаи беҳбудии сифати сатҳ дида 

шудааст. Муайян карда шуд, ки ҳангоми коркард бо истифода аз дастгоҳи 

планетарию марказгурез ҳангоми шахшӯлии миёнаи ибтидоӣ 1,2 мкм ва 

давомнокии коркард 25 дақ., шахшӯлии миёна баъди коркард то 0,5 мкм паст 

мешавад. Ҳангоми сайқалдиҳии марказгурези намунаҳо дар сепаратор 

(мувофиқи дар нақшаи 9 овардашуда) ҳангоми шахшӯлии миёнаи ибтидоӣ 0,55 

мкм будан дар раванди коркард шахшӯли то 0,2 мкм кам мешавад. 

 

Расми 9 – Графики вобастагии ислоҳшавии шакли курачаҳо аз оникс 

ҳангоми сайқалдиҳии марказгурез бо абразиви озод.  

 

Тадқиқоти вобастагии ислоҳшавии шахшӯлӣ аз бузургии доначаҳои 

абразивӣҳангоми коркарди сайқалдиҳии марказгурез дар сепаратор ҳангоми 

абразиви М1-М10 бо давомнокии коркард 16 дақ., нишон доданд, ки ҳангоми 

гузариш ба истифода аз абразиви хурддона шахшӯлӣ кам мешавад. 

 
Расми 10 – Графики вобастагии шахшӯлии сатҳи курачаҳо аз лоҷувард 

нисбат ба давомнокии коркард ҳангоми коркарди абразивии 

марказгурез. 
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Чї тавре ки аз график дида мешавад, шиддатнокии ислоҳшавии шахшӯлӣ 

тақрибан баъд аз 10 дақиқаи коркард баробар мешавад ва давомнокии 

минбаъдаи коркард бо донаҳои абразивӣ истифодашаванда шахшӯлиро дар 

амал тағйир намедиҳад. Барои ҳамин хуб мешуд, агар раванди технологии 

коркардро бо назардошти ин хусусият иљро кунем. Барои зиёд кардани раванди 

самаранокии коркард аввал коркардро бо абразиви калондона ва ба марҳила ба 

коркарди истифода аз абразиви майдадона гузаштан тавсия дода мешавад.  

Барои насб кардани омилҳои мутақобила ва таъсири онҳо ба маҳсулнокии 

таҷрибаҳои бисёромила, тадќиќотњо аз рӯйи методикаи таҷрибаи пурраи омилӣ 

гузаронида шудаанд. 

 

Натиҷаҳои тадқиқоти бисёромила барои дастгоҳҳои  

галтовкакунонии устувонагӣ ва планетарию марказгурез 

1. Коркарди галтовкакунонии устувонагӣ 

 ̅1, ̅2,  ̅3- нишондоди омилҳои кодӣ. 

 ̃1,  ̃2,  ̃3 – нишондоди омилҳои табиӣ, дар ин ҷо  ̃1- суръати хаттии 

устувона- (50,876,3) м/дақ.,  ̃2 - миқдори абразив – (550) г/кг,  ̃3 - давомнокии 

коркард.  ̅1= (26) соат. Ҳангоми коркард намунаҳо аз санги офиокалтсити 

шакли кубдошта, бо андозаи рӯяаш16  18 мм истифода шудааст. 

 ̅ = 22 + 7,247 ̅1 – 1,052 ̅2 +3,652 ̅3 + 1,452 ̅1  ̅2 – 0,552 ̅2  ̅3 + 4,497 ̅1 ̅3 - 

2,447 ̅1 ̅2 ̅3 = 61,19 - 0,743 ̃1 - 1,4 ̃2 - 16,47 ̃3 + 0,022 ̃1 ̃2 + 0,257 ̃2 ̃3 + 0,293 ̃1 ̃3 - 

0,00426 ̃1 ̃2 ̃3. 

2. Коркарди планетарию марказгурез 

 ̃1- адади тобхӯрии планшайба дар як дақиқа - (165240) тоб/дақ.,  ̃2- 

давомнокии коркард –(1030)дақ.,  ̃3- миқдори абразив - (550) г/кг.Ҳангоми 

коркард намунаҳо аз санги офиокалтсити шакли кубдошта бо андозаи рӯяаш 

1618 мм истифода шудааст. 

 ̅ = 11,558 + 4,52 ̅1 + 0,688 ̅2 – 0,363 ̅3 – 1,598 ̅1  ̅2 – 0,833 ̅2  ̅3 + 0,098 ̅1 ̅3 

+2,278 ̅1 ̅2 ̅3 = -62,49 + 0,3509 ̃1 + 2,535 ̃2 + 1,1273 ̃3 – 0,01166 ̃1 ̃2 – 0,05835 ̃2 ̃3 

– 0,005274 ̃1 ̃3 + 0,000269 ̃1 ̃2 ̃3. 

3. Коркарди марказгурези курачаҳо дар сепаратор  

 ̃1-бузургии донаи абразивї - (110)мкм.,  ̃2- давомнокии коркард – (216) даќ. 

 ̅ = 0,175 + 0,11 ̅1 + 0,125 ̅2 + 0,14 ̅1  ̅2= 0,175+0,11(
 ̃ ̃    

   
) + 0,125(

 ̃ ̃  

 
  

+0,14х(
 ̃ ̃    

   
  

 ̃ ̃  

 
)= 0,0981-0,0156 ̃1 -0,0064 ̃2 + 0,0044 ̃1 ̃2. 

Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда, шаклпайдокунии курачаҳо ва кураҳо 

дар шароити истеҳсолоти сериявӣ ва раванди технологии онҳо кор карда 

бароварда шуд.  

 Самаранокии иқтисодии солона аз ҷорӣ намудани усули нави 
коркарди марказгурези абразивї бо диаметри 12,5-14 мм аз сангҳои рангаи 
сулаймонї (оникс) 15500  сомониро ташкил медиҳад. 
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НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМӢ ВА ПЕШНИҲОДҲО ОИД БА 

ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲО 

 

1. Коркарди илман асоснок гардонидашудаи тарҳию технологӣ оварда 

шудааст, ки афзоиши мањсулнокии раванди тайёр кардани кураҳо аз масолњеои 

сахти ғайриметаллиро таъмин менамоянд. 

2. Тарҳи нави дастгоҳҳо барои таъмини маҳсулнокии баланди истеҳсоли 

маҳсулот аз сангҳои ранга ва аз дигар масолеҳҳои сахти ғайриметаллӣ бо роҳи 

ташаккулдињии шакли кура коркард шудаанд (патентҳои № TJ 649, № TJ 650). 

3. Бо гузаронидани таҷрибаи бисёромила ва баҳодиҳии статистикии 

натиҷаҳои тадқиқоти моделҳои полиномиалии математикии равандҳои 

ташаккулдињии ҷисмҳои курашакл ҳангоми галтовкакунонии устувонагӣ ва 

планетарию марказгурез гирифта шудаанд. 

4. Вобастагии эмпирикие, ки муносибати омилҳои технологӣ, ба монанди: 

микдори абразив ҳангоми коркард, суръати хаттии устувона, давомнокии 

коркард ва ислоҳшавии шакли кураро ҳангоми коркард дар бар мегиранд, 

муайян шудаанд.  

5. Имкониятҳои технологии усулҳои коркарди устувонагӣ, марказгурез, 

планетарию марказгурез, марказгурези абразивӣ дар сепараторҳо (патенти № TJ 

649), коркард дар стаканҳо (патенти № TJ 650) ва истифодабарии онҳо тавсия 

дода мешаванд, таҳияи раванди технологии сохтани ҷисмњои курашакл аз 

масолеҳҳои сахти ғайриметаллӣ дар мисоли сангҳои ранга оварда шудаанд. 

6. Ҳудуди параметрҳои технологии усулҳои ташаккулёбии ҷисмҳои 

курашакл ҳангоми коркарди марказгурези абразивӣ, планетарию марказгурез, 

коркард дар галтовкакунонии устувонагӣ, ки имконияти пурраи технологиро 

ошкор мекунанд, нишон дода шудааст. 

7. Дастгоҳҳои технологӣ барои амалисозии роҳҳои пешниҳодшудаи 

усулҳои ташаккулдињии ҷисмҳои курашаклро барои ҷорӣ кардан дар 

корхонаҳои истеҳсоли маҳсулот аз сангҳои ранга, тавсия карда мешаванд. 

8.Тарҳрезии сепараторҳои таҳия гардида, барои равандҳои гуногуни 

ташаккулдињии ҷисмҳои курашакл аз сангҳои ранга, тавсия дода мешавад. 

9. Технологияи нави коркарди марказгурези абразивӣ дар шароити 

истеҳсолоти бисёрҷабҳаи ҶДММ «РУХОМ» барои истеҳсоли маҳсулоти 

курашакл аз сангҳои ранга љорӣ карда шудааст. 

 
МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА ДАР МАВОДИ ИНТИШОРИИ  

ЗЕРИНИ МУАЛЛИФ ДАРҶ ШУДААНД: 
 

Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризии бонуфузи тавсиянамудаи 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд: 

 

1. Ходжаев, Т.А. Исследование центробежно-планетарной галтовки само-

цветных камней / А.И. Мирзоалиев, Т.А. Ходжаев // Национальная Академия 

наук Кыргызской Республики. Институт машиноведения, Инженерный центр 
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«Шакирт» -2016. -Т.3. -С. 48-53. 

2. Ходжаев, Т.А. Физические основы взаимодействия абразив - заготовок 

при барабанной галтовке самоцветных камней / Т.А. Ходжаев, А.И. Мирзоали-

ев // Вестник Таджикского национального университета. - 2016. - С.109-112. 

3. Ходжаев, Т.А. Физические методы обработки самоцветных камней и 

устройства для их осуществления / Т.А. Ходжаев, А.И. Мирзоалиев // Вестник 

Таджикского национального университета. - 2016. - С.70-72. 

4. Ходжаев, Т.А. Технология центробежной абразивной обработки сфери-

ческих тел / Т.А. Ходжаев, А.И. Мирзоалиев // Вестник Иркутского государ-

ственного технического университета. -2016. №10. - Т.20. - С.63-70. 

5. Ходжаев, Т.А. Исследование процесса обработки самоцветных камней в 

галтовочном барабане с горизонтальной осью вращения / Т.А. Ходжаев, А.И. 

Мирзоалиев // Вестник Иркутского государственного технического университе-

та. - 2016. № 11. - Т.20. - С.53-60. 
 

Ихтироот вобаста ба мавзӯи рисола: 
 

1. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 647, МПК (2014), 

В24В31/00. Центробежно-планетарная установка для абразивной обработки за-

готовок из различных материалов / А.И. Мирзоалиев; Т.А. Ходжаев; И.М. 

Мирзоалиев; Н.А. Убайдуллоев и др. / №1300823; заявл. 09.12.2013 

опубл.10.11.2014 // Бюллетень. №99 -С.13. 

2. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 648, МПК (2014), 

В24В1/00. Способ абразивной центробежно-планетарной обработки заготовок 

из различных материалов / А.И. Мирзоалиев; Т.А. Ходжаев; И.М. Мирзоалиев; 

Н.А. Убайдуллоев [и др.].-№1300824; заявл. 09.12.2016.опубл.10.11.2014 // 

Бюллетень.-№99 -С.14. 

3. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 649, МПК(2014),В28D1/00. 

Устройство для формообразования сферических поверхностей изделий из са-

моцветных камней / Т.А Ходжаев; А.И. Мирзоалиев; И.М. Мирзоалиев; Н.А. 

Убайдуллоев [и др.]. - №1300825; заявл. 09.12. 2016.опубл.10.11.2014 // Бюлле-

тень. -№99 -С.15. 

4. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 650, МПК (2014), 

В24В1/00. Устройство для центробежной абразивной обработки сферических 
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диссертатсияи Хољаев Тољиддин Авѓонович дар мавзўи «Баланд бардоштани 
самаранокии раванди коркарди мањсулоти курашакл аз сангњои ранга бо 
мукаммалгардонии амалњои тарњї-технологї» барои соњиб шудан ба унвони 
илмии номзади илмњои техникї аз рўйи ихтисоси 05.02.07 –Технология ва 

таҷҳизоти коркарди механикӣ ва физикию техникӣ. 
 

Калидвожањо: курача, мањсулоти курашакл, галтовка, абразив, коркар-
ди абразивии марказгурез, мањсулнокї, сифати сатњ, раванди технологї, 
амалиёт, коркард. 

 Объекти тадќиќот: мањсулоти курашакл аз сангњои ранга, дастгоњњои 
коркарди мањсулоти ѓайриметаллии зудшикан.  

Маќсади кор: баланд бардоштани самаранокии раванди истењсоли 
мањсулоти курашакл аз сангњои ранга барои коркарди масолењи зудшикани 
ѓайриметаллї. 

 Натиљањои бадастомада ва навоварии онњо:  

—роҳҳои истифодабарии самараноки усулҳои гуногуни коркарди абразивї дар 

раванди технологии ташаккулёбии шакли курачањо ва курањо аз сангњои ранга 

муайян шудаанд; 

—имкониятҳои баланд бардоштани самаранокии раванди ташаккулёбии шакли 

курачањо ва курањо аз сангњои ранга бо  истифода аз усулҳои коркарди 

марказгурези абразивї, такмил додани технологияи коркард, инчунин 

тарҳрезии дастгоњњо тадќиќот гардидаанд; 

—сохти нави дастгоњњо барои ташаккулёбии шакли мањсулоти курашакл 

тарњрезї ва истењсол шудаанд (патентҳои № TJ 649, № TJ 650); 

—вобастагии аналитикї барои муайян кардани ислоњшавии шакли намунањо аз 

рељаи коркард ва миќдори абразивї ба минтаќаи коркард дода шуда, муайян 

шудаанд; 

—модели математикии раванди ислоҳи шакл (кам кардани номудавварї) бо 

назардошти робитаҳои рељањои технологии коркард ва параметрҳои тарҳрезии 

дастгоҳҳои марказгурез муайян гардидаанд; 

—таъсири омилҳои технологӣ барои ислоҳ кардани шакл, ки дар намуди 

моделҳои полиномиалї, ки дар асоси банақшагирии таҷрибаи бисёромила ва 

арзёбии омории натиҷаҳои тадқиқот гирифта шудаанд, муайян шудаанд. 

 
Дараљаи истифодабарї: натиљањои бадастомада дар истењсолоти ЉДММ 

«Рухом» ва дар раванди таълимии Донишгоњи техникии Тољикистон ба 
номи академик М.С. Осимї барои тайёр намудани муњандис-механикњо 
ворид карда шудааст.  

Соњаи истифодабарї: истењсоли курачањо ва курањо аз сангњои ранга. 
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РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Ходжаева Таджидина Авгоновича на тему «Повышение эф-

фективности процесса изготовления шаровидных изделий из самоцветных 

камней совершенствованием конструкторско-технологических решений» 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специально-

сти 05.02.07– Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки 

Ключевые слова׃ шарики, шаровидные изделия, галтовка, абразив, центро-

бежная абразивная обработка, производительность, качество поверхности, тех-

нологический процесс, операция, обработка. 

 Объект исследования: шаровидные изделия  из самоцветных камней  гал-

товки, галтовочные станки для обработки хрупких неметаллических  материа-

лов.  

Цель работы: повышение эффективности  процесса изготовления шаро-

видных изделий из самоцветных камней совершенствованием конструкторско-

технологических решений. 

Полученные результаты и их новизна: 

—определены области эффективного применения различных способов абразив-

ной обработки в технологическом процессе изготовления шариков и шаров; 

—исследованы возможности повышения эффективности процесса формообра-

зования шариков и шаров из самоцветных камней применением способов цен-

тробежной абразивной обработки, усовершенствованием технологии обработ-

ки, а также конструкции станков; 

—разработаны и изготовлены новые конструкции станков для формообразова-

ния шаровидных изделий (патенты № TJ 649, № TJ 650); 

—получены аналитические зависимости для определения исправления формы 

заготовок от режимов обработки и количества абразива, подаваемого в зону об-

работки; 

—предложена математическая модель процесса исправления формы (уменьше-

ние некруглости) с учетом взаимосвязи технологических режимов обработки и 

конструктивных параметров центробежных устройств; 

—определено влияние технологических факторов на исправление формы, пред-

ставленное в виде полиномиальных моделей, полученных на основе многофак-

торного планирования эксперимента и статистической оценки результатов ис-

следований. 

Степень использования: полученные результаты внедрены на ООО «Ру-

хом» и в учебном процессе Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими при подготовке инженеров-механиков. 

Область применения: изготовление шариков и шаров из самоцветных 

камней. 
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SUMMARY 

 

 of  Khojaev Tojiddin Avgonovich's dissertation on the topic "Improving 

the efficiency of the process of manufacturing spherical products from semi-

precious stones by improving design and technological solutions" for the degree 

of candidate of technical sciences in specialty 05.02.07- Technology and equip-

ment of mechanical and physical and technical processing. 

Key words: balls, spherical products, tumbling, abrasive, centrifugal abrasive pro-

cessing, productivity, surface quality, technological process, operation, processing. 

Object of study: spherical products from semi-precious stones, tumbling machines 

for processing brittle nonmetallic materials. 

Objective: to increase the efficiency of the process of manufacturing spherical prod-

ucts from semi-precious stones by improving design and technological solutions 

The results obtained and their novelty: 

— the areas of effective application of various methods of abrasive processing in the 

manufacturing process of the production of pellets and balls are determined; 

— the possibilities of increasing the efficiency of the process of shaping pellets and 

balls from semi-precious stones, using centrifugal abrasive processing methods, im-

proving the processing technology, as well as the design of machine tools are ex-

plored; 

— developed and manufactured new designs of machines for shaping spherical prod-

ucts (patents No. TJ 649, No. TJ 650); 

— obtained analytical dependencies for determining the shape correction of blanks 

from the processing regimes and the amount of abrasive supplied in the workpiece 

range; 

— the mathematical model of the process is proposed to shape correction (reduce non-

roundness), taking into account the interrelation between technological processing 

regimes and design parameters of centrifugal devices; 

— determined the influence of technological factors on the form correction, which 

represented in the form of polynomial models obtained based on multifactorial exper-

iment planning and statistical evaluation of research results. 

Degree of use: the obtained results were implemented at LLC “Rukhom” and in the 

educational process of the Tajik Technical University named after Academician M.S. 

Osimi in the training of mechanical engineers. 

Scope: the production of pellets and balls from semi-precious stones. 

 

 


