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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАШОК З ПОДВІЙНИМ КУТОМ В ПЛАНІ
Для виготовлення більшості стандартних нарізей широко застосовуються
плашки, оскільки вони є недорогими та нескладними в експлуатації
інструментами[1]. Проте під час обробки жароміцних, корозійностійких та
інших важкооброблюваних матеріалів стійкість стандартних плашок є
недостатньою – відбувається інтенсивне зношення різальної частини і в ряді
випадків відбувається викришування кромок лез, що першими врізаються в
оброблюваний матеріал.
Для підвищення міцності леза можна скористатися декількома методами,
зокрема підвищенням міцності інструментального матеріалу, зміною
конструкції інструменту, застосуванням спеціальних методів обробки тощо. У
роботі розглянуті питання підвищення працездатності інструменту за рахунок
раціонального розподілу припуску між зубами інструменту.
Розглянемо схему обробки зовнішньої нарізі М81,25 за допомогою
стандартної плашки (рис. 1, а).

Рис. 1. Схеми зрізування шару матеріалу плашками:
а) стандартною плашкою; б) спеціальною плашкою.
Стандартна плашка за ГОСТ 9740-71 має чотири пера, тобто на кожному
витку гвинтової лінії розміщується по чотири зуби. Визначимо площу прерізу
та товщину шаруматеріалу деталі, що зрізається кожним зубом.Площу перерізу
зручно визначати в середовищі пакету «КОМПАС» за допомогою функції
«Виміряти площу». Різальна частина плашок формує профіль нарізі за
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генераторною схемою. Товщина
визначається за залежністю (1) [2]:

шару,

що

зрізається

кожним

зубом,

P
 sin  ,
(1)
z
де Р – крок нарізі; z– кількість зубів (стружкових канавок);  – кут в плані.
У стандартних плашок кут конусу різальної частини прийнятий 2  50 ,
тобто   25 .Як видно з рис. 1, а) найбільша площа перерізу профілю припадає
на перший зуб плашки, у подальшому площа поступово зменшується. Товщина
шару, що зрізається є найбільшою для першого зуба, а далі вона залишається
постійною (бо   const ). Отже, перший зуб стандартної плашки є найбільш
завантаженим, оскільки на нього припадає найбільша площа та товщина зрізу.
Саме тому перший ряд зубів зношується та викришується найбільш інтенсивно.
Для зменшення товщини зрізу доцільно зменшувати кут в плані  , але це
призводить до збільшення ширини плашки та збільшення сил тертя, що є
особливо важливим під час обробки важкооброблюваних матеріалів. Тому була
запропонована конструкція плашки, у якої різальна частина складається з двох
ділянок. На першій ділянці довжиною в один крок нарізі кут конусу складає
  15 , а на другій -   20 . Схема зрізання шару матеріалу запропонованої
конструкції плашки наведена на рис. 1, б).
Графіки завантаження різальної частини стандартної та розробленої
конструкції плашок наведені на рис. 2.
az 

а)

б)

Рис. 2. Завантаження зубів різальної частини; а) площа зрізу; б) товщина зрізу.
Як видно з рис. 2, у розробленої конструкції плашки завантаження
різальної частини є більш рівномірним, що очевидно буде сприяти більш
рівномірному її зношенню. При цьому перший зуб плашки є менш
навантаженим, що зменшує ризик його поломок та викришувань.
Список використаних джерел:
1. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов. К.: Вища шк., 1986. –
455 с.
2. Древаль А.Е. Расчет и конструирование круглых плашек и резьбонарезных головок.
Учебное пособие. М.: МВТУ им. Баумана. 1982. – 48 с.
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БЕЗКОНТАКТНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ І КОНТРОЛЮ
ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ
Сучасний рівень розвитку потребує більш жорсткого підходу до
контролю якості деталей на виробництві. Підвищення якості продукції, що
випускається вимагає вирішення численних проблем в самих різних областях.
Технологічні проблеми відносяться до ряду важливіших, бо їх успішне
вирішення визначає,в кінцевому підсумку, експлуатаційні показники навіть
прекрасно спроектованих виробів. Однією з таких проблем є оцінка впливу
шорсткості, хвилястості і відхилень від форми поверхонь деталей на їх
функціональні властивості.
Шорсткість поверхні є однією з найважливіших характеристик матеріалів
і впливає на зносостійкість, контактну жорсткість, корозійну стійкість і інші
функціональні характеристики поверхні, однак, до теперішнього часу питання
достовірності оцінки шорсткості вивчені недостатньо. Встановлено шість
параметрів шорсткості поверхні: Ra, Rz, Rmax, Sm, S, tp. Розповсюдженим є
характеристика Ra, тому для дослідження буде використовуватись саме цей
параметр.
Існує досить велика кількість методів контролю та дослідження поверхні
деталей. Шорсткість поверхні оцінюється якісними і кількісними методами.
Перший базується на порівнянні обробленої поверхні з зразками, другий - на
вимірюванні нерівностей спеціальними приладами,який в свою чергу ділиться
на контактний і безконтактний методи.
Лазерний безконтактний метод забезпечує більш високу точність
вимірювання в порівнянні з традиційними приладами, заснованими на
механічному «обмацуванні» контрольованої поверхні. Існують різні схеми
реалізації лазерних контрольних приладів. Метод оптичної інтерферометрії.
дозволяє проводити дослідження неоднорідності поверхні на основі явища
інтерференції світла представлена на рис 1. Коротко суть явища можна описати
наступним чином: при додаванні когерентних світлових хвиль (двох і більше),
інтенсивність результуючої хвилі залежить від різниці фаз хвиль які
складуються.
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Рис. 1. Схема інтерферометра для контролю мікрогеометрії поверхні
1 – лазер; 2 – світлорозроділювач; 3 – досліджуваний зразок; 4 – референтна
поверхня; 5 – екран; 6 – трьох координатний столик; 7 – комп’ютер.
Мінімальну висоту мікронерівностей, яку можна виміряти в залежності
від характеристик джерела лазерного випромінювання визначається за такою
формулою:
= :,
де: λ - довжина хвилі лазерного випромінювання; α - кут між сусідніми
інтерференційними смугами.
Запропонований безконтактний спосіб вимірювання шорсткості поверхні
дозволяє об'єктивно оцінити висоту мікронерівностей поверхневого шару
оброблюваної деталі, попередити брак, встановити оптимальні режими при
максимальній продуктивності обробки, розширити сферу застосування і
підвищити достовірність вимірювання шорсткості при будь-якій обробці, а
також знизити трудомісткість в підготовці до вимірювання.
Список використаних джерел
1. Ю.Ф. Назаров, А.М. Шкилько, В.В. Тихоненко, И.В. Компанеец. Методы исследования и
контроля шероховатости поверхности металлов и сплавов // ФІП ФИП PSE, 2007, т. 5, № 34, vol. 5, No. 3-4.-С.147-154.
2. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. / Под ред. И. Н.
Жестковой. — 8-е изд., перераб. и доп.. — М.: Машиностроение, 2001.-405 с.:ил.
3. Мальков О.В., Литвиненко А.В. Измерение параметров шероховатости поверхности
детали. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2012.-379 с.:ил.
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ТОВЩИНА ЗРІЗУ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ
Під товщиною зрізу а розуміється відстань від поверхні різання до
зовнішньої поверхні шару матеріалу, що зрізується. Якщо за поверхню різання
при свердлінні прийняти поверхню обертання різальної кромки навколо осі
свердла, то товщина зрізу а визначається по відомій залежності:
a

де sin  i 

sin 
S

,
2 1  tg 2 i  cos 2 

0,5d
,S – величина подачі, d – діаметр серцевини свердла,  - кут
Ri

при вершині різальної кромки.
Таким чином товщина зрізу свердла залежить від радіуса Ri
досліджуваної точки різальної кромки, кута при вершині 2, діаметра
серцевини свердла d.
Для розвантаження периферійної, найбільш інтенсивно зношуваної зони
свердла шляхом зміни його конструкції можна йти по шляху зменшення
товщини зрізу а на периферії свердла.
Для стандартного свердла вплив кута при вершині 2 та діаметра
серцевини d на товщину зрізу а представлено в таблиці 1.
Таблиця 1. Вплив кута 
Ri
a/S


для
0,5
90
всіх Ri
R
0,493 45
0,5R
0,49
80
0,2R
0,48
R
0,43
0,5R
0,42 35
60
0,2R 0,377

та діаметра серцевини d на товщину зрізу а.
Ri
a/S
d
Ri
a/S
R
0,35
d=0
для всіх Ri 0,433
d=0,15D
0,5R
0,2R
R
0,5R
0,2R

0,34
0,22
0,285
0,275
0,21

d=0,3D

R
0,5R
0,2R
R
0,5R
0,4R

0,43
0,42
0,377
0,427
0,406
0,377

Аналіз показав, що зменшити товщину зрізу а на периферії можна
шляхом збільшення діаметра серцевини свердла d або зменшення кута при
вершині на периферії свердла. Прикладом такої конструкції є свердло з
ламаними різальними кромками (рис.1). Перевага таких свердел полягає в тому,
що їх заточують аналогічно заточуванню стандартних свердел, що спрощує
експлуатацію таких інструментів у виробничих умовах.
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Рис. 1. Свердло з ламаними різальними кромками
Однак, рекомендації з вибору кута 0 допоміжної різальної кромки та
радіусу R1 точки злому відсутні. Вплив кута 0 та радіусу R1 на товщину зрізу
а в периферійній зоні свердла діаметра D=20мм з діаметром серцевини d=0,15D
та заднім кутом α=15º представлений у таблиці 2.
Таблиця 2. Вплив кута 0 та радіусу R1 на товщину зрізу
0
150
200
250
300
R1
0 10
0
R
0.28 0.281 0.284 0.294 0.311 0.8R
0,9R 0.278 0.278 0.28 0.288 0.302
0,8R 0.275 0.273 0.273 0.278 0.288
R 0.281 0.283 0.288 0.299 0.317 0.7R
Rx 0,8R 0.277 0.276 0.279 0.286 0.3
350
0,7R 0.273 0.27 0.27 0.274 0.283
R 0.282 0.284 0.286 0.297 0.315 0.6R
0,8R 0.279 0.279 0.275 0.282 0.296
0,6R 0.27 0.267 0.248 0.242 0.236
Розрахунки показали, що товщина зрізу свердла без додаткової різальної
кромки змінюється від 0.21S в центрі свердла до 0.285S на периферії. Тому для
свердла з ламаними різальними кромками можна рекомендувати: для радіусу
R1=0.8R 0 =100-200, для радіусів R1=0.6R- 0.7R 0 =100-150.
Список використаних джерел:
1. Родин П.Р. Геометрия режущей части спирального сверла «Техніка», 1971, 136 стр.
2. Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов: Учебник. – К.: Выща шк.,
1990. – 424 с.
3. Форма різальних кромок стандартного свердла при різних кутах при вершині з плоскою
задньою поверхнею // Вісник ЖДТУ: вип. IV(31) том1: 2004. с. 82. Равська Н.С., Ніколаєнко
Т.П., Мельничук Л.С.
4. Загрузка режущей части сверла с прерывистыми режущими кромками // Надійність
інструменту та оптимізація технологічних систем: Збірник наукових праць: вип. 17.
Краматорськ: 2005. с.3-6 Равська Н.С. Бесарабець Ю.Й.
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КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕКРИТТЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ АРОЧНИХ ЗУБЧАТИХ
КОЛІС
Коефіцієнт перекриття зубчастих коліс характеризує плавність
зачеплення і показує кількість пар зубів, які одночасно знаходяться в
зачепленні. При збільшенні коефіцієнта перекриття передача працює більш
плавно, зменшуються шум та момент, що згинає зуб при вході точки контакту в
зону однопарного зачеплення (якщо ступінь точності досить висока, не нижче
сьомої) [1].
Коефіцієнт перекриття ε складається з коефіцієнту торцевого перекриття
εа та коефіцієнту осьового перекриття εβ.
Для циліндричних арочних зубчастих коліс коефіцієнт торцевого
перекриття [1] розраховується як і для прямозубих за відомою формулою (1)
z (tan  a1  tan  w )  z2 (tan  a2  tan  w )
а  1
,
(1)
2
де z1, z2 – точки, що лежать на колах вершин колеса та шестерні;
αw – кут зачеплення.
Коефіцієнт осьового перекриття, який є характерним для косозубих,
шевронних та ін. зубчастих коліс, що мають кут нахилу лінії зуба,визначається
за формулою (2)[2]

(2)
   ,

де φβ – кут осьового перекриття, що представляє собою кут повороту
зубчастого колеса передачі, при якому спільна точка контакту зубів,
розташована на одному з торців колеса, переміститься по лінії зуба на інший
торець.
τ – кутовий крок зубів.
2

.
z
Визначення кута осьового перекриття арочних зубчастих коліс зображено
на рис. 1. При формоутворенні арочних зубчастих коліс зуборізна рейка радіуса
R переміститься на величину h вздовж тангенційної площини І-І, що є
дотичною до ділильного кола зубчастого колеса r. При цьому зубчасте колесо
відповідно повернеться навколо своєї осі на кут φβ, тому довжина дуги АоА1
дорівнюватиме h.
Тому
A0 A1  h     r ,
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Рис. 1. Кут осьового перекриття
в свою чергу

h  R  R2 

B2
.
4

Отже
R  R2 

 

B2
4 .

r
Тому остаточно коефіцієнт осьового перекриття дорівнюватиме

B2 
2
z R  R  ) 

4 

 
2 r
Як видно, з формули (3), коефіцієнт осьового перекриття циліндричного
арочного зубчастого колеса, залежатиме від кількості зубів, радіуса ділильного
кола, ширини зубчастого колеса та радіуса нарізання арки зуба.
Отже, при зменшенні радіуса нарізання арочного колеса, збільшується
прямопропорційно коефіцієнт осьового перекриття. Тому зменшення радіуса
нарізання циліндричного зубчастого колеса сприятиме підвищенню плавності
роботи зубчастої передачі та зменшенню шуму.
Список використаних джерел:
1.Справочник по геометрическому расчету эвольвентных зубчатых и червячных передач /
[И.А. Болотовский, В.И. Безруков, О.Ф. Васильева та ін.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Машиностроение, 1986. – 448 с.
2. Зубчатые передачи: Справочник / [Е.Г. Гинзбург, Н.Ф. Голованов, Н.Б. Фирун та ін.]. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1980. – 416 с.
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ГЕОМЕТРІЯ СПІРАЛЬНОГО СВЕРДЛА
Різальні кромки спірального свердла в процесі роботи утворюють
гвинтову поверхню різання. Однак з метою спрощення дослідження характеру
зміни геометричних параметрів в різних точках різальних кромок гвинтову
поверхню різання розглядають як поверхню обертання різальних кромок
навколо осі свердла. Через це замість гвинтової поверхні отримуємо конічну
поверхню різання. Така заміна спрощує математичні розрахунки, однак
виключає з фактичної роботи поступальний рух інструмента (рух подачі).
Ігнорування величини подачі обґрунтовують тим, що швидкість руху
подачі значно менша ніж швидкість головного руху різання. Однак, це
справедливо тільки для точок різальних кромок, які розташовані на периферії
свердла. Для свердла швидкість різання не є постійною величиною, вона
зменшується для точок кромки розташованих ближче до серцевини свердла.
Більш того, в самому центрі свердла швидкість різання дорівнює нулю. Отже,
на різальній кромці існують точки для яких швидкість головного руху різання і
швидкість руху подачі мають зіставлений характер, то б то мають приблизно
однакові абсолютні величини. У таких ділянках різальних кромок, заміна
гвинтової поверхні різання на конічну, призводить до значних похибок аналізу
геометричних параметрів свердла, зокрема при аналізі величин задніх
кінематичних кутів.
Геометричні параметри різальної частини спірального свердла залежать
від способу заточування свердла. У теперішній час найбільш поширеними є
способи – заточка по площині та заточка по конусу.
При заточуванні по площині задня поверхня свердла формується як
частина площини, яка розташована під деяким кутом до різальної кромки
свердла. Цей спосіб характеризується тим, що розподіл задніх кутів вздовж
різальної кромки є постійним, то б то задній інструментальний кут є незмінним
для будь якої точки кромки.
При заточуванні по конусу задня поверхня свердла формується як
частина конічної поверхні. Для цього способу заточування характерним є
змінна величина задній інструментальних кутів вздовж різальної кромки. Треба
вказати, що спосіб заточування по конусу має два різновиди залежно від того
де розташована вершина конусу – над вершиною свердла, чи збоку. У
подальших дослідженнях будемо розглядати перший варіант.
Аналіз розподілу задніх кінематичних кутів для свердел заточених по
площині показав що величина кінематичного кута зменшується від периферії
свердла до його центру. У той час як на периферії задній кінематичний кут є
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додатнім, біля центру свердла він може бути від'ємним, що призводить до
затирання по зданій поверхні інструмента і підвищення зносу.
Таким чином, якщо взяти до уваги кінематику, виникає наступна
проблема: в центральній частині свердла задні кути можуть бути негативними.
Ця область залежить від подачі і способу заточування свердла - форми задньої
поверхні, адже задній кут є важливим елементом конструкції свердла.
Величина його значною мірою впливає на стійкість інструменту.
Аналіз розподілу величини заднього інструментального кута вздовж
різальної кромки для способу заточування по конусу показав, що абсолютна
величина заднього кута на постійною вздовж кромки. Найменша величина
заднього кута є на зовнішній стороні свердла. Для точок кромки що
розташовані ближче до серцевими інструмент він має тенденцію
збільшуватись. Так для свердел діаметром у діапазоні 15…20 мм величина
заднього інструментального кута збільшується від периферії до центра,
приблизно в 1,5…1,8 рази, залежно від прийнятих параметрів установки
свердла у пристрої.
Найбільш простим способом визначенні заднього кута є його визначення
у площині яка орієнтована ортогонально до різальної кромки. У такому випадку
переріз задньої конічної поверхні свердла є еліпсом. Однак існуючі методики
аналізу задніх кінематичних кутів побудовані на спрощенні геометричних
побудов. Тому для спрощення пошуку дотичної до еліпса заміст нього
приймають коло, що призводить до похибок у визначенні дійсної величини
заднього кута на різальній кромці свердла.
Еліпс це геометричне місце точок для яких сума відстаней r1 та r2 від
двох постійних точок F1 та F2 (фокусів еліпса) є постійною величиною. Відомо
що дотична до довільної точки еліпса є бісектрисою додатного кута між
напрямками радіус-векторів r1 та r2. Отже, для визначення положення
дотичної необхідно визначити положення фокусних точок F1 та F2.
Аналіз запропонованої методики показав, що змінюючи параметра
заточки можливо цілеспрямовано керувати величинами задніх кінематичних
кутів вздовж різальної кромки отримуючи їх оптимальні значення.
Результати проведених досліджень можуть бути покладені в розробку
методів дослідження розподілу кінематичних кутів спіральних свердел задня
поверхня яких утворена як конус.
Список використаної літератури:
1. Родин П. Р. Геометрия режущей части спирального сверла / П. Р. Родин. – Киев:
"Техника", 1971. – 135 с.
2. Можаев С. С. Аналитическая геометрия спирального сверла / С. С. Можаев. – Л: Машгиз,
1948. – 152 с.
3. Чудаков Е. А. Справочник машиноситоителя / Е. А. Чудаков. – Москва: Государственное
научно-техническое издательство машиностроительной литературу, 1951. – 1036 с. – (Том 1).
4. Толковый словарь математических терминов / О. В.Мантуров, Ю. К. Солнцев, Ю. И.
Соркин, Ю. И. Федин. – Москва: "Просвещение", 1965. – 539 с.
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ФРЕЗИ ЗАТИЛОВАНІ З ДОДАТНІМ ПЕРЕДНІМ КУТОМ
У сучасній промисловості застосовують затиловані фасоні фрези з
переднім кутом що дорівнює нулю. При переточуванні фрез з нульовим
переднім кутом форма їх профілю залишається незмінною, але процеси різання
не є оптимальними. Тому є нагальна потреба застосування фрез з додатнім
переднім кутом.
Задня поверхня зубців затилованих фрез утворена лініями, що є
еквідістантними до спіралі Архімеда. Треба мати на увазі, що тільки центр
абразивного круга який здійснює затилування фрези рухається по спіралі
Архімеда, Всі інші точки початкової інструментальної поверхні мають
траєкторії, що відрізняються від Архімедової спіралі. Задача профілювання
абразивного кругу зводиться до пошуку лінії контакту при відомому профілі
деталі що обробляють.
Рівняння спіралі Архімеда по якій рухається центр шліфувального кругу
у процесі затилування виражений у полярній системі координат має вигляд
, де:  - полярний радіус вектор що має значення відстані між центрами
шліфувального круга та фрези; pA – коефіцієнт спіралі Архімеда;  - кут між
початковим та існуючим положеннями інструментів у процесі оброблення
фрези.
Шліфувальний круг в процесі роботи здійснює рівномірний
прямолінійний рух, а фреза - рівномірно обертається навколо своєї осі. За один
оберт на кут 2π шліфувальний круг переміститься до центру фрези на величину
kz. Де k – величина затилування (падіння затилку); z – кількість зубців фрези.
Звідки виходить, що коефіцієнт pA спіралі Архімеда дорівнює
.
Задній кут на затилованій поверхні зубу фрези можливо визначити
виходячи з таких міркувань. За повний оберт фрези радіус вектор спіралі
Архімеда зміниться на величину kz. Одночасно з цим вершинна точка зубу
обернеться навколо осі інструменту по колу довжина якого l буде дорівнювати
. Де rф – радіус фрези у її вершинній точці. Тоді задній кут α при
вершині фрези можливо визначити як
. Таким чином, призначивши
величину заднього кута α можливо розрахувати потрібну величину затилування
k та коефіцієнт а спіралі Архімеда.
Фасонні затиловані фрези покращеної конструкції виконують з
передньою поверхнею яка має форму спіралі Архімеда. Це дозволяє мати
інструмент з додатними передніми кутами, що значно покращує процес
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різання. Такі фрези необхідно переточувати по передній поверхні
шліфувальним кругом, який має форму спіралі Архімеда.
У той же час треба відзначити, що формоутворення передньої поверхні
інструменту по спіралі Архімеда значно ускладнює його виготовлення та
особливо експлуатацію. Для правки шліфувального кругу необхідна наявність
спеціального устаткування. Нами запропоновано спосіб переточування
фасонних затилованих фрез з додатнім переднім кутом по передній поверхні
коли замість спіралі Архімеда застосовують частину еліпса.
Заміна спіралі Архімеда не частиною кола, а саме еліпсом обумовлена
простотою отримання еліпса на базі звичайного круглого шліфувального кругу.
Якщо шліфувальний круг розвернути таким чином, щоб вісь його обертання
була розташована під деяким кутом до радіального напрямку фрез, то проекція
круга утворить у просторі еліпс.
Перевагою запропонованого способу є те, що маючи один і той самий
шліфувальний круг можливо отримати еліпси з будь яким співвідношенням
його осей. Якщо вісь круга ортогональна до осі фрези, отримаємо плоску
передню поверхню. По мірі збільшення кута повороту осі шліфувального круга
відносно напрямку його руху, буде збільшуватись мала полу вісь еліпса. Отже,
маючи один шліфувальний круг можливо отримати еліпс будь якої форми.
З геометричної точки зору еліпс це геометричне місце точок для яких
сума відстані до двох фіксованих полюсів F1 та F2 є постійною величиною.
Основними параметрами, які визначають форму еліпса є його напіввісі – менша
a та більша b. Маючи ці параметри можливо побудувати еліпс будь якої форми.
У практичному застосуванні конкретного шліфувального кругу
найбільша напіввісь b буде дорівнювати радіусу круга. Менша напіввісь еліпса
a буде залежати від куту t повороту шліфувального інструменту. Її можливо
визначити за математичною залежністю як
, де: rк – радіус
шліфувального кругу; t – кут між віссю кругу та радіальною площиною фрези.
Параметричне рівняння еліпса має вигляд
та
. Отже,
якщо відрізок L постійної довжини ковзає своїми кінцями по двох напрямних,
які ортогональні одна до одної – то довільна точка прямої L опише у просторі
відповідний еліпс.
Результати проведених досліджень можуть бути покладені в спосіб
отримання фасонних затилованих фрез з додатнім переднім кутом, передні
поверхня яких є фасонною наближеною до спіралі Архімеда.
Список використаних джерел:
1. Баев А. К. Погрешности фасонного фрезерования, вызываемые переточкой фрезы со
шлифованным профилем, и способы их устранения. / А. К. Баев, Ю. А. Деркач. //
"Автоматизация
и
механизация
технологических
процессов
в
авиационной
промышленности",. – 1978. – С. 44–54.
2. Деркач Ю. А. Корригирование фасонных затылованных фрез / Ю. А. Деркач. // "Резание
и инструмент" . ХГУ. – 1972. – С. 105–111.
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З огляду на соціально-політичну ситуацію, яка склалася в Україні на
сьогоднішній день, враховуючи підвищений травматизм та значне збільшення у
дорослих і дітей ампутаційних дефектів кінцівок (при тому, що кількість
уроджених дефектів також не зменшується), проблеми інвалідності та
реабілітації інвалідів потребують в системі охорони здоров'я підвищеної уваги.
Особливо гостро ці проблеми постають перед дітьми та молодими особами, які
ще ростуть і, таким чином, потребують не одного протезування в період росту.
Показання для ендопротезування визначає лікар травматолог-ортопед у
випадку, коли інші способи лікування хвороби Бехтерева, ревматоїдних
артритів, диспластичних, дегенеративно-дистрофічних та посттравматичних
артрозів, асептичних некрозів, внутрішньо суглобових переломів та
несправжніх суглобів є неефективними.
Враховуючи досягнення науки і техніки у сучасній травматології та
ортопедії, в медичній практиці зростає частота використання імплантатів та
ендопротезів. Одним із головних чинників, що визначає довговічне та безпечне
функціонування імплантату в організмі пацієнта, є якість конструкції, а саме це
стосується контактуючих матеріалів пари тертя в шарнірі ендопротеза.
Ендопротез є складовою цілої системи, до якої окрім імплантату входять живі
структури організму (кістки, сухожилля, м’язи) та матеріали ендопротеза,
надзвичайно важливого значення набувають показники рівнів і розподілення
механічного напруження між компонентами системи, їх структура, фізичні,
механічні та біологічні властивості, а також геометричні параметри та умови і
процеси, які виникають на контактних поверхнях.
Оскільки ендопротезування - досить «молодий» напрямок медицини,
виникає цілий ряд не тільки медичних, а й інженерних: (матеріалознавчих,
конструкторських, технологічних), біомеханічних, біохімічних та інших
супутніх проблем. Їх вирішення можливе тільки за наявності комплексного
науково-обґрунтованого підходу, який враховує усі аспекти функціонування
ендопротезу.
Існує велика кількість конструкцій ендопротезів, проте забезпечити
досить довге і безпечне їх використання досить проблематично. Частково це
пов’язане із неоптимальним вибором матеріалів та недоліками використаних
технологій.
В Україні всі ці проблеми постають ще більш гостро, оскільки
використовуються здебільшого імпортні ендопротези, а вітчизняне їх
13

виробництво розвивається дуже повільно. Тож вивчення питань вибору
матеріалів для компонентів ендопротезу та їх біосувмісності, розробка
технологій їх виготовлення, пошук матеріалів, які б могли сприяти
остеосинтезу та розкладатися не порушуючи системи організму, є надзвичайно
актуальними у сучасних умовах на теренах України.
В кінці ХХ ст. вівся активний пошук біодеградуючих матеріалів (таких,
що повністю метаболізуються і при цьому не спричиняють патологічної дії на
оточуючі тканини і організм в цілому). Знайдено таких було близько 40, проте,
вимоги до імплантатів, які використовуються в травматології і ортопедії, різко
зменшують цей перелік. Серед використовуваних – магнієві сплави. Їх модуль
пружності біля 45 ГПа, що найбільше відповідає механічним властивостям
кістки
На сьогодні найчастіше використовуються на світовому ринку AZ91A,
AZ91B, AZ91C, AZ91D, AZ91E, LAE442, а в експериментах – сплави цирконію
і магнію (AZ91) та магнію і кальцію (LAE442) [4]. В результаті досліджень
фахівців Запорізького державного медичного університету щодо токсичної дії
на організм сплавів на основі магнію, було експериментально встановлено, що
продукти біокорозії магнієвого сплаву МЛ-10 не чинять токсичної дії на
організм білих щурів. Порушень фізіологічних проявів не спостерігалось.
Таким чином, можна зробити сприятливий прогноз стосовно використання цих
сплавів у людини [3].
Ще одним біологічно інертним матеріалом, перспективним в якості
кісткового імплантату, є кераміка на основі алюмінію. Цей матеріал хімічно
високостабільний, механічно міцний, твердий та зносостійкий. Кераміка добре
підходить для виготовлення великих виробів (як кульшовий чи колінний
суглоби) та деталей з підвищеним руховим навантаженням. Проте,
виготовлення керамічних частин ендопротезів потребує досить клопіткої праці:
вибір вихідної сировини; вибір температурних режимів; сушка і попередня
обробка напівфабрикату; випалювання, в результаті якого необхідно отримати
кераміку з рівномірною структурою, мінімальними кристалами та високими
фізико-механічними параметрами [8]
Нині у світі та, зокрема, в Україні переважно встановлюють ендопротези,
шарнірна пара яких складається з металу і хірулену. Це так званий «золотий
стандарт ендопротезування». Його успішно використовують з 1962 року і
служить такий ендопротез понад 20 років [6]. В якості металлу, який за своїми
хімічними та технічними особливостями є найбільш прийнятним для
використання при виготовленні ендопротезів є технічно чистий титан [5], але
він має низькі механічні та триботехнічні характеристики і потребує
підвищення якості пари тертя. Для цього використовуються різні методи,
зокрема, іоноплазмове термоциклічне азотування (ІПТА) та термодифузійне
азотування (ТДА) [9].
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В результаті експериментів, проведених в Інституті надтвердих
матеріалів НАН України було доведено, що при зміцненні титанових зразків за
технологією ТДА отримано кращі результати, ніж при технології ІПТА [1].
Крім міцності, надзвичайно велике значення має біосумісність
ендопротезу, яка залежить від корозійної стійкості і складу сплаву. З огляду
літератури стає зрозуміло, що самими ефективними та безпечними для здоров'я
людини легуючими елементами є Nb, Ta, Mo, Zr, Sn. Використання цих
елементів підвищує міцність і знижує модуль пружності титанових сплавів та
не чинить негативної дії на організм людини [2, 7].
При ендопротезуванні необхідно враховувати технічні, механічні,
експлуатаційні, біосумісні, бактерицидні та інші характеристики ендопротезів,
які залежать від використаних матеріалів та способів їх обробки, які як
правило, вимагають значних матеріальних та фінансових затрат. Лікування
кожного дефекту вимагає індивідуального підходу: позитивні і негативі
сторони матеріалу для ендопротезу, локалізація дефекту, характер
захворювання і його перебіг, стан хворого, досвід та майстерність лікаря і т.ін.
Наявна інформація потребує систематизації, стандартизації нових методів
і технології виготовлення та використання імплантатів для подальшого
оптимального вибору необхідного матеріалу у кожній конкретній ситуації
ендопротезування чи використання імплантату.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗРІЗУВАНОГО ШАРУ КІНЦЕВИМИ
СФЕРИЧНИМИ ФРЕЗАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ КОМПАС 3D
Дослідженням параметрів зрізуваного шару присвячено багато робіт
дослідників [1, 2, 3]. Проте в більшості цих робіт розглядається аналіз
завантаження різальної частини інструмента з постійною схемою зрізання
припуску без врахування зміни її для окремих зубів інструмента. Також не
досліджувалось, як впливає фасонна форма зуба інструмента на параметри
зрізуваного шару, а саме, в реальних інструментах вона складається з відрізків
прямих і округлих частин, які формують профіль зуба інструмента. Всі ці
дослідження ґрунтуються на аналітичному визначенні завантаження різальної
кромки і, при визначенні, приймалися ряд припущень, які не зовсім точно
відображали процес зміни параметрів зрізуваного шару в роботі інструмента,
що є дуже важливим при дослідженні тонких зрізів в роботі інструмента.
Також є роботи де параметри зрізуваного шару визначаються за
допомогою систем твердотільного геометричного моделювання, однак вони в
своїй більшості побудовані на розрахунку послідовних дискретних положень
інструмента в процесі обробки і знаходження параметрів зрізуваного шару, як
результат перетину об’ємів заготовки та послідовних положень інструмента.
Недоліком такого підходу є те, що цей метод потребує значних машинних
ресурсів для розрахунків тому, чим більше розрахункових дискретних
положень інструмента, тим точніше отримуємо результат розрахунку
параметрів зрізуваного шару.
В роботі [4] представляє нам аналіз можливої працездатності конструкції
інструмента на стадії проектування, в якій проведено розрахунки необхідних
параметрів зрізуваного шару матеріалу з урахуванням реальної фасонної
поверхні зуба в системі твердотільного моделювання КОМПАС 3D, цей метод
не ґрунтується на побудові дискретних положень інструмента. Проте в цій
роботі досліджували конструкції дискових та торцевих фрез, тому доцільно
буде виконати подібну методику розрахунку параметрів зрізуваного шару для
такого інструменту як, наприклад, кінцева фреза.
Для прикладу обрано кінцеву сферичну фрезу з непереточуваними
твердосплавними пластинками моделі SRM2 компанії Mitsubishi, параметри
фрези та її різальної частини наведені на рис 1.
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б)

а)

в)
Рис.1. Фреза кінцева D=20 мм, модель SRM2 Mitsubishi . а) розміри фрези, б)
параметри пластинок, в)модель КОМПАС-3D.
Діаметр фрези складає D=20 мм, кількість зубів Z=2, , різальна частина
– пластинки SRG20E і SRG20C компанії Mitsubishi (параметри рис 1,б),
різальна частина складається з декількох ділянок і тому буде формувати
складну фігуру поперечного перерізу. За вказаними даними побудована
об’ємна модель фрези в системі КОМПАС-3D рис.1,в. Згідно виробника
параметри режимів різання, які необхідні для визначення завантаження
різальної частини будуть наступні: товщина різу – 6мм, подача – S=1 мм/об,
основні розміри пластинок наведені в табл.1.
Таблиця 1. Основні розміри твердосплавних пластинок моделі SRM2
Позначення PRFRAD
L
W1
S
AN
B9
SRG20C
10
19
10.2
4.6
10°
18°
SRG20E
10
15.5
8.5
4.6
9°
Для розрахунків необхідно побудувати об’ємну модель інструмента, вісь
інструмента перпендикулярна площині XY і проходить через центр координат .
Далі визначаємося, який зуб інструмента в групі будемо досліджувати і
будуємо траєкторії руху для досліджуваного зуба та для зуба, який різав в часі
раніше від нього за наступними залежностями для зустрічної подачі, для
варіанту з попутною подачею в залежностях у функціях sin, cos необхідно
перед параметром t поставити знак мінус [4]:
X  R f cos(t  1 ) 

а) Y  R f sin( t  1 )
Z b

S
t
2

X  R f cos(t   2 ) 

; б) Y  R f sin( t   2 )

S
t
2

,

(1)

Z b
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де: а) – формули для розрахунків траєкторії зубів 1-ї групи, б) – формули
для розрахунків траєкторії зубів 2-ї групи, Rf – радіус траєкторії зубів
інструмента, S – подача, мм/об, t – параметр, що відповідає за рух зуба по
траєкторії, Θ1,
Θ2– кутовий параметр, що відповідає номеру зуба і
пропорційний кількості зубів інструмента.
Також для коректного вирішення задачі необхідно, задатись зміною
параметру t так, щоб траєкторія зуба описувала тільки один цикл:
t i  0...

5
 i
2

(2)

де, i – індекс, що відповідає за номер зуба.
Будуємо об’єм матеріалу, який знімається одним зубом кінцевої фрези
без врахування роботи попередніх зубів і обмежуємо його контурами заготовки
(рис 2а,). Будуємо об’єм матеріалу, який знімається одним зубом кінцевої
фрези без врахування роботи попередніх зубів і обмежуємо його контурами
заготовки. Після цього будуємо об’єм матеріалу знятий зубом інструмента,
який працював раніше і віднімаємо його від об’єму матеріалу, який знімається
досліджуваним зубом, без врахування роботи попереднього зуба. За один цикл
роботи зуба отримуємо об’єм матеріалу, що відокремлюється лезом кінцевої
фрези за один цикл головного руху різання рис.2б.

а)

б)

Рис 2. а)об'єм матеріалу, який знімає зуб, обмежений контурами заготовки:
б) кінцевий результат визначення шару матеріалу, що відокремлюється одним
лезом кінцевої фрези за один цикл головного руху різання.
Далі робимо всі необхідні перерізи отриманого об’єму шару матеріалу,
знаходимо параметри завантаження різальної частини досліджуваного зуба
інструмента, в залежності від розташування зуба, на траєкторії руху різання
(рис.3).
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Рис.3. Зміна форми і параметрів миттєвих зрізів шару від розташування зубу на
траєкторії різання кінцевої фрези SRM2: D=20 мм, кількість зубів Z=2, , подача
S=1 мм/об, різальна частина – твердосплавна пластина SRG20E.
За даною методикою можна визначити завантаження різальної частини
кінцевих фрез не тільки з постійною схемою різання зубів, як показано на
прикладі, але й зі змінною схемою різання. Це враховується в об’ємній моделі
конструкції інструмента, яка є вхідними даними для розрахунку завантаження
різальної частини цього інструмента.
В даній роботі, на прикладі кінцевої сферичної фрези зі змінними
пластинами, запропоновано методику визначення завантаження різальної
частини за допомогою комп’ютерної систем 3D проектування. Переваги
запропонованого методу, ґрунтуються на тому, що в ньому не
використовується розрахунок послідовних дискретних положень інструмента в
процесі обробки, а знаходження параметрів зрізуваного шару, як результат
перетину об’ємів заготовки та всіх об’ємів послідовних положень інструмента
Параметри завантаження різальної частини визначаються, як об’єм
матеріалу який знімається зубом за один цикл руху головного різання від якого
віднімаються об’єми матеріалу, які знімаються зубами інструмента, що
працювали раніше, ці всі операції реалізуються однією командою - витягнути
ескіз по траєкторії, що присутня в усіх системах комп’ютерного 3D
проектування, що значно спрощує розрахунки і підвищує точність отриманих
результатів.
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ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВИМОГА ЩОДО МАКСИМУМУ
МАТЕРІАЛУ» ЗАМІСТЬ «ЗАЛЕЖНИЙ ДОПУСК»
Однією з важливих умов розвитку міжнародного науково-технічного
співробітництва є впровадження міжнародних стандартів та гармонізація
національних стандартів України із міжнародними. Гармонізація українських
стандартів з нормування точності геометрії виробів з міжнародними
стандартами передбачає передусім гармонізування із стандартами ISO. Серія
стандартів GPS (Geometrical product specifications – технічні вимоги до
геометрії виробів) охоплює стандарти ISO термінів, визначень та позначень
геометричних допусків на креслениках. ДСТУ ISO 1101:2009 «Технічні вимоги
до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації,
розташування та биття» 1 встановлює вимоги до геометричних допусків
деталей. Він поширюється на нормування геометричних характеристик виробів,
визначає сутність геометричних допусків, встановлює види геометричних
допусків та їхній взаємозвязок, визначає правила позначення на креслениках.
Поряд з цим в Україні наразі є чинними стандарти ДСТУ 2498-94 «Основні
норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни
та визначення» 2 та ДСТУ ГОСТ 2.308:2013 «Єдина система конструкторської
документації. Зазначення допусків форми та розміщення поверхонь» 3, які
також встановлюють терміни та визначення для допусків форми та
розташування і правила їхнього позначення на креслениках. У
ДСТУ ISO 1101:2009 встановлені нові терміни для геометричних елементів
виробів, які застосовують у технічних вимогах до виробу (креслениках) та до
готового виробу та під час приймання виробу (вимірювання). Змінено групи
допусків та виявлені зміни в групах допусків форми, орієнтації, розташування
та биття; змінений взаємозвязок між ними; змінена сутність деяких визначень
та деяких термінів; прийняті нові познаки, за допомогою яких на креслениках
позначають допуски або змінено значення уже вживаних познак. Так,
наприклад, поняття «геометричний допуск» за міжнародним стандартом
охоплює поняття допусків форми, орієнтації, розташування та биття.
Виявлення розбіжностей та протиріч у нормативному вимогах, правилах та
положеннях діючих стандартів є важливою та актуальною задачею.
Метою даної статті є аналіз чинних стандартів з нормування та
контролю геометричної точності виробів в частині введення поняття «вимога
щодо максимуму матеріалу» замість «залежний допуск».
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Геометричні допуски елементів деталей мають бути точно визначеними
за функціональними вимогами, причому вимоги виготовлення та перевірки або
контролю виробів також повинні бути враховані 1.
Згідно з ДСТУ ГОСТ 2.308:2013 залежні допуски форми та розташування
позначають умовною познакою
, яку поміщають після числового значення
допуску, якщо залежний допуск повязаний з дійсними розмірами
розглядуваного елемента; після літерної познаки бази, якщо залежний допуск
повязаний з дійсними розмірами базового елемента або після числового
значення допуску та після літерної познаки бази, якщо залежний допуск
повязаний з дійсними розмірами розглядуваного та базового елементів 3. За
ДСТУ 2498-94 залежний допуск – це допуск розташування або форми, що
зазначається на кресленнях чи в інших технічних документах у вигляді
значення, яке допускається перевищувати на величину, що залежить від
відхилення дійсного розміру розглядуваного елемента і (чи) бази від границі
максимуму матеріалу (найбільшого граничного розміру валу або найменшого
граничного розміру отвору). Під дійсним розміром елемента розуміється, у разі
залежного допуску розташування, розмір прилеглого елемента (розмір за
спряженням), у разі залежного допуску форми, розмір, що визначається
доточковим вимірюванням.
У ДСТУ ISO 1101:2009 1 познакою
позначають вимоги максимуму
матеріалу, з посиланням на ДСТУ ISO 2692:2013 «Технічні вимоги до геометрії
виробів (GPS). Геометричні допуски. Вимоги щодо максимуму матеріалу
(MMR), мінімуму матеріалу (LMR) та взаємодії (RPR)» 4.
Залежні допуски розташування досить часто застосовують для деталей,
які зєднуються з контрдеталлю одночасно по двох або декількох поверхнях і
для яких необхідно забезпечити складання. Вони є більш економічними та
вигідними для виробництва ніж незалежні, так як дозволяють застосовувати
менш точні, але більш економічні способи оброблення та технологічне
обладнання, дозволяють контролювати деталі за допомогою комплексних
калібрів розташування 5. Залежні допуски форми та розташування
забезпечують під час складання деталей повну взаємозамінність, так як
додаткові відхилення форми та розташування елементів деталей
компенсуються відхиленнями дійсних розмірів цих елементів.
Термін «вимога щодо максимуму матеріалу, MMR» також означає
поняття «складанність» 4. Порівняємо виконання вимоги забезпечення
безперешкодного складання для обох випадків познаки
на прикладі деталі
(рис.1).
У випадку призначення залежного допуску і контролю калібрами
розташування, вимірювальні поверхні калібрів є поверхнями, що мають таку ж
номінальну форму та номінальне розташування відносно баз, як і
контрольований елемент. Номінальним розміром вимірювального елемента
калібру для контролю валів є сума найбільшого граничного розміру валу
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(прохідна границя) та позиційного допуску, а калібру для контролю отворів
різниця найменшого граничного розміру отвору та позиційного допуску 6.
Значення позиційного допуску відповідає значенню заданого залежного
допуску. Якщо допуски розташування задаються не позиційними, а іншими
видами допусків розташування, то в стандарті наведені формули для
перерахунку.

Рис. 1. Приклад використання познаки
Якщо діаметр зовнішньої циліндричної поверхні деталі (рис.1) буде
dmax = 50 мм, то допуск співвісності становитиме ТМmin = 0,1 мм (мінімальне
значення залежного допуску). Максимальне значення залежного допуску:
TPM max  TM min  Td  0,1  0,016  0,116 мм.
Граничні розміри вимірювальних елементів калібру для контролю
зовнішньої поверхні будуть 6:
d k min  50 .08 мм;
d k max  50 .088 мм.
Вимога щодо максимуму матеріалу, MMR, обумовлює взаємозвязок
розміру та геометричного допуску співвіднесених елементів і її застосовують
виключно для того, щоб поєднати вимоги до розміру елемента та
геометричного допуску для похідного елемента розміру.
Якщо розглядати познаку на рис.1 як вимогу, щодо максимуму матеріалу
для одного зовнішнього елемента розміру з другим концентричним внутрішнім
елементом розміру, що є базою, то деталь повинна відповідати наступним
вимогам 4:
1)вимога до верхньої границі місцевого розміру: вибраний місцевий розмір
нормованого елемента має бути рівним чи меншим за максимальний розмір
матеріалу: MMS=50 мм;
2)вимога до нижньої границі місцевого розміру: вибраний місцевий розмір
нормованого елемента має бути рівним чи більшим за мінімальний розмір
матеріалу: LMS=49,984 мм;
3)вимога до поверхні, що не порушує MMVC: умова віртуального максимуму
матеріалу, MMVC нормованого елемента не повинна порушуватися вибраним
(інтегральним елементом). Тобто вибрана поверхня не повинна виходити за
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межі циліндра діаметром, що дорівнює віртуальному розміру максимуму
матеріалу MMVS, який для зовнішніх поверхонь визначається як сума
максимального розміру матеріалу і геометричного допуску, MMVS =
50+0,1=50,1 мм. MMVC за орієнтацією паралельна базі, а розташування MMVC
перебуває в теоретично точному положенні, співвісному з базою А.
У реальної деталі такого розміру зовнішньої поверхні (50,1 мм) бути не
може, так як буде порушена вимога складання, але він відповідає номінальному
розміру калібру розташування, який повинен проходити по контрольованій
поверхні. Калібри розташування призначені для контролю саме залежних
допусків розташування, це чітко зазначено в стандарті на ці калібри. Контроль
максимуму матеріалу здійснюється універсальними засобами вимірювання.
Відповідно, якщо на кресленику вказана познака
без додаткового
пояснення, то користувачу незрозуміло чи можна для контролю застосовувати
комплексні калібри розташування.
Таким чином, хоча обидва поняття – «залежний допуск» та «вимога
максимуму матеріалу» повинні забезпечити складання і позначаються
однаково, але відповідають їм різні вимоги.
Висновок. За результатами проведеного аналізу встановлено, що
застосування познаки
в одночасно діючих стандартах ДСТУ ISO 1101:2009,
ДСТУ ГОСТ 2.308:2013 та ДСТУ ISO 2692:2013, призвело до неузгодженості в
чинних національних стандартах, що ускладнює проектування та виробництво
виробів, взаєморозуміння спеціалістів у галузі нормування точності
геометричних елементів та приймання готових виробів. З огляду на це можна
констатувати, що необхідно переглянути або внести змістові зміни до цих
стандартів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ З
ТИТАНОВОГО СПЛАВУ
В умовах сучасного виробництва фрезерування контурних деталей з
титанових сплавів є однією з найпоширеніших операцій механічної обробки,
особливо в авіаційній промисловості. Актуальність виконаного дослідження
визначається тим, що незмінний зріст вимог до підвищення якості та точності.
При обробці на верстатах з ЧПК деталей на перший план виступає пружні
стискання системи СПІД. Самою податливою ланкою системи СПІД – це
кінцева фреза на долю якої приходить 95% похибок системи. Звідси вигин
фрези Δ вздовж ширини фрезерування під дією вертикальної сили надає
значний вплив на точність обробки (рис. 1). Який негативно впливає на
конструкцію літального апарату, а саме збільшує загальну масу конструкції
літального пристрою що тим самим призводить до неекономного використання
палива.

Рис. 1. Схема
відгинання фрези

Рис. 2. Діаграма зносу

Також на якість поверхні впливає зношування інструмента, при вивченні
розмірного зношування при чистовій обробці показало що його процес не
піддається строго лінійному закону (рис. 2).
На першій ділянці період роботи інструмента супроводжується
підвищеним розмірним зношуванням (I ділянка). Час роботи не тривалий
декілька хвилин, а шлях різання зазвичай не перевищує 1000 м.
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Другий період характеризується нормальним зношуванням (II ділянка).
Шлях різання на цій ділянці досягає 30000 м. ця ділянка прямолінійна і
проходить під невеликим кутом до осі абсцис.
Третя ділянка з швидким зношуванням інструмента через короткий
проміжок часу призводить до руйнування інструмента.
З практичної точки зору на виробництві для обробки титанових сплавів
використовують притуплення. Це робиться для того щоб уникнути період
припрацювання. Існує безліч методів утворення радіусів, одним з таких є МАО
(метод магнітно – абразивної обробки). МАО забезпечує формування кромок
практично з ідеальною формою радіуса без концентраторів напружень, які
можуть бути причиною руйнування під час експлуатації, покращення
шорсткості робочих елементів інструмента в 2 рази, при цьому позитивно
впливає на фізико – механічні характеристики поверхневого прошарку
оброблюваних виробів. При цьому можна отримати зміцнення поверхневого
шару глибиною 120 – 170 мкм з мікротвердістю поверхневої зони до 11,3 ГПа.
Так як кінцеві фрези на чистових операціях мають невеликий діаметр, то
вони являються менш жорсткими. При дії сил різання виникають їх великі
пружні деформації. Сила різання складається з двох складових одна співпадає з
вектором швидкості Po – колова сила, друга розташована в площині
перпендикулярному до вектору швидкості і в площині сходу стружки, Pr –
радіальна сила. Розглянемо умови роботи фрези з зустрічною подачею на рис. 3
показано сили з якими зуб фрези діє на заготовку. Знайшовши рівнодіючу сили
Po і Pr. Розклавши по двох напрямках Ps – сила подачі і напрямку,
перпендикулярно напрямку подачі Pn – сила відгинання, отримуємо три
рівнодіючі сили.

Рис. 3. Схеми сил різання при фрезеруванні

Рис. 4. Схема врізання
зуба з нульової товщини

При попутному і зустрічному фрезеруванні змінюється сила, яка діє на
деталь зі сторони інструменту. При попутному фрезеруванні зуб врізається на
товщину рівну подачі на зуб і виходить на контакті з деталлю при нульовій
товщині стружки (рис. 3. а). При зустрічному фрезеруванні різання починається
при нульовій товщині зрізу і закінчується при максимальній (рис. 3. б).
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На відгинання фрези впливає сила Pn, врізання з нульової товщини рис. 4
є більш несприятливим, ріжуча кромка інструмента не являється абсолютно
гострою. В момент врізання кромка не може різати, метал пластично
деформується. Відповідно зростає сила різання, нагрів оброблюваної поверхні і
інтенсивність нагрівання інструмента.
Для того щоб подивитись як впливає радіус, глибина і подача різання на
відгинання фрези від заготовки та якість поверхні, виникла задача перевірки
експериментальним методом. Було проведено дослідження, для якого вибрано
чотири кінцеві фреза діаметром D=8 мм: r0 – гостро заточена, інші три з
різними радіусами заточки: r1 ≈10–5мкм, r2 ≈12–16мкм, r3 ≈18–20мкм. Із
швидкорізальної сталі Р9К5, оброблюваний матеріал титановий сплав ВТ – 5.
Режими різання в діапазоні: швидкість різання v=5–15м/хв, подача на зуб
Sz=0.05–0.12мм/зуб, глибина різання t=0,5–2,0мм.
Нижче наведені результати відгинання фрези при подачі t=0,5мм, Sz=0.05
мм/зуб і частотою обертання n=400об/хв. З отриманих графіків видно що при
таких режимах при попутному фрезеруванні найменше значення відгинання
буде при фрезеруванні третьою і другою фрезою рис. 5, при зустрічному
найменша величину відгинання при фрезеруванні гостро заточеною фрезою
рис. 6.

Рис. 5. Графік зміни величини Δ при попутному фрезеруванні

Рис. 6. Графік зміни величини Δ при зустрічному фрезеруванні
З рис. 7 на якому зображений графік середніх значень шорсткості, на
якому видно що при попутному фрезеруванні шорсткість краща. Слід
відзначити як і при відгинанні кращий результат показали третя і друга фреза.
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Рис. 7. Графік середніх значень шорсткості при зустрічному і попутному
фрезеруванні
Отже, можна зробити висновок що для даних режимів можна
використовувати фрези з радіусом заточки в діапазоні від 10 до 16 мкм. При
малих глибинах де радіус і глибина співпадають шорсткість гірша, а при
збільшені глибини можливе зустрічне і попутне фрезерування. Для чистового
фрезерування не рекомендується застосовувати зустрічне фрезерування так як
воно супроводжується утворенням наросту рис. 9.

а)

в)
б)
Рис. 8. Поверхня після попутного фрезерування

г)

а)

б)
в)
Рис. 9. Поверхня після зустрічного фрезерування

г)
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3D МОДЕЛЮВАННЯ КРУГЛИХ ФАСОННИХ РІЗЦІВ
Фасонні різці застосовуються для оброблення зовнішніх і внутрішніх
фасонних поверхонь обертання на верстатах токарної групи. В порівнянні з
обробленням універсальними різцями вони забезпечують вищу продуктивність
і точність форми деталі при низькій кваліфікації робітника.
Найбільшого поширення набули круглі фасонні різці, так як вони
простіше у виготовленні і забезпечують більшу кількість переточувань при тих
же габаритах, що і призматичні.
Проектування фасонного різця включає профілювання різця і
перетворення тіла, обмеженого вихідною інструментальною поверхнею, в
працездатний інструмент.
Для профілювання фасонних різців застосовують графічні і аналітичні
методи [1, 2]. Класичні графічні методи, засновані на застосуванні плоских
перерізів, є найбільш простими і наочними. Графічні побудови
використовуються для виведення аналітичних залежностей розрахунку
профілю інструменту і як контрольні, за допомогою яких легко виявляються
помилки аналітичного профілювання. До недоліків графічних методів слід
віднести їх малу точність.
Проте з появою програмних продуктів поверхневого і твердотілого
моделювання точність графічного 3D профілювання може бути скільки
завгодно високою при збереженні перерахованих переваг. Крім цього
незважаючи на загальну методику профілювання кожен різновид фасонних
різців розглядався окремо. При автоматизованому проектуванні різців
актуальною є розробка узагальнених методик , що залежать від параметрів .
У роботі представлена узагальнена параметрична 3D модель фасонних
круглих різців в системі Autodesk Inventor Professional 2013, яка дозволяє
профілювати різці з передньою площиною загального стану (кути γ і   0) і
похилою віссю за відомою методикою профілювання [1].
Початковими даними для профілювання є розміри і форма поверхні
деталі, геометричні параметри різальної частини різця, тобто передній γ, задній
кут α і кут нахилу різальної кромки , радіус R різця в базовій точці різальної
кромки та кут нахилу осі різця ε. У роботі розглядається деталь у формі
усіченого конуса. Базова точка обирається на мінімальному радіусі конуса.
Послідовність профілювання круглого фасонного різця :
- створюється ескіз профілю деталі в площині XZ і поверхня деталі за
допомогою операції Вращение;
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- створюється передня площина, положення якої визначається переднім
кутом γ і кутом τ в базовій точці профілю деталі командою Плоскость - угол
плоскости вокруг ребра. Для визначення ребра будується допоміжний ескіз,
який містить відрізок прямої, що проходить через базову точку під кутом
нахилу твірної конуса до осі деталі τ;
- визначається різальна кромка як лінія перетину поверхні деталі і
передньої площини за допомогою команд Разделить і Проецировать
геометрию;
- створюється осьова площина різця Р1 командою Плоскость - угол
плоскости вокруг ребра. Для визначення ребра будується допоміжний ескіз,
який містить відрізок прямої, що проходить під кутом ε до осі деталі на відстані
R від базової точки. Створюється площина Р2, що проходить через базову
точку перпендикулярно площині Р1 командою Плоскость – перпендикулярно
кривой в точке;
- створюється задня поверхня різця як поверхня зсуву різальної кромки
навколо осі різця за допомогою команди Сдвиг. В якості ескізу вибираємо
різальну кромку. Ескіз траєкторії створюється у площині Р2. Траєкторією
служить коло радіусу R, центр якого розташований на лінії перетину осьової
площини різця P1 і площини P2 і перевищує вісь заготовки на величину
h=Rsinα;
- визначається профіль задньої поверхні як лінія перетину її з осьовою
площиною різця P1 за допомогою команд Проецировать геометрию.
Після визначення профілю задньої поверхні різця необхідно:
- оформити граничні ділянки профілю різця;
- утворити тіло різця як фасонну поверхню обертання визначеного
профілю за допомогою операції Вращение;
- заточити різець за допомогою операції Сдвиг;
- створити робоче креслення різця.
Фасонний круглий різець є прикладом інструменту, у якого в профіль
вносяться похибки з технологічних міркувань [2]. Відомо, що круглі різці з
переднім кутом γ, не рівним нулю, не забезпечують точного оброблення
конічних ділянок поверхні деталі. Щоб обробити конічну поверхню без
похибок застосовують різці з похилою віссю, паралельною твірній конічної
поверхні. Проте в цьому випадку не забезпечується точність оброблення
циліндричних ділянок поверхні деталі.
Розроблена 3D модель фасонного різця дозволяє досліджувати похибки
оброблення конічних та торцевих ділянок поверхні деталі.
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ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ КРУГЛИМИ ПИЛКАМИ З
РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ
У виробництві одним з основних способів розрізання деталей та
отримання заготовок є розрізання круглими пилками, які використовуються для
оброблення різноманітних матеріалів, в тому числі металів, пластмас і
деревини, різного профілю та розмірів: цільних, трубчастих, а також профілів
різної форми та розмірів та використовуються на ручних, напівавтоматичних і
автоматичних відрізних верстатах.
Проте, оброблення продуктивність та якість оброблення круглими
пилками дуже низькі, при цьому, умови роботи та вимоги до конструкції
інструменту, для різних оброблюваних матеріалів, сильно відрізняються. Але,
останнім часом, зростають вимоги до виготовлення заготовок – підвищення
точності та шорсткості обробки, зменшення розмірів задирок на поверхнях,
особливо це актуально при обробленні металів. Тому задача розробки
конструкції круглої пилки високої точності, надійності та працездатності для
оброблення металів є актуальною.
Круглі пилки працюють в умовах скованого різання, що
характеризується, переривчастим характером процесу різання, несприятливими
умовами стружкоутворення тастружковідведення. Також, внаслідок ударів
зубців в моменти початку та закінчення процесу різання кожного зубця,
виникають різкі коливання зусиль різання, що сприяє виникненню шкідливих
вібрацій з великою амплітудою та порівняно малою частотою та є причиною
інтенсивного зносу та поломок інструменту.
Дослідженню вібрацій при різанні круглими пилками присвячені роботи
[1-5], в яких досліджувався вплив конструктивних та геометричних параметрів і
режимів різання прямозубих конструкцій інструменту та встановлено, що на
амплітуду та частоту вібрацій безпосередньо впливають зусилля різання.
В роботах [1-4] досліджувався вплив нерівномірності кутового кроку
зубців круглих пилок на зусилля різання сталевих заготовок та встановлено, що
в процесі роботи інструменту з нерівномірним кутовим кроком зубців зусилля
різання та вібрації, на малих частотах, зменшуються, але не вирішені питання
ударів зубців в моменти початку та закінчення процесу різання.
В роботі [5] досліджувався вплив схем зрізання припуску круглими
пилками на зусилля різання при розрізанні заготовок та встановлено, що
використання групової схеми різання істотно зменшує зусилля різання. В
роботі також відзначалося, що зусилля, які виникають в процесі різання, не
призводять до виникнення критичних вібрацій на малих частотах. Слід
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відзначити, що існуючі дослідження процесу різання круглими пилками
стосуються лише інструментів з прямими та похилими зубцями. Разом з цим, не
вирішені питання з осьовими зусиллями різання. Таким чином, питання
визначення та регулювання зусиль різання, за рахунок геометричних
параметрів та режимів різання, є актуальною науковою задачею при
проектуванні інструменту.
Існують конструкції круглих пилок з різнонаправленими зубцями [6], що
позитивно зарекомендували себе при обробленні різного роду пластиків.
Перевага таких інструментів в тому, що сумарні осьові зусилля різання
зменшуються за рахунок зміни напрямку сил, які діють на кожен зубець фрези,
що бере участь в процесі різання в даний момент. Проте процес різання таким
інструментом досліджено недостатньо та рекомендації з вибору режимів
різання та геометрії інструменту відсутні, що є одній з причин їх малого
розповсюдження.
Конструкція пилки з різнонаправленими зубцями характеризується
розташуванням суміжних зубців під кутом в плані та з різним напрямком під
кутом  , відносно осі (рис. 1). Кут в плані впливає на товщину зрізуваного
шару, а кут нахилу кромки забезпечує процес косокутного різання, що
характеризується плавністю процесу різання, та нерівномірним кутовим кроком
між точками різальних кромок суміжних зубців, що сприяє зменшенню
вібрацій [4].
Для оцінки зусиль різання, що виникають в процесі роботи інструменту з
різнонаправленими зубцями, були проведені порівняльні випробування круглих
пилок з різнонаправленими зубцями та пилок стандартних конструкцій з
прямозубими зубцями, з рівномірним кроком зубців.
Випробування виконувалися на універсально-фрезерному верстаті
6Б75ВФ круглими пилками зі швидкорізальної сталі Р6М5 діаметром 160мм,
товщиною 1,6мм з кількістю зубців 80 при відрізанні круглого прокату
діаметром 12 мм зі сталі 45.
Для визначення впливу різнонаправленості зубців пилки величини
переднього  та заднього  кутів було прийнято відповідно до умов
експлуатації, як у стандартного інструменту, але, оскільки у стандартної пилки
кут в плані   90 , то передній  та задній  кути є кутами в нормальному
перерізі. Таким чином, під час випробувань було прийнято: передній кут в
нормальному перерізі  H  20  , задній кут в нормальному перерізі  H  5 .
В якості вхідних параметрів були прийняті геометричні параметри
різальної частини зубців (рис. 1) фрези: інструментальний кут в плані  i , кут
нахилу різальної кромки  i ; та режими різання: швидкість різання V та подача
на зубець S z фрези. Діапазони значень геометричних параметрів та режимів
різання вибрані на підставі рекомендацій довідкової літератури та можливостей
верстата.
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В якості вихідних параметрів процесу відрізання прийняті зусилля
різання, які, в процесі роботи круглої пилки, визначалися за складовими: сила
подачі Ps , яка навантажує механізм подачі верстата; вертикальна сила
відтискання Pn , яка направлена перпендикулярно до стола верстата та бокова
сила Pa , яка направлена вздовж осі інструменту (рис. 2).

Рис. 1. Геометричні параметри круглої пилки з різнонаправленими зубцями

Рис. 2. Схема дії складових сили різання
круглої пилки з різнонаправленими зубцями
Вимірювання складових зусиль різання проводилося універсальним
динамометром УДМ-600 конструкції ВНДІ "Інструмент" за допомогою
комп’ютеризованого комплексу визначення зусиль різання [7].
Результати випробувань наведені у таблиці 1.
32

Секція ”ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ”

В результаті проведення досліджень було виявлено зниження зусиль
різання, в порівнянні зі стандартними відрізними фрезами, а також встановлено
наступне:
- швидкість різання та подача збільшують сили різання;
- збільшення кута в плані зумовлює зменшення величини сили різання;
- кут нахилу різальної кромки зменшує величини сил різання та
підвищується плавність роботи пилки.
Таблиця 1. Основні результати розрахунків
Геометричні
Режими різання
Складові зусилля різання, Н
параметри, град
i
i
Ps
Pa
Pn
S z , мм/зуб
V , м/хв
90
95
90
105
90
105
90
100
90
110
90
110

0
-5
0
-5
0
-5
0
-5
0
-5
0
-5

11,3
11,3
11,3
11,3
15,8
15,8
15,8
15,8
22,6
22,6
31,7
31,7

0,018
0,018
0,021
0,021
0,013
0,013
0,021
0,021
0,014
0,014
0,021
0,021

17,0
28,8
21,4
16,7
17,2
13,7
20,1
16,1
19,1
11,5
22,4
15,2

40,7
46,1
49,0
36,7
42,2
23,8
47,2
32,2
38,8
29,2
72,1
25,4

174,6
162,1
219,3
140,0
119,8
96,6
135,4
131,9
162,2
104,4
225,9
115,8

Таким чином, на підставі досліджень можна зробити висновок про те, що
за рахунок розташування різальної кромки під деяким кутом нахилу кромки
можна добитися зменшення зусиль різання та, відповідно, вібрації круглої
пилки при роботі, що дозволяє працювати на вищих режимах різання.
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ВИБІР ДАТЧИКІВ ТА МЕТОДІВ ЖИВЛЕННЯ
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ СИЛ РІЗАННЯ
Оброблення різанням супроводжується явищами, пов'язаними із
пластичним деформуванням та руйнуванням оброблюваного матеріалу в
процесі зняття стружки, тепловими, електромагнітними, хімічними,
динамічними тощо, які також впливають один на одного. При цьому, в процесі
оброблення, виникають сили протидії, результуючу яких називають силою
різання [1].
Сила різання є одним показників процесу різання та використовується в
проектування інструменту, та при оптимізації для визначення геометричних
параметрів різальної частини інструментів, режимів різання та стійкості. Тому
визначення сил різання є актуальною задачею.
Відповідно, виникає потреба в методах, які дозволяють проводити
вимірювання сил різання з достатньою точністю та в режимі реального часу.
Оскільки в сучасному машинобудуванні оброблення різанням
супроводжується великими динамічними навантаженнями, то, відповідно,
виникає потреба у вимірюванні сил різання динамічних процесів, які
характеризуються великою частотою змінювання характеристик процесу
різання, тому виникає проблема вибору технічних засобів визначення сили
різання - комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних комплексів.
Сучасні силовимірювальні комплекси використовують різні методи
визначення сил різання, але найбільш поширений метод безпосереднього
вимірювання - пружної деформації за допомогою силовимірювальних датчиків,
який дозволяє визначати не тільки величину значення сили, а й фіксувати її
зміну в часі; одночасно вимірювати кілька складових сили різання; виконувати
вимірювальні пристрої у вигляді компактних і зручних для обслуговування
силовимірювальних датчиків.
Принцип дії силовимірювальних датчиків полягає в тому, що вимірюване
зусилля передається на чутливий елемент, викликаючи, при цьому, його
деформацію. За способом вимірювання деформації пружного елемента
силовимірювальні датчики поділяються на наступні види [2, 3]:
- тензорезисторні датчики - мають найбільшу область застосування та
використовуються як для статичних, так і для динамічних вимірювань в
діапазоні вимірювання сил від 5Н до 5МН, з високою точністю вимірювання,
меншою 0,03%;
- індуктивні датчики - характеризуються великим вимірювальним
сигналом, який повинен бути обмежений при динамічних і короткочасних
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статичних вимірюваннях, використовуються в діапазоні вимірювання сил від
200 кН до 10 МН;
- магнітопружні датчики – призначені, переважно, для грубих
квазістатичних промислових вимірювань;
- п'єзоелектричні датчики - відрізняються великою жорсткістю та
застосовується для вимірювання динамічних і квазістатичних сил в діапазоні
частот вище 100 кГц, та зовсім непридатні для вимірювання статичних сил.
Найчастіше, при визначенні сил різання, використовується динамометри
на основі тензорезисторних датчиків – тензорезисторні динамометри, які
придатні як для статичних, так і для динамічних вимірювань.
Внаслідок великої жорсткості ці динамометри відрізняються досить
високою власною частотою, яка може досягати декількох кілогерц. Слід, однак,
мати на увазі, що приєднувальні маси значно знижують власну частоту f
інерційної системи, що складається з пружного елемента та маси. Чим вище
частота в вимірювальної техніці, тим більш проблематичною та теоретичної
стає задача вимірювання. Метод використання тензорезисторних датчиків
добре підходить також у випадках з більш високою частотою та тривалому
знакозмінному навантаженні.
В якості чутливого елемента тензорезисторних динамометів виступають
тензометричні
датчики
(тензодатчики).
Конструктивно
тензодатчик
динамометра складається з наступних елементів [5]:
-пружний (чутливий) елемент – тіло що сприймає навантаження та
пружно деформується під їх дією - конструктивно виконаний у вигляді
стержня, втулки або кільця та виготовлений з легованої вуглецевої сталі, а з
метою отримання стабільних характеристик попередньо термооброблений;
- тензорезистор - фольговий або дротяний резистор на підкладці,
приклеєний до пружного елементу;
- корпус тензодатчика – як правило, сталева оболонка, призначена для
захисту пружного елементу та тензорезистора від механічних пошкоджень і
впливу навколишнього середовища.
Тензорезистори, загалом, використовуються для вимірювання деформації
в твердих тілах. Робота тензорезистора заснована на змінюванні власного опору
пропорційно деформації пружного елемента, яка, в свою чергу, пропорційна
навантаженню [3, 4].
Матеріали чутливого елемента, провідника тензорезистора та його
підкадки різні, відповідно з різними температурнними характеристиками, тому,
довжина чутливого елемента тензорезистора та довжина його підкладки
змінюються в залежності від навколишньої температури. Тому, незважаючи на
спеціальні заходи, що вживаються при виготовленні тензорезисторів
виробниками, існує проблема зниження температурної чутливості.
Температурна чутливість тензорезистора визначається двома фізичними
явищами: залежністю матеріалу та характеристик провідника тензорезистора
від температури та паразитним тензорезистивним ефектом, що виникає
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внаслідок
неузгодженості
температурних
коефіцієнтів
розширення
тензорезистора та матеріалу об'єкта, на який наклеєний тензорезистор.
В процесі роботи тензорезситора, при проходженні через його провідник
стуму живлення, також виникають температурні похибки, внаслідок
розігрівання провідника дією струму [3].
Вимірювання за допомогою тензодатчиків вимагають реєстрації дуже
малих змін опору. Щоб вимірювати мале змінювання опору та компенсувати
температурні похибки, тензорезистор з’єднують по класичній мостовій схемі –
міст Уітстона, підключеного до джерела живлення, збудження моста, причому,
особливі вимоги пред'являються до точності та стабільності характеристик
джерела живлення моста, оскільки це суттєво впливає на вихідні
характеристики тензорезистора.
З метою підвищення чутливості та компенсації температурних похибок,
що виникають в процесі роботи тензорезистора, тензорезистори з’єднують у
напівмостову схему моста Уітстона (рис. 1,а), причому одні з них працюють на
розтяг, інші - на стискання.
Для точних вимірювань дуже малих сигналів з тензодатчиків, за
допомогою силовимірювальних комплексів, зазвичай потрібно щось більше,
ніж просте підключення до датчиків підсилювача, з подальшою подачею
посиленого сигналу на аналого-цифровий перетворювач (АЦП). Щоб
домогтися високої роздільної здатності та точності у вимірювальній системі,
потрібно докласти зусиль при виборі джерела живлення, збудження
перетворювача.
На рис. 1,б показана узагальнена схема силовимірювального комплексу
на базі тензодатчиків [4, 5].

а

б

Рис. 1. Напівмостова схема з’єднання тензорезисторів (а),
узагальнена схема силовимірювального комплексу на базі тензодатчиків (б)
Відповідно до схеми (рис. 1,б), можливе декілька варіантів живлення,
збудження тензодатчиків: напругою: постійною та змінною; і струмом:
постійним та змінним.
Зазвичай, застосовується збудження постійною напругою, але там, де є
багато перешкод, струмове збудження, в загальному випадку, є кращим, тому
що дана схема менш сприйнятлива до перешкод [4, 6].
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Збудження датчика постійним струмом використовується більш широко,
ніж змінним, оскільки схема збудженням постійним струмом простіша та
відрізняється простотою застосування та низькою вартістю; але в таких схемах
є значні недоліки – величина сигналу збудження датчика повинна бути
достатньою, щоб зміни сигналу датчика були помітні на тлі шумів, постійного
зміщення та дрейфу зміщення. Також негативною стороною схеми постійного
струму є труднощі виділення вимірюваного сигналу зміщення підсилювача і
сигналу паразитних термопар, оскільки зміщення схильне до дрейфу та
змінюється непередбачувано при зміні температури, а також під дією шуму
виду 1/f. Тому така схема збудження датчика використовується для статичних
випробувань [4 -7].
Для динамічних випробувахь більш ефективним буде збудження датчика
змінним струмом. Джерело збудження датчика періодично перемикає
полярність сигналу збудження, а амплітуда сигналу вимірюється і
усереднюється для отримання результату. Таким чином, при збудженні
змінним струмом пригнічується вплив шумів виду 1/f і сигналів паразитних
термопар на вимірюваний сигнал, що дозволяє значно зменшити амплітуду
сигналу збудження, що зменшує похибки, пов'язані з саморозігрівом
тензорезистора. Ці переваги зазвичай переважують недоліки, система стає
більш складною та дорогою; виникає необхідність враховувати час
встановлення сигналу після перемикання полярності збудження [4 -7].
Таким чином, для збудження тензодатчиків, при динамічних
вимірюваннях сил різання, більш доцільним буде збудження датчика змінним
струмом
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ КІЛЬЦЕВОГО СВЕРДЛА
При проектуванні кільцевих свердл для обробки композитів, щоб
забезпечити оптимальні значення геометричних параметрів в будь-якій точці
різальної кромки потрібно проводити аналіз кутів в кінематичній системі
координат. Особливу роль грає значення переднього кута  п , так як обробка
композитів характеризується великим коефіцієнтом усадки, тож периферія
виконує різальну функцію. За рекомендаціями [2] передній кут повинен
лежати в межах 8-150.
Для аналізу , перш за все, повинна бути відомою форма проекції різальної
кромки та її положення відносно осі свердла в площині, на яку вектор
швидкості головного руху інструменту проектується в натуральну величину
(Рис1.), робоча частина свердла представлена на (рис. 2).

Рис. 2 Робоча частина кільцевого
свердла

Рис. 1. Схема розташування
напрямків векторів Р, V, S, П, З
для основго зуба

Рис. 3. Схема розрахунку
кута між векторами швидкості
різання та швидкості подачі

Для вибору системи координат в якій проходитиме аналіз, було
розраховано кут δ між векторами швидкості різання та швидкості подачі
(рис.3):
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Де: Sz- подача на зуб, z- кількість зубів, rmin- радіус серцевини свердла.
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Так як кут δ менше ніж кутовий допуск на виготовлення (1), розрахунок
геометричних параметрів різального інструменту в кінематичній системі
координат є не доцільним, тому що різниця від геометричних параметрів в
статичної системі координат буде досить малою.
При прийнятих значеннях геометричних параметрів кільцевого свердла
η=15º, ω =12º та r=3.5мм,  п  1 2  отриманий графік зміни переднього кута
 n вздовж різальної кромки (Рис.4). Розглянувши графік видно що кут  n
змінюється на різальній кромці свердла. При переміщенні вздовж головної
різальної кромки від периферії до осі свердла величини передніх кутів
зменшуються. Значення кута  n при даних геометричних параметрах
змінюється від + 9,372º до +4,139º, це погіршує роботу свердла ( відбувається
нерівномірне завантаження різальної кромки). Тому метою аналізу є
визначення конструктивних параметрів при яких амплітуда варіювання
величини кута буде мінімальною.

Рис. 4. Зміна переднього кута в статичній системі координат вздовж
кромки
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Для визначення впливу переднього кута  п на статичні кути, був
проведений аналіз графіків отриманих в середовищі MathCad, з яких видно що
зменшення кута  п призводить до стабілізації всіх кутів по різальній кромці
(Рис.5).

Рис. 5. Зміна кутів вздовж кромки при  п =120,  п =100,  п =80
Як видно з графіків максимальний діапазон зміни кутів має крива яка
відповідає  п  12 , а мінімальний діапазон зміни кутів належить кривій для
якої кут   8 , це говорить про те, що при меншому значені кута  інші
п

п

геометричні параметри мають стабільніші значення, що наближає процес
різання вздовж різальної кромки до рівномірного.
Це пояснюється тим, що  п впливає на форму поверхні різання.
Розрахунки показали що оптимальним є кут   8 , який відповідає
п

рекомендаціям, тому в конструкції інструмента приймаємо кут  п  8 .
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ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗТОЧУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ОТВОРІВ
ПІД ПІДШИПНИКИ В КОРПУСАХ
Вимоги до точності посадкових отворів в корпусах вказані в різних
нормативних документах та каталогах. Для посадкового отвору під підшипник
з діаметром зовнішнього кільця 52мм 0 класу точності висуваються наступні
вимоги (рис. 1):
 За ГОСТ 3325-85 [1]:
1) Допуск круглості посадкової поверхні отвору корпусу не більше 0,006мм;
2) Допуск профілю повздовжнього перерізу отвору корпусу не більше 0,006 мм;
3) Параметр шорсткості отвору корпусу не більше Ra 1,25 мкм.
 За каталогом компанії-виробника підшипників «AB SKF» (Sweden) [2]:
1) Допуск на розмір посадкового отвору в корпусі має відповідати IT7;
2) Параметр шорсткості отвору корпусу не більше Ra 1,6 мкм;
3) Радіальне биття посадкового отвору корпусу повинно бути не більше
0,004мм.
 За
каталогом
компанії-виробника
підшипників
«NTN
SNR»
(Switzerland)[3]:
1) Допуск на розмір посадкового отвору в корпусі має відповідати IT8;
2) Параметр шорсткості отвору корпусу не більше Ra 2,0 мкм;
3) Допуск циліндричності посадкової поверхні отвору корпусу не більше 0,008
мм.

а)

б)
в)
Рис. 1. Схема посадкового отвору під підшипник;
а) за ГОСТ 3325-85, б) за каталогом компанії-виробника «AB SKF», в) - за
каталогом компанії-виробника підшипників «NTN SNR»
Всі схеми, що представлені на рис. 1 забезпечують необхідну точність
посадкових поверхонь корпусу під зовнішнє кільце підшипника. З
технологічних міркувань, зокрема зручності контролю схема компанії41

виробника підшипників «AB SKF» є більш зручною, оскільки вимірювання
радіального биття є більш зручним і продуктивним. Встановлені виробником
шорсткість і квалітет досягаються стандартними операціями.
Забезпечити дані вимоги можливо різними методами. Обробку
виконують на горизонтально-розточувальних, координатно-розточувальних,
агрегатних, багатоцільових верстатах та верстатах з ЧПК. Під час обробки
використовують різні різальні інструменти: різці, розточувальні головки,
розточувальні оправки тощо.
Спосіб отримання отвору залежить від серійності, розмірної та
геометричної точності отворів, конструктивних особливостей деталей. При
виборі методу обробки отвору необхідно забезпечити: розмірні і геометричні
параметри отворів, прямолінійність геометричної осі отворів, необхідний
взаємозв’язок геометричної осі отворів з іншими осями та поверхнями деталі.
Нами був виконаний аналіз конструкцій різальних інструментів для
обробки посадкового отвору під зовнішнє кільце підшипника за довідковою
літературою, каталогами, патентами [4], [5]. В результаті, для виконання
заданої операції було запропоновано використання розточувальних головок.
Але недоліком запропонованих інструментів було використання різців з
напайними різальними пластинками, що скорочує технічні можливості
використання даного інструменту. Тому було запропоновано використання
регульованої розточувальної головки з різцем касетного типу, що зображено на
рис. 2. Використовуючи даний інструмент можна забезпечити всі вимоги до
посадкового отвору під підшипник.

Рис. 2 Регульвана розточувальна головка:
1 – корпус, 2 –хвостовик, 3 – рухомий гвинт, 4 – різцевий корпус, 5 – касета, 6 –
рухома втулка, 7 – задня кришка, 8 – передня кришка, 9 – пружина, 10 – 3
гвинти, 11 – 8 гвинтів, 12 – різальна пластинка, 13 – гвинт, 14 – гвинт.
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Запропонований інструмент має здатність оброблювати отвори діаметром
32…68 мм з дискретністю 0,01мм.
Розточувальна головка складається з корпусу 1, хвостовика 2, який
запресовується в корпус 1 при його охолодженні, та нагріві хвостовика 2;
гвинтового елемента 3, який вгвинчується в рухому втулку 6; передньої кришки
8 та задньої кришки 7, які пригвинчуються до корпусу 1 восьма гвинтами 11;
трьох гвинтів 10, два з яких в свою чергу піджимають різцевий корпус 4, а один
витискає шпонку паза, яка кріпить положення рухомої втулки 6; пружини 9, яка
підтримує рухому втулку 6. Касета 5 кріпиться до різцевого корпусу 4 за
допомогою гвинта 14. Різьбовий отвір під касету 5 на різцевому корпус 4
зміщений для кращої фіксації положення касети 5 відносно різцевого корпусу
4. До касети 5 кріпиться за допомогою гвинта 13 різальна пластинка 12.
Різьбовий отвір під пластинку 12 також зміщений відносно касети 5 для кращої
фіксації положення пластинки 12.
Налаштування на діаметральний розмір здійснюється за рахунок
повороту рухомого гвинта на певну величину, що зміщає рухому втулку, в якій
закріплений різцевий корпус.
Запропонований різальний інструмент має ряд переваг над стандартними
розточувальними головками.
При використанні змінних касет, можливо досягти використання
різальних пластинок з різною формою та з різним розташуванням відносно
касети. З цього виходить, що виникає можливість різання з різними головним
кутами в плані, що в свою чергу впливає на товщину зрізаного шару, на
відношення складових сили різання, що діють на інструмент, на стійкість
інструмента і якість оброблюваної поверхні.
При використанні змінних касет, забезпечується менше зношення
різцевого корпусу 1, так як пластинка безпосередньо не контактує з корпусом.
При використанні різців з напаяними ріжучими пластинками виникає
необхідність постійного налаштування на діаметральний розмір, внаслідок
зношення та переточування пластинок. Це призводить до збільшення
підготовчого часу, що веде до збільшення собівартості виробу.
Із цього можна зробити висновок, що дана конструкція є більш
економічна, зручніша в експлуатації та більш універсальна, що дозволяє
використовувати дану розточувальну головку як в одиничному, так і
малосерійному та серійному типах виробництва.
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1. ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к
посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки. ;
2. http://qps.ru/dQ35A ;
3. https://surfe.be/7_h ;
4. Баранчиков В.И. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов:
Справочник, Москва .«Машиностроение», 1990. – 400 с. ил.
5. Звягольский Ю.С. Технология производства режущего инструмента : учебное пособие
(ФГОС 3-го поколения) 2-е издан., перераб., «Кнорус», Москва, 2016.-335 с. ил.
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ОБРОБЛЕННЯ ПЛОЩИН ТОРЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ
На даний час у машинобудуванні існує багато способів оброблення
плоских поверхонь фрезами. Їх можна обробляти різними типами таких
інструментів як: циліндричні фрези, торцеві фрези, кінцеві фрези.
Торцеві фрези найчастіше використовують на вертикально фрезерних
верстатах вісь яких розташована ортогональною відносно площини
оброблювання. В торцевій фрезі профілюючими являються лише вершини їх
зубів. Головну роботу різання виконують бокові різальні кромки, розміщенні на
зовнішній поверхні обертання.
Так як на кожному зубці тільки вершинні зони різальних кромок
являються профілюючими, форми різальних кромок можуть бути різними. В
практичному застосуванні широко використовують торцеві фрези з різальними
кромками у вигляді ламаної лінії, або окружності. Кут в плані  в торцевих
фрезах може змінюватися у широкому діапазоні, найбільш частим приймають
цей кут 90 або 45…60. З точки зору міцності його краще вибирати
найменшим, що забезпечить достатню вібростійкість та задану точність
процесу обробки деталі.
Обробка торцевими фрезами забезпечую плавну роботу різання навіть
при знімання малого припуску, так як кут контакту з заготовкою не залежить
від величини припуску, а визначається шириною фрезерування та діаметром
фрези. Торцева фреза може бути більш жорсткою і масивною, що дає
можливість зручно розташувати і надійно закріпити різальні елементи.
Найбільш ефективними є фрези з твердосплавними пластинками, які
припаюють к корпусу інструмента, але в таких фрезах є недолік, при зносі
однієї з пластин доводиться заточувати усі зубці фрези.
У той же час оброблення площин торцевими фрезами має окремі
недоліки. Траєкторія вершин зубців яки утворюють поверхні деталі є колом.
Отже оброблену площину можливо розглядати як сукупність окремих
траєкторій кожна з яких є коло, радіус якого дорівнює радіусу фрези. У тому
випадку коли вісь інструмента (фрези) на є ортогональною до напрямку
відносного руху інструмент-деталь, на обробленій поверхні замість площини
формуються еліпсоподібні канавки ширина яких дорівнює ширині фрези. Чим
більше відхилення осі обертання фрези від нормалі до номінальної поверхні
деталі тим більшим буде величина еліпса.
Величину відхилення  реального еліпсоподібного профілю від площини
можливо визначити як
. Де: R – радіус кола на якому розташовані
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різальні вершини зубів;  - кут відхилення осі інструмента. Щоб зменшити
величину відхилення  необхідно застосовувати фрези мінімального діаметру.
При фінішній обробці деталі доцільно обробляти її з кроком між стрічками
рівним приблизно половині радіусу фрези. Це дозволить зменшити величину
відхилення приблизно вдвічі.
Операція заточки торцевих фрез є досить трудомісткою, так як різальні
елементи мають значну кількість різальних кромок. Тому широке
розповсюдження знаходять збірні торцеві фрези зі змінними твердосплавними
пластинами, які можна з легкістю замінити.
Проте такі фрези мають свій недолік, кожна фреза має тільки свою
пластину і ніяка інша не підійде. Тому з’являються фрези з так званими
картриджами. Такі фрези характеризуються величезною продуктивність. В них
використовують твердосплавні пластини, які в свою чергу встановлюються на
картридж, а той - в корпус торцевої фрези. В таких фрезах можна
використовувати твердосплавні пластини різних розмірів і форм, які
дозволяють габарити картриджа. Але це не просто дає можливість
використання різних твердосплавних пластин, а і дозволяє зроби зі звичайної
торцевої фрези дворядну, перший ряд якої буду знімати чорновий припуск, а
другий - чистовий. Також це дозволяє змінювати робочий діаметр фрези
змінивши картридж ( якщо це потрібно).
У той же час треба враховувати, що застосування картриджерної
конструкції вносить певні ускладнення в конструкцію інструменту. Насамперед
це відноситься до збільшення похибки базування різальної вершини зубу
фрези. Картридж є проміжним елементом між різальною пластиною і корпусом
фрези.
Ще одним напрямком підвищення продуктивності фрезерування площин
торцевими фрезами є спосіб підведення охолоджуючої рідини. За звичай рідини
подають в зону різання зверху, на стружку яка утворюється в процесі роботи
інструмента. Це призводить до охолодження інструменту.
В той же час набуває поширення спосіб підведення охолоджуючої рідини
під значним тиском не зверху на різальний елемент, а в зону між стружкою і
передньою площиною. Рідина, потрапивши в невеликий зазор між стружкою та
інструментом, працює як клин відриваючи стружку.
Результати досліджень можуть бути покладені в розробку рекомендацій
при проектуванні високопродуктивного фрезерного інструменту для
використання на верстатах з ЧПК.
Список використаних джерел:
1. Кувшинский, В.В. Фрезерование /В.В. Кувшинский. — М.: Машиностроение, 1977. 240с.
2. Косовский В. Л. Справочик фрезеровщика / В. Л. Косовский. – М: Издательский центр
"Академия", 2001. – 400 с.
3. Лосев, С.А. Многоинструментальная обработка фрезерованием /С.А. Лосев. Л.:
Машиностроение, 1965. - 121с.
4. Сенькин Е.Н. Основы теории и практики фрезерования материалов/ Е.Н. Сенькин, В.Ф.
Истомин, С.А. Журавлев. Д.: Машиностроение, 1989. — 104с.
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АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІЗАННЯ
Теплові явища при механічній обробці матеріалів є складним фізичним
процесом, тому для його вивчення використовують різноманітні методи, як
експериментальні дослідження так і аналітичні розрахунки. Основним
недоліком всіх експериментальних методів є складність, а іноді і неможливість
з їх допомогою одержати достовірні результати внаслідок технічних чи
економічних проблем. Тому останнім часом широкого застосування набули
аналітичні методи визначення температури різання. Вони полягають у тому, що
необхідно стосовно кожного із твердих тіл, які приймають участь у процесі, з
урахуванням його конкретної форми та умов на граничних поверхнях,
вирішувати диференціальне рівняння теплопровідності, яке при умові
незмінності теплофізичних характеристик матеріалу, набуде виду (1):
=

+

+

+

+

+

,

(1)

= / – коефіцієнт температуропровідності середовища.
У вигляді (1) диференційне рівняння теплопровідності має безліч рішень,
тобто може описувати процес поширення тепла в будь якому твердому тілі. Для
того, щоб конкретизувати задачу і вибрати рішення, яке відповідає процесу
поширення тепла у випадку, що нас цікавить, до рівняння (1) потрібно
приєднати крайові умови, які описують геометричну форму і властивості тіла,
граничні і початкові умови.
До числа аналітичних методів рішення диференційного рівняння (1) із
заданими крайовими умовами відносять метод Фур’є (метод розділення
змінних), операційні методи та метод джерел теплоти [1].
Метод Фур’є - класичний метод розв'язання диференціального рівняння
теплопровідності полягає в тому, що знаходиться сукупність окремих рішень,
що задовольняють рівнянню (1) і граничним умовам, а далі їх накладання
(суперпозиції) для пошуку функції, що нас цікавить. При цьому кожне із цих
рішень знаходять, як правило, у вигляді добутку двох функцій, одна з яких
залежить лише від часу, а інша – від координат. В технологічній теплофізиці
метод Фур’є знайшов досить обмежене застосування через математичні
труднощі, які виникають при його використанні.
Операційні методи, зокрема метод інтегрального перетворення Лапласа,
застосовують для вирішення деяких задач теплофізики процесів механічної
обробки. При цьому визначається не сама функція (оригінал), а її видозміна
(зображення), отримана шляхом множення оригіналу на експоненційну
функцію, і інтегрується зображення в певних межах. Після рішення задачі у
зображеннях, знаходження оригіналу, тобто функції, що описує температурне
поле, виконується шляхом оберненого перетворення.
де
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Застосування інтегрального перетворення Лапласа до розв'язування
рівняння теплопровідності має ряд наступних переваг перед класичними
методами інтегрування диференціальних рівнянь і перед деякими іншими
методами інтегральних перетворень [2]: 1) процес застосування інтегрального
перетворення Лапласа однотипний для задач різного характеру і різних форм
тіла, спосіб вирішення є більш прямим, що не вимагає особливого підходу до
вирішення кожного нового типу задач; 2) інтегральні перетворення Лапласа
дозволяють однаково добре вирішувати завдання при граничних умовах
першого, другого, третього і четвертого родів, без застосування будь-яких
нових допущень або перетворень; 3) наявність великого числа простих теорем
дозволяє отримати найбільш відповідний розв’язок для конкретного типу задач;
зокрема, отримувати рішення у формі, зручній для розрахунку при малих і
великих значеннях часу.
Інтегральне перетворення Лапласа має свої недоліки. Зокрема, труднощі
виникають при вирішенні завдань, коли початкові умови задані у вигляді
функції просторових координат, або при вирішенні деяких багатовимірних
задач.
Найбільш поширеним у технологічній теплофізиці є метод джерел
теплоти. Він являє собою гнучкий, зручний в інженерному застосуванні
математичний апарат, який дозволяє описувати теплові явища в різних галузях
техніки і технології[4]. За допомогою метода джерел порівняно просто можна
написати інтеграл, що задовольняє диференціальне рівняння і крайові умови;
подальшою задачею являється обчислення його значення. В класичному і
операційних методах важко визначити сам інтеграл, що значно ускладнює
задачу.
Головні положення метода джерел теплоти полягають в наступному [1]:
1) джерело або потік будь якої форми, рухомий або нерухомий, діючий
тимчасово або постійно, може бути представлений як система точкових
миттєвих джерел (потоків) теплоти; 2) процес розподілу теплоти в тілі
обмежених розмірів може бути представлений як частина процесу розподілу
теплоти в необмеженому тілі шляхом доповнення до фактичних діючих джерел
деякої системи фіктивних джерел або потоків.
Аналітичні методи в більшості випадків дають наближені результати,
через надзвичайну складність процесу теплообміну при різанні металів. При
цьому досить важко математично описати процес без великої кількості
допущень і спрощень. Саме тому для отримання більш точних результатів,
необхідно порівнювати аналітичні розрахунки з експериментальними даними.
Список використанихджерел:
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ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ПОВЕРХНЕВУ
ТВЕРДІСТЬ ТА ШОРСТКІСТЬ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ МІТЧИКІВ ІЗ
ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ
Магнітно-абразивне оброблення (МАО) різального інструменту (РІ) на
завершальних етапах його виготовлення є сучасним та ефективним методом
оброблення, який забезпечує одночасне полірування, зміцнення і
цілеспрямоване формування мікрогеометричних характеристик як робочих
поверхонь, так і форми і величини радіусів округлення різальних кромок (РК), в
результаті чого підвищується працездатність РІ.
Метою даної роботи є дослідження впливу МАО з використанням
магнітно-абразивних матеріалів (МАМ) різних типів і розмірів на поверхневу
твердість та шорсткість робочих поверхонь мітчиків М10, виготовлених із
швидкорізальної сталі.
Експериментальні досліджування виконували на мітчиках М10,
виготовлених із швидкорізальної сталі Р6М5. Оброблення виконували на
експериментальному верстаті з кільцевим розташуванням робочої зони.
Режими оброблення мітчиків відповідають значенням, представленим в [1,2].
Кути базування мітчиків у робочій зоні: кут нахилу осі мітчиків p до площини
робочої зони – 45° та кут повороту осі мітчиків відносно дотичної до кола
обертання навколо осі кільцевої ванни q – 10°. Для відновлення форми
магнітно-абразивного
інструменту
(МАІ)
в
процесі
оброблення
використовували відновлювальний стрижневий елемент (ВСЕ) діаметром 8 мм
з немагнітного матеріалу Д16. Умови базування ВСЕ відповідали
рекомендаціям, наведеним в [3].
Для МАО використовували різні типи МАМ, а саме Феромап 400/315мкм
з додаванням алмазної пасти АСМ 3/2, Полімам-М 400/315мкм, S330
1200/900мкм, Царамам 630/400мкм, ПР Р6М5 200/160 мкм. У вихідному стані
твердість поверхневого шару робочої частини – HV = 7,7 ГПа, шорсткість на
задній поверхні Ra = 0,22 мкм. Відзначимо, що у необроблених мітчиків мають
місце задирки на передній поверхні.
Вимірювання поверхневої твердості робочої частини мітчиків проводили
на мікротвердомірі ПМТ-3 при навантаженні на індентор 1; 1,5 і 2Н.
Вимірювання шорсткості поверхні проводили на різних зубцях мітчиків на
спеціальному модулі, зібраному на основі профілометра моделі 252.
Результати досліджень поверхневої твердості наведено у вигляді
гістограм на рис. 1. Після оброблення МАМ Феромап 400/315 мкм з
додаванням алмазної пасти АСМ 3/2 твердість поверхневого шару не
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змінилася, Полімам-М 400/315 мкм – збільшилася до 10,18 ГПа,
S330 1200/900 мкм – збільшилася до 9,12 ГПа, Царамам 630/400 мкм + ПР
Р6М5 200/160 мкм – збільшилася до 8,56 ГПа. Це пов’язано з умовами контакту
частинок МАІ з поверхнею, а саме величиною зони реального контакту
мікрорізальних кромок окремих частинок з оброблюваною поверхнею в процесі
МАО, яка залежить від середнього радіусу РК частинок [4].
До МАО
Після МАО

10
8
6
4
2
0

Феромап 400/315
Полімам-М 400/315 S330 1200/900 Царамам 630/400

Рис. 1. Поверхнева твердість HV робочої частини мітчиків до та після
МАО
Зовнішній вигляд зубців мітчиків до та після МАО представлені на рис. 2.

До МАО

Після МАО

Рис.2. Зовнішній вигляд зубців мітчика до та після МАО
Магнітно-абразивне оброблення мітчиків призводить до зниження
шорсткості на задній поверхні інструменту. При оброблені Феромап 400/315
мкм з додаванням алмазної пасти АСМ 3/2 шорсткість зменшилася до 0,088
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мкм, Полімам-М 400/315 мкм – до 0,057 мкм, S330 1200/900 мкм – до 0,053
мкм, Царамам 630/400 мкм + ПР Р6М5 200/160 мкм – до 0,06 мкм. Результати
зміни параметру шорсткості Ra представлені у вигляді гістограм на рис.3.

Шорсткість на задній поверхні
Ra, мкм

0,25
0,2
0,15

До МАО
Після МАО

0,1
0,05
0
Феромап 400/315
Полімам-М 400/315
S330 1200/900Царамам 630/400

Рис. 3. Шорсткість на задній поверхні інструменту до та після МАО
Досліджено вплив магнітно-абразивного оброблення різними МАМ на
шорсткість поверхонь та поверхневу твердість робочих частин мітчиків М10,
виготовлених із швидкорізальної сталі. Встановлено, що поверхнева твердість
збільшується до 30%, а шорсткість на задній поверхні зменшується до 4 разів в
залежності від оброблюваного МАМ. Для отримання результатів впливу МАО
на експлуатаційні показники мітчиків будуть проведені подальші їх
дослідження на стійкість.
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АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АСИМЕТРИЧНИХ ЗБІРНИХ
РОЗТОЧУВАЛЬНИХ ГОЛОВОК
Для чистової обробки отворів використовують різні по конструкції
різцеві головки. Вибір того чи іншого інструменту залежить від довжини
оброблюваного отвору, фізико-механічних властивостей оброблюваного
матеріалу, діаметра отвору, необхідної точності та продуктивності. Для
чистової обробки отворів з діаметрами більше 70 мм з подальшим розкачування
роликами найбільш часто застосовуються головки з плаваючими блоками
різців. Вони дозволяють отримати досить високу точність обробленого отвору в
межах 6..8 квалітетів точності за рахунок великої жорсткості різців в
радіальному напрямку [1].
На відміну від свердління, операція розточування призначена для
підвищення розмірної і геометричної точності попередньо отриманого отвору.
Як правило, при розточуванні деталь нерухомо закріплена, а інструменту
надають обертальний і поступальний рухи. Іноді схема обробки має взаємний
рух заготовки та інструменту.
Розточування застосовують для збільшення діаметра, підвищення якості
поверхні або обробки фасонних поверхонь отвору, раніше отриманого
свердлінням. Найчастіше операція розточування об'єднується з обробкою
внутрішніх канавок, формуванням фасок або нарізуванням різьби.
Традиційно для обробки отворів використовують симетричні
розточувальні головки (рис.1).

Рис.1. Симетрична розточувальна головка.
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Обидві пластини ріжуть в однаковій осьовій та радіальній площині, що
забезпечує рівномірне знімання металу заготовки кожною з пластин.
Радіальний зсув здійснюється за допомогою зміщення одного з картриджів.
Перевагою даного методу обробки є можливість її виконання на
горизонтальних або багатоосьових центрах з ЧПУ [2]. Не має потреби у
використанні спеціальних розточувальних верстатів і пристосувань. Однак в
даному випадку діапазон розмірів оброблюваних деталей може обмежуватися
потужністю верстата, при нестачі якої різко падає якість обробки. Крім того,
подача і відведення різального інструменту всередині готового отвору повинні
здійснюватися повільно і з високою точністю, щоб уникнути появи слідів
пошкоджень різальними кромками обробленої поверхні.
Асиметричному одночасному розточуванню (рис.2) характерні всі
переваги традиційного одночасного розточування - висока точність отворів,
закріплення інструменту з двох сторін. При цьому не потрібні дорогі підйомні
механізми, контрпідшіпник, що перешкоджає ефективній обробці деталі,
спеціальні внутрішні механізми. Варто також відзначити той факт, що подача і
відведення інструменту виконуються на високих швидкостях на звичайних
оброблювальних центрах, що підвищує ефективність технологічного процесу в
цілому.

Рис.2. Асиметрична розточувальна головка.
Один з двох картриджів ширше іншого на 0,5 мм. Пластина в цьому
картриджі ріже в осьовому напрямку, випереджаючи іншу. Вона здійснює
чорнову обробку, якщо її радіально змістити до центру. Пластина на другому
картриджі, зміщена радіально на повну величину та здійснює чистову обробку.
В цілому асиметричне розточування підвищує жорсткість обробки,
швидкість процесу, знижує інтенсивність технічного обслуговування
інструменту і верстата.
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РОЗРОБКА РУЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
РЕВЕРСИВНОГО СВЕРДЛІННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
В наш час широке застосування знайшли композиційні матеріали. Межі
витривалості композиційних матеріалів значно вищі, ніж у деяких металів. Ці
матеріали застосовуються з кількох причин, зокрема це висока жорсткість і
міцність при відносно невеликій вазі, що дуже актуально для
авіапромисловості, де зменшення маси літака, що значно знижує витрати
пального. Композити широко застосовуються в автомобільній промисловості,
суднобудуванні тощо.
Виробництво композитів займає менше часу і деталь можна створити
одразу потрібної форми, що зменшує час механічної обробки.
Свердління композиційних матеріалів є одним з найпоширеніших видів
механічної обробки. Найчастіше отвори у композитах створюються під болтове
та заклепкове з’єднання.
На даний момент при обробці композиційних матеріалів використовують
різні способи оброблення: віброрізання, гідро- терморізання, та інші. Новий
метод обробки використовує реверсивне різання. Цей метод дозволяє знімати
припуск в протилежних напрямах подачі та швидкості різання.
Реверсивне свердління при обробці композиційних матеріалів показало
хороші результати [5]. Але недоліком є те, що обробку необхідно виконувати
на верстатах. Це не завжди можливо, якщо деталь має великі габаритні розміри.
Тому була запропонована конструкція ручного інструменту для реверсивного
свердління, яка представлена на рис.1.

Рис. 1. Схема інструменту для реверсивного свердління:
1 – двигун; 2 – диференціальний механізм; 3 – планетарна передача.
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Даний інструмент складається з ряду планетарних механізмів, кожен з
яких виконує свою функцію. Можна виділити три складові частини: двигун,
диференціальний механізм та планетарна передача.
Механізм працює за таким принципом:
Двигун виконує обертання з великою швидкістю та невеликим крутним
моментом. Цей рух передається на сонячну шестерню диференціального
механізму, яка з’єднана зубчастою передачею з сателітами та короною.
При обертанні по часовій стрілці сонячна шестерня, сателіти та коронна
шестерня виконують роль муфти, обертаючись як одне ціле та передають
обертання на планетарний редуктор.
Щоб змінити напрям обертання проти годинникової стрілки,
використовується електромагніт, яких зупиняє водило. При цьому сонячна та
коронна шестерні обертаються в різні сторони. Числа зубців передачі підібрані
таким чином, щоб отримувати однакове передаточне відношення не залежно в
якому напрямку обертається диференціальний механізм.
Цей рух передається на планетарну передачу, що представляє собою два
планетарних редуктори, які з’єднані послідовно. Коронна шестерня зафіксована
нерухомо. Сонячна шестерня отримує момент обертання від вхідного валу, та
обертається в ту саму сторону. Обертальній рух знімається в водила, яке
одночасно є сонячною шестернею для другого ступеня передачі.
Двохступінчастий планетарний редуктор зменшує кутову швидкість
двигуна та підсилює момент обертання до рівня, необхідного для обробки
композитного матеріалу. На виході редуктора отримується реверсивних рух,
який і використовується свердлом.
Регулювання кута повороту свердла в одну та іншу сторону,
контролюється часом утримання водила в нерухомому стані.
Частота обертання двигуна регулюється напругою, яка подається від
мережі.
Даний механізм може бути виконаний у компактній формі, мати невелику
вагу та дозволяє отримати потрібну потужність, швидкість обертання та
забезпечує принцип реверсивного руху.
Це дає можливість використати його для створення ручного інструменту
який можна адаптувати до обробки композиційних матеріалів різних типів
використовуючи необхідні режими свердління для конкретного матеріалу.
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ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТУ З
ПОКРИТТЯМ
Підвищення стійкості інструменту на всіх етапах розвитку металообробки
має велике практичне значення і значний вплив на собівартість продукції. Так
від інструменту залежить не тільки витрати на його придбання, але і витрати
часу на його заміну, що призводить до простоїв вартісного обладнання в
10...100 разів вищі за витрати на інструмент.
Роль стійкості інструмента значно зростає при переході металообробного
виробництва на автоматизоване, особливо при освоєнні гнучких виробничих
систем, вартість яких в тисячі разів перевищує вартість різального інструменту.
Це пояснює постійне зростання актуальності досліджень спрямованих на
пошук шляхів підвищення стійкості інструменту [1, 2, 3, 4, 5, 6].
До основних шляхів підвищення стійкості інструменту відносять методи:
- механічного зміцнення;
- фізичного зміцнення;
- хіміко-термічного зміцнення;
- зміцнення за рахунок попередньої приробітки.
Механічне
зміцнення
за
рахунок
поверхневого
пластичного
деформування знайшло достатньо велику розповсюдженість для інструменту,
як із швидкорізальних сталей, так і для твердих сплавів, в той час як хімікотермічна обробка стосується тільки інструменту із швидкорізальний сталей.
Найбільше розповсюдження знайшло фізичне зміцнення інструментів як із
швидкорізальних сталей, так і з твердого сплаву різними методами утворення
покриттів, які в залежності від матриці під покриттям та складу самого
покриття підвищує стійкість інструменту з одночасним підвищенням швидкості
різання до 20% в порівнянні з інструментами без покриття в середньому в 2,5
рази [7].
Одним із ефективних шляхів підвищення стійкості швидкорізального
інструменту є зміцнення за рахунок його приробітки (при певних режимах
приробітки) [8]. В той же час цей метод щодо твердосплавного інструмента не
досліджений.
За даними роботи [9] утворення вторинних зміцнених структур різанням
на контактних поверхнях твердосплавного інструменту може бути здійснено і
методом магнітно-абразивної обробки (МАО). При чому за рахунок магнітноабразивної обробки твердосплавного інструменту стійкість може бути
підвищена в 2-3 рази в порівнянні з інструментом без покриття. При чому
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одночасне підвищення стійкості інструменту з покриттям з його подальшою
приробіткою чи магнітно-абразивною обробкою не досліджувалось.
Тому виникає задача дослідження можливості підвищення стійкості
твердосплавного інструменту з покриттям за рахунок створення на його
контактних поверхнях вторинних зміцнених структур приробіткою чи МАО.
Ця задача вирішувалась при фрезеруванні титанового сплаву ВТ6
двохзубими фрезами Sandvik Coromant 1P230 з твердого сплаву ВК8 діаметром
10 мм з покриттям TiAlN (рис.1).

Рис. 1. Різальний інструмент для дослідження
В випробуваннях приймало участь по три фрези з покриттями в кожній
серії експериментів, які випробовувались в стадії постачання, з попередньою
приробіткою на занижених режимах, а саме Sz=0,05 мм/зуб, V=20.1 м/хв, t=1
мм. і фрези, які пройшли магнітно-абразивну обробку.
Режими випробування з визначення стійкості були прийняті наступні:
Sz=0,08 мм/зуб, V=37,7 м/хв, t=1 мм. Випробування фрез проводилися без
використання МОТС. За критерій затуплення прийнята фаска зносу по задній
поверхні hз=0,3мм. Результати випробування наведені на рис.2.
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Рис. 2. Стійкість фрез: 1 – з покриттям;
2 – з покриттям та приробіткою; 3 – з покриттям та МАО.
Аналіз результатів показує ефективність приробітки та магнітноабразивної обробки з точки зору підвищення стійкості твердосплавного
інструменту з покриттям. Так після приробітки твердосплавного інструменту з
покриттям, його стійкість підвищилася в 1,3 рази, а після МАО - в 1,8 разів в
порівнянні з інструментом в стадії постачання. Таким чином, можна прийти до
висновку, що стійкість інструменту з покриттям може бути збільшена за
рахунок утворення вторинних зміцнених структур на контактних поверхнях
твердосплавного інструменту з покриттям.
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3. Артингер И. Инструментальные стали и их термическая обработка: Справочник. - М.:
Металлургия, 1982г.
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стійкості багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин / Д.Ю. Джулій, В.С.
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ОПИС МІКРОГЕОМЕТРІЇ ОКРУГЛЕНИХ РІЗАЛЬНИХ КРОМОК
ІНСТРУМЕНТУ
Для підвищення продуктивності та якості оброблення, стійкості та
надійності різального інструменту приділяють особливу увагу стану різальних
кромок, їх формі та розмірам, оскільки вони є найбільш навантаженими
елементами в процесі різання.
Різальна кромка (РК) – це просторова лінія утворена перетином передньої
та задньої поверхонь різального інструменту. Після шліфування вона має
гостру форму, на ній можуть бути заусенки, сколи, викришування,
мікротріщини, в окремих випадках утворюється підвищена шорсткість та
низька механічна міцність, що може призводити до передчасної втрати
роботоздатності різального інструменту [1]. Для вирішення зазначених
недоліків рекомендують виконувати їх додаткове фінішне оброблення, в
результаті якого можна надати РК наступної форми (рис. 1):
- округлої, яка використовується при чистовому, напівчистовому,
прецизійному та мікромеханічному обробленні алмазним, твердосплавним та
швидкорізальним інструментом;
- з однією або декількома мікрофасками, яка використовується при
точінні важкооброблюваних матеріалів, чорновому обробленні та перервному
різанні інструментами, виготовленими з кубічного нітриду бору та кераміки;
- поєднання округлої форми та мікрофасок, використовується для
підвищення міцності різального клину при спеціальних методах різання.
Для більш точного опису характеристик форми та мікрогеометрії
різальних кромок (рис. 1) використовують наступні параметри [2]:
- Δr – найкоротша відстань між вершиною ідеально гострої та округленої
різальних кромок;
- Φ – кут зміщення між вершиною ідеально гострої та округленої
різальних кромок;
- Sγ – відстань між точкою розділу, в якій починається перехід від плоскої
поверхні до округленої, та вершиною ідеально гострої різальної кромки на
передній поверхні різального інструменту;
- Sα – відстань між точкою розділу, в якій починається перехід від плоскої
поверхні до округленої, та вершиною ідеально гострої різальної кромки на
задній поверхні різального інструменту.
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Крім того форму округлення РК класифікують за величиною К-фактору
(форм-фактору), який визначається як співвідношення Sγ/Sα та традиційно
поділяють на 3 класи:
1. К = 1 – описує симетричну мікрогеометрію різальної кромки,
2. К > 1 – вказує на нахил кромки в напрямку до передньої поверхні,
3. К < 1 – вказує на нахил в напрямку до задньої поверхні.

Рис. 1 Форма різальної кромки після додаткового фінішного оброблення
Визначено, що величина К-фактору має значний вплив не тільки на
механізм зношення різального інструменту, а й на його поведінку в процесі
експлуатації – на механічне та термічне навантаження кромки.
Для симетрично округленої різальної кромки зі збільшенням величини
радіусу збільшуються розмір зони випереджаючого пластичного деформування
матеріалу та висота точки розділу матеріалу. Для несиметричної кромки
величина зазначеної зони менша, в порівнянні з симетричною, а на висоту
точки розділення матеріалу найбільше впливає саме величина Sα, в той час
коли величина Sγ на цей параметр значного впливу не має [3]. Зазначимо, що
величина Sα суттєво визначає термонапружений стан різального леза в процесі
різання, що пов’язано з величиною площі контакту між задньою поверхнею та
оброблюваною деталлю.
Важливо відмітити, що величина та форма радіусу округлення РК має
відповідати типу різання, режимам різання та властивостям інструментального
та оброблюваного матеріалів.
Список використаних джерел:
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ
НА ШОРСТКІСТЬ ТА МІКРОТВЕРДІСТЬ БАГАТОГРАННИХ
НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН
На фінішних етапах виготовлення різального інструменту доцільно
виконувати оброблення, що забезпечує зниження шорсткості робочих
поверхонь та підвищення їх твердості, що забезпечує підвищену
працездатність. Метод магнітно-абразивного оброблення (МАО) [1] дозволяє
виконати таке оброблення з високою продуктивністю та якістю. Оскільки
багатогранні непереточувані твердосплавні пластини (БНТП) є просторово
складними деталями, їх доцільно обробляти на верстатах з великою робочою
зоною, в яких головну роботу виконують динамічні сили, а магнітні, в
основному, призначені для формування магнітно-абразивного інструменту з
регульованою жорсткістю.
Дослідження
виконували
на
прикладі
твердосплавних
пластинPNMM1204. Оброблення виконували магнітно-абразивним порошком,
що представляє собою суміш чавунних кульок діаметром 1200/900 мкм та
алмазної пасти зернистістю 3/2 мкм з додаванням мастила марки АСФОЛ.
Поверхневу
твердість
пластин
контролювали
за
допомогою
мікротвердоміра ПМТ-3. Отримані значення твердості передньої та задньої
поверхонь представлено на рис. 1. Встановлено, що після МАО твердість на
передній поверхні збільшується на 2,14 ГПа, а на задній на 1,45 ГПа.

Рис. 1. Твердість робочих поверхонь БНТП до та після МАО
Експериментально визначено, що після оброблення БНТП шорсткість
поверхонь покращується. До МАО шорсткість задньої поверхні була Ra
60

Секція ”ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ”

=0,8 мкм, після – Ra 0,66 мкм. На рис. 2 наведені профілограми для обробленої
та не обробленої пластин на задній поверхні, що показує значне зменшення
мікроконцентраторів напружень.

а

б

Рис. 2. Профілограми БНТП до (а) та після (б) МАО. Вертикальне збільшення
5000, горизонтальне – 100
Після МАО профіль вигладжується, усуваються мікронерівності,
повністю видаляється регулярна мікроструктура, що залишилась від
попереднього шліфування (рис. 3).

До МАО
Після МАО
Рис. 3. Фотографії передньої поверхні пластин
Висновки. Встановлено, що після МАО в умовах великих магнітних
зазорів кільцевого типу порошком S330 з алмазною пастою 3/2 мкм
покращується поверхнева мікротвердість на 1,45 ГПа на задній і на 2,14ГПа на
передній поверхнях, формується більш гладкий мікропрофіль, зменшується
шорсткість пластин на Ra 0,4 мкм.
Список використаних джерел:
1. Майборода В.С. Кинетика формирования микропрофиля поверхности твердосплавного
режущего инструмента при магнитно-абразивной обработке / В.С. Майборода, Н.В.
Ульяненко // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. – 2003. – №2 (48).
– С. 104 – 111.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІДТОЧУВАННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХНІ
НА ГЕОМЕТРІЮ В ПРОЦЕСІ РІЗАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ МІТЧИКІВ,
ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ
Мітчики відносяться до інструментів, подача яких визначається
конструкцією. Малі швидкості головного руху при нарізанні різьби мітчиками
та значні подачі, що дорівнюють кроку різьби, в порівнянні з іншими
інструментами ставлять задачу визначення геометричних параметрів різальної
частини мітчика в кінематичній системі координат, в якій більш точно
відображається їх зміна в процесі нарізання різьби. Кут в плані φ багато в чому
визначає період стійкості мітчиків. Чим менший φ, тим вищий період стійкості.
Величина φ обмежується конструкцією інструмента та деталі. При нарізуванні
наскрізних різьб φ = 5 ... 10° [2]. Для нарізання наскрізної різьби
рекомендований кут нахилу різальної кромки знаходиться в межах -7… -10˚ [2].
Такий кут забезпечує краще виведення стружки із зони різання, плавне врізання
та плавну зміну товщини зрізу, що запобігає заклинюванню та швидкому
зношуванню інструмента.
Метою роботи було дослідити вплив підточування передньої поверхні
мітчиків М10, виготовлених із швидкорізальної сталі на геометрію інструмента
в процесі різання та зношування інструменту.
Досліджування проводили на двох типах мітчиків із швидкорізальної
сталі: мітчики М10 з прямою стружковою канавкою та мітчики М10 із
підточенням передньої поверхні. Геометрія мітчиків в інструментальній системі
координат однакова за винятком кута нахилу різальної кромки.
Інструментальний головний кут в плані φі = 6˚, інструментальний передній кут
γі = 10˚, інструментальний задній кут αі = 4˚. Кути підточування мітчика: ψ = 9˚
- кут нахилу осі мітчика відносно вектора повздовжньої подачі шліфувального
круга, δ = 6˚ - передній кут підточування. Фото мітчиків представлені на рис.1.
Поверхнева твердість HV робочої частини мітчика з прямою канавкою
складала 9,05 ГПа, мітчика з підточуванням – 9,0 ГПа.
Нарізання наскрізної різі виконували в спеціально підготовленій плиті
товщиною 10 мм, виготовленої із сталі 20 з твердістю HV=1,85 ГПа на
вертикально-свердлильному верстаті 2К-13502. Швидкість різання V = 2,83
м/хв, подача S =1,5 мм/об.
Вимірювання поверхневої твердості робочої частини мітчиків та плити
виконували на мікротвердомірі ПМТ-3 при навантаженні на індентор 1; 1,5 і
2Н. Вимірювання зношення зубців мітчика проводили на інструментальному
мікроскопі УІМ-2М.
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Пряма канавка

З підточуванням

Рис. 1. Фото різальної частини мітчиків
Аналітичний розрахунок кінематичних кутів мітчика з прямою канавкою
проводився за залежностями, наведеними в [1]. За залежностями,
представленими в [3] було визначено кінематичні кути мітчика з
підточуванням.
Графіки порівняння зміни кінематичних кутів у мітчика з прямою
канавкою та мітчика з підточуванням представлено на рис. 2-4.

Рис.2. Зміна кінематичного кута нахилу різальної кромки λк
За допомогою підточування було досягнуто рекомендованих кутів нахилу
різальної кромки.
Кінематичний головний кут в плані у мітчика з підточуванням
збільшується від 4,25° до 7,25° відповідно від периферії до торця (рис.3) і
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відповідно збільшується товщина зрізу, що сприяє плавному завантаженню
різальної кромки мітчика, а у мітчика з прямою канавкою кут та товщина зрізу
залишається однаковим.
Кінематичний передній кут змінюється від 8 до 24° відповідно від
периферії до торця (рис.4). Такий передній кут сприяє кращому врізанню, але
зменшується міцність зубців мітчика. Великий передній кут призводить також
до покращення якості обробленої поверхні.

Рис. 3. Зміна кінематичного кута в плані φк

Рис. 4. Зміна кінематичного переднього кута γк
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Доцільність виконання підточування підтвердились експериментальними
дослідженнями періода стійкості мітчиків. При критерії зношування мітчика
0,3мм мітчики з підточуванням нарізали 120 різьб, а мітчики з прямою
канавкою близько 70 різьб і ламалися. Графіки зношування мітчиків
представлено на рис.5

Рис.5. Графіки зношення мітчиків
Досліджено вплив підточування передньої поверхні мітчиків на
геометрію інструменту в кінематичній системі координат та стійкість мітчиків.
Встановлено, що за допомогою підточування можна досягти рекомендованих
кінематичних кутів нахилу різальної кромки та плавного завантаження
різальної кромки. Результати досліджень показали, що стійкість мітчиків з
підточуванням передньої поверхні більша в 1,7 разів ніж стійкість мітчиків з
прямою канавкою.
Список використаних джерел:
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ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ
КІНЦЕВИХ ФРЕЗ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ
Вступ. Значною мірою забезпечення високої якості кінцевого різального
інструменту залежить від застосування на фінішних етапах його виготовлення
сучасних методів оброблення, які поєднують у собі його полірування,
зміцнення й цілеспрямоване формування мікрогеометричних характеристик як
робочих поверхонь, так форми і величини радіусів округлення різальних
кромок.
Мета роботи – дослідити вплив магнітно-абразивного оброблення (МАО)
на стійкість кінцевих фрез із швидкорізальної сталі Р6М5.
Умови проведення експериментальних досліджень. Експериментальні
дослідження виконували на кінцевих фрезах Ø8 мм, виготовлених із
швидкорізальної сталі Р6М5. МАО кінцевих фрез виконували на
експериментальному верстаті з кільцевим розташуванням робочої зони [1],
який забезпечує можливість обертання інструменту з реверсом навколо осі
кільцевої ванни з регульованою швидкістю, реверсивне обертання інструмента
навколо власної осі, можливість змінного кутового базування оброблювальних
деталей у робочій зоні відносно площини кільцевої ванни. Режими оброблення
вибрані за рекомендацією [2], а саме: швидкість руху фрези вздовж кільцевої
ванни – 2,5 м/с, швидкість обертання навколо власної осі – 500 об/хв, величина
магнітної індукції – 0,23 Тл. Кут базування різального інструменту відносно
площини робочої зони – 450, кут довороту фрези відносно дотичної до кола
обертання навколо осі кільцевої ванни – 100. Оброблення виконували в режимі
«стікання» та обертанні за годинниковою стрілкою протягом 90 с та в режимі
«натікання» - проти годинникової стрілки 30 с. В якості магнітно-абразивного
інструменту (МАІ) використовували магнітно-абразивний порошок Феромап з
розміром зерен 400/315 мкм та додаванням алмазної пасти марки АСМ 3/2. Для
відновлення форми МАІ в процесі оброблення фрез в режимі «стікання»
використовували протилежно встановлений відновлювальний стрижневий
елемент Ø10 мм [3].
Стійкісні випробування виконували на верстаті 6Б75ВФ1, при
фрезеруванні плити з СТ45 при наступних режимах: частота обертання
шпинделя n=710 об/хв; подача на зуб Sz=0,008 мм; глибина різання t=1 мм.
Зношування різального інструменту вимірювали за схемою (рис. 1) на
інструментальному мікроскопі. h1, h2, h3 – значеня зносу.
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Рис. 1. Схема вимірювання
Встановлено, що внаслідок биття всі зуби зношуються нерівномірно,
тому середнє значення зносу будемо брати по 3-м точкам так як вони близькі по
значенню табл. 1.
Таблиця 1. Результати вимірювань
к-ть
проходів

10

відстань
від
вешини,
мм
0,5
0,75
1

З МАО
знос різальної кромки, мкм
№ різальної кромки
довжина
середнє
фрезерування,
значеня
1
2
3
4
мм
0,2
0,1 0,175 0,1
0,225 0,1
0,15
0,1
0,17
600
0,2 0,075 0,075 0,1

Результати досліджень. Магнітно-абразивне оброблення кінцевих фрез
призвело до підвищення поверхневої твердості інструменту з 7,71 ГПа до 8,54
ГПа.
Динаміка зміни вичини зношення задніх поверхонь фрез представлена на
рис. 2. Показано, що стійкість кінцевих фрез після МАО збільшилася. За
величину критичного зношення інструменту прийнято формування фаски на
задній поверхні яка дорівнює 0,3 мм [4]. Зазначеного зношення досягають
необроблені фрези після довжини шляху фрезерування, що дорівнює 420 мм.
На фрезах після МАО з використанням МАІ, сформованого з порошку Феромап
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зернистістю 400/315 мкм з додаванням алмазної пасти АСМ 3/2 у кількості 12% критичне зношення наступає після довжини шляху фрезерування 1920 мм.
Таким чином показано, що стійкість фрез, за умов зазначених режимів різання
Ст45 збільшується не менш ніж у 2,5 – 2,7 рази, що пов’язано не тільки з
підвищенням твердості поверхневого шару і покращення шорсткості робочих
поверхонь, а із формуванням сприятливої мікрогеометрії ріжучих кромок.

знос різальної кромки, мм

1

Без МАО
З МАО

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

500

1000

1500

2000

2500

довжина фрезерування, мм
Рис. 2. Залежність зносу кінцевих фрез від довжини фрезерування
Висновки. Досліджено вплив магнітно-абразивного оброблення на
поверхневу твердість та стійкість кінцевих фрез Ø8 мм виготовлених із
швидкорізальної сталі. Встановлено, що поверхнева твердість збільшується до
8,54 ГПа, а стійкість підвищується в 2,7 раз.
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РОЗРОБКА ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ШЛІФОВКИ
НЕМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ
На даний момент присутній прогрес у механіко-будівельній галузі.У
зв’язку з цим на шліфувальних верстатах оброблюється деталі, які мають
складні геометричні форми, а також більшість з них є немагнітними.
Найчастіше застосовують: мідні, алюмінієві, латуні заготовки, рідше пластикові
заготовки. Також є матеріали, які слабо-магнітні (матеріали з твердого сплаву ).
На типових плоскошліфувальних верстатах встановлений електромагніт
(розміри магніту залежать від габаритних розмірів самого верстата ), він досить
добре тримає магнітні деталі ( матеріали ), але якщо нам потрібно відшліфувати
немагнітну деталь або слабо-магнітну, тоді ця деталь кріпиться на спеціальний
клей. З цими методами фіксування виникають деякі недоліки, а саме:
Відклеювання деталі під час шліфовки;
Час застигання клею;
Проблема відклеювання деталі під час шліфовки досить значна, тому що
відривання деталі на високих обертах шліфування може нанести шкоду
робітнику, який працює за верстатом, а також зламати деталь та шліфувальний
круг. Також проблема часу застигання клею, значно збільшує затрати часу на
шліфування однієї деталі.
Виходячи з цих поставлених проблем, ми пропонуємо спеціальне
пристосування, в якому затискати деталі будь-якої геометричної форми. Також
дане пристосування можна використовувати на будь-яких по габаритах
плоскошліфувальних верстатах, за рахунок зміни розмірів основної частини
пристосування (корпус-пластина).
Пристосування може тримати не тільки деталі круглої або прямокутної
форми, але й утримувати деталі змішаних форм: прямокутних і круглих форм.
Це відкриває великий спектр робіт з даним пристосуванням.
Конструкція спеціального пристосування (рис.1) для шліфовки
немагнітних або слабо-магнітних деталей проста і не затратна у виробництві.
Пристосування складається з основної частини ( корпус – пластина ) (1), на якій
виконані різьбові отвори (2). За допомогою цих отворів закріплюють
направляючі (3), а в самих направляючих присутні пластинки (Рис.1,Рис3; 4) з
рухливими кулачками (5) на кінцях. Ці рухливі кулачки можуть фіксуватись під
різним кутом (теоретично визначили, що кожний кулачок зможе повертатися
приблизно на 90 градусів в кожну зі сторін). Таким чином, в спеціальне
пристосування для шліфовки немагнітних або слабо-магнітних деталей можна
встановити деталі різної геометричної форми та розмірів.
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Рис.1 Схема конструкції
В кулачках (рис. 2) виконані фіксуючий отвір (1), за допомогою якого він
кріпиться до пластинки і отвір (2), призначений для кріплення пластинки з
м’якого металу. Це потрібно для того, щоб деталь в процесі затискання не
ушкоджувалась та не деформувалась.

Рис.2 Кулачок
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Рис.3 Пластинка
Отже з вище сказаної інформації та опису даного пристосування, можна
зробити висновок що дане пристосування має більш широкий спектр
застосування у сучасному машинобудуванні. Це можна підкріпити тим що на
сучасних плоскошліфувальних верстатах в основному встановлений
електромагніт який не здатній тримати деталь з немагнітних матеріалів або
слабомагнітних без значних затрат часу, а саме на склеювання їх з пластиною,
яка в подальшому буде закріплена електромагнітом на верстаті, також можна
сказати, що це дасть значну перевагу в обробці заготовок складної
геометричної форми, зменшить час на обробку однієї деталі, а також
забезпечить більш безпечні умови роботи для робітника на даному верстаті.
Тобто пристосування буде утримувати не магнітний або слабо-магнітний
матеріал більш надійно, що буде запобігати відриванню я у випаду зі
склеюванням його з металічною платиною.
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ДОДАВАННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЗМІНЕННЯ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИДНОГО КЛЕЮ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
ЙОГО З МЕТОЮ ЗАКРІПЛЕННЯ НЕМАГНІТНИХ ДЕТАЛЕЙ НА
ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ
Кріплення
немагнітних
або
слабо-магнітних
деталей
на
плоскошліфувальному верстаті виконують за допомогою клею, найчастіше
епоксидного.
Деталь приклеюють до шліфованої сталевої плити відповідого розміру і
встановлюють на стіл шліфувального верстата. Після повного застигання клею
робочий починає шліфувати деталь на плоскошліфувальному верстаті, але тут є
вірогідність відривання деталі під час шліфовки в наслідок перегрівання шару
клея.
Тим самим відривання деталі від плити може нанести травму працівнику,
який працює за плоскошліфувальним верстатом та пошкодити шліфувальний
круг.
Епоксидний клей складається тільки зі смоли і затверджувача або
складається з наповнювачів, пластифікаторів, модифікаторів, розчинників і т.д.
Епоксидні клеї можуть бути: рідкими, пастоподібними і твердими
(монолітними, порошкоподібними)або плівковими.
Після деяких теоретичних підрахунків, нами пропонується додавати до
вмісту епоксидного клею феромагнетиків. Для цього більш підходять такі
феромагнетики (див.Табл.1), Fe(ферум), Со (кобальт), Gd (гадоліній ), Ni
(нікель). Ці метали мають найкращі показники намагнічуваності одиниці
об’єму при абсолютному нулі температури, тобто – спонтанної
намагнічуваності. Також вони мають досить високу стійкість до температур.
Таблиця 1. Характеристики феромагнітних елементів
Назва елементу
Тс , К
Jso , Гс
Fe
1043
1735,2
Co
1403
1445
Ni
631
508,8
Gd
289
1980
Jso- величина намагніченості одиниці об’єму при абсолютному нулі
температури .
Тс- критична температура вище якої феромагнітні властивості
втрачаються.
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Виходячи з показників Jso та Тс, як ми можемо побачити, що Gd нам
найкраще буде підходити, як феромагнітний елемент у складі епоксидного
клею( як альтернативу можна використовувати і Fe, тому що він має найбільші
показники намагніченості одиниці об’єму при абсолютному нулі температури,
але так як при шліфуванні здійснюється процес тертя двох поверхонь, то
температура звісно ж підвищиться, але за теоретичними підрахунками ця
температура буде зменшена, так як при процесі шліфування додається рідина,
котра і буде охолоджувати середовище з вмістом феромагнетиків, тим самим
ми не будемо втрачати властивості даного елементу за рахунок підвищення
температури.
Після приклеювання немагнітної або слабомагнітної деталі (див. Рис. 1)
вмикаємо магнітний стіл, тим самим активуємо магнітні властивості
феромагнетиків, які знаходяться у складі клею і його сила зчеплення з
поверхнею плити і деталі, які він тримає, збільшується. Тим самим, після
додавання феромагнетичних елементів до складу епоксидного клею,
збільшиться сила утримання заготовки на плиті.

Рис.1 Схема принципу роботи
1-деталь, яка шліфується; 2- епоксидний клей з деяким вмістом
феромагнітних елементів; 3-феромагнітні частки у вмісті епоксидного клею; 4шліфована сталева плита.
В якості феромагнітного елемента в склад клею буде додаватись порошок
Gd або Fe. Тут також постає така проблема як розмір часток порошку, тому що
вони можуть бути великими або скупчуватись і утворювати відкіс від
горизонтальної лінії, і ми не отримаємо точну шліфовку. Щоб вирішити це
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питання, його потрібно більш проаналізувати. Ми маємо різні за формою і
розміром
часточки феромагнітного порошку.
Тому,
пропонується
використовувати феромагнітний порошок, який матиме розмір часток за
менший шорсткість поверхні. Також при змішуванні феромагнітного порошку і
епоксидного клею, потрібно розмішувати їх до однорідної консистенції, це
зможе зменшити вірогідність утворення скупчень феромагнітного порошкуу в
одному місці і надати більш якісну суміш для даної роботи. На рис. 2 а)
показано,що розмір часток феромагнітного елементу більший за шорсткість
поверхні, на рис. 2 б) ми можемо побачити, що феромагнітний елемент менший
за шорсткість поверхні. В першому випадку можливий перекіс детали і менш
надійне зчеплення зклеєних поверхонь.

Рис.2 Схема розмірів порошку
Отже, з даної інформації, можна зробити такий висновок: при додаванні
феромагнітного елемента до складу епоксидного клею, збільшиться міцність
склеєного з’єднання, що зменшить вірогідність відривання деталі при процесі
шліфовки і тим самим зменшить вірогідність нанесення травми робітникові.
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ВИБІР ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ПРЯМОГО ПАЗУ ФАСОННОГО
ПРОФІЛЮ
В машинобудівній галузі часто виникає необхідність оброблювання
прямих пазів в деталях. Такі пази служать з’єднанням з різними деталей та
елементами. При виборі інструменту для оброблення пазів, а особливо
фасонного профілю, необхідно враховувати як забезпечення потрібної точності
пазу так і продуктивності їх оброблення. Проаналізуємо інструменти, якими
можна обробити фасонний профіль, зокрема коли профіль пазу заданий дугою
кола.
Оброблення такого пазу можливе різцем, протяжкою, кругом та фрезою.
Оброблення стругальними різцями характеризується тим, що даний інструмент
працює в більш важких умовах, в порівнянні з токарними, оскільки в момент
його врізання відбувається удар, що суттєво знижує його стійкість. Для
підвищення жорсткості такого різця державки роблять більш масивними. У
процесі різання різець згинається і при застосуванні прямого різця його
вершина заглиблюється у тіло заготовки , що може призвести до псування
обробленої поверхні. При застосуванні ж відігнутого різця при згині вершина
описує дугу і відходить від поверхні обробки, при цьому оброблена поверхня
не пошкоджується. Для плавного врізання доцільно використовувати різці з
кутом нахилу різальної кромки =10º-60º в залежності від умов оброблення.
Протягування є найбільш продуктивним методом оброблення різанням.
Висока продуктивність спричинена великою сумарною довжиною різальних
кромок, які одночасно приймають участь у зрізанні припуску. При протягуванні
створюються поверхні високої точності. Протяжки для оброблення зовнішніх
фасонних поверхонь працюють з генераторною та профільною схемою зрізання
припуску. Найбільша ефективність використання операції протягування
досягається в умовах масового та серійного виробництва.
Можлива обробка фасонного пазу шліфувальними кругами. Як правило,
такі інструменти використовують для оброблення пазів невеликої глибини.
Враховуючи невелику продуктивність при досить великих глибинах профілю
шліфувальні круги використовують на фінішних операціях для отримання
необхідної форми та шорсткості поверхні, наприклад після фрезерування.
Невисока продуктивність пов’язана з тим, що при високих значеннях подачі та
глибини результаті відбувається значне нагрівання деталі в процесі різання і на
ній можуть з'явитися припікання (ділянки зі зниженою твердістю) і
мікротріщини. У деяких випадках утворюються зони вторинного гартування,
під якими розташовуються шари відпущеного металу. Також можуть виникати
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в поверхневому шарі напруження розтягування, що викликають прискорене
зношування та руйнування деталей в процесі їх експлуатації. Причинами
припікань і тріщин часто бувають як надмірно велика поперечна подача
(глибина шліфування) так і значне биття круга.
Сферичні фрези використовуються, як правило, для напівчистової та
чистової обробки фасонних поверхонь. При фрезеруванні фасонного радіусного
пазу можливо використання фрези як такого ж радіусу, так і фрези меншого
радіусу. При обробленні таким інструментом спостерігається значна зміна
швидкості різання вздовж кромки, розташованої на сферичній поверхні, та
нерівномірне завантаження точок різальної кромки. Обробка ведеться за
декілька проходів, спостерігаються великі значення кутів контакту зуба з
деталлю. За продуктивністю оброблення фасонних пазів сферичними фрезами
поступається фрезеруванню дисковими фрезами.
Фрезерування за рівнем продуктивності перевищує стругання і в умовах
крупносерійного виробництва поступається лише зовнішньому протягуванню.
Фасонні фрези за конструкцією зубців розділяють на фрези з затилованими
зубцями та гострозаточені. Затиловані фрези мають плоску передню поверхню,
по якій вони і переточуються і застосовуються найчастіше в умовах
дрібносерійного виробництва. За рахунок затилування при обробленні новою та
переточеною фрезою будемо отримувати таку ж саму поверхню. Однак
затиловані фрези мають і суттєві недоліки: знижену стійкість, несприятливе
розташування задніх кутів на бічних ділянках профілю фрези, а при
нешліфованій задній поверхні вони не забезпечують високої чистоти
обробленої поверхні. Гостро заточені фрези заточуються по задній поверхні, і
при обробленні ними поверхні мають меншу шорсткість, крім того стійкість
таких фрез вище стійкості затилованих. Однак виготовлення та переточка таких
фрез потребує спеціальних пристроїв для створення точного контура фасонних
різальних кромок. Тому гострозаточені фрези використовують в умовах
крупносерійного та масового виробництва.
Крім фрез суцільних та складених широко застосовуються фрези з
механічним кріпленням різальних пластин. При обробленні радіусного пазу
раціональним є використання збірної фрези з круглими пластинками, радіус
яких дорівнює радіусу профіля пазу. Крім того пропонується застосування
круглої пластини, передня і задня поверхня якої виконані конічної форми. Це
забезпечить постійність передніх та задніх кутів у всіх точках різальної кромки
в порівнянні з гострозаточеними та затилованими фрезами та більш високу
стійкість інструменту.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ АВІАКОСМІЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
На сьогоднішній день для виготовлення деталей авіакосмічного
комплексу широко застосовуються полімерні композиційні матеріали (ПКМ).
Так по даним авторів [1] частка ПКМ використовуємих для виробництва літака
Boeing 767 складає біля 60% від всієї номенклатури використовуваємих
матеріалів (рис.1).

Рис. 1. Використання композитів для деталей літака
Але, у зв’язку з специфічними властивостями ПКМ процес їх обробки
значно відрізняється від традиційних методів обробки металів. В наслідок
цього постало питання пошуку нових методів обробки, оптимізація існуючих
методів та розробка спеціальних інструментів.
Згідно [1] обробка різанням ПКМ має низку особливостей, що відрізняє їх
від аналогічної обробки металів, а саме:
1. анізотропія властивостей ПКМ;
2. складність одержання високої якості поверхневого шару;
3. низька теплопровідність матеріалів;
4. інтенсивний абразивний вплив наповнювача, оскільки наповнювачем у
ПКМ є скляні, вугляні волокна, що мають високу абразивну здатність;
5. неможливість застосування в більшості випадків мастильноохолоджувальних рідин (МОР), що обумовлено високим вологовбиранням
більшості ПКМ і необоротньою зміною їх фізико-механічних властивостей;
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6. специфічні вимоги техніки безпеки під час різання ПКМ, що пов'язано
з виділенням дрібнодисперсних частинок матеріалу під час різання.
По даним автора [2], у зв’язку з низькою теплопровідністю матриці ПКМ
90% температури концентрується в зоні різання, що ставить питання розробки
прогресивних конструкцій ріжучого інструменту, його геометрії та модифікації
поверхневого шару інструменту, що дозволить відвід тепла з зони різання.
Внаслідок механічної обробки ПКМ змінюється стан поверхневого шару
(зокрема, шорсткість), перерізаються армувальні волокна, утворюються
мікротріщини та інші дефекти матеріалу, які порушують його суцільність, що
інтенсифікує процес водопоглинання.
Ряд дефектів, зокрема ворсистість та викришування кромок отвору,
розшарування матеріалу на вході та на виході інструменту з отвору, висока
шорсткість, диструкція поверхневого шару та ін. виникають під час обробки
отворів у деталях з ПКМ. Схильність багатошарових ПКМ до розшарування та
викришування вимагає особливих заходів щодо попередження їх руйнування
під дією сил різання. Для цього необхідно, щоб осьова сила різання не
перевищувала критичну, за якої і відбувається руйнування композиту, а
напрямок сили різання по можливості має бути таким, щоб сила різання
сприяла стисканню між собою шарів ПКМ. З цією метою матеріали обробляють
пакетами, застосовують кондуктори, а також спеціальні прокладки з фібри чи
фанери, які потім видаляють [2].
Недоліком таких методів обробки є те, шо їх застосування можливе лише
для листових деталей, тобто коли є вільний доступ до обох сторін деталей. Для
корпусних деталей застосування підкладок є неможливим і це призводить до
розшарування матеріалу на виході інструменту.
Для підвищення якості обробки багатошарових ПКМ на вході та на
виході інструменту нами запропонований пристрій [3], що вміщує направляючу
втулку та ступінчастий різальний інструмент, у якого ступінь меншого діаметра
призначений для обробки попереднього отвору при прямій подачі, а ступінь
більшого діаметра – для обробки остаточного отвору при зворотній подачі, а
направляюча втулка виконана ріжучою.
Таким чином, для досягнення успіху при оброблені композитів необхідно
розробляти спеціальні інструменти для різних типів матеріалів.
Список використаних джерел
1. Полімерні композиційні матеріали в ракетокосмічній техніці: Підручник / Є.О. Джур, Л.Д.
Кучма, Т.А. Манько та ін.–К.: Вища освіта, 2003.–399с.
2. Буланов И.М. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных
материалов / И.М. Буланов, В.В. Воробей: Учеб. Для вузов.–М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 1998.–516с.
3. Адаменко Ю.І., Бесарабець Ю.Й., Корбут Є.В., Грабівський О.В. Пристрій для обробки
отворів у композитах. Патент 77455 МПК В23В 51/08 (2006.01). Бюл. №3, 11.02.2013.
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РОЗРОБКА БІБЛІОТЕК КРІПЛЕННЯ В AUTODESK INVENTOR
База даних Бібліотеки компонентів Autodesk Inventor містить інформацію
про більш ніж 750 000 деталей і документація по 18 міжнародним стандартам.
Деталі в базі даних згруповані у формі бібліотек.
Базовим компонентом бібліотеки є сімейство деталей або конструктивних
елементів. Сімейства є різними варіантами розмірів деталей або компонентів.
У бібліотеці містяться деталі двох типів : стандартні і призначені для
користувача. У стандартних деталей (кріплення і деталей валів) усі параметри в
таблиці задані як точні значення. Призначені для користувача деталі (сталеві
профілі і заклепки) можуть мати будь-які значення параметрів в межах
заданого інтервалу.
При необхідності можна розширювати стандартні бібліотеки і
створювати призначені для користувача бібліотеки, що містять необхідні
матеріали.
У роботі розглянутий процес створення бібліотеки для гвинта з
внутрішнім шестигранником за стандартом BN 5265 (рис. 1, таблиця. 1).

Рисунок 1 Конструкція гвинта
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Послідовність створення призначеної для користувача бібліотеки
кріплення:
1. Створюється новий, розрахований на одного користувача, проект BN.
2. Створюється призначена для користувача бібліотека BN з правом
доступу на запис.
3. Перш ніж створити деталь гвинта, необхідно ознайомитись із списком
параметрів, обов'язкових для успішної публікації. Створюється нова деталь за
допомогою вкладки "Управление" - панель "Разработка" - команда
"Компонент". При появі запиту на збереження файлу погоджуємося і
привласнюємо йому ім'я "BN 5265". У вікні, що відкрилося, вибираємо
категорію "Болты Винты" - " С углублением под ключ ", переходимо на
закладку "Отображение параметров" і запам'ятовуємо виділені параметри:
висота голівки, діаметр голівки, довжина стержня, номінальна довжина,
номінальний діаметр, позначення, тип, довжина, клас і крок різьблення.
4. Створюються призначені для користувача параметри для одного з
приведених в таблиці номіналів за допомогою вкладки "Управление" та
команди "Параметры". Створюємо 3D модель гвинта, привласнюючи його
розмірам відповідні параметри.
5. Використовуючи команду "Создать параметрическую деталь" панелі
"Разработка" вкладки "Управление", створюється таблиця параметричних
розмірів гвинта.
6. Публікація гвинта у бібліотеку. На панелі "Разработка" вибираємо
команду "Компонент", у вікні, що відкрилося, вибираємо категорію "Болты
Винты" - "С углублением под ключ", вказуємо конструктивні елементи гвинта,
по яких відбуватиметься автоматична вставка деталі, а саме ребро для
розміщення, вісь циліндра, площина для орієнтації, натискаємо
"Публиковать", вказуємо бібліотеку BN, категорію - "С углублением под
ключ", співставляємо стовпці таблиці сімейства з параметрами категорії,
визначаємо ключовий стовпчик сімейства - "PartNumber", заповнюємо форму
властивостей сімейства.
7. Настройка заповнення шаблонних елементів таблиці сімейства за
допомогою вкладки "Инструменты" панелі "Библиотека компонентов" "Редактор".
8. Вносимо дані в таблицю параметричних розмірів гвинта.
9. Перевірка коректності опублікованої деталі: в нове складання додаємо
гвинти різних типорозмірів з бібліотеки компонентів, перевіряємо
працездатність автоматичного підбору діаметру гвинта і "Авторомещение",
перевіряємо гвинт при роботі майстра проектування "Болтовое соединение".
Список використаних джерел :
1. Трембли Т. Inventor и Inventor LT. Основы. Официальный учебный курс./ Пер. с англ . Л.
Талхина .- М.: ДМК Пресс, 2013.- 344 с.
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ЗАТОЧУВАННЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ СВЕРДЕЛ
Свердла, оснащені твердим сплавом, застосовують при свердлінні
важкооброблюваних сталей і чавунів підвищеної твердості, неметалевих
матеріалів, що викликають підвищений абразивний знос, - бетону, різних видів
пластмас, композиційних матеріалів та інших матеріалів. Дрібнорозмірні
твердосплавні свердла з канавками, які отримуються шліфуванням алмазними
кругами, широко застосовують в приладобудуванні під час свердління отворів в
друкованих платах.
Стружкові канавки на свердла з робочою частиною з твердого сплаву і
цільних свердлах з твердого сплаву можуть бути отримані спіканням (поверхні
таких канавок в подальшому не обробляються) і шліфуванням алмазними
кругами. Останні мають більш високу точність і, як правило, стійкість
внаслідок зменшення тертя стружки по поверхні канавки. За формою
хвостовика спіральні свердла поділяються: на свердла з циліндричним
хвостовиком (діаметром до 12 мм) і свердла з конічним хвостовиком
(діаметром понад 14 мм). Спеціальні свердла для друкованих плат діаметрами
0,4-2,0 мм мають потовщений циліндричний хвостовик.
Основними параметрами, що визначають розміри свердла, оснащеного
твердосплавної пластиною, є: діаметр свердла D, довжина свердла L, довжина
робочої частини l, довжина твердосплавної пластини до, товщина серцевини К,
потовщення серцевини, зворотна конусность, ширина пера В, ширина стрічки
діаметр спинки Д .
Кут нахилу поперечної різальної кромки  є кутом між проекціями
головної і поперечної кромки на площину, перпендикулярну осі свердла. Зі
збільшенням кута  зменшується довжина поперечної ріжучої кромки і зростає
активна довжина головних різальних крайок; точність свердління
підвищується, поліпшуються умови проникнення свердла в оброблюваний
матеріал. Зі зменшенням кута нахилу поліпшуються умови потрапляння
стружки, що утворюється на поперечної кромці, в канавку свердла. Збільшення
кута нахилу поперечної різальної кромки зменшує осьову силу, але збільшує
крутний момент. Зменшення, навпаки, збільшує осьову силу, але зменшує
крутний момент. Зі зменшенням кута  температура різання зменшується, а
стійкість свердла зростає, але точність свердління знижується. Для підвищення
точності свердління приймають кут  приймають у межах  = 55…60 °, а для
підвищення стійкості  = 45…55 °. Свердла, оснащені твердим сплавом,
зазвичай заточують по плоским заднім поверхням. У цьому випадку кут  не
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задають в кресленні, так як його значення залежить від переднього та заднього
кутів свердла.
Значення спаду має бути достатнє, щоб забезпечити проміжок між
задньою поверхнею свердла і дном отвору, але не надмірним щоб уникнути
зниження теплоємності, жорсткості і вібростійкої різального клину.
Оптимальним є спад задньої поверхні в межах q = (0,04 - 0,08)D.
Серцевина свердел з метою підвищення жорсткості потовщується до
хвостовика. На свердлах з пластинами з твердого сплаву потовщення серцевини
починається на відстані 10 мм за пластиною з твердого сплаву. Свердла для
обробки сталі і бетону мають потовщення серцевини 1,4-1,8 мм на 100 мм
довжини. Потовщення свердел для обробки пластмас 0,5 мм на 100 мм
довжини.
При підвищеному зносі на бокових стрічках утворюються глибокі
поперечні канавки, що викликає необхідність сточувати значну частину свердла
для відновлення його ріжучих властивостей. При переточуванні свердла
необхідно видалити сліди зносу стрічок і куточків. Якщо це не буде зроблено,
то при подальшій роботі знос стрічок збільшиться і свердло стане непридатним
до роботи. Великий знос особливо небезпечний для свердел з твердосплавними
пластинами, так як різко скорочує число можливих повторних заточок
пластини і може привести до появи слідів викришування і поломки. При
нормальних умовах експлуатації свердел роблять так. Під час свердління
деталей зі сталі знос по задній поверхні приблизно 2/3 ширини стрічки. Під час
свердління чавунних деталей знос по кутках в межах 0,5-1,2 мм. Під час
свердління свердлами, оснащеними пластинами з твердого сплаву, знос по
задній поверхні 0,9- 1,2 мм. Шар металу, віддалений при заточуванні свердел,
визначається по наближеним залежностям: h = 0,1 (D + 1) - для
швидкорізальних свердел; h = 0,05 (D + 1) - для твердосплавних свердел.
У міру розширення обсягу випуску ельборових і гексанітових кругів на
металевих
зв'язках
з'являється
можливість
застосування
методів
електрохімічної і електроерозійної заточки при шліфуванні робочих поверхонь
швидкоріжучого інструменту. Обидва методи електроабразивного заточування
засновані на використанні спеціальних верстатів, що відрізняються від
звичайних наявністю спеціальних, найчастіше розташованих поза верстата
вузлів і агрегатів. Електроабразивну заточку інструменту можна здійснити і на
звичайних заточувальних верстатах, оснастивши їх спеціальними вузлами і
виконавши електроізоляцію шліфувального шпинделя від станини верстата.
Впровадження процесів електроабразивного заточування найдоцільніше
здійснювати на автоматизованих заточувальних верстатах. У зв'язку з цим
найближчою перспективою буде впровадження процесів електроабразивного
заточування свердел на верстатах з ЧПУ.
Список використаних джерел:
1. Абрамович, В.В. Сверление /В.В. Абрамович. — М.: Машиностроение, 1985. 240с.
2. Косовский В. Л. Справочик сверловщика / В. Л. Косовский. – М: Издательский центр
"Академия", 2009. – 380 с.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ 3D ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ
В зв’язку з розвитком верстатів з ЧПК широкого використання в авіа- та
машинобудівній галузі набули фасонні поверхні. Після виготовлення на
виробництві фасонних поверхонь деталей, виникають задачі їх контролю.
Найчастіше контроль проводиться на координатно-вимірювальних машинах та
3D сканерах. Принцип роботи координатно-вимірювальної машини полягає в
тому, що об’єкт вимірювання сканується по точках щупом зі сферичним
наконечником. Координати точок, визначені вимірювальним наконечником
після цього передаються в комп’ютер для аналізу. Сканування ж поверхонь
полягає в отриманні і порівнянні зображення від двох камер. Всі дані про
поверхню сканованої деталі передаються в комп'ютер, запам'ятовуються,
аналізуються і виводяться у вигляді тривимірного зображення. Недоліками
обох методів є дуже висока ціна, а у 3D сканерів також і досить низька точність
вимірювання.
Одним з варіантів вимірювання незначних за розмірами фасонних
поверхонь може бути застосування предметного столика мікроскопа з
мікрометричними гвинтами, виготовлених з достатньо високою точністю. Для
проведення вимірювань деталь закріпляється на столику і переміщується в
площині двома мікрометричними гвинтами (координати Х та Y – покази шкал
гвинтів), а координата Z при вимірюванні визначається показами датчика
переміщення, розміщеного вертикально. Використання ручного вимірювання є
доцільним при вимірюванні простих поверхонь по характерним точкам. При
вимірюванні ж складних фасонних поверхонь або поверхонь, форма яких не
відома, досить актуальним є автоматизація таких вимірювань. При
автоматизації ж необхідно забезпечити зручність та простоту вимірювань,
необхідну точність.
Для забезпечення автоматизації вимірювань переміщення предметного
столика здійснюється двома кроковими двигунами СДХ 1.8/2, вісі яких з’єднані
з мікрометричними гвинтами (рис. 1). Для керування кроковими двигунами
було створено драйвер з гальванічною розв’язкою та ключами на силових
транзисторах, підключений до LPT порта комп’ютера. Для вимірювання
координати Z використовується індуктивний датчик лінійних переміщень,
приєднаний через плату спряження та блок підсилювачів сигналу до АЦП. Для
проведення вимірювань було розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє
вимірювати фасонні поверхні по заданій траєкторії. Для зручності вимірювань
при розробці такої програми ставилась задача задання траєкторії ощупування
файлом у форматі *.cnc. Для створення такого файлу було запропоновано
використовувати програмне забезпечення Delcam, а саме ArtCam, яке має
необхідні інструменти і дозволяє автоматизувати процес створення необхідної
траєкторії та її файлу.
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Рис. 1 Пристрій для вимірювання поверхонь
Створене програмне забезпечення дозволяє задати лінійну швидкість
переміщення столика (рис. 2), розрахувати час вимірювання для завантаженої
траєкторії та задати частоту отримання даних. Обрати початкову точку
вимірювання можна в режимі позиціонування, а після закінчення вимірювання
є можливість автоматичного повернення у початкову точку.

Рис. 2. Вікно розробленого програмного забезпечення
Для забезпечення синхронного запису координат X, Y та даних датчика
осі Z в програмі передбачена подача сигналу синхронізації, при якому
відбувається запуск АЦП в момент початку вимірювань.
В результаті проведеної роботи створений пристрій для 3D вимірювання
складних поверхонь та розроблено програмне забезпечення для керування
процесом вимірювання.
Список використаних джерел:
1. Шаговый двигатель – [Електронний ресурс] – http://electroprivod.ru/stepmotor.htm
2. С.В. Майданюк, О.А. Плівак, Р.А. Бекмурадов. Модуль для вимірювання фасонних
профілів // Вісник Житомирського державного технологічного університету, №2 (41)
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