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ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Поняття технологічності конструкції виробу виражає вплив конструктивних
особливостей виробу на рівень витрат при його виготовленні та експлуатації [1]. Задача
виявлення нетехнологічних рішень на ранніх стадіях проектування виробів сьогодні
стає все більш актуальною. Для її вирішення необхідно встановити зв’язки між
конструкцію та технологією складання.
У сучасних ринкових умовах домінує серійне виробництво, де застосовуються
гнучкі системи різного рівня інтеграції та автоматизації. Такому виробництву найкраще
відповідає модульне автоматизоване гнучке виробництво, в якому все більшу роль
відіграє інструментальне забезпечення, яке значною мірою визначає його ефективність
та надійність [2]. Забезпечення технологічності конструкції можна представити у
вигляді схеми (рис. 1).

Рис. 1. Схема відпрацювання на технологічність
Проведений аналіз сучасного стану теорії та практики забезпечення
технологічності виробів, методи оцінки технологічності та сучасних бізнес-процесів,
спрямованих на підвищення технологічності конструкції та зменшення витрат на
виготовлення виробу показав наявність розривів в інтеграції етапів життєвого циклу
виробу. Вплив конструктивних особливостей виробу та його технологічності на
загальну структуру витрат зручно аналізувати в програмному середовищі „DFA Expert”
[3]. На жаль, „DFA Expert” дає тільки кількісну (час або гроші) оцінку технологічності
виробу в цілому, проте не дає вказівки, як і за рахунок чого технологічність підвищити.
Пропонується виявити місця найбільшого впливу технологічності конструкції на
витрати на виготовлення виробу та дати відповідні рекомендації для підвищення
технологічності окремих функціональних елементів виробу. Для цього всі можливі
альтернативні варіанти конструктивних особливостей виробу ранжуються і групуються
на основі приналежності до деякого діапазону витрат. На попередньому етапі
визначається поточне місце варіанту виконання конструкції у множині всіх
альтернативних варіантів, кожен із яких кодується відповідною комбінацією чисел. На
наступному етапі конструктору пропонуються рекомендації щодо поліпшення
технологічності, що дозволяє рухатись відповідно до тренду скорочення витрат.
Наведена процедура має ітеративний характер і може завершуватись після скорочення
витрат на суму, заздалегідь визначену замовником.

Остаточне рішення по вибору варіанту виготовлення і складання приймається на
основі досягнення поставленої мети з підвищення технологічності виробу та зниження
їх вартості з урахуванням виробничого потенціалу підприємства та його специфічних
особливостей.
Література:
1.
Амиров Ю.Д. Технологичность конструкции изделия: Справочник
[Текст] / Ю.Д. Амиров, Т.К. Алферова, П.Н. Волков и др.; Под ред. Ю.Д. Амирова. – 2е изд. – М.: Машиностроение, 1990. – 768 с.: ил.
2.
Гжиров Р.И. Инструментальные системы автоматизированного
производства: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов
[Текст] / Р.И. Гжиров, В.А. Гречишников, В.Г. Логащев и др. – СПб.: Политехника,
1993. – 399 с.: ил.
3.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна
програма «DFA Expert» / Ю.В. Лашина, В.А. Пасічник // №34342 від 02.08.2010.
УДК 621.923
Ткачук І.В., аспірант; Майборода В.С., д.т.н., проф..
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ІНСТУМЕНТИ В
РЕЖИМІ «НАТІКАННЯ» ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНІЙ ОБРОБЦІ В
КІЛЬЦЕВІЙ ВАННІ
Забезпечення ефективного процесу магнітно-абразивної обробки (МАО) деталей
в умовах великих робочих зазорів визначається формуванням і поведінкою
порошкового магнітно-абразивного інструменту (МАІ). Забезпечення рівномірної,
контрольованої і продуктивної обробки по висоті робочого зазору пов’язана з
використанням додаткового елементу, який здатен відновлювати щільність МАІ за
рахунок примусового переміщення порошкового магнітно-абразивного матеріалу в
зону активної обробки – в міжполюсний простір робочих зазорів.
Метою даної роботи було дослідження поліруючої здатності МАІ по висоті
робочого зазору при обробці різних матеріалів з використанням відновлюючого
елементу в кільцевій ванні при «натіканні» магнітно-абразивного порошку на
оброблювальну деталь.
Дослідження проводилися на підготовлених зразках, які імітували кільцевий
різальний інструмент. Вихідна шорсткість до МАО: сплав титану ВТ3-1 – Ra=0,750,85мкм; нержавіюча сталь Х18Н10Т - Ra=0,5-0,6мкм, латунь Л69 - Ra=0,7-0,8мкм. Всі
зразки піддавалися МАО при ідентичних умовах: швидкість обертання навколо осі
кільцевої ванни – 300 об/хв., магнітна індукція – 0,23 Тл, час обробки – 60 с. В якості
МАІ використовувався МАП Феромап з розміром частинок 200/160 зі змащувальною
рідиною – Асфолом. Коефіцієнт заповнення робочого зазору МАІ становив 0,8. В
процесі МАО варіювали кут нахилу оброблювальних зразків в діапазоні 35-650, а кут
нахилу стержневого відновлювального елементу змінювали – 0-500.
Після МАО шорсткість поверхні контролювалася в 84 ідентичних точках по
довжині та ширині плоскої поверхні. Результати вимірювання параметра Ra піддавали
статистичній обробці, після чого виконувався розрахунок величини ΔRaвідн. в кожній
зоні по висоті робочого зазору.

В якості критерію, який визначав поліруючу здатність МАІ в різних зонах
магнітного зазору використовували відношення зміни параметру Ra до і після МАО до
вихідного значення шорсткості необробленої поверхні
Розрахункові дані для різних ділянок робочого зазору представлені у вигляді
топограм на рис. 1
Аналіз отриманих результатів та їх порівняння після проведення експерименту
дозволили зробити висновок, що під час обробки в кільцевій ванні в режимі
«натікання» доцільно використовувати стержневий відновлюючий елемент
установлений під кутами в діапазоні 35-500, при чому кути установки деталі 35-450. Що
дозволяє нам забезпечити рівномірну обробку по висоті робочого зазору.
Сплав титану ВТ3-1
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Латунь Л69
Верхня частина зазору
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Кут нахилу деталі відносно площини робочої зони, град
Рис. 1 Зміна критерію ΔRaвідн. в залежності від кута нахилу оброблювальних
деталей по відношенню до площини кільцевої ванни та кута нахилу протилежно
встановленого стержневого відновлювального елементу
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ЗУБОРІЗАЛЬНИЙ ДОВБАЧ ЗІ СПІРАЛЬНОЮ СТРУЖКОВОЮ КАНАВКОЮ

Величина критерію ΔRaвідн.

Середня частина зазору

Верхня частина зазору

Зуборізальні довбачі широко використовуються в металообробці для нарізання
зубчастих коліс зовнішнього та внутрішнього зачеплення, а також блок-шестерен та
шевронних коліс. В ряді випадків, особливо під час обробки зубчастих коліс великих
модулів ускладнюються умови різання через те, що в процесі роботи утворюється
тонка і довга стружка. Це викликає підвищення вібрацій, зниження стійкості
інструменту та призводить до зниження продуктивності обробки.
Для розділення стружки на окремі елементи може бути використаний довбач, у
якого передня поверхня складається з сімейства конічних поверхонь. Завдяки круглим
конічним западинам різальна кромка має пилкоподібну форму [1]. Проте така
конструкція має і деякі вади, зокрема невисоку точність обробки. Невисока точність
виготовлення зубчастих коліс таким довбачем полягає у тому, що лише крайні
вершинні точки кожного зубця знаходяться у торцевій площині на евольвентній лінії.
Решта точок різальних кромок завдяки наявності позитивного переднього кута та
заднього бічного кута зуба займають положення, відмінне від теоретично необхідного.
Тобто у проекції на основну площину різальна кромка зуба довбача буде мати
пилкоподібну форму. У роботі [2] для підвищення точності інструменту запропоновано
відстань між кільцевими канавками вибирати за формулою
f0
,
h=
tgα б ⋅ tgγ в
де f0 - допустима похибка профілю у торцевій площині за ГОСТ 9323-79;
αб - задній бічний кут головної різальної кромки зуба довбача;
γB - передній кут при вершині зуба довбача.
Виходячи з наведеної формули, для підвищення точності довбача необхідно
зменшувати кути αб і γB , а також відстань між кільцевими канавками h. Проте
зменшення αб менше 2?, і кута γB менше 5? є недоцільним через погіршення умов
різання. Причому з точки зору поліпшення умов різання кут γB =5? є не завжди
достатнім, наприклад, під час обробки порівняно пластичних матеріалів. Крім того,
зменшення величини h призводить до зниження міцності зубців, а відповідно і до їх
руйнування.
На кафедрі інтегрованих технологій машинобудування запропонована
конструкція довбача, у якого на передній поверхні стружкова канавка виконана не
кільцевою, а у вигляді Архімедової спіралі (рис.1). Зуборізальний довбач складається з
корпусу 1 з посадочним отвором 2 під оправку. На торцевій плоскій поверхні 3
прорізаються стружкові канавки 4, які формують пилкоподібні зубці 5. Кожний
різальний зубець обмежений передньою та задньою поверхнями, що визначаються
відповідно кутами γ та α. Вказані передні та задні кути дорівнюють передньому та
задньому кутам у вершинній точці, тобто γ = γB та α =αВ. У торцевій площині
стружкова канавка має форму спіралі Архімеда 6.

Рис. 1. Схема довбача зі спіральною канавкою
Для точної обробки зубчастого колеса необхідно, щоб профілюючі точки
довбача знаходилися на евольвентній лінії. Крайні точки А1, А2, А3, і т.д. С1, С2, С3 і
т.д. знаходяться на евольвентому профілі. Між сусідніми точками, що лежать на
евольвенті на відстані кроку спіралі одна від одної, наприклад А1 і А2, оброблювана
деталь матиме перехідну криву. Проте, завдяки спіральній формі стружкової канавки
між точками А1 і А2 будуть знаходитися профілюючі точки, що знаходяться на цьому ж
витку спіралі та належать іншим зубам довбача. Причому, чим більшим є число зубів
довбача, тим більша кількість профілюючих точок буде знаходитись на евольвенті, і
тим меншою буде похибка профілю у торцевій площині.
У процесі різання пилкоподібна різальна кромка сприяє поділу широкої стружки
на ряд ділянок, що сприяє підвищенню працездатності інструменту.
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОТВОРІВ ПРИ ЇХ ОБРОБЦІ РОЗВЕРТКАМИ
Розвертка є чистовим інструментом, до якого висуваються високі вимоги щодо
забезпечення стабільно високої якості обробки деталей машин. При обробці
розвертками отворів високої точності найбільш часто доводиться зіштовхуватись з
такими недоліками як некруглість (огранювання) отворів; шорсткість оброблюваної
поверхні; розбивка чи усадка отворів. Наявність вказаних недоліків обробки значно
збільшує процент забракованих деталей. Враховуючи, що розвертання є фінішною
операцією, то вартість браку значно зростає.
Огранювання може перевищувати допуск на оброблюваний отвір. Причому
такий отвір можуть вважати придатним, бо традиційними засобами контролю,
наприклад, граничними калібрами або індикаторними нутромірами огранювання не
може бути виявлене. Існують прилади для вимірювання відхилень від круглості, але
вони мають ряд недоліків: складність налаштування при вимірюваннях, низьку
продуктивність контрольної операції.

Наявність огранювання отворів має великий вплив на експлуатаційні
властивості вузла або машини в цілому. Контакт спряжених поверхонь деталей машин
відбувається по вершинах мікронерівностей, що найбільше виступають. Відношення
фактичної поверхні контакту до номінальної при чистовому розвертуванні складає 0,30,5 і тільки при ретельному довденні дорівнює 0,9 – 0,97 [1]. Такий характер контакту
призводить до інтенсивного зношення, а також збільшує зазори між спряженими
поверхнями.
Для зниження огранювання отвору застосовують конструкції розверток з
прямими зубами, нахиленими до осі інструменту зі змінним напрямом для кожних двох
сусідніх зубів або розвертки з нерівномірним розподілом зубів по колу.
Більшість дослідників [2], [3] вважають, що причиною виникнення огранювання
є вібрації, що виникають в системі через нерівномірну твердість матеріалу та прийнята
схема розташування зубів розвертки по колу. На амплітуду коливань розвертки впливає
як розподіл зубів, так і їх число.
Для розвертки ?20Н8 були розраховані за методикою проф. Малишка І.О.
мінімально допустимі величини відхилень кутових кроків при яких траєкторія руху
центру розвертки з нерівномірним розподілом зубів відповідає траєкторії її руху при
рівномірному їх розподілі. Величина відхилення кутових кроків для розвертки, що має
чотири пари зубів θ = 5°42'. Приймаємо θ = 6°. Тоді для розвертки з числом зубів z=8
кутові кроки будуть: θ1 = 36°, θ2 = 42°, θ3 = 48°, θ4 = 54°. Застосування розвертки з
розрахованими значеннями кутів розподілу зубів дозволить знизити величину
огранювання отворів.
Література:
1. Малышко И.А. Влияние распределения зубьев на устойчивость разверток/
Надежность режущего инструмента. Вып.2.-Киев-Донецк: Вища школа, 1975.- С.131134.
2. Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов: Учебник. –
К.:Вища шк., 1990. -424с.
3. Семенченко И.И., Матюшин В.Н., Сахаров Г.Н. и др. Проектирование
металлорежущих инструментов/ М.: Машгиз, 1963.-952 с.
УДК 621.9.02
Полшков П.О., студ.; Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
ЗБІРНА ЧЕРВ’ЯЧНА ФРЕЗА ЗІ ВСТАВНИМИ РЕЙКАМИ
Шліцьові вали з прямобічним профілем зубів зазвичай виготовляють
черв’ячними фрезами. Цільні черв’ячні фрези з затилованими зубами отримали
найбільше розповсюдження у промисловості. Проте вони мають деякі недоліки, що
знижує ефективність їх застосування. Операція шліфування зубів є складною та
трудомісткою, вимагає наявності затилувального обладнання, кулачків та ін. Причому
затилувальний різець часто залишає сліди удару на різальних зубах фрези, а задні кути
на бічних різальних кромках при радіальному затилуванні виявляються малими, що
знижує стійкість інструменту [1].
Тому були розроблені конструкції збірних черв’ячних фрез зі вставними зубами
чи рейками. Нами при розробці фрези була прийнята конструкція фрези фірми
Клінгельнберг [2]. У корпусі фрези виконані похилі пази прямокутного профілю.
Зубчасті рейки вставляються в пази корпусу по перехідній посадці з переважним
натягом, взаємно виставляються в осьовому напрямку та остаточно фіксуються з торців

різьбовими кришками. Така конструкція фрези вимагає високої точності збирання
інструменту, проте відзначається високою жорсткістю.
Робочий профіль зубчастої рейки розрахований для обробки шліцьового валу з
прямобічним профілем і центруванням за зовнішнім діаметром: D - 10?162?180f7?25f8.
Профіль рейки обробляється у технологічному пристосуванні (рис.1). Для цього паз у
R – радіус вершинної
пристосуванні зміщують від осі на величину h = R⋅sinαв , де
точки у пристосуванні (приймаємо , що радіус пристосування дорівнює радіусу
корпусу фрези); αв – задній кут на вершині зуба фрези.
Рейки, розміщені у корпусі пристосування, шліфують по колу та гвинтових
поверхнях. Процес шліфування у порівнянні з затилуванням є більш продуктивним,
точним і простим у використанні.

Рис. 1. Схема обробки рейок
1 – корпус фрези; 2 – корпус пристосування; 3 – рейка
Рейки, що мають малий об’єм у порівнянні з цільною конструкцією, можна
виготовляти із якісних швидкорізальних сталей з низьким числом карбідної
неоднорідності, і відповідно, з високими характеристиками міцності та стійкості.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФОРМИ ВІДНОВЛЮЮЧОГО ЕЛЕМЕНТУ
ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНІЙ ОБРОБЦІ ДОВГОМІРНИХ ДЕТАЛЕЙ
Однією з умов ефективного процесу магнітно-абразивної обробки (МАО) в
великих робочих зазорах на установці типу кільцева ванна являється активне
перемішування частинок магнітно-абразивного інструменту (МАІ) в зоні обробки і
здатність до формування і відновлення його форми.
Проведені попередні дослідження показали, що для контролю та прогнозування
процесу обробки в межах робочого зазору доцільно використовувати відновлюючий
стрижневий елемент. За експериментальними даними було визначено оптимальну
геометричну форму такого відновлюючого елементу, використання якого забезпечує
переформування МАІ, відбувається вирівнювання жорсткість та щільність МАІ
рівномірно по робочому зазору кільцевої ванни.
Проводилися досліди з використанням різного по формі відновлюючого
елементу на маломагнітному матеріалі з нержавіючої сталі Х18Н10Т з вихідною
шорсткістю поверхні Ra=0,5-0,6 мкм. Кут нахилу оброблювальних зразків, які

імітували кільцевий різальний інструмент, відносно площини обробки змінювали в
діапазоні 35-450. Відновлюючий елемент встановлювався протилежно оброблювальній
деталі, що імітувало зустрічне базування під кутом 400. Форма елементу змінювалася,
як зображено на рис. 1.
Обробка проводилася в режимі «стікання». В результаті аналізу вихідних даних
отримали наступні результати які представлені у вигляді кривих рис.2.
Показано, що доцільно використовувати відновлюючий елемент спеціальної
форми відображений на рис. 1б для активного переформування МАІ по висоті робочого
зазору кільцевої ванни.

Зміна шорстокості
поверхі ΔRa ,мкм

а)
б)
Рис1. Форма відновлюючого елементу для обробки довгомірних деталей в
режимі «стікання» а) відновлюючий елемент – циліндричної форми; б) відновлюючий
елемент – спеціальної форми
Кут нахилу деталі 350
Кут нахилу деталі 450

Довжина обробка від верху зазору, мм
Рис.2 Зміна шорсткості поверхні в залежності від форми відновлюючого
елементу
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ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ СВЕРДЛА ІЗ КОНІЧНОЇ ФОРМОЮ ЗАДНЬОЇ
ПОВЕРХНІ
Заточування є кінцевою операцією формування різальних елементів інструмента
- передніх та задніх поверхонь, різальних кромок та визначених параметрів його
різальної частини. Якість процесу заточування інструмента характеризується точністю

утворення геометричних параметрів, стану заточених поверхонь, гостротою різальних
кромок.
Формування задньої поверхні свердла як конічної поверхні – це досить
поширений метод заточки. При цьому виду заточки задня поверхня оформляться як
частина конусу на спеціальному пристрої. Особисто задня поверхня утворюється за
рахунок качання свердла навколо осі головки, що схрещується з віссю свердла. Це є
єдиний формотворний рух, що і пояснює поширеність методу.
Оброблення задніх поверхонь свердла може здійснюватись площиною, плоскою
початковою інструментальною поверхнею, в такому випадку в якості робочої поверхні
абразивного кругу приймають його бокову (торцеву) сторону. В процесі утворення
задньої поверхні свердла воно осцилює відносно абразивного кругу.
Ще одним способом утворення задньої конічної поверхні свердла є застосування
фасонного кругу з внутрішньою конічною поверхнею. Але цей спосіб не знайшов
поширення через складність правки абразивного кругу.
Існують два типи утворення задньої конічної поверхні. При застосуванні
першого типу (метод Уошборна) вершина конусу знаходиться вище центру свердла
(рис.1,а). В протилежному випадку (метод Вейскера) вершина конусу знаходиться
нижче вершини свердла (рис.1,б). Така зміна розташування вершин конусу призводить
до значних змін характеру розподілу геометричних параметрів свердла як вздовж
різальної кромки так і взагалі по всьому інструменту.

а)

б)
в)
Рис. 1. Типи заточки свердла по задній поверхні

У випадку коли вершина утворюючого конуса розташована вище вершини
свердла (рис.1,а) задній інструментальний кут є найбільшим у центральній частині
свердла біля його осі. У протилежність до цього при застосуванні свердла коли
вершина формоутворюючого конусу лежить нижче вершини свердла (рис.1,б)
найменші інструментальні задні кути знаходяться на периферії різальних кромок.
Отже, залежно від орієнтації конічної поверхні маємо абсолютно протилежний
характер зміни задніх інструментальних кутів вздовж різальної кромки свердла.
Окремим випадком обох методів загострювання є випадок коли конічна
поверхні приймає вид циліндричної (рис.1,в). При застосуванні такого методу
утворення задньої поверхні інструментальні задні кути залишаються постійними
вздовж всієї різальної кромки. Задній кут налаштовують зміною відстані h між
перехресними осями конуса заточки і свердла, кут нахилу ψ поперечної ріжучої кромки
– поворотом свердла навколо осі, кут в плані – кута δ і σ. Зі збільшенням відстані h між
віссю конуса заточки і віссю свердла зростає інструментальний задній кут, а кути 2φ і ψ
зменшуються. При збільшення відстані Н та кутів δ і σ, навпаки задній
інструментальний кут зменшується.
Усі три способи утворення задньої поверхні свердла мають однакові установчі
параметри – кут при вершині конусу δ та відстань Н від вершини конусу до осі свердла.

Третім параметром є відстань h між осями свердла та твірного конусу, або циліндру .
Комбінація установчих параметрів дозволяє змінювати величини задніх кутів у досить
великому діапазоні. В той же час треба враховувати що на величину та характер
розподілу кінематичних кутів впливає величина подачі. Характер розподілу задніх
кутів при різних установчих параметра у загальному випадку подано на рис.2.
Задній кут, вимірюваний в циліндричних перетинах, по мірі наближення до осі
свердла при конічній заточці зростає. Перший тип заточки створює більш різкий
приріст заднього кута. Така зміна заднього кута створює більш сприятливі умови
різання на ділянках, прилеглих до поперечної кромки свердла.

Рис. 2. Вплив типу конічної заточки на геометричні параметри свердла:
а)- по головній кромці ― І тип, δ=+38°; σ=20°; - - - -І тип; δ=+13°; σ=45°; - · - ·
- циліндр. δ=0; σ=58°; ▬▬ ІІ тип, δ=-32°; σ=90°; б)-по поперечній кромці.
Це пояснюється кінематикою роботи свердла. При роботі крім обертового руху
свердло переміщається уздовж осі, тому траєкторія кожної точки є гвинтовою лінією.
Ця лінія нахилена до площини різання. Її розташування залежить від величини подачі.
По мірі приближення до осі свердла нормальний задній кут αN збільшується при заточці
І типу, залишається постійним при циліндричній заточці і зменшується при заточці ІІ
типу. Задній кут в циліндричному перетині αх для всіх типів заточки збільшується зі
зменшенням діаметру січного циліндру.
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ЧАШКОВИЙ РІЗЕЦЬ ДЛЯ ОБРОБКИ ФАСОННИХ ПОВЕРХОНЬ
Для обробки фасонних поверхонь обертання, кільцевих рейок, деталей з різьбою
та черв’яків можуть бути використані чашкові обкатні різці [1]. Центроїдою деталі є
пряма, центроїдою інструменту – коло. Головний рух заготовки – це обертальний рух
навколо своєї осі, а обкатний рух інструменту – це обертальний та прямолінійнопоступальний вздовж початкової прямої. За конструкцією чашкові різці нагадують
довбачі. Передня поверхня чашкового різця має конічну форму, а задня – фасонну
конічну.
Недоліком обкатних різців є зміна фасонного профілю, а відповідно, і розмірів
обробленої деталі після переточувань. При переточуваннях по передній поверхні

зменшуються зовнішні розміри різця внаслідок наявності на різці задніх кутів α. Тому
допускається суворо обмежена кількість переточувань обкатних фасонних різців, що
робить їх застосування мало рентабельним [2].
Для підвищення точності обробки після переточувань запропонована
конструкція обкатного різця, у якого задня поверхня виконана у формі фасонної
циліндричної поверхні обертання, а вершинна точка різця розташована нижче від осі
обертання деталі на величину h=R⋅Sinα, де R – радіус кола базової точки деталі; α –
задній кут у вершинній точці леза різця (рис.1).
Чашковий різець складається з корпусу 1 з посадочним отвором під оправку 2.
Передня поверхня 3 вибрана у вигляді конуса, а задня поверхня 4 виконана як фасонна
циліндрична. Різець для отримання позитивного заднього кута встановлюється нижче
осі обертання деталі 5.

Рис. 1. Схема обробки чашковим обкатним різцем
Різальна кромка різця визначається як лінія перетину передньої конічної
поверхні та вихідної інструментальної поверхні. Вихідна інструментальна поверхня
визначається як обвідна поверхні деталі під час руху поверхні деталі відносно
інструменту.
Форма задньої поверхні у вигляді циліндричної фасонної поверхні обертання
суттєво спрощує виготовлення інструменту на токарних та шліфувальних верстатах і
забезпечує до десяти разів більшу кількість переточувань. При цьому переточування
різця по передній конічній поверхні не змінює профіль інструменту, тобто новим і
переточеним інструментом можна обробляти ідентичні за формою і розмірами деталі.
Література:
1. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты – К.: Вища шк., 1986.- 455с.
2. Грановский Г.И., Панченко К.П. Фасонные резцы – М.: Машиностроение,
1975. –309 с.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДИСКОВОЇ ДВОКУТОВОЇ ФРЕЗИ ДЛЯ
ОБРОБКИ ГВИНТОВИХ СТРУЖКОВИХ КАНАВОК
На сьогоднішній день в машинобудування широко застосовуються легкі сплави,
конструкційні матеріали на основі Al, Mg, Ti та Be. Для обробки таких матеріалів а
саме утворення пазів, уступів, обробки взаємно перпендикулярних поверхонь
використовуються кінцеві фрези за ГОСТ 23247-78 та ГОСТ 16225-81. Профіль
поперечного перерізу таких фрез оптимально підходить для обробки даного виду
матеріалів.
Характерною ознакою таких фрез є спинка зуба що задається радіусом в
торцевому перерізі. Отримання такого профілю гвинтових канавок в осьовому
інструменті є доволі проблематично. Дану проблему можна розв’язати профілюванням
інструменту другого порядку, але виготовлення фасонного інструменту також
представляє собою дуже трудомісткий процес. Таким чином було запропоновано
отримувати ці канавки за допомогою фрезерування двокутовою фрезою при
гвинтовому русі її відносно заготовки фрези.
Передня поверхня кінцевої фрези формується граничним колом дискової фрези,
а спинка зуба – профілюючою конічною поверхнею фрези, повернутою до спинки
канавки. Конічна поверхня що повернена до передньої поверхні не являється
профілюючою і зазвичай виконується з кутом 5° - 15° для зміцнення вершинних
ділянок дискової фрези.
Схема формоутворення канавок двокутовою фрезою (рис. 1.) включає в себе
обертання дискової фрези навколо осі та її гвинтовий рух відносно заготовки.
Характеристику конічної поверхні, що визначає спинку зуба знаходимо розв’язуючи
рівняння контакту дискової фрези та заготовки. Це рівняння контакту разом з
рівнянням конічної поверхні та формулами перетворення координат виражають шукану
гвинтову поверхню дискової фрези.

Рис. 1. Схема формоутворення стружкової канавки дисковою двокутовою
фрезою
Таким чином, гвинтова поверхня деталі, оброблена двокутовою фрезою,
складається з двох ділянок: ділянки, сформованої конічною поверхню круга та ділянки,
сформованої граничним колом.
Таким чином вирішення задачі формоутворення для отримання необхідної
геометрії стружкової канавки зводиться до знаходження таких параметрів:
кута схрещування осей;
міжосьової відстані;

зміщення дискової фрези;
кута профілю конічної поверхні.
Як приклад на рис. 2. наведено профіль стружкової канавки для фрези ∅8
відповідно до стандарту та профіль, отриманий при фрезеруванні двокутовою фрезою
зі знайденими установчими параметрами. Найбільша похибка профілю спостерігається
в точці спряження характеристик і не перевищує 0,35мм.
Таким чином використання такого методу отримання гвинтових канавок на
кінцевих фрезах призводить до зменшення затрат на інструмент другого порядку і
відповідно собівартості самого інструменту, хоча й недоліком є незначне відхилення
отриманого профілю від установленого в стандартах на інструмент.

Рис. 2. Порівняння профілів стружкової канавки
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ВИЗНАЧЕННЯ КРОМОК СТРУЖКОДІЛИЛЬНИХ КАНАВОК КІНЦЕВИХ ФРЕЗ
З ГВИНТОВОЮ СТРУЖКОВОЮ КАНАВКОЮ
При чорновій обробці кінцевими фрезами найшли застосування фрези зі
стружкоділильними канавками, завдяки чому знижуються зусилля різання та
покращуються умови відведення стружки. Стружкороздільні канавки найчастіше
мають симетричний профіль, і вісь такої канавки розташована перпендикулярно до осі
фрези. При прорізанні таких канавок на робочій частині фрези створюються різальні
кромки, які є лініями перетину бічних поверхонь стружкоділильних канавок та
гвинтової стружкової канавки фрези. При фрезеруванні таким інструментом крім
гвинтових різальних кромок в різанні також будуть приймати участь вершинні ділянки
кромок стружкоділильної канавки. Зниження тертя на цих ділянках та досягнення
найбільш сприятливих умов різання може бути забезпечене за рахунок створення на

них раціональних величин задніх кутів. Аналітичне визначення цих кутів можливо
лише після знаходження форми цих кромок. Визначивши дотичні вектори до різальних
кромок в вершинних точках стружкоділильної канавки та розрахувавши величини
статичних задніх кутів в них, можна оцінити раціональність обраної конфігурації
стружкоділильної канавки. Враховуючи, що кінцеві фрези мають різний профіль
стружкових канавок, виникла задача визначення профілю кромок стружкоділильних
канавок.
Профіль стружкової канавки фрези, який є фасонним профілем, було прийнято
задавати точками з координатами X K та YK в системі X KYK Zk (рис. 1), сукупність яких
є торцевим перерізом кінцевої фрези.

Рис. 1. Визначення кромок стружкоділильних канавок
Стружкоділильну канавку було прийнято задавати двома площинами, які будуть
створені при вишліфовці канавки двокутовим шліфувальним кругом, поверхні якого
розташовані під кутами ϕ1 та ϕ 2 . Глибина канавки задавалась величиною h , а
торцевий переріз фрези із вихідного положення повертався на кут α . Для визначення
кромки канавки бралась точка торцевого перерізу і визначався кут повороту ε
торцевого перерізу та його переміщення вздовж осі Z на величину H ⋅ ε , при якому ця
точка потрапляла на бічну поверхню канавки.
Для довільної точки торцевого перерізу фрези з координатами X A , YA отримані
рівняння для визначення кутів ε 1 та ε 2 :
H ⋅ ε1
R−h+
− X A ⋅ cos(α − ε 1 ) + YA ⋅ sin(α − ε 1 ) = 0
tgϕ1
H ⋅ε2
R−h+
− X A ⋅ cos(α + ε 2 ) + YA ⋅ sin(α + ε 2 ) = 0
tg ϕ 2
Після знаходження кутів ε 1 та ε 2 для кожної точки передньої поверхні
торцевого перерізу визначаються координати точок кромок, розташованих на лівій та
правій сторонах канавки за залежностями:

X = X A ⋅ cos(α − ε1 ) − YA ⋅ sin(α − ε1 ) X = X A ⋅ cos(α + ε 2 ) − YA ⋅ sin(α + ε 2 )
Y = YA ⋅ cos(α − ε1 ) + X A ⋅ sin(α − ε1 )
Y = YA ⋅ cos(α + ε 2 ) + X A ⋅ sin(α + ε 2 )

Z = H ⋅ ε1

Z = H ⋅ε2

Оскільки для розрахунку задніх кутів в вершинних кромках необхідно знати
вектори, дотичні до кромок стружкоділильної канавки, їх можна знаходити як приріст
координат двох сусідніх точок кромок, розташованих на незначній відстані одна від
одної.
Отримані залежності для визначення кромок стружкоділильної канавки
дозволяють провести подальші розрахунки та аналіз впливу розглянутих параметрів
стружкоділильних канавок на величини статичних задніх кутів для створення більш
раціональної форми такої канавки.
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СТАЙЛІНГ В ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ
Спілкування є невід’ємною складовою будь-яких людських взаємовідносин. За
часи існування людства було створено багато засобів спілкування, але мобільний
зв'язок став найпопулярнішим. На даний момент мобільні телефони виконують майже
всі базові функції звичайного персонального комп’ютера і є невід’ємною частиною
життя будь-якої сучасної людини. Крім функціональності при створенні телефону,
велику роль в експлуатації та рекламі відіграє дизайн та стайлінг апарату.
Стайлінг - це напрям дизайну, що виражається в зовнішньому, не зачіпаючи
функціональну і конструктивну основу, зміні, зазвичай промислового виробу,
відповідно певного стилю. Зазвичай, причинами для стайлінгу є:
- надання певної форми і зовнішнього вигляду товарам для поліпшення їх
просування на ринок при маркетингових операціях;
- модернізація форми виробів відповідно до вимог стильової єдності
створюваного середовища;
- створення художнього об'єкту на основі промислового виробу.
На ринку мобільного зв’язку на даний момент присутнє велике різноманіття
мобільних телефонів всіх цінових категорій, форм-факторів і технічних характеристик.
Тому стайлінг мобільного телефону повинен доповнювати його експлуатаційні
властивості з точки зору ергономіки і дизайну та зовнішній вигляд за для привернення
уваги покупця.
Зваживши всі недоліки та переваги ринку, ми запропонували свій
альтернативний дизайн телефону. Його розміри - 108*45*12 мм, а вага приблизно - 76
грамів. Корпус телефону виготовлений з карбону. Карбон – це вид вуглепластику, що
відрізняється високою міцністю, жорсткістю, малою масою та стійкістю до подряпин.
Карбон часто міцніше сталі, але набагато легше (за питомими характеристиками
перевершує високоміцну сталь, наприклад 25ХГСА). Ціна такого матеріалу є досить
низькою. Завдяки фактурам карбону, телефон буде мати вигляд бізнес-телефону. Також
цей вуглепластик може бути в різних кольорах і така варіація яскравих кольорів
приверне увагу молодого покупця.
На верхньому торці ми можемо бачити вбудований ліхтарик. Так як верхня
частина телефону має трохи скруглену форму, лінія ліхтарика теж. Це дозволяє світлу
розсіюватись у більш широкому діапазоні. У більшості телефонів, маючих цю функцію,
ліхтарик вмикається за допомогою навігаційної клавіші або безпосередньо через меню.

У даній моделі ліхтарик вмикається за допомогою окремого повзунка, який може
перебувати у двох положеннях – ввімкненому і вимкненому ліхтарикові. Це спрощує
користування ліхтариком. Тепер немає потреби шукати необхідну кнопку на клавіатурі
чи необхідний пункт в меню - достатньо перетягнути повзунок в необхідне положення.
Поряд з «лінією» ліхтарика знаходиться кнопка вимкнення телефону. Над
екраном знаходиться динамік для розмов. Екран має розширення 160*128 пікселів. З
лівого торця, розташована двопозиційна кнопка зміни гучності. Вона має трохи опуклу
форму для зручного натискання. Задня кришка також виготовлена з карбону. Кріпиться
за допомогою повзунка на задній стороні. Клавіатура є пластиковою і доповнена
резиновою пластиною під корпусом, яка захищає від пилу та води.
На нижньому торці посередині розташований вхід для навушників та поряд з
ним роз’єм для зарядного пристрою. З метою захисту телефону від пилу та води
присутній захисний повзунок, який може знаходитись у трьох положеннях, а саме: 1для підзарядки телефону, 2-для підключення гарнітури та 3- коли не відбувається ні
підзарядка, ні підключена гарнітура. Вихід для гарнітури розміщений у нижньому торці
для уникання перегину проводу гарнітури, адже частіше телефон буде знаходитись
саме в перевернутому положенні.
Динамік розташований зліва. В такому положенні він завжди буде відкритим і
ніщо не буде перешкоджати його роботі. Ємність батареї складає 1350 mA/h.
Таким чином, із запропонованим стайлінгом, ми отримали надбюджетний
телефон з карбоновим корпусом, який має високу міцність, малу вагу, стійкість до
подряпин та низьку ціну. Великий вибір фактур та кольорів даного вуглепластика
створює цікавий дизайн апаратів, який буде доцільним для такого класу телефонів.
Клавіатура та захисні повзунки забезпечують захист телефону від пилу та води, а
ємність батареї буде достатньою для використання телефону протягом довгого часу без
потреби підзарядки. Ергономічна форма та розташування додаткових кнопок та виходів
надасть власникам телефону зручності та задоволення у використанні даного
пристрою.
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ВПЛИВ ФОРМИ ПЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРНІ НА ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ
ЗУБОРІЗНОГО ДОВБАЧА
З механічних передач, які використовуються в машинобудуванні, найбільше
розповсюдження отримали зубчасті, так як вони мають суттєві переваги перед іншими
видами. Особливе місце серед них займають блочні колеса, колеса з буртиками,
зубчасті колеса внутрішнього зачеплення. Саме ці типи зубчастих деталей зумовлюють
ефективне застосування зуборізних довбачів. Ніяким іншим інструментом нарізання
таких зубчастих деталей неможливо чи нераціонально.
Однак геометрія різальної частини стандартних зуборізних довбачів не
відповідає рекомендаціям теорії різання, щодо вибору геометричних параметрів для
різних умов експлуатації. При проектуванні зуборізного довбача передній та задній
кути при вершині призначаються у відповідності до ГОСТ 9323 – 79. Значення цих
кутів є постійними: γв =5?, αв= 6?.
Проте дослідження [1] показали, що збільшення переднього кута γв =15? і
заднього αв= 9? підвищує стійкість довбача в 3 – 4 рази. Однак, при конічній передній
поверхні звичайне підвищення переднього кута призводить до досить великого
відхилення профілю бічної різальної кромки зуба довбача від евольвенти, тобто

профілю зубів нарізаємих коліс. Чим більший передній кут, тим більше відхилення від
евольвентного профілю.
Аналіз робіт спрямованих на покращення геометрії передньої поверхні довбача
показав, що роботи проводились в напрямках створення нових форм передньої
поверхні довбача та застосування різних форм підточувань передньої поверхні. Оцінка
працездатності нових конструкцій довбачів неможлива без дослідження геометричних
параметрів вздовж бокової різальної кромки.
В роботі наведений порівняльний аналіз зміни нормальних передніх γN,
нормальних задніх αN та кута нахилу бічної різальної кромки λ для довбачів з конічною
та криволінійною формами передньої поверхні.
Геометричні параметри довбача з конічною передньою поверхнею
досліджувались при γв =5°-15?, αв= 6?. Аналіз показав, що геометричні параметри
довбача не залежать від значення модулю, а визначаються кутом тиску евольвенти в
досліджуваній точці, який в свою чергу залежить від радіусу досліджуваної точки.
Величини нормальних передніх та задніх кутів зменшуються від головки до ніжки зуба
довбача. Наприклад, для γв =15? величини бокових нормальних передніх кутів γN на
вершині зуба дорівнюють 8.52°, на ділильному колі - 5.24°, а на колі западин – 0.06°.
Величини кутів нахилу різальної кромки λ збільшуються від головки до ніжки зуба
довбача.
Геометричні параметри геометрично точних довбачів з криволінійною
передньою поверхнею [2] досліджувались при значенні модуля m =5 мм, передніх кутів
γв =5°-15?, задніх кутів αв= 6?-9°.
Профіль твірної передньої поверхні має характер опуклої фасонної кривої
змінної кривизни. Кривизна твірної збільшується з наближенням до радіуса основного
кола та залежить, основною мірою, від величини переднього кута при вершині.
Аналіз залежності глибини загострення криволінійної передньої поверхні від
висоти зуба показав, що довбачі з різними задніми кутами можна загострювати по
одній і тій же криволінійній поверхні при збереженні точності профілю бокової
різальної кромки.
Було встановлено, що криволінійна поверхня довбачів забезпечує стабільне
значення кутів γN по висоті зуба від вершини до ніжки. В цілому їх значення більше,
ніж у довбачів з конічною передньою поверхнею, що сприяє протіканню процесу
різання.
Задній кут αN є постійним кутом для конкретного довбача. Із збільшенням
переднього кута задній кут αN несуттєво збільшується (від 5' до 35'). У загальному
випадку задній кут в головній січній площині геометрично точного довбача більше
заднього кута довбача з конічною передньою поверхнею, що є сприятливим чинником.
Кут λ збільшується по висоті зуба довбача від головки до ніжки. Причому,
характер цього збільшення значно більш інтенсивний в порівнянні з довбачами з
конічною передньою поверхнею.
Так, розбіжність між кутами λ порівнюваних довбачів досягає декількох
десятків градусів. Тому різальна частина, розташована біля ніжки зуба геометрично
точного довбача, знімає найбільш тонкі стружки, має збільшені значення кутів λ, що
значно покращує процес різання.
Таким чином, за рахунок зміни форми передньої поверхні можна проектувати
зуборізні довбачі з більш доцільними геометричними параметрами без втрати точності
профілю нарізаємих коліс.
Використана література.
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МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАЗЕРА
У результаті стрімкого здешевлення сировини й технологій, широке
поширення повсюдно одержують високотехнологічні композитні матеріали й сплави,
що використовувалися раніше вкрай обмежено. Істотно виріс відсоток
застосування подібних матеріалів для підвищення експлуатаційних якостей у звичних
конструкційних матеріалів: додання додаткової твердості, термальної стабільності,
зносостійкості. Технічно більшість цих виробів повинні бути виготовлені із
прецизійною точністю й мати найвищі чистоти поверхонь, що має на увазі комплексну
механічну обробку, сполучену зі значним підвищенням собівартості й технологічного
часу.

Рис. 1 – Механічна обробка із застосування лазера.
Однією з найбільш ефективних технологій, що дозволяє робити ефективну
обробку композитних матеріалів і сплавів, що володіє при цьому невисокою вартістю, є
«механічна обробка з використанням лазера» (МОВЛ).
На сьогоднішній день можливості МОВЛ застосовуються для обробки різних
матеріалів, наприклад, таких як металокераміка, високотемпературні сплави,
композити. Під час обробки лазер робить інтенсивне локальне нагрівання ділянки
перед різальним інструментом, при цьому розмір зони нагрівання й температура в ній
регулюються площею плями контакту лазерного променя і його потужністю. Високі
температури, створювані лазером у зоні різання, ведуть до зниження опору матеріалу
механічній обробці, що приводить до збільшення швидкості обробки, поліпшенню
якості оброблюваної поверхні, практично не впливаючи на структуру оброблюваного
матеріалу (зона термічного впливу мізерна).
Ключем до успіху МОВЛ є можливість точного контролю температурного поля
заготівлі під час операції.

Сучасні методи комп'ютерного моделювання процесів дозволяють розрахувати
точну модель заготівки й симулювати весь процес обробки з високим ступенем
вірогідності. На даний момент подібний метод успішно використовується для підбора
параметрів лазера при процесах обробки композитних матеріалів фрезерним і
токарським способами. На (рис. 2) ви можете зрівняти комп'ютерну модель і реальне
температурне тіло заготівки.

Рис. 2 – Порівняння реального температурного фону заготівки з комп’ютерною
моделлю.
Токарна обробка деталей з металів та композитів.
На відміну від кераміки, обробка таких сплавів як Ti6 Al4V , загартована сталь,
ущільнений сірий чавун і композити з металевою матрицею (КММ) успішно
обробляються металорізальним інструментом без застосування лазера, однак процес
обробки цих матеріалів досить дорогий.
МОВЛ дозволяє істотно знизити вартість обробки за рахунок зниження
необхідного для різання механічного зусилля, збільшення терміну служби різального
інструменту й поліпшення якості оброблюваної поверхні.
Розглянемо економічну ефективність МОВЛ при обробці декількох матеріалів.
При класичних методах обробки основними проблемами є низька швидкість обробки
(<60 м/хв), і низький ресурс інструмента. Для досягнення максимального ефекту при
обробці цих матеріалів з використанням лазерного нагрівання також використовують
постійне кріоохлаждение інструмента.
Спільне використання МОВЛ і кріоохлаждения дозволило збільшити швидкість
обробки до 150-200 м/хв і домогтися збільшення ресурсу інструмента в 2-3 рази.
Мікроструктурний аналіз показав відсутність ушкоджень і змін в обробленій поверхні.
Отриманий економічний ефект - зниження вартості обробки на 30-40%.
Таблиця 1. Економічна ефективність МОВЛ при обробці декількох матеріалів.
Матеріал
Зміна
Якість
Ресурс
Вартість Мікроструктура
ріжучого оброблюваної інструменту обробки
зусилля
поверхні
Титан
-20%
+30%
+ 170-200% - 40-42%
Без змін
Загартована
-20%
+ 5-60%
+ 30-40%
-30%
Без змін
сталь
Стали з вис. - 30-36%
+ 240-300%
+ 30-100% - 30-90%
Без змін
%Cr

P550

-25%
+ 30-40%
+200%
- 20-50%
Без змін
Таким чином, технологія механічної обробки деталі за допомогою лазерного
нагрівання зони обробки дозволить підприємствам, що активно працюють із
керамікою, високолегованими й зміцненими сталями, композитними матеріалами,
титаном та ін. помітно знизити собівартість продукції, при цьому поліпшивши її якість!
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ХРОМОАЛІТУВАННЯ СТАЛІ 12Х18Н10Т
Певний інтерес, як спосіб хіміко-термічної обробки, має процес
хромоалітування, який використовують переважно для підвищення жаро- та ерозійної
стійкості сталей [1]. Можна вважати за цілком можливе формування на сталі
12Х18Н10Т багатошарового покриття з бар’єрною складовою шляхом поєднання
методу фізичного осадження з газової фази нітриду титану TiN з наступним
хромоалітуванням.
Комплексне насичення сталі 12Х18Н10Т відбувається наступним чином. На
першому етапі на поверхню зразків наносили нітрид титану TіN методом фізичного
осадження на установці ВУ1Б. На наступному етапі зразки покриті TіN хромоалітували
при температурі 1050 °С впродовж 3 годин в порошкових сумішах наступного складу:
46%Cr+10%Al+4%NH4Cl+40%Аl2O3. Процес проводили контактним методом в
контейнері з плавким затвором за умов зниженого тиску.
Отримані покриття були досліджені методами фізичного матеріалознавста:
рентгеноструктурним,
мікрорентгеноспектральним,
мікроструктурним,
дюрометричним.
Встановлено, що після хромоалітування вихідної сталі 12Х18Н10Т та сталі з
покриттям ТіN на поверхні зразків утворюються багатокомпонентні покриття за участю
оксиду алюмінію Аl2O3, інтерметалідних впорядкованих сполук зі структурою CsCl –
Al(Fe,Cr), Al(Fe,Ni), нітриду титану та твердого розчину Fea(Al,Cr,Ni). Слід відзначити,
що присутність шару ТіN, який проявив термічну і хімічну стабільність, принципово не
впливає на фазовий склад та характер розподілу хімічних елементів в дифузійній зоні
отриманих покриттів. Визначені товщини шарів фазових складових підтверджують
його бар’єрну роль. В комплексних хромоалітованих покриттях за участю ТіN товщина
зони інтерметалідів в чотири рази менша, зони твердого розчину – майже в два рази
менша, ніж в хромоалітованих покриттях.
Мікрорентгеноспектральним аналізом встановлено, що в порівнянні зі
звичайним хромоалітуванням концентрація заліза в хромоалітуваних покриттях з TiN в
зоні інтерметалідів Al(Fe,Cr), Al(Fe,Ni) зменшується майже у 1,5 рази, хрому
збільшується майже у 2 рази. Збільшення вмісту нікелю в дифузійній зоні має місце для
обох типів покриттів. В останньому випадку концентрація нікелю в шарі Al(Fe,Ni)
досягає 38,8 % мас. В той же час алюміній, який проник в основу кріз шар ТіN, сприяє
утворенню зони твердого розчину Fea(Al,Cr,Ni).
За даними дюрометричного аналізу комплексних покриттів максимальну
мікротвердість виявлено для шару ТіN – 20,5 – 21,0 ГПа. Мікротвердість шарів на
основі сполук Al(Fe,Cr) та Al(Fe,Ni) знаходиться на рівні 5,0 – 6,8 ГПа.

Встановлено бар’єрні властивості шару ТіN, який при наступному дифузійному
хромоалітуванні гальмує дифузійне проникнення хрому та алюмінію в основу, а заліза
та титану основи в покриття. Можна вважати, що отримані в роботі покриття за своїм
складом, структурою, властивостями можуть бути використані з метою підвищення
експлуатаційних властивостей сталі 12Х18Н10Т.
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ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ХРОМОАЛІТОВАНОЇ СТАЛІ 12Х18Н10Т В УМОВАХ
ТЕРТЯ КОВЗАННЯ БЕЗ ЗМАЩУВАННЯ
Вимоги до сучасних деталей машин, інструментів, оснастки із сталей та твердих
сплавів, які працюють в жорстких умовах дії високих виробничих швидкостей,
контактних навантажень, агресивних середовищ, включають опір зносу, високу
тріщиностійкість, хімічну стабільність при високих температурах, високу корозійну
стійкість тощо. Маловірогідно, що однорідні за товщиною матеріали зможуть
задовольнити цим вимогам. Зазначеним властивостям можуть відповідати лише
покриття, окремі складові сполуки яких мають певні функції [1, 2]. Цілком зрозуміло,
що об’єднання таких сполук в одному покритті і створення роботоздатної композиції
«покриття – основа» дозволить вирішити задачі підвищення властивостей виробів в
різних умовах експлуатації.
Випробовування на зносостійкість в умовах тертя ковзання без змащування
сталі 12Х18Н10Т з покриттями та без покриттів виконували на машині тертя при МТ68 по схемі вал – вкладка при навантаженні Р = 0,5 – 1,5 МПа та швидкості ковзання
V=5 м/с. В якості матеріала контртіла використовували сталь 65Г, загартовану та
відпущену на твердість 51 – 52 HRC. Величину зносу оцінювали за відношенням зміни
розмірів зразка до шляху ковзання.
На поверхні тертя вихідної сталі 12Х18Н10Т, сталі після хромоалітування,
хромоалітування з попередньо нанесеним шаром нітриду титану TiN спостерігаються
окремі лінії абразивного мікрорізання по напрямку тертя. Можна вважати, що в якості
абразиву виступають окремі тверді частки покриття або контртіла. Поверхня контртіла
зі сталі 65Г після випробування на знос сталі 12Х18Н10Т з покриттями виявилася
світла, гладка, риски рівномірні за глибиною. Слідів адгезійного схоплення, налипання
на поверхні контртіла не виявлено, що говорить про високозахисні властивості
покриттів на сталі 12Х18Н10Т.
Можна вважати, що процес зношування композиції «сталь 12Х18Н10Т –
покриття» контролюється структурою та властивостями покриття, матеріал якого
присутній не тільки на поверхні, але й у вигляді окремих включень в основі,
структурою та властивостями матеріалу основи (сталь 12Х18Н10Т), а також адгезією
покриття і основи.
Встановлено, що саму високу зносостійкість має сталь 12Х18Н10Т з
комплексним покриттям, яке формується після хромоалітування попередньо
нанесеного на сталь шару нітриду титану TiN. Зносостійкість сталі 12Х18Н10Т з таким
покриттям зростає в 1,5–5,6 разів у порівнянні із вихідною, що зумовлено значною
мікротвердістю, жаростійкістю та високою адгезією з основою.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ РІЗАННЯ ПРИ ОБРОБЦІ ФАСОННИМИ
КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ
При фрезеруванні складнопрофільних поверхонь найбільш широкого
застосування знайшли сферичні кінцеві фрези. На виробництві при обробці
важкооброблюваних матеріалів часто спостерігаються їх поломки, що пов’язано зі
значними зусиллями різання, які виникають при обробці цих матеріалів. Уникнути
цього можна завдяки розрахунку фрези на міцність на етапі проектування інструменту,
який потребує визначення зусиль різання. Визначення цих зусиль пов’язане з деякими
труднощами, оскільки процес є невільним косокутним різанням, в той час як
визначення зусиль різання вирішено для випадку вільного різання. Крім того,
геометричні параметри такого інструменту змінюються вздовж різальної кромки, що
потребує врахування значень цих кутів в кожній точці інструменту.
Вирішити таку задачу можна, якщо прийняти що на диференційно-малій ділянці
різальної кромки різання буде вільним косокутним. Визначимо зусилля різання P X ,
P Y , P Z на диференційно-малій ділянці різальної кромки, положення якої визначається
статичним кутом в плані ϕ c , а її довжина – кутом dψ (рис.1).

Рис.1. Визначення зусиль різання на диференційно-малій ділянці різальної кромки
фасонної кінцевої фрези.
Проекції сили стружкоутворення на осі Х та Y будуть:
R x = R x 0 − R x1 = Rν ⋅ sin ϕ c − Rξ ⋅ sin λc ⋅ cos ϕ c
R y = R y 0 + R y1 = Rν ⋅ cos ϕ c + Rξ ⋅ sin λc ⋅ sin ϕ c

Знаючи проекції сили стружкоутворення можна знайти кут ψ:

ψ = arctg

⎛ tgϕ c − ( K ξ / Kν ) ⋅ sin λc ⎞
Rx
⎟
= arctg ⎜
⎜ 1 + ( K / K ) ⋅ sin λ ⋅ tgϕ ⎟
Ry
ξ
ν
c
c
⎝
⎠

Шуканий кут відхилення вектора швидкості стружки від нормалі до проекції
дотичної до різальної кромки у розглядуваній точці знаходимо за наступною
залежністю:
⎛ tgϕ c − ( K ξ / Kν ) ⋅ sin λc ⎞
⎟
ν = ϕ c − ψ = ϕ c − arctg ⎜⎜
⎟
⎝ 1 + ( K ξ / Kν ) ⋅ sin λc ⋅ tgϕ c ⎠
Знайдемо проекції сили різання в досліджуваній точці різальної кромки на осі X,
Y і Z:
PX = − Rν ⋅ sinψ − N1 ⋅ sin ϕc

PY = Rν ⋅ cosψ + N1 ⋅ cosϕc
P Z = Rξ ⋅ cos λc + F1
Залежності для визначення зусиль різання на диференційно-малій ділянці
різальної кромки фасонної кінцевої фрези приймають вигляд:
PX = −( Kν ⋅ Sb ⋅ a ⋅ sinψ + σ b ⋅ h3 ⋅ sin ϕc ) ⋅ R ⋅ dψ
PY = ( Kν ⋅ Sb ⋅ a ⋅ cosψ + σ b ⋅ h3 ⋅ cosϕc ) ⋅ R ⋅ dψ
P Z = ( K ξ ⋅ S b ⋅ a ⋅ cos λc + μ1 ⋅ σ b ⋅ h3 ) ⋅ R ⋅ dψ
Крутний момент M kp можна визначити як функцію кута повороту першого зуба
фрези Θ K в межах періоду, рівного Θ Z , враховуючи роботу усіх зубців фрези, що
знаходяться в контакті з деталлю:
Z
D p
M kp (Θ K ) = ∑ PZi (Θ K )
2 i =1
Отримані залежності дозволяють розрахувати зусилля різання при фрезеруванні
складних фасонних поверхонь та, визначивши напруження в різальній частині
інструменту, оцінити його працездатність.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ СВЕРДЛА З ПЛОСКОЮ
ЗАДНЬОЮ ПОВЕРХНЕЮ ТА ГВИНТОВОЮ СТРУЖКОВОЮ КАНАВКОЮ,
ВИШЛІФОВАНОЮ КОНІЧНИМ ШЛІФУВАЛЬНИМ КРУГОМ

При обробці отворів в машинобудування найбільш широкого застосування
знайшли спіральні свердла. Передня поверхня такого інструменту є гвинтовою
лінійчатою поверхнею, і обробка канавки такого інструменту проводиться
інструментом фасонного профілю. На сучасному етапі розвитку виробництва все
частіше для виготовлення інструменту застосовуються заточні верстати з ЧПК, на яких
всі поверхні інструменту отримують вишліфовуванням декількома шліфувальними
кругами, встановленими на одній оправці. Вишліфовування стружкових канавок
свердел на таких верстатах частіше всього проводиться конічним шліфувальним
кругом. Отримана таким інструментом стружкова канавка не відповідатиме формі
канавки стандартного свердла, і відповідно зміниться форма різальної кромки та її
геометрія. Для аналізу геометрії такого інструменту необхідно визначити різальну
кромку як лінію перетину плоскої задньої поверхні та стружкової канавки. Визначення
форми такої канавки висвітлено в роботах деяких авторів, тому будемо вважати
відомим торцевий профіль канавки для заданого круга та його установчих параметрів.
Задню плоску поверхню свердла розташуємо під необхідними величинами кута
в плані φ та заднього кута α (рис. 1).
G G
Тоді вектори З1 , З 2 направлені вздовж задньої поверхні свердла в системі XYZ
будуть:
G
G G
З1 = i ⋅ sinβ u − k ⋅ cos β u
G
G
G
G
З 2 = − i ⋅ cosα ⋅ sin μ A − j ⋅ cosα ⋅ cos μ A − k ⋅ sin α
G
Вектор нормалі до задньої поверхні N З :
i
G G
G
N З = З2 × З1 = − cosα ⋅ sin μ A
cosϕ

j

k

- cosα ⋅ cos μ A

− sin α

0

sin ϕ

(1)

Рис. 1. Розташування систем координат і векторів в просторі
Рівняння задньої поверхні свердла в системі XYZ , можна записати, знаючи
вектор нормалі до цієї поверхні і координати точки А, через яку вона проходить:

N ЗX ( X − X o ) + N ЗY (Y − Y0 ) + N ЗZ ( Z − Z 0 ) = 0
G
де N ЗX , N ЗY , N ЗZ - проекції вектора N З на координатні осі.
Координати точки А в системі XYZ будуть:

(2)

D
d
(3)
⋅ cos μ A , ,0)
2
2
G
Підставивши координати точки А (3) і проекції вектора N З (3) в (2) отримаємо
рівняння задньої поверхні свердла.
Різальну кромку свердла отримаємо перетином гвинтової передньої поверхні,
яка створюється при гвинтовому русі торцевого перерізу свердла із задньою поверхнею
заданої рівнянням (2). Введемо систему координат X 1Y1Z1 , пов'язану з торцевим
перерізом свердла, координати точок кромки якого будуть X 1 , Y1 , Z1 .
Формули переходу при гвинтовому русі системи X 1Y1Z1 відносно нерухомої
системи XYZ будуть:
X = X 1 ⋅ cos ε − Y1 ⋅ sin ε
Y = Y1 ⋅ cos ε + X 1 ⋅ sin ε
(4)
Z = Z1 − h = Z1 − p ⋅ ε
D
- параметр гвинтового руху.
де p =
2 ⋅ tgω
Після підстановки (4) в (2) одержимо трансцендентне рівняння. При вирішенні
цього рівняння для кожної точки торцевого перерізу, заданої координатами X 1 , Y1 , Z1
знаходиться величина кута ε. Далі за формулами (4) розраховуються координати точок
різальної кромки свердла.
Отримані залежності для розрахунку точок різальної кромки свердла з плоскою
задньою поверхнею та стружковою канавкою, отриманої вишліфовуванням конічним
шліфувальним кругом. Подальші розрахунки геометричних параметрів дозволять
провести аналіз геометрії свердел з такими стружковими канавками.
A( −
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ФРЕЗИ ФАСОННІ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ВІКОННИХ РАМ

У сучасному будівництві широко застосовуються віконні рами фасонного
профілю. Їх оброблення виконується за допомогою фрез, які мають фасонний профіль
різальних елементів. Існують фрези двох типів – цільні та збірні, кожен за яких має свої
переваги та недоліки.
Основною перевагою цільного інструменту є його жорсткість та надійність.
Виконані цільними фрези не мають елементів які б буди схильні до коливань. Фрези
збірної конструкції мають превагу в тому що дозволяють використання змінних
різальних елементів різного профілю для одного корпусу. Однак, конструкція
кріплення різальних елементів повинна забезпечувати не тільки надійність затиску, але
й можливість настроювання положення різальних пластин.
У будь якому випадку основною проблемою є зміна профілю фрези після її
переточки. Фасонний профіль віконної рами має значну довжину та складність самого
профілю. У більшості випадків він складається з комбінації дуг різного розміру та

орієнтації, які поєднуються між собою за допомогою фасонних канавок, що мають
значну глибину та майже паралельні бокові сторони.
У процесі виготовлення рами її окремі деталі складаються у цільну фасонну
конструкцію із фасонних елементів виготовлених на різних верстатах. При цьому
отриманий профільний рисунок фасонної поверхні не повинен мати помітних зміщень
один відносно одного. Отже після переточування величина зміни профілю фрези
повинна бути мінімальною. Затиловані фрези або фрези із затилованим зубом знайшли
широке застосування в обробленні фасонних поверхонь. Затиловані фрези розділяють на
фрези з не шліфованим профілем і фрези з шліфованим профілем. Їх прийнято називати
дисковими, якщо їх початкова інструментальна поверхня є поверхнею обертання, або
черв'ячними, якщо їх початкова інструментальна поверхня є гвинтовою поверхнею.
Оброблення віконних рам здійснюється за допомогою дискових фасонних затилованих
фрез.
Дослідження і досвід виробництва показали, що стійкість затилованих фрез і
продуктивність їх роботи можна значно підвищити за рахунок застосування додаткових
передніх кутів. Причому оптимальний передній кут залежить в основному від
властивостей оброблюваного матеріалу. Проте застосування додаткових передніх кутів у
затилованих фрез стримується появою погрішностей оброблюваного профілю та
профілю фрез, що виникають при переточуваннях, в процесі їх експлуатації. Величини цих
погрішностей, як показали дослідження залежать як від способу затилування зубів фрези,
так і від способу їх переточування.
На підставі цих досліджень запропоновано метод зменшення погрішностей
профілю оброблюваної поверхні, переточуванням фрез з не шліфованим профілем,
додатковим переднім кутом і прямолінійною передньою поверхнею. Цей метод полягає в
застосуванні спеціальних профілю затиловочного різця і параметрів його установки під
час затилування зуба фрези. Методика визначення профілю такого різця і параметрів
його установки приведена в роботі [1]. Проте такий метод зменшення погрішностей
представляє швидше теоретичний інтерес, оскільки розрахунок профілю затиловочних
різців і параметрів їх установки пов'язаний з вирішенням рівнянь з декількома
невідомими, що викликає значні труднощі під час його використання на промислових
підприємствах.
Іншим методом зменшення погрішностей при обробці затилованими фрезами з
додатковими передніми кутами є застосування криволінійної передньої поверхні зуба. Цей
метод придатний майже для всіх типів затилованих фрез як з не шліфованим, так і з
шліфованим профілем зуба.
Нами виконано розроблення методики визначення профілю зуба в радіальному
перетині затилованих фрез з додатковими передніми кутами та криволінійною передньою
поверхнею, профілів інструментів для їх виготовлення і заточування, а також дані
приклади їх розрахунку. В основу розрахунку по цій методиці закладено початковий
профіль зуба фрези. Як правило, початковий профіль відповідає радіальному перетину
зуба затилованої поверхні фрези з нульовим переднім кутом. За початковим профілем
визначається розрахунковий профіль зуба затилованої фрези, який необхідний для
знаходження профілю поверхні обертання до затилованого зуба фрези, профілю
затилувального інструменту і контрольного профілю для перевірки профілю зуба фрези
при затилуванні.
Досвід промислової експлуатації показали, що знос затилованих фрез з додатковими
передніми кутами і криволінійною передньою поверхнею в 1,5...2,5 разу менше, ніж
затилованих фрез з нульовим переднім кутом. Зменшуються так само зусилля
фрезерування і вібрації, особливо при обробці анізотропних та багатошарових матеріалів.
Тому при проектуванні таких фрез необхідно зменшувати або зовсім прибирати

поправки, що вводяться в профіль зуба фрези для компенсації «розбиття» фасонного
профілю деталі із-за вібрації при фрезеруванні.
Проте, не дивлячись на вказані переваги затилованих фрез з додатковими
передніми кутами і криволінійною передньою поверхнею, із-за недостатньої інформації в
технічній літературі, особливо учбовій, відсутності на багатьох заводах заточного
устаткування, що дозволяє проводити криволінійну правку шліфувального круга, а також
із-за складності виготовлення і експлуатації таких фрез, що здається, подальше їх
розповсюдження загальмувалося.
Результати роботи можуть бути використані працівниками машинобудівних
підприємств, пов'язаних з проектуванням, виготовленням і експлуатацією затилованих
фрез, а також може бути корисна студентам технічних вузів при використанні в
курсовому і дипломному проектуванні.
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ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ЛОПАТОК
ІЗ СПЛАВУ ВТ8

В роботі було досліджено вплив МАО на шорсткість та характеристики міцності
поверхні пера лопаток зі сплаву ВТ8. В якості об‘єктів дослідження було обрано
лопатки, виготовлені з титанового сплаву ВТ8. Дослідження проводили на повністю
готових виробах.
Магнітно-абразивну обробку проводили на установці, розробленій на кафедрі
інтегрованих технологій в машинобудуванні, яка забезпечує можливість обробки
лопаток з будь-якими значеннями висоти пера і кута закручення.
Дослідження, показали що найкращі результати отримані при використанні для
МАО спеціально сформованого МАІ з суміші ПОЛІМАМ-Т з розміром частинок
200/100 мкм – 80-90% і сферичного порошку ПР Р6М5 з розміром частинок 100/63 мкм
у кількості 10-20%. Для порівняння виконували обробку МАІ, який сформовано з
порошку ПР Р6М5 з розміром частинок 315/200 мкм. Такий порошок маючи низькі
абразивні властивості у складі МАІ забезпечує пластичне деформування мікровиступів
на поверхні, не виконуючи знімання матеріалу.
Магнітно-абразивна обробка проводилась при 300 об./хв протягом 120 с,
магнітна індукція становила 0,2 Тл
В результаті МАО з використанням магнітно-абразивного інструменту,
сформованого з порошку ПР Р6М5 (315/200 мкм), зміни величини шорсткості поверхні
не встановлено, але має місце більш вигладжений мікропрофіль. Обробка з
використанням МАІ, складеного з суміші порошків ПОЛІМАМ-Т і ПР Р6М5 дозволила
отримати шорсткість поверхні Ra = 0,13 мкм.
Мікроструктурним аналізом встановлено, що в результаті магнітно-абразивної
обробки за прийнятим режимом з використання в якості МАІ складеного з суміші
порошків ПОЛІМАМ-Т і ПР Р6М5 в поверхневих шарах формується структура, типова

для пластичної деформації (рис.1). Зерна як α- так і β-титану витягуються в напрямку
дії МАІ. Середній розмір зерен зменшується з (5-6) мкм до (3-4) мкм.
Дюрометричним аналізом показано зміцнення поверхневого шару на товщину
до (100-120) мкм.
На кривий мікротвердості виявлено
підшаровий максимум. Найбільша
мікротвердість становила 8,4-8,6 ГПа. Глибина розташування максимуму 9-12 мкм.
Наявність піку пов’язана з ударним впливом частинок порошкового інструменту на
поверхню.

Рис. 1 Мікроструктура поверхневого шару лопаток після віброабразивної обробки (а)
та після МАО (б)
х500
Таким чином дослідження показали, що магнітно-абразивна обробка не тільки
зменшує шорсткість поверхні пера лопаток зі сплаву ВТ8, але ї підвищує поверхневу
твердість, що повинно позитивно впливати на їх втомлену стійкість та характеристики
міцності.
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ДИСКОВА ВІДРІЗНА ФРЕЗА З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ

Дискові відрізні фрези знайшли широке застосування для розрізки та розкрою
різноманітних матеріалів: метала, пластика, деревини. Відомо, що дискові відрізні
фрези працюють у важких умовах, які супроводжуються високими зусиллями різання,
температурами, нестабільними динамічними характеристиками в процесі роботи,
підвищеним зношуванням зубців, що призводить до низької якості оброблення
поверхонь, великих задирок та частих поломок зубців.
Різальні кромки на дискових відрізних фрезах розташовані по зовнішньому
діаметру, допоміжні різальні кромки на торцях фрез відсутні. Найчастіше різальні
кромки дискових відрізних фрез являють собою прямі лінії, паралельні осі фрези, в
результаті чого кути нахилу різальних кромок λ дорівнюють нулю, в наслідок чого при
відрізанні спостерігається процес так званого прямокутного різання.
Велике значення для відрізних фрез має число зубців, крок та форма зубців.
Число зубців та крок по зовнішньому діаметру вибираються в залежності від характеру
виконуваних робіт, оброблюваного матеріалу, жорсткості технологічної системи та
режимів різання.

Крок зубців є одним з основних параметрів, який визначає розміри профілю
зубців фрези. Оскільки стружкові канавки фрези мають велике значення для відрізних
фрез, які працюють в складних умовах, тому об’єм канавки, її профіль, плавність
спряжень повинні вибиратися за умови відсутності запресовування стружки в
стружковій канавці. Експлуатація відрізних фрез показує, що найчастіше поломки
зубців фрези відбуваються в наслідок затискання стружки в канавці.
Профіль зубців повинен гарантувати виведення стружки, забезпечити міцність
зубців, перешкоджати утворенню тріщин при термооброблені, допускати максимальну
кількість раз відновлення працездатності. Зубці стандартних фрез виконуються з
рівномірним кутовим кроком. Для зниження вібрацій при відрізанні рекомендується
вибирати нерівномірний крок зубців.
Для зменшення тертя торцевих площин фрези о матеріал заготовки відрізні
фрези виконуються з підточуванням, величина яких варіюється в межах 15′ - 1°. При
цьому підточування може бути виконано у вигляді зменшення товщини диска в
напрямку отвору, або на невеликій ділянці торцевої поверхні фрези. Остання
конструкція, при цьому, забезпечує більшу міцність та жорсткість фрези, а також
покращене базування на оправці.
Внаслідок того, що різальні кромки фрези розташовуються паралельно осі
фрези, довжина яких дорівнює ширині пиляння, в результаті чого при різанні стружка
збільшується по товщині, в порівнянні з шириною пиляння, стружка треться по
поверхні заготовки, тим самим стружці важче завиватися та розміщуватися в
стружковій канавці. Це призводить до затискання стружки в стружковій канавці,
підвищенню зусиль та температури різання, нестабільними динамічним
характеристикам в процесі роботи, підвищеному зношуванню зубців. В результаті чого
спостерігається низька якість обробленої поверхні, великі задирки та часті поломки
зубців фрези.
Для підвищення стійкості та продуктивності, а наряду з цим та працездатності
дискових відрізних фрез та якості оброблення ними, використовуються різноманітні
методи ділення стружки по ширині разом з розвантаженням кутових участків різальних
кромок. Використання даних методів забезпечує вільне завивання стружки та її
розташування в стружковій канавці, що призводить до підвищення стійкості, а в ряді
випадків, також до підвищення продуктивності.
Однак, використання даних методів, наряду з великими перевагами, виявляє
цілий ряд недоліків – з розділенням стружки на ряд участків по ширині підвищується
складність виготовлення інструментів, призводить до ускладнення та підвищенню
трудомісткості відновлення їх працездатності в процесі експлуатації.
Тому актуальним є розроблення більш технологічної конструкції відрізної
фрези, яка забезпечує високу стійкість, працездатність, продуктивність та якість
оброблення. З метою підвищення працездатності дискових відрізних фрез для
розрізання в’язких матеріалів запропонована конструкція дискової фрези з
різнонаправленими зубцями. В середньому перерізі фреза має рівномірний крок зубців,
профіль яких може бути різним, аналогічним профілю зубців фрез з малим та середнім
зубом. Стружкові канавки направлені під кутом до осі, суміжні зубці мають різне
направлення стружкових канавок, яке характеризується кутом нахилу стружкових
канавок та, відповідно, зубців ±λ
Одними з основних параметрів, який характеризує високу продуктивність фрези,
є зусилля різання та шорсткість обробленої поверхні, тому оцінка переваг фрез даної
конструкції, в порівнянні з фрезами стандартних конструкцій, проводилася при
порівняльних випробуваннях зусиль різання.
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СТАТИЧНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ВІДРІЗНИХ ФРЕЗ З
РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ

Дискові відрізні фрези працюють в умовах скованого різання, пов'язаного зі
складністю відведення стружки та тепла із зони різання. Найчастіше відрізні фрези
виконуються з прямими зубцями, проте, з метою підвищення працездатності відрізних
фрез, розробляються різні конструкції з розділенням стружки по ширині фрези.
Практика також показує, що ряд переваг мають фрези з різнонаправленими зубцями.
Працездатність ріжучих інструментів в значній мірі залежить від геометричних
параметрів різальної частини та їх зміни в процесі різання, а також вздовж різальної
кромки.
Геометричні параметри різальної частини інструментів визначаються в
інструментальній, статичній та кінематичній системах координат. В теоретичних
розрахунках процесу різання відрізними фрезами використовуються статичні
геометричні параметри у відповідності до визначень ДСТУ 2249-93.
Умови роботи різальної частини інструмента в процесі зняття стружки
визначаються кінематичними геометричними параметрами. Для відрізних фрез
значення подачі незрівняно мале, в порівнянні з величиною швидкості різання, тому, з
достатньою точністю, можна обмежитися визначенням статичних геометричних
параметрів.
Для розробки рекомендацій з вибору конструктивних і геометричних
параметрів, а також для визначення раціональної області використання відрізних фрез
заданої конструкції необхідно знати залежності статичних геометричних параметрів
різальних зубців від їх конструктивних параметрів.
Геометричні параметри різальної частини в досліджуваній точці різальної
кромки задаються величинами кутів в інструментальній системі координат: передній
кут γ i , задній кут α i , кут нахилу різальної кромки λi та головний кут в плані ϕ i .
На основі проведених досліджень встановлено, що
- діаметр дискової відрізної фрези D майже не впливає на значення статичних
кутів різальної частини. У абсолютних вимірах його вплив коливається в межах 1°;
- вздовж різальної кромки при ширині фрези до 6 мм зміна статичних кутів не
перевищує 0,6°, що не є суттєвим;
- інструментальний задній кут α i найбільший вплив має на статичний кут у
плані ϕ c (у абсолютному вимірі це складає до 25°) та на статичний задній кут α c (до
15°), статичний передній кут γ c та статичний кут нахилу різальної кромки λc зазнають
менших змін, але також досить суттєвих (відповідно до 4° і до 6°);
- інструментальний передній кут γ i ; меншою мірою впливає на статичні кути.
Найбільший вплив здійснюється на передній статичний кут γ c (до 19°), менший — на
статичний кут нахилу різальної кромки λc (до 7°) і статичний кут у плані ϕ c (до 3°),
статичний задній кут α c майже не змінюється;
- кут нахилу задньої поверхні суттєво впливає на всі статичні кути, хоча і у
різній мірі. Найбільшого впливу зазнає статичний кут в плані ϕ c (до 60°), статичний

кут нахилу різальної кромки λc та статичний задній кут α c змінюються в межах до
15°, меншою мірою зазнає змін передній статичний кут γ c (до 5°);
- кут нахилу передньої поверхні також суттєво впливає на всі статичні кути.
Найбільшого впливу, знову ж таки, зазнає статичний кут в плані ϕ c (до 53°), а також
статичний кут нахилу різальної кромки λc (до 40°), статичний задній кут α c та
статичний передній кут γ c змінюються майже однаково (до 15°).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУСИЛЬ РІЗАННЯ ДИСКОВИМИ ВІДРІЗНИМИ
ФРЕЗАМИ З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ

Дискові відрізні фрези є інструментом, який працює у найбільш складних, з
точки зору динамічного стану в процесі відрізки заготовок, умовах. Процес відрізання
дисковими фрезами супроводжується великою кількістю фізико-хімічних явищ. До них
відносяться явища, пов'язані із пластичним деформуванням і руйнуванням металу в
процесі зняття стружки, з тепловими явищами, електромагнітні, хімічні, динамічні й
інші явища. Ці явища взаємозалежні між собою та впливають один на одного. Той або
інший характер протікання явища залежить від змінних факторів, що визначають всю
технологічну систему. Зміна одного з факторів будь-якої ланки технологічної системи
приводить до зміни в більшій або меншій степені кожного з явищ, що супроводжують
процес різання. В процесі різання дисковою фрезою виникають зовнішні періодичні
збуджуючі сили внаслідок удару зубців в моменти початку і закінчення процесу
різання кожного зубця.
Тому питання визначення зусиль різання є актуальним питанням при
проектуванні інструмента.
Для проведення досліджень був обладнаний стенд на базі токарного верстату
1616. Кріплення заготовки виконувалось в різцетримачі динамометра моделі УДМ-600,
який був встановлений на супорті верстату.
Дискова фреза встановлювалась на оправку і жорстко кріпилась в шпинделі
верстату. Динамометр УДМ-600 використовується в складі комп'ютерного комплексу
вимірювань зусиль різання, розробленого на кафедрі інтегрованих технологій
машинобудування.
В якості вхідних параметрів експерименту приймаються конструктивні
геометричні параметри різальної частини зубців фрези і режими різання: передній кут,
задній кут, кут нахилу передньої поверхні, кут нахилу задньої поверхні, частота
обертання фрези та подача на оберт фрези.
Вибір даних параметрів зумовлений конструкцією верстату і технологічними
особливостями виготовлення фрез.
Випробування проводились у порівнянні з прямозубими фрезами, з рівномірним
кроком зубців при відрізанні заготовок із круглого сортового прокату сталь 45 ГОСТ
1050-88. Для відрізання використовуються дискові відрізні фрези діаметром 160 мм,
шириною 1,6 мм.
Діапазони значень геометричних параметрів вибраний на підставі рекомендацій
довідкової літератури. Випробування проводились на рекомендованих для даних умов

режимах. При виборі режимів різання враховується умова розміщення стружки в
канавці зуба.
В результаті проведення досліджень було виявлено зниження зусиль різання, в
порівнянні зі стандартними відрізними фрезами, а також встановлено наступне.
Частота обертання фрези не впливає на величину сили різання.
Вплив величини кута в плані на динаміку процесу відрізання - збільшення
нахилу зубців, тобто зменшення кута в плані, зумовлює зменшення величини сили
різання. Крім того підвищується плавність роботи фрези за рахунок поступової зміни
навантаження на зуб при вході в заготовку і виході з неї.
Кут нахилу різальної кромки суттєво змінює динамічну складову процесу
фрезерування. За рахунок плавного врізання і виходу інструменту та внесення
незначної нерівномірності кроку зубців за шириною.
Найкращий ефект досягається при використанні в конструкції фрези
різнонаправлених нахилених зубців. В цьому випадку спостерігається зменшення сили
різання і підвищення плавності роботи фрези одночасно. Позитивні значення кута не
сприяють зменшенню статичних складових сили різання. Це пов'язано із значним
впливом для різнонаправлених похилих зубців величини кута на значення статичного
переднього кута.
УДК 621.914
Майданюк С.В., асистент.
ТЕМПЕРАТУРА В ЗОНІ СТРУЖКОУТВОРЕННЯ ТА НА КОНТАКТНИХ
ПОВЕРХНЯХ ІНСТРУМЕНТА

Температура є одним із факторів, які впливають на працездатність і стійкість
металорізальних інструментів. Теплофізичний аналіз дозволяє встановити область
режимів, при яких доцільно використовувати матеріали з тим чи іншим ступенем
температурної стійкості. Вивченню теплофізики процесу різання присвячено багато
робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників.
Аналіз літературних джерел вказує на те, що більшість робіт присвячена
дослідженням теплофізики стаціонарного процесу ортогонального різання. Але
приведений теоретичний матеріал і методи досліджень можуть бути використані для
дослідження більш складних задач, в тому числі для дослідження умов роботи
відрізних фрез. Зокрема, це стосується методу визначення теплових полів з
використанням функцій Гріна (метод джерел) і чисельного моделювання методом
скінчених елементів.
Для процесу різання рівняння теплового балансу може бути представлено в
наступному виді
Q = Qд + Qт = Qдет + Qінс + Qс + Qнс
де Qд - теплота, еквівалентна роботі деформації шару, який знімається різанням
(в тому числі і робота зсуву елемента стружки);
Qт - теплота, еквівалентна роботі тертя на контактних поверхнях інструменту.
Теплота Qд + Qт в результаті теплообміну в зоні різання так чи інакше
передається оброблюваній деталі ( Qдет ), інструменту ( Qінс ), стружці ( Qс ) і
навколишньому середовищу ( Qнс ). Сумарна теплота Q не зовсім еквівалентна
механічній роботі процесу різання, так як частина останньої поглинається і переходить

в енергію зміни кристалічної сітки. Але дослідженнями доведено, що різниця між
тепловою і механічною енергією процесу не виходить за межі 0,5-3%. Тому на
практиці, як правило, приймають, що теплова і механічна енергії процесу різання
еквівалентні між собою, тобто Q = E , Дж
В умовах ортогонального різання робота виконується в трьох характерних
зонах: в умовній площині зсуву і в прилеглій безпосередньо до неї області; в місці
контакту стружки з передньою поверхнею інструменту; в місці контакту поверхні
різання з задньою поверхнею інструмента.
Першим джерелом є робота затрачена на деформацію і руйнування
оброблюваного матеріалу в умовній площині зсуву. Тут виділяється найбільша
кількість теплоти Qд . Вона розподіляється між деталлю Qдд і стружкою Qдс . Робота
сил тертя по передній поверхні різального інструменту і робота вторинної деформації
приконтактного шару стружки є другим джерелом теплоти.
Його тепло Qтп розподіляється між інструментом і стружкою. Третє джерело
теплоти виникає в результаті роботи сил тертя на задній поверхні інструмента і
деформування матеріалу під поверхнею різання. Це джерело порівняно з іншими
виділяє найменшу кількість теплоти Qтз і частину її передає в деталь, а частину в
інструмент.
В процесі різання має місце складне переплетення маршрутів переміщення тепла
між елементами системи за рахунок перетікань між стружкою та деталлю через
інструмент.
При цьому тепловий режим для кожного елементу системи задається впливом
трьох джерел:
–
кількість теплоти, яка поступає в деталь - Qдет = Qдд + Qтз − Qз
–

кількість теплоти, яка поступає в стружку - Qс = Qдс + Qтп − Qп

–
кількість теплоти, яка поступає в інструмент - Qінс = Qп + Qз
Отже для визначення температурного режиму інструмента потрібно знати, яка
частка теплоти різання поступає в інструмент через передню та задню поверхні
різальної частини.
А.Н.Резніков загальну теплову потужність процесу різання Q визначає на
основі рівності теплової і механічної потужностей Q = Pz ⋅ v . Далі через Qд
позначається потужність теплоти деформації, Q1т та Q2 т - теплова потужність джерел,
які виникають як результат тертя відповідно на передній та задній поверхнях
інструменту, Q1 та Q2 - теплова потужність підсумкових джерел на цих поверхнях.
Величини, що відносяться до передньої поверхні, містять в індексі цифру 1, а до
задньої поверхні - цифру 2. Тепловий баланс процесу різання при цьому буде:
Q =Q +Q
+ Q = P ⋅v
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z
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⎪
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⎪
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2
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де Qс , Qдет , Q р - відповідно теплота в стружці, деталі і різці;
b* - доля теплоти деформації, яка передається стружці.

При цьому приймається припущення, що джерела q1 та q2 розподілені на
відповідних площадках рівномірно, оскільки відсутні надійні дані про опис законів
розподілу їх інтенсивності. Підсумкові формули для визначення середніх температур
стружки на поверхні контакту з різцем θ c , деталі на поверхні контакту з різцем θ дет ,
передньої поверхні різця
різця θ 2 :

θ
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θ
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θ

=
1

θ

=
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з коефіцієнтом теплопровідності λ р задньої по верхні
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Розрахунок q1 та q 2 виконується прирівнюючи по парно вирази (1) та (3), (2) та
(4), тобто вважаючи θ с = θ 1 та θ дет = θ 2 .

Аналіз показує, що в ній використовується ряд припущень, які без значної
втрати точності дозволяють спростити розрахунки. Недоліком є те, що в ній
використовуються емпіричні дані. Для проведення розрахунків необхідно попередньо
знати складові сили різання Px , Pу , Pz і коефіцієнт усадки стружки ξ .
Процес фрезерування відрізними фрезами відноситься до нестаціонарних
процесів з багатьма змінними параметрами. Тому при його температурному аналізі
потрібно враховувати зміну товщини зрізу, кількість одночасно працюючих зубців,
переривність процесу різання .
Преривність процесу фрезерування характеризується наявністю робочої фази
різання і холостого ходу за період одного оберту фрези. Час холостого ходу, за який
відбувається конвекційне охолодження різальної частини фрези, при відрізанні
дисковими фрезами в декілька разів перевищує тривалість робочої фази. Відрізання
металевих заготовок виконується при порівняно низьких швидкостях різання і малих
товщинах зрізу. За таких умов домінуючий вплив на працездатність дискової відрізної
фрези має статична і динамічна сталість інструменту в процесі різання. Крім того
сумарна кількість теплоти, яка виділяється в зоні різання, прямопропорційна силі
різання.
УДК 621.9.02
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КОМБІНОВАНА ФОРМА ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ З РАДІУСНОЮ
ЗАТИЛОЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ.

Форма задньої поверхні мітчика суттєво впливає на його працездатність
оскільки вона визначає умови розміщення зрізаної стружки при реверсуванні. На рис. 1.

представлена схема визначення радіуса кола допоміжної затилочної поверхні мітчика
та положення його центра.
Вважаємо, що задня поверхня мітчика, примикаюча до різальної кромки
визначаеться фаскою f і є гострозаточеною під головним заднім кутом α . Радіус кола
в точці В дорівнює:
RB = R ⋅ cos α , де R - зовнішній радіус мітчика.
Профіль стружкової канавки суміжного зуба обмежений лінією СЕ. З центра
проводиться коло радіусом r = RB − Δ , яке перетинаючись з прямою СЕ, визначає
положення точки С.

Рис.1. Визначення радіуса допоміжної затилочної поверхні та положення її
центра.
Відрізок ВС ділиться навпіл в точці F, ВF=FC. З точки F проводимо пряму FО′,
перпендикулярну ВС. З точки В проводиться пряма ВО рівна радіусу кола допоміжної
затилочної поверхні. Точка перетину прямих FО′ та ВО′ буде центром кола профілю
допоміжної затилочної поверхні, радіус якого становить r = BO ' = CO ' .
З графічного розвязку отримуємо: O ' E = h + r ⋅ sin α = r ⋅ cos ε , звідки
h + r ⋅ sin α
.
cos ε =
r
Визначимо координати точки С в системі координат xy, яка повернута на кут α
відносно початкових осей мітчика, проведених черех вершинну точку різальної кромки.
Координати точки С становлять:
X C = h ; YC = R − r (cos α1 − sin ε ) .
Відстань OC = h2 + [ RB − r (cos α1 − sin ε )]
Розвязуючи рівняння відносно r , отримуємо:
r=

R ± R 2 + ⎡⎣ h 2 + R 2 + ( R − Δ ) 2 ⎤⎦
2(cos α1 − sin ε )

=

R ± ( R − Δ) − h 2
2(cos α1 − sin ε )

При знайденому радіусі r , координати точки О′ визначаються за залежностями:

⎧ X O ' = − R ⋅ sin α1
⎨
⎩YO ' = R − r ⋅ cos α1
Таким чином, задаючись величиною Δ можна розрахувати радіус кола
затилування та положення його центру.
УДК 621.785.5.621.793
Соловар О.М., асп., Зінович С.В., студ., Філіпченко І.С., студ.
НІТРОЦЕМЕНТАЦІЯ СПЛАВУ ВТ6

Метою роботи було дослідження можливостей нітроцементації титанового
сплаву ВТ6 в оксалаті амонію.
Одночасне насичення поверхні сплаву ВТ6 вуглецем та азотом проводили при
температурі 550 та 9000С впродовж 2 годин. Для отримання насичуючого середовища
використовували оксалат амонію (NH4)2C2O2.
Насичення титанового сплаву ВТ6 азотом та вуглецем при 5500С не призвело до
формування карбідного чи нітридного шару. Утворився тільки твердий розчин вуглецю
та азоту в титані. Товщина насиченої зони склала (70-80) мкм, мікротвердість
змінювалася від 6 ГПа на поверхні до мікротвердості основного металу.
Мікроструктурно на поверхні сплаву визначено тонкий шар до 1 мкм, який
ренгеноструктурно ідентифіковано як фазу Ті2О з гексагональною граткою. Утворення
цього шару стало можливе внаслідок великої термодинамічної активності титану до
кисню при температурах, вищих за 5000С. Наявність цього шару може виявитися
корисною при експлуатації виробів з титанового сплаву. Оксид Ті2О на повітрі під дією
зовнішніх навантажень та підвищених температур легко окислюється до окислів вищої
валентності, аж до ТіО2, і як відомо з літературних джерел, саме цей оксид ТіО2 має
найкращі захисні властивості та мікротвердість біля 7,0 ГПа.
Після нітроцементації при 9000С на поверхні отримали двошарове покриття
(рис.1): внутрішній шар на основі карбіду ТіС товщиною 2,5-3,0 мкм мікротвердістю
(24-25) ГПа з параметром гратки а=0,4321 нм, та зовнішній, на основі TiN, товщиною
2,0 мкм мікротвердістю (15-17) ГПа.
Під покриттям розташований шар твердого розчину вуглецю та азоту в α- Ті
товщиною (15-20) мкм, мікротвердість якого зменшується від 10 ГПа до 8 ГПа та
твердого розчину вуглецю та азоту в (α+β) – Ті товщиною (20-30) мкм мікротвердість
якого біля межи з α-фазою (7,8 - 8) ГПа і спадає до мікротвердості матриці .
При нітроцементації протікає також перерозподіл легуючих елементів (рис. 2).
Алюміній утворює зону 0,3 мкм підвищеного вмісту в тонкому поверхневому шарі
в нітриді титану, що пояснюється його великою термодинамічною активністю до азоту.
Ванадій
TiN
відштовхується
до
більш глибоких шарів
та,
TiС
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спорідненості
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на
α‐Ті(C,N)
межі карбід титану –
твердий розчин.
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Рис. 2 Розподіл Ti, V, Al, N, С по глибині дифузійної зони при
нітроцементації титанового сплаву ВТ6 при Т=900 °С впродовж 2 годин
Треба відзначити, що в твердому розчині як в α – Ті, та і в β – Ті, присутній в
основному азот. Кількість вуглецю не перевищує кількох десятих (0,9 – 0,1 мас.%), що
пояснюється його дуже малою розчинністю в титані при кімнатній температурі та
великою стабільністю карбіду титану ТіС.
Таким чином, була показана можливість отримання двошарових покриттів з
карбіду та нітриду титану на поверхні сплаву ВТ8 в продуктах розкладу оксалату
амонію.
УДК 623.451: 519.6
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МЕТОДИ І ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЕРГОНОМІКИ
Methods and techniques employed ergonomics.

For a long time there were only a few books on methods of ergonomics. The
development of ergonomics and its complications cause problems and the emergence of
increasingly sophisticated techniques, techniques and research design. Methodical culture and
skills - essential conditions of correct and effective use of the arsenal of ergonomics.
Протягом тривалого часу існувало лише кілька книг по методах ергономіки.
Розвиток ергономіки й ускладнення її задач обумовлюють поява нових і усе більш
витончених методичних прийомів, технічних засобів дослідження і проектування.
Методична культура і професійна майстерність — найважливіші умови коректного й
ефективного використання широкого арсеналу ергономіки.
У даній роботі описані результати дослідження інноваційних методів і технічних
засобів ергономіки, що мають практичне використання в умовах сучасного
виробництва у діяльності середовища людина-машина.

Ергономічне вивчення й оптимізація діяльності людини з технікою мають свою
специфіку. По-перше, спрямованість ергономіки на проектування діяльності і її засобів
вимагає застосування не тільки експериментальних, але й апріорних проектувальних
методів, а також прийомів, за допомогою яких удається формалізувати те, що раніше
задавалося лише описово. По-друге, оперування узагальненими показниками
активності, напруженості і комфортності діяльності обумовлює процедури одержання
інтегральних критеріїв на основі комплексу приватних показників. По-третє,
ергономічне дослідження, проектування або оцінка, як правило, припускають
одночасне застосування різних методів, що відбивають взаємозв'язки між
компонентами й основними властивостями системи "людина-машина". Перераховані
особливості визначають стратегію вибору методів для рішення конкретних
ергономічних задач.
Перспективний є застосування в діагностичних цілях суб'єктивних оцінок
стомлення.
Методична база, створена в різних науках про працю, а також методична база
проектування, що розуміється в самому широкому змісті слова, включаючи інженерне,
являють собою великий простір методів.
Методи професіографічного дослідження використовуються в залежності від
ступеня складності досліджуваної діяльності і необхідної повноти її опису.
Ідея розподілу функцій полягає в тому, щоб передати людині те, у чому вона
перевершує машину, а машині — те, у чому вона перевершує людину.
Процес інновацій може направлятися цікавістю (наприклад, що б можна зробити
з технологією експертних систем?).
Методи ергономіки будуть розвиватися, підлаштовуючись під нові потреби та
розробки людства, так як дуже часто розробники та винахідники «нового шляху»
людства роблять ставку на ккд своєї знахідки і не вписуються у рамки ергономіки.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ РІЗАЛЬНИХ КРОМОК СФЕРИЧНИХ
КІНЦЕВИХ ФРЕЗ

Основними показником завантаження різальних інструментів в процесі різання є
зусилля різання. Надмірно високі зусилля різання можуть призвести до викришування
різальних кромок або взагалі поломки різальної частини. Для уникнення цього, при
проектуванні інструменту та призначенні режимів різання виникає задача аналізу
завантаження різних точок інструменту, яке характеризується значеннями швидкості
різання та величиною зрізуваного шару.
Найбільш точно визначити товщину зрізу та величину швидкості різання можна
врахувавши всі рухи, які здійснює інструмент в процесі різання, в той час як
визначення товщини зрізуваного шару для такого інструменту вирішено в статичній
системі координат, без врахування швидкості подачі. Оскільки для розрахунку
товщини зрізу в кожній точці необхідно знати положення дотичних до різальної
кромки, і ця задача вже вирішена в роботах деяких авторів для різноманітних форм
передніх і задніх поверхонь такого інструменту, тому будемо вважати її положення
відомим.

G
Визначимо напрям швидкості результуючого руху Ve будь-якої точки різальної
кромки в довільний момент часу, положення якої в просторі визначатиметься трьома
кутовими параметрами:
- кутом повороту фрези навколо своєї осі t об ;

- кутом нахилу t нах осі фрези щодо нормалі до оброблюваної поверхні в
площині, перпендикулярній напряму подачі;
- кутом між віссю фрези і нормаллю до оброблюваної поверхні, що вимірюється
у напрямку подачі – кутом випередження t вип .
З різальною кромкою фрези зв’яжемо систему координат XYZ , в якій визначено
G
дотичний до різальної кромки вектор P та вектор швидкості головного руху різання
G
V . Введемо систему координат X обYоб Zоб (рис. 1), вісь Zоб якої співпадає з віссю Z , а
положення різальної кромки в цій системі координат визначається кутом повороту
фрези навколо осі t об . Введемо також системи координат X нахYнах Z нах та X випYвип Zвип ,
положення яких визначається кутовими параметрами t нах та t вип . Система X випYвипZвип є
нерухомою системою координат, а вісь Yвип співпадає з напрямком швидкості подачі.
Формули переходу від системи XYZ до системи X випYвипZвип тоді будуть:

X вип = ( X ⋅ cos tоб − Y ⋅ sin tоб ) ⋅ cos tнах − Z ⋅ sin tнах
Yвип = (Y ⋅ cos tоб + X ⋅ sin tоб ) ⋅ cos tвип − ( Z ⋅ cos t нах + ( X ⋅ cos tоб − Y ⋅ sin tоб ) ⋅ sin t нах ) ⋅ sin tвип

Zвип = ( Z ⋅ cos tнах + ( X ⋅ cos tоб − Y ⋅ sin tоб ) ⋅ sin tнах ) ⋅ cos tвип + (Y ⋅ cos tоб + X ⋅ sin tоб ) ⋅ sin tвип
Тоді вектор швидкості головного руху системі XYZ можна записати:
G
G
G
V = ( −i ⋅ cos μ − j ⋅ sin μ ) ⋅ 2πr ,
де r - відстань даної точки до осі обертання.
Вектор швидкості подачі в системі X випYвипZвип прийме вигляд:
G G
VS = j ⋅ S z ⋅ z ,
де S z - подача на зуб, мм/зуб
z - кількість зубів фрези.

Рис. 1. Розташування систем координат у просторі
G
Визначивши по формулах переходу вектор V в системі X випYвипZвип знаходимо
вектор результуючого руху різання:
G G G
Ve = V + VS

G
Далі визначається вектори нормалі до кінематичної площини різання N pk :
G
G G
N pk = P × Ve
Відповідно товщина зрушуваного шаруGтодіGбуде:
N ⋅V
a = pkG S
N pk
За наведеними залежностями може бути розрахована швидкість результуючого
руху різання та товщина зрізуваного шару в будь-якій точці різальної кромки фрези в
будь-який момент обробки фасонної поверхні. Слід відзначити, що при розрахунках
завантаження кромок інструменту слід обмежуватися лише активною довжиною
різальної кромки, яка буде приймати участь в різанні, яка залежатиме від траєкторії
руху інструменту та припуску на обробку.
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ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ

Оптимізації виробів і виробничих процесів останніми роками в промисловості
приділяється велика увага. Тому значний розвиток отримали технології віртуального
моделювання, які дозволяють у короткий термін і з найменшими витратами виконувати
оптимізацію, використовуючи натурний експеримент як перевірний.
Аналіз показує, що всі процеси, що відбуваються під час різання, є результатом
взаємодії оброблюваного матеріалу, інструмента й зовнішнього технологічного
середовища, а також обміну енергією між системою різання й інших підсистем
динамічної системи верстата (пружна система, тертя, електропривод тощо), які загалом
становлять еквівалентну пружну систему.
Таким чином, система різання як елемент динамічної системи верстата [1] являє
собою дуже складну ієрархію, властивості якої залежать від значної кількості факторів
– властивостей оброблюваного й інструментального матеріалів, технологічного
середовища, конструкції інструмента й геометрії його лез, режиму різання тощо. Крім
того, вона погано організована. Це пов'язано в першу чергу з тим, що процеси, які
відбуваються в ній, визначаються дією великої кількості факторів, які знаходяться у
тісній взаємодії при сильних взаємовпливах, що характеризуються численними
прямими й зворотними зв'язками як внутрішніми, так і зовнішніми. Вона не може бути
розчленована на підсистеми однієї фізичної природи, описувані визначеною множиною
диференціальних рівнянь або показників [2]. Тому узагальнені теоретичні моделі
системи різання практично відсутні, методичні засоби її пізнання (незважаючи на явні
успіхи в цьому напряму останніми роками) залишаються поки обмеженими, а основним
засобом її вивчення найчастіше є експеримент. У зв'язку із цим проблема створення
узагальненої моделі системи різання, у якій враховувалася б максимально можлива
кількість процесів, що відбуваються в ній, і зв'язків між ними, з погляду аналітичного
визначення, і в першу чергу сучасними методами моделювання (за допомогою ЕОМ),
оптимальних умов обробки, що забезпечують необхідні рівні її показників, є
актуальною й своєчасною.
На сьогодні існує багато методів віртуального моделювання, завдяки
характерним для кожного перевагами найпоширенішими стали:
- математичне планування експериментів;

- методи самоорганізації систем (нейронні мережі, метод групового врахування
аргументів МГУА);
- чисельні методи (метод скінченних різниць FDM, метод граничних елементів
BEM метод скінченних елементів FEM, та ін..).
Теорія математичного (вибіркового) проведення експерименту була розроблена
ще на початку 40-тих, і до сьогодні зазнала значних змін та доповнень. Беззаперечною
перевагою методу являється можливість провівши порівняно не велику кількість
експериментальних досліджень, отримати більш-менш адекватні моделі процесів, що
суттєво економить час та кошти в порівнянні з «класичною» експериментальною
методикою.
Дослідження що базуються на методах самоорганізації зводяться до створення
математичних моделей являють собою систему з'єднаних і взаємодіючих між собою
простих процесорів на базі експериментальних даних, а також їхньої програмної або
апаратної реалізації, З математичної точки зору, – це багатопараметричне завдання
нелінійної оптимізації.
Найбільшим недоліком розглянутих методів є суттєве збільшення кількості
експериментів та ускладнення моделей відповідно, при збільшенні врахованої кількості
явищ що супроводжують процес різання. Тобто покращення точності моделі в 2рази
потребує на порядок збільшення кількості експериментальних досліджень
Перелічені чисельні методи поєднує єдиний принцип: дискретизація області
(поділ на окремі частини заздалегідь відомої форми), на якій виконується розв’язання
задачі, аналітичне розв'язання системи диференціальних рівнянь у кожній з цих
областей, об'єднання цих розв’язків з урахуванням граничних умов у систему рівнянь,
що містять невідомі переміщення і температури в характерних точках області (вузлах),
розв'язання цієї системи рівнянь.
Головним недоліком цих методів була потреба великого обсягу пам'яті ЕОМ і
високої швидкості розрахунку. Тому виникнувши ще в середині 50-тих років вони не
мали широкого поширення. В наш час розвиток ЕОМ, поява супер комп’ютерів
практично усунув цю проблему. Також однією з найбільших труднощів реалізації у
загальному випадку чисельного методу є побудова і підтримки в процесі розрахунку
якісної дискретної області. Чим більше спотворена форма частинок, тим більша в них
похибка розрахунку полів, зокрема, напружень і температури. З цієї точки зору одними
із найефективніших є методи MFM (mesh-free methods) та метод скінченних елементів
(МСЕ). В його основу покладена дискретизація досліджуваної області елементарними
геометричними фігурами – скінченними елементами (СЕ) – у вигляді трикутників і
чотирикутників на площині; тетраедрів і паралелепіпедів у просторі. Незважаючи на те,
що форма СЕ може бути досить довільною, а їх ребра не обов'язково відрізками
прямих, усі скінченні елементи досліджуваної області пов'язані між собою у вузлах.
Саме через значення невідомих у цих вузлах будується аналітичний вираз для
визначення значень переміщень, деформацій, напружень і температур у будь-якій
внутрішній точці області СЕ, а отже, і всієї досліджуваної області. Диференціюючи ці
вирази для кожного СЕ і підставляючи їх у вихідну систему диференціальних рівнянь,
одержують систему рівнянь щодо невідомих значень у вузлових точках.
Найважливішими перевагами методу скінченних елементів є:
- Властивості матеріалів суміжних елементів можуть бути різними. Це дозволяє
застосовувати метод до тіл, складених з декількох матеріалів.
- Скінченними елементами є прості області (прямі лінії, трикутники,
прямокутники, піраміди, призми). Таким чином, даним методом можна апроксимувати
тіла із складною формою країв.

- За допомогою МСЕ легко розглянути граничні умови руйнування , а також
змішані граничні умови.
- Алгоритм методу скінченних елементів дозволяє створити загальні програми
для розв'язку завдань різного класу.
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ОТРИМАННЯ ТА СТРУКТУРА ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ ЗА УЧАСТЮ
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В Україні та закордоном ведуться інтенсивні пошуки нових видів зносостійких,
корозійностійких, жароміцних захисних покриттів, які володіють комплексом
особливих фізико-механічних властивостей. В даний час існує велика кількість методів
і способів нанесення на поверхню сталей і сплавів дифузійних покриттів. Кожен із них,
володіючи характерними особливостями, забезпечує одержання на поверхні сталей та
сплавів покриттів, які відрізняються за складом, структурою, густиною, міцністю
зчеплення з основою та різновидністю фізичних властивостей. Якісні покриття з
унікальним комплексом фізико-хімічних і механічних властивостей утворюються на
поверхні металів і сплавів в процесі дифузійного насичення в ізотермічних умовах з
використанням штучно створених активізованих середовищ.
Відомо, що хромування сплавів на основі заліза та інших металів широко
використовують для додання поверхні комплексу фізико-хімічних властивостей.
Найбільш розповсюдженими середовищами для дифузійного хромування сплавів є
засипки, які містять порошок хрому та активатори, а також газове середовище, що
містить сполуки хрому, здатні до розпадання на поверхні насичуваного металу з
утворенням атомарного хрому [1]. Саме ці способи були вибрані для дифузійного
насичення титанових сплавів хромом.
Робота присвячена теоретичному узагальненню і експериментальному вивченню
закономірностей структуроутворення та формування на поверхні титану та сплавів на
його основі захисних дифузійних ш а р і в на основі хрому та їх фізико-хімічні
властивості.
Дифузійне хромування титану проводили при температурі 10500 С впродовж 4
годин. В якості суміші для хромування використовували порошок хрому – 50 % за
масою, активатор NiCl2 – 5 % та інертну домішку Al2O3 – 45 %.За прийнятих умов
насичення на поверхні титану утворюється покриття, що складається з кількох зон, які
відрізняються за фазовим та хімічним складом (рис.1). На поверхні розташована
гетерогенна зона товщиною 15-20 мкм.
Рентгеноструктурно визначено присутність в цій зоні твердого розчину хрому в
α-Ті з вмістом хрому (0,2-0,3) % за масою з параметрами гратки a=0,2909 нм, с=0,4655

нм та фази Сr2Ті з гексагональною граткою (a=0,4913 нм, с=1,6004 нм). Також
встановлена незначна кількість фази Ni4Ti3. Ця фаза утворюється лише на поверхні за
рахунок використання активатору NiCl2 і не виявляється в покритті навіть на глибині 1
мкм. Фаза має гексагональну гратку з параметрами a=1,12940 нм, с=0,5077 нм.
Встановлено, що вміст хрому в поверхневому шарі, що складається з суміші
зерен Сr2Ті та зерен евтектоїду (α-Ті(Сr)+Сr2Ті), змінюється в залежності від утвореної
фази (33 – 35 at. %)
Під гетерогенною зоною розташований шар α-Ті(Сr), товщиною 100-120 мкм, в
якому спостерігаються дисперсні включення Сr2Ті. Кількість цих включень
максимальна на глибині (22-25) мкм – біля 5 % за об‘ємом, і зменшується по мірі
віддалення від межі з гетерогенним шаром.
На глибині 100 мкм включення Сr2Ті майже відсутні, а вміст хрому
наближується до його вмісту в твердому розчині. В деяких місцях, найчастіше на
стиках границь зерен, зустрічаються зерна, що за структурою та хімічних складом
відповідають евтектоїду. Утворення таких зерен пояснюється прискореною граничною
дифузією хрому в титані.
В покритті, в усіх зонах, присутні вуглець, азот та кисень, які потрапляють з
атмосфери. Їх кількість зменшується від поверхні до матриці немонотонно. Можливо,
саме перерозподіл цих елементів впливає на зміну мікротвердості за товщиною
покриття. Параметри гратки твердого розчину змінюються у відповідності з зміною
вмісту вуглецю від a=0,2909 нм, с=0,4655 нм до a=0,2913 нм, с=0,4681 нм.
Хромовані покриття, отримані на титані в засипці з порошку хрому з NiCl2 в
якості активатору, за вмістом хрому та присущою мікротвердістю, можуть мати
застосування в умовах зносу та підвищених статестичних навантаженнях
Сr2Ті + (α‐Ті(Сr)+Сr2Ті)
Сr2Ті
α‐Ті(Сr)

Рисунок 1 Мікроструктура
титану з покриттям на основі
хрому отриманим за 4 годин при
температурі 10500 С.
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ФІНІШНІ МЕТОДИ ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБЛЕННЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО
ІНСТРУМЕНТУ

Підвищення працездатності різального інструменту в значній мірі визначається
формуванням необхідних властивостей його робочих поверхонь, в особливості на
заключних етапах виготовлення і пов'язано, перш за все, зі зміною властивостей як
поверхневого шару готових виробів, так і безпосередньо стану поверхні, в особливості
її мікрогеометрії.
Традиційні методи фінішного оброблення різального інструменту, які
спрямовані на підвищення експлуатаційних показників інструменту можна поділити на
такі основні групи:
методи механічного оброблення і зміцнення, пов'язані з поверхневим
пластичним деформуванням поверхневого шару, які спрямовано на формування в
ньому високо дефектної структури з підвищеною щільністю дислокацій, подрібненою
мікроструктурою, тощо і на створення мікрорельєфу поверхні, який забезпечує
отримання високих експлуатаційних показників інструменту. До цих методів можна
віднести методи фінішного механічного оброблення, такі як алмазне шліфування і
полірування [1], методи вібраційної, дрібструменої і гідроабразивної оброблень [2]
тощо.
методи нанесення покриттів на робочі поверхні різального інструменту
(РІ), які можна поділити на декілька груп, а саме:
хіміко-термічного оброблення (ХТО) – титанування, ніобійхромування,
карбонітрація, тощо [3].
осадження з газової фази;
вакуумне осадження, до якого можна віднести іонну імплантацію, ХТО у
тліючому розряді, парогазову конденсацію;
лазерне термічне оброблення та поверхневе легування [4];
електроіскрове легування.
Усі вище зазначені методи поверхневого зміцнення РІ спрямовані на
підвищення експлуатаційних властивостей, але вони мають як свої переваги, так і
недоліки [5]. В особливості це стосується стану поверхні і поверхневого шару
інструменту після їх здійснення. Особливу увагу будемо приділяти тим методам, які
можна використовувати на твердосплавному різальному інструменті на фінішних
етапах його виготовлення, коли виникають потреби у виправлені геометрії,
мікрогеометрії поверхні.
Метою даного огляду є аналіз методів поверхневого оброблення різального
інструменту та визначення найбільш ефективних, з точки зору забезпечення високих
експлуатаційних вимог, що висуваються промисловістю до сучасного різального
інструменту.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАНЬ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПРАВКИ ДЛЯ ПІЛЬГЕРУВАННЯ ТРУБ
НА ШЛІФУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ З ЧПК

В наш час рівень сучасного розвитку машинобудування висуває вимоги високої
якості виготовлення комплектуючих збірних деталей, а отже и до інструменту для їх
виготовлення.
Високі вимоги до якості – це перш за все, шорсткість, мікро- та макрогеометрія,
фізичні властивості поверхневого шару деталі, допуски розмірів та форм. Для
вимірювання і контролю цих параметрів сучасні фірми пропонують широке розмаїття
вимірювальної техніки, але так як головним економічним показником виробництва є
час на виготовлення деталей то раціональним виходом є координатно-вимірювальні
машини. Раціональним підходом може стати інтеграція вимірювальних систем у
верстатну систему в процесі іі модернізації.
Для виготовлення тонкостінних труб з нержавіючої сталі використовують метод
холодного пільгерування на оправці. У якості матеріалу для виготовлення такої
оправки використовують ресорно-пружинні сталі типу 60С2ХФА, 9ХС.
Кінцевим етапом виготовлення даної деталі є точне шліфування на
модернізованому шліфувальному верстаті з ЧПК. Пропонується вимірювальну систему
реалізувати на базі інкрементного датчика лінійного переміщення на (рис. 1).
Оскільки шліфування довгих заготовок виконується з програмно керованим
люнетом, було прийнято рішення про встановлення вимірювальної системи на цей
вузол.
Цикл вимірювання і контролю починається після шліфування заготовки. На
рис. 2 представлена схема вимірювання на якій nC - кількість радіальних точок, nZ кількість поперечних перерізів в яких виконується вимірювання.
Настройки датчика на потрібний розмір здійснюється за допомогою референтної
точки самого датчика та еталонної деталі. Під час тарування датчик виходить на власну
референтну точку, яку ми приймемо за нуль, а потім проводиться вимірювання
еталонної деталі звідки і отримуємо нульову точку для основного циклу вимірювання.
В циклі вимірюється діаметр та радіальне биття в заданих оператором
поперечних перерізах з урахуванням кутової координати, та від довжини деталі.
Отримані данні заносяться масивом до відповідного файлу на стійці ЧПК.
За отриманими даними можна провести контроль геометричних параметрів,
таких як, значення діаметрів у перерізах, радіальне биття в кожному з них, відхилення
від прямолінійності осі деталі.
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Рис. 1 – Люнет з інтегрованим датчиком лінійного переміщення:
1 - заготовка, 2 - люнет, 3 - датчик лінійного переміщення

Рис. 2 – Схема вимірювання та її параметри
Реалізована схема вимірювання дозволяє суттєво скоротити час на вимірювання
і розширити набір контрольованих параметрів.
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ВПЛИВ УМОВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ НА ШОРСТКІСТЬ
РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ТА НА РАДІУС ОКРУГЛЕННЯ РІЗАЛЬНИХ КРОМОК
БАГАТОГРАННИХ НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН

На робочі характеристики твердосплавного різального інструменту суттєво
впливають фізико-механічні параметри поверхневого шару та мікрогеометрія робочих
поверхонь, а особливо форма різальної кромки.

Прогресивним методом фінішного оброблення є метод магнітно-абразивного
оброблення (МАО), який забезпечує формування потрібної мікрогеометрії робочих
поверхонь, певного радіусу округлення різальних кромок та фізико-механічних
характеристик поверхневого шару різального інструменту. Крім того метод
використовується для підготовки поверхонь перед нанесенням PVD-покриттів.
Формування зазначених характеристик якості поверхні та поверхневого шару
багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин (БНТП) реалізується при
оптимальному розміщенні оброблюваних деталей в міжполюсному просторі та певним
співвідношенням часу оброблення в режимі «натікання» та в режимі «стікання» на
установках з кільцевим розташуванням робочих зон (Рис. 1).

Рис. 1. Оброблення БНТП в режимі «натікання» та в режимі «стікання»
Дослідження процесу МАО БНТП виконували на експериментальній магнітноабразивній установці з кільцевою робочою зоною. В якості досліджуваних БНТП було
обрано п’ятигранні твердосплавні пластини без покриття PNMM 120408 виготовлені
ВАТ «Кіровградський заводом твердих сплавів», матеріал – ВК8.
Досліджували вплив складу магнітно-абразивного порошку (МАП) на радіус
округлення різальних кромок (рис. 2) та на шорсткість робочих поверхонь (рис. 3).
Параметри МАО: швидкість обертання БНТП навколо осі кільцевої ванни – 300об/хв.,
швидкість обертання навколо осі мінішпинделя 400об/хв., індукція магнітного поля в
робочій зоні – 0,25Тл, кут нахилу оправки по відношенню до площини кільцевої
робочої зони p - 30?, кут повороту оправки відносно вертикальної осі q - 25?, час
оброблення 5 хвилин (перших 3 хвилини обертання БНТП навколо власної осі та
оправки з БНТП навколо осі робочої зони було за годинниковою стрілкою, наступних 2
хвилини – обидва рухи в протилежному напрямку). Пластинки обробляли МАП, який
представляє собою механічну суміш феромагнітних зерен (Феромап) з зернистістю
200/100 мкм та алмазної пасти зернистістю 3/2 мкм і 20/14+3/2 мкм. На частину
пластин було нанесено PVD-покриття (TiAlN).

Без покриття
З покриттям
Рис. 2. Вплив складу МАП на радіус округлення різальних кромок, стовбець 1 –
кромка на грані, стовбець 2 – кромка на куті пластинки

Без покриття
З покриттям
Рис. 3. Вплив складу МАП на шорсткість поверхонь Ra, стовбець 1 – на
передній поверхні, стовбець 2 – на задній поверхні
Зовнішній вигляд різальних кромок на гранях та кутах БНТП представлено на
рис. 4.
Встановлено, що при використанні МАП з додаванням алмазної пасти з
зернистістю 20/14 мкм радіус округлення різальних кромок за той же самий час
оброблення буде досягатись більшим, ніж при використанні МАП з додаванням
алмазної пасти зернистістю 3/2 мкм, а сам процес притуплення різальних кромок
відбувається активніше. При нанесенні PVD- покриття (TiAlN) радіус округлення
практично не змінюється. В обох випадках формується рівномірна різальна кромка без
концентраторів напружень. При використанні МАП з додаванням АСМ 3/2 мкм
шорсткість поверхонь буде меншою в середньому на 65-70% за шорсткість при
додаванні АСМ 20/14 мкм. А при нанесенні покриття шорсткість погіршується,
внаслідок особливостей кінетики формування покриттів і присутності мікрокрапель на
поверхні БНТП.

Без оброблення
Після МАО
Зовнішній вигляд різальних кромок на гранях пластин

Без оброблення
Після МАО
Зовнішній вигляд різальних кромок на кутах пластин
Рис. 4. Зовнішній вигляд різальних кромок на гранях та кутах БНТП
Визначено вплив співвідношення часу оброблення в режимі «натікання» та
«стікання». Параметри оброблення були аналогічними першому випадку при
обробленні МАП з додаванням алмазної пасти зернистістю 20/14+3/2 мкм. На рис. 5

представлено величини радіусів округлення різальних кромок, а на рис. 6 представлено
шорсткості поверхонь БНТП при різних режимах МАО.

Рис. 6. Шорсткості поверхонь
Рис. 5. Радіуси округлення
різальних кромок, стовбець 1 – кромка на БНТП, стовбець 1 – на передній поверхні,
стовбець 2 – на задній поверхні
грані, стовбець 2 – кромка на куті
пластинки
Експериментально визначено, що при зазначеному базуванні БНТП в робочій
зоні при обробленні в режимі «натікання» округлення різальних кромок буде тим
більшим, чим довше триватиме процес МАО. Так за 7 хвилин оброблення в режимі
«натікання» та 3 хвилини в режимі «стікання» величина радіусу округлення буде
менша на 4-5 мкм на різальній кромці на грані та на 8-10 мкм на куті БНТП, ніж при
обробленні протягом 10 хвилин в режимі «натікання». При обробленні 10 хвилин
тільки в умовах «стікання» величина радіусу округлення кромок на грані 26-28 мкм, а
на куті пластин 40-42мкм, що значно менше за величину радіусу при обробленні
протягом 10 хвилин в умовах «стікання». Це відбувається закономірно, оскільки в
такому випадку на різальні кромки діють значно менші сили оброблення. Аналогічні
результати отримано при аналізі зміни шорсткості: найменша величина шорсткості, як
на передній так і на задній поверхнях формується при обробленні протягом 10 хвилин в
режимі «натікання».
Висновки: Експериментальні дослідження впливу умов магнітно-абразивного
оброблення на шорсткість робочих поверхонь та на радіус округлення різальних
кромок багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин показали, що в
процесі МАО відбувається стійке збільшення радіусу округлення різальних кромок,
причому величина округлення залежить від часу оброблення, співвідношення часу
оброблення в режимі «натікання» та «стікання» та від зернистості алмазної пасти.
Визначено, що при обробленні МАП з додаванням АСМ 20/14 мкм в режимі
«натікання» протягом 10 хвилин можливе притуплення радіусу округлення кромок до
45-55мкм. Найменша величина шорсткості була отримана при обробленні протягом 10
хвилин в режимі «натікання». Доведена, можливість керування величиною округлення
різальних кромок та величиною шорсткості поверхонь в процесі МАО.
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ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ
ОБКОЧУВАЛЬНИХ ВАЛКІВ ДЛЯ ЛОПАТОК ГТД

Однією з особливостей сучасного рівня виробництва є розробка та
впровадження інтегрованої системи технологічної підготовки виробництва (ТПП) того

чи іншого виробу. Використання інтегрованих систем ТПП скорочує терміни і витрати
на її проведення, а також забезпечує підвищення якості виробів.
Етап технологічної підготовки виробництва є визначальним при підготовці
виробництва авіаційних двигунів на ПАТ «Мотор Січ». На підприємстві накопичено
величезний досвід створення та впровадження інтегрованої системи ТПП, забезпечує
рішення широкого кола завдань при створенні і освоєнні авіадвигунів нового
покоління.
Разом з тим, що має на підприємства інформаційна система ТПП не вирішує всі
завдання ТПП ПАТ «Мотор Січ», а також вимагає постійного вдосконалення і
поглиблення на базі розвитку науки і техніки.
У зв'язку з цим робота по розробці інформаційної технології проектування та
контролю прокатних секторів для виготовлення лопаток газотурбінних двигунів є
складовою частиною загальної інтегрованої системи технологічної підготовки
виробництва авіадвигунів, тобто її підсистемою, яка в свою чергу може бути
представлена, як окрема система.
Метою створення цієї системи є забезпечення якості проектування і
виготовлення робочої поверхні прокатних секторів для калібрування лопаток
газотурбінних двигунів і створення програмного забезпечення для розрахунку
геометричних параметрів їх робочої частини і побудови електронного еталона такої
поверхні.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
- Проведено аналіз формоутворення робочої поверхні прокатних секторів для
калібрування лопаток газотурбінних двигунів;
- Розроблена теорія визначення геометричних параметрів робочої поверхні
прокатних секторів для калібрування лопаток газотурбінних двигунів;
Розроблена автоматизована підсистема проектування
робочих поверхонь
прокатних секторів для виготовлення лопаток газотурбінних двигунів реалізована у
вигляді доповнення до основного продукту CAD/ CAM/CAE системи Unigraphics.
Загальна схема формоутворення при обробці одного елемента поверхні лопатки
наведена на рис. 1.
При побудові 3D моделі робочої поверхні прокатного сектора вихідними
даними є геометричні та конструктивні параметри робочих поверхонь лопаток ГДТ для
вальцювання, яких призначені ці сектори та тип машини на якій буде проходити
вальцювання(калібрування), що визначає радіус обкатки. Дана обробка ведеться на
машинах типу УВЛ, за класифікацією підприємства ПАТ «Мотор Січ», профіль деталі
– поверхня лопатки рухається поступово вздовж початкової прямої, а спряжений
профіль робочої поверхні валка обертається навколо центра початкового кола,
сектором зв’яжемо систему координат X20Y20Z20, в подальшому індекс S – будуть
відноситись до поверхні валка, що обробляє спинку лопатки, індекс K - до поверхні
валка, що обробляє корито лопатки.
Рівняння контакту і зв’язку між системами координат знайдуться за наступним
залежностями:
Y20 K = (Y + Rω ) cos t + ( Z + Rω t ) sin t ;
Y20 S

Z 20 K = ( Z + Rω t ) cos t − (Y + Rω ) sin t ;
= (Y − Rω ) cos t − ( Z + Rω t ) sin t ;
− Y ⋅ N Z − Z ⋅ NY

Z 20 S = ( Z + Rω t ) cos t + (Y − Rω ) sin t ;

t=

Rω ⋅ N Y

, де: геометричні характеристики поверхні лопатки в системі координат S(ХYZ)
задаються координатами точок поверхні ХYZ та положенням вектора нормалі до

поверхні, що задаються проекціями цього вектора на осі координат N (NX,NY,NZ), Rω радіус початкового кола (обкатки), t - параметр розв’язку рівняння контакту.

а)

б)

Рис.2. Загальна схема формоутворення при обробці поверхні лопатки.
За отриманими залежностями будуємо робочі поверхні валків, що є спряженими
з відповідними поверхнями лопаток і далі оформляємо конструктивні елементи цих
валків, на рис. 3.а, показано робоче вікно розробленої програми для проектування
поверхонь валків в системі Unigraphics і результат побудови спряжених поверхонь
валків.
Робочі поверхні валків будуються в момент коли поверхня валків починає
контактувати з поверхнею лопаток, це необхідно для контролю положення установки
валків на обладнанні відносно лопатки.
Розроблено математичне забезпечення, для створення системи автоматизованої
системи проектування та контролю прокатних секторів для виготовлення лопаток
газотурбінних двигунів.

Рис. 3. Проектування валків для обкочування, а) робоче вікно програми для
проектування поверхонь валків в системі Unigraphics, б) і результат побудови
спряжених поверхонь валків.
На базі розробленого математичного забезпечення розроблено
інформаційну систему проектування та контролю прокатних секторів для виготовлення
лопаток газотурбінних двигунів. Розроблена інформаційна система реалізована у
вигляді програмного забезпечення для системи Unigraphics, що дозволяє
автоматизувати процес проектування та контролю прокатних секторів для
виготовлення лопаток газотурбінних двигунів.

УДК 621.9
Равська Н.С. проф., д.т.н .Кулініч А.С. студ.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГВИНТОВОЇ КАНАВКИ СПІРАЛЬНИХ
СВЕРДЕЛ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ПРЯМОЛІНІЙНОЇ ФОРМИ

В сучасному машинобудуванні одним найбільш вживаним інструментом при
обробці отворів залишаються спіральні свердла. Спіральні свердла використовуються
більше ста років, при чому за цей час суттєво технологія їх виготовлення не
змінювалась. З розвитком верстатів з числовим програмним керуванням в останній час
широко стали використовувати спеціальні заточні вертати при виготовленні спіральних
суцільних свердел, як з швидкорізальної сталі так і з твердого сплаву. Особливістю
таких верстатів є те, що всі операції по виготовленню свердла здійснюються за один
установ: оброблення ,гвинтових канавок, гвинтової стрічки, заточування свердла та
підточка. В якості інструменту використовуються шліфувальні круги, при чому на
одній оправці, що надівається на шпиндель верстата можуть знаходитись на одній осі
три шліфувальні круги – тарілчастий, циліндричний плоскої форми і конічний плоскої
форми, це дозволяє сумістити всі операції по виготовленню такого інструменту.
Формоутворення стружкових канавок
спіральних свердел на таких верстатах
відбувається не фасонним шліфувальним кругом, а кругом плоскої форми ПП (ГОСТ
2424-83), 1А1 (ГОСТ 17123-79). Розробники такого обладнання надають користувачеві
кінцевий набір значень параметрів для виготовлення канавок такого інструменту, що
визначать форму стружкороздільної канавки від, якої в свою чергу залежить форма
різальної кромки свердла.
Тому для розробки конструкцій спіральних свердел їх аналізу необхідно
дослідити умови формоутворення стружкової гвинтової канавки спіральних свердел
дисковим інструментом прямолінійної форми, визначити та проаналізувати такі
установочні параметри дискового інструменту, при якому відхилення різальної кромки
такого свердла буде мінімальним від прямолінійної різальної кромки стандартного
свердла, обробленого фасонним дисковим інструментом.
Для вирішення цієї задачі було вирішено задачу формоутворення
стружкової гвинтової канавки спіральних свердел дисковим інструментом
прямолінійної форми. Для прикладу на рис.1. показано розрахунок спряженої гвинтової
поверхні та її торцевого перерізу за отриманими залежностями з наступними
параметрами:D=10мм, d0=0.15D, ω=38.150, Rd=20мм, β=500; δ=300.

Рис. 1 Гвинтова поверхня стружкороздільної канавки з наступними
параметрами: D=10мм, d0=0.15D, ω=38.150, Rd=20мм, β=500; δ=300.
а) – лінія контакту шліфувального круга з гвинтовою поверхнею, б) – торцевий
переріз гвинтової поверхні утвореною шліфувальним кругом з прямо бічним профілем

.На рис.2 показано приклади розрахунку гвинтової поверхні стружкороздільної
канавки і порівняння її з перерізом теоретично-точної поверхні стандартного свердла з
параметрами D=10мм, d0=0.15D, ω=350 , φ=600,ψ=550, параметри круга Rd=50мм і в
залежності від установочних параметрів круга рис.5а. β=600, δ=300 – точка контакту
профілів, що порівнюються знаходиться на зовнішньому діаметру, рис.5б. β=500, δ=300
– точка контакту профілів, що порівнюються знаходиться в межах робочої ділянки, на
рис.3 показано розподілення відхилення по профілю в залежності від радіуса точки,
який розглядається.

)
б)
Рис. 2 Гвинтова поверхня стружкової канавки з наступними параметрами:
D=10мм, d0=0.15D, ω=350, Rd=50мм, а) β=600, δ=300 - ; б) β=500, δ=300, і порівняння її
з торцевим перерізом теоретично-точної поверхні з наступними параметрами
φ=600,ψ=550.
За отриманими в роботі залежностями було розраховано такі установочні
параметри шліфувального круга при, яких утворена гвинтова поверхня на робочій
ділянці має мінімальне відхилення від теоретично-точної поверхні стандартного
свердла. Для цього було вирішено задачу оптимізації – знаходження мінімального
значення відхилення профілю від установочних параметрів. Установочними
параметрами є: Dd (Rd) – діаметр (радіус) шліфувального круга; β - кут розвороту
шліфувального круга δ- кут нахилу шліфувального круга.

Рис. 3 Розподілення відхилення по профілю в залежності від радіуса точки:
гвинтова поверхня стружкової канавки з наступними параметрами: D=10мм, d0=0.15D,
ω=350, Rd=50мм, і порівняння її з торцевим перерізом теоретично-точної поверхні з
наступними параметрами φ=600,ψ=550: 1) β=600, δ=300 ; 2) β=500, δ=300.
В роботі розглянуто особливості формоутворення стружкороздільної
гвинтової канавки спіральних свердел дисковим інструментом прямолінійної форми.
Проведено аналіз впливу установочних параметрів кругів на форму і розміри
стружкової канавки свердла отриманого шліфувальними кругами з прямолінійним
профілем. Проведений порівняльний аналіз отриманої гвинтової поверхні з теоретично
– точною поверхнею стандартного свердла. За результатами розрахунків отримали, що
за рахунок раціонального вибору установочних параметрів круга при формоутворенні
стружкової канавки свердла можна мінімізувати відхилення отриманого профілю
стружкової канавки свердла від профілю теоретично-точної канавки стандартного
свердла.
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ОБРОБКА КУТІВ

При обробці кутів, при розрахунку дуги контакту інструменту та вибору
оптимальної подачі слід бути особливо обережним. Тому що при обробці внутрішнього
кута, довжина дуги контакту збільшується, що накладає додаткові навантаження на
ріжучу кромку. А в свою чергу додаткові навантаження викликають вібрації і
знижують стабільність процесу фрезерування в цілому. Також наслідком коливання
напрямів сил різання є "Недорізання" в кутах і існує також ризик викришування
ріжучої кромки або навіть поломка інструменту. На рис.1. показано традиційний метод
обробки кута.

Рис. 1 – Традиційний метод обробки кута.
Для того щоб запобігти недоліків які зустрічаються в традиційному методі
можна застосувати таке рішення як - обмеження довжини дуги контакту. Щоб
обмежити довжину дуги контакту використовуємо запрограмований радіус який
допомагає зменшити довжину дуги контакту і сприяє зниженню вібрацій. А це означає
можливість збільшення глибини різання і подачі. При зустрічному ферзеруванні в
кутку сила Ph зменшиться, при оптимізації величини навантаження можна довести до 0.
Експеримент проводився з використанням програмного забезпечення Deform3D.

а)
б)
Рис. 2 – Фрезерування по більшому радіусу та з використанням фрез меншого
діаметра.
Існують два методи для рішення задачі – обмеження довжини дуги контакту:
1. Фрезерування по більшому радіусу. Перевагою даного методу чорнової
обробки є можливість використання фрези великого діаметру, що підвищує
продуктивність операції як показано на рис.2(а).

2. В якості альтернативного методу обробки кута можливе програмування
траєкторії руху інструменту по радіусу меншому, ніж діаметр фрез Dф як показано на
рис.2(б).
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КОМБІНОВАНА ФОРМА ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ З РАДІУСНОЮ
ЗАТИЛОЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ.

Форма задньої поверхні мітчика суттєво впливає на його працездатність
оскільки вона визначає умови розміщення зрізаної стружки при реверсуванні. На рис. 1.
представлена схема визначення радіуса кола допоміжної затилочної поверхні мітчика
та положення його центра.
Вважаємо, що задня поверхня мітчика, примикаюча до різальної кромки
визначаеться фаскою f і є гострозаточеною під головним заднім кутом α . Радіус кола
в точці В дорівнює:
RB = R ⋅ cos α , де R - зовнішній радіус мітчика.

Рис.1. Визначення радіуса допоміжної затилочної поверхні та положення її
центра.
Профіль стружкової канавки суміжного зуба обмежений лінією СЕ. З центра
проводиться коло радіусом r = RB − Δ , яке перетинаючись з прямою СЕ, визначає
положення точки С.
Відрізок ВС ділиться навпіл в точці F, ВF=FC. З точки F проводимо пряму FО′,
перпендикулярну ВС. З точки В проводиться пряма ВО рівна радіусу кола допоміжної
затилочної поверхні. Точка перетину прямих FО′ та ВО′ буде центром кола профілю
допоміжної затилочної поверхні, радіус якого становить r = BO ' = CO ' .
З графічного розвязку отримуємо: O ' E = h + r ⋅ sin α = r ⋅ cos ε , звідки
h + r ⋅ sin α
.
cos ε =
r

Визначимо координати точки С в системі координат xy, яка повернута на кут α
відносно початкових осей мітчика, проведених черех вершинну точку різальної кромки.
Координати точки С становлять:

X C = h ; YC = R − r (cos α1 − sin ε ) .
Відстань OC = h2 + [ RB − r (cos α1 − sin ε )]
Розвязуючи рівняння відносно r , отримуємо:
R ± R 2 + ⎡⎣ h 2 + R 2 + ( R − Δ ) 2 ⎤⎦

R ± ( R − Δ) − h2
r=
=
2(cos α1 − sin ε )
2(cos α1 − sin ε )
При знайденому радіусі r , координати точки О′ визначаються за залежностями:
⎧ X O ' = − R ⋅ sin α1
⎨
⎩YO ' = R − r ⋅ cos α1

Таким чином, задаючись величиною Δ можна розрахувати радіус кола
затилування та положення його центру.
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РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБІВ В
ЧАСТИНІ УРАХУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ПОСАДОК ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ
ЗАСТОСУВАННЯ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Собівартість сучасної машинобудівної продукції значною мірою залежить від
трудомісткості складальних робіт. Це викликано тим, що витрати часу на допоміжні
переходи перед безпосереднім складанням є суттєвими, в той час коли сам процес
реалізації з‘єднання часто виконується дуже швидко. При цьому раціональна
технологія складання виробів машинобудування має в ряді випадків вирішальне
значення для забезпечення їх надійності та довговічності.
Аналіз існуючих моделей опису складальних виробів показав, що вони дають
можливість повністю описати тип з’єднання але не дозволяють врахувати його
характер. За основу було взято математичну модель з набором властивостей F(А),
пов’язаних відношеннями між елементами і властивостями [1]. Ця модель базується на
геометричних властивостях, що характеризують форму, взаємне розташування об’єктів
у просторі та інші геометричні властивості конструкції.
Метою даної роботи є автоматизація ідентифікації характеру взаємодії елементів
з’єднань складального виробу. Це дозволяє не тільки описувати розташування деталей
з’єднання але й деталізувати характер взаємодії.
Математична модель покладена в основу нового програмного забезпечення, яке
дозволяє отримувати однозначну відповідь на питання: «це посадка з зазором чи з
натягом?». А також для перехідних посадок – отримувати імовірнісну оцінку
отримання зазорів та натягів. Для цього була систематизована інформація про посадки
різних типових з’єднань складальних виробів за характером взаємодії та розроблена
методика розрахунку імовірності характеру посадки у перехідних посадках.Отримана

модель перевірена на прикладах інструментального виробництва [2]. Це дало змогу
отримувати оптимальну послідовність декомпозиції складального виробу у складі
якого є з’єднання деталей, що забезпечує цілісність, а також, проводити аналіз самих
цих з’єднань та методів їх реалізації у складальному виробі.
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МАГНІТНО-АБРАЗИВНЕ ОБРОБЛЕННЯ ЯК МЕТОД ПОВЕРХНЕВОГО
ОБРОБЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

У сучасному механообробному виробництві усе більш широке застосування
знаходить дороге автоматизоване верстатне обладнання. Експлуатація такого
устаткування характеризується жорсткістю умов роботи різального інструменту,
що в свою чергу значно підвищує вимоги до працездатності інструменту. Одним з
найбільш перспективних стають питання фінішного оброблення, які дозволяють
цілеспрямовано впливати на властивості поверхневого шару, забезпечуючи при
цьому суттєве зростання можливостей різального інструменту, підвищення його
експлуатаційних характеристик
Підвищення працездатності різального інструменту в значній мірі
визначається формуванням необхідних властивостей його робочих поверхонь, в
особливості на заключних етапах виготовлення і пов'язано, перш за все, зі зміною
фізико-механічних властивостей як поверхневого шару готових виробів, так і
безпосередньо стану поверхні, в особливості її мікрогеометрії. До методів
фінішного механічного оброблення можна віднести, такі як алмазне шліфування і
полірування, методи вібраційного, дрібструменого і гідро-абразивного та магнітноабразивного оброблень. Усі вище зазначені методи поверхневого зміцнення
різального інструменту спрямовані на підвищення експлуатаційних властивостей,
але вони мають як свої переваги, так і недоліки.
При механічному фінішному обробленні, яке виконується з метою підвищення
працездатності і зміцнення поверхні інструменту виявляються наступні ефекти:
змінюється структура поверхневого шару; збільшується «запасена енергія»
поверхневого шару; зменшується шорсткість поверхні, згладжуються і «заліковуються»
концентратори напружень поверхневого шару інструментального матеріалу. Крім того
важливим фактором є формування низької шорсткості поверхні робочих елементів
багатограних непереточуваних твердосплавних пластин (БНТП), згладженого
мікрорельєфу, вільного від концентраторів напружень, викришувань, виривів, тощо.
Головний недолік механічних фінішних методів оброблення пов’язаний з
практично слабо контрольованим процесом зміни геометрії робочих елементів
різального інструменту, в особливості радіусів різальних кромок, а також наявність на
лезах сколювань і викрашування в результаті чисельних мікроударів вібротіл, дробі,
абразивних частинок об поверхню різального інструменту. У зв’язку з тим широке

застосування ці методи отримали переважно для твердосплавного бурового,
породоруйнуючого інструменту, коли необхідне отримання максимального зміцнення
поверхневого шару окремих робочих елементів інструменту, тому широкого
застосування при обробленні БНТП ці методи не отримали.
В останні роки широке застосування в якості методів фінішного оброблення, яка
забезпечує як полірування поверхні так і поверхневе зміцнення набуло магнітноабразивне оброблення (МАО), яке робить можливим оброблення складнопрофільних
деталей з високою ефективністю і продуктивністю: досягненням заданої шорсткості,
збереженням основних геометричних розмірів деталей і в деяких випадках їх
корегування.
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АЛМАЗНІ МОНОКРИСТАЛІЧНІ РІЗЦІ ДЛЯ ОБРОБКИ
МЕТАЛООПТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Традиційним методом чистової обробки метало-оптичних елементів є - чистове
шліфування та остаточне полірування вільним абразивом. Але даний метод
трудомісткий, і продуктивний при обробці малогабаритних плоских дзеркал, обробка ж
великогабаритних сферичних і асферичних дзеркал займає багато часів. Іншим
фінішним методом яких поширюється останні десятиліття - є лезвійна обробка, так
зване алмазне мікроточіння (АМТ), на спеціальних особливо точних верстатних
системах. Основною перевагою методу є значне збільшення показників якості та
продуктивності. Поверхневий шар після АМТ має підвищену якість і кращий
металографічний стан, на відміну від полірованого, а оптичні поверхні більший поріг
руйнування під дією лазерного випромінювання [4].
Ці можливості методу обробки реалізуються, якщо робочим інструментом є
різець оснащений монокристалами природних алмазів гідністю 0.8…2 карати. До різців
даного типу обробки пред’являються підвищені вимоги стосовно шорсткості поверхонь
ріжучих кромок та гостроти леза, тобто величина заокруглення ріжучої кромки не
повинна перевищувати 30…120 ангстрем. Іншим важливим фактором, який забезпечує
високу стійкість, є кристалографічна орієнтація алмазу. На практиці період стійкості
між переточками складає 200…800 км [1,2].
Конструкцій алмазних різців, а також способів виготовлення алмазних ріжучих
частин дуже багато, іноземні фірми виробники не розголошують цих технологій. В
Україні розробки технологій по виготовленню різців із природних алмазів для АМТ
проводилися в Інституті надтвердих матеріалів НАН України. Природні кристали
алмазів мають різні ідеальні форми для виготовлення інструмента. Одна з таких форм –
октаедр, який являє собою кристал, з 6 вершинами, через які проходять 3
кристалографічні вісі, 8 граней та 12 ребер [3]. Основні технологічні операції, які
застосовуються при обробці алмазного різця із октаедру приведені на рис. 1.
Спеціальні конструкції різців призначені для обробки великогабаритних
поверхонь. Відрізняється оснащенням різця алмазом підвищеної якості із
відпрацьованих алмазів і атестованих кристалів. Конструкції алмазних різців, в яких
кристал в корпусі кріпиться методом пайки, дозволяють використовувати більш дрібні
кристали. Але недоліком конструкції є те, що закритий паз не дозволяє проводити
доводку кристала без перепайки. Відкритий паз не забезпечує надійності закріплення
алмазу при пайці. При механічному закріпленні алмазу в металокерамічній подушці

приблизно 2/3 частини алмазу закрито подушкою та затискною планкою, що не
дозволяє використовувати дрібні кристали.

Рис.1.Технологічні операції виготовлення алмазного різця із октаедра.
Перевагами механічного методу закріплення кристалу, є те, що після доводки
ріжучої кромки, кристал алмазу не підвергається нагріву, а також легкість видалення
ріжучої частини для переточування [5]. Дуже прогресивними є розробки закордонних
фірм, одна з них, нідерландська компанія Techodiamant, в їхніх конструкціях, алмазний
елемент за допомогою ударного зварювання в вакуумі надійно кріпиться з державкою.
Сам процесс АМТ відбувається при знятті з оброблюваного матеріалу стружки
товщиною 0.1…4 мкм. В результаті обробки утворюються дзеркальна поверхня, при
цьому АМТ плоскої поверхні при кроці 100…160 мм відхилення від площинності
становить ≈ 0.1 мкм.
В подальшому напрямками роботи буде визначення впливу вхідних параметрів
точіння, на зносостійкість інструменту, та оптимізації геометричних параметрів
алмазного монокристалічного різця.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДВОДУ ТЕПЛА ПІД ЧАС ОБРОБКИ
МАТЕРІАЛІВ З НИЗЬКИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

Одною з сучасних тенденцій у техніці стало поширення використання матеріалів
з низьким коефіцієнтом теплопровідності таких як, пластмаси та композитні матеріали.
Обробка цих матеріалів потребує певних температур. В наслідок цього виникає потреба
в розробці нових рішень що до інтенсифікації відводу тепла з зони різання. Так як
ефективна обробка матеріалу в значній мірі визначається тепловим станом.
Так як пластмаси мають значні коливання усадки при твердненні деталі це
спричиняє зниження точності. При обробці різанням порушується смоляна плівка,
знижується хімічна стійкість, збільшується волого проникність. Пластмаси мають
низьку міцність, проте низькатепло провідність приводить до перегріву ріжучого
інструменту, обугленню та прожогу реактопластів в зоні різання що не дає можливості
підвищувати швидкість обробки. Температура у зоні різання для термопластів не
повинна перевищувати 120 градусів Цельсію. А для реактопластів 160 градусів
Цельсію.
При обробці реактопластів, особливо зі скляним наповнювачем знижується
стійкість інструменту. Такі термопласти як оргскло, полістирол, фторопласт, можна
оброблювати інструментом з вуглеводистої та швидкоріжучої сталі. Усі інші
обробляють інструментом з твердих сплавів інструментом з алмазів або ельбору.
При обробці реактопластів СОР не використовують щоб запобігти набуханню
матеріалу заготовки. При точінні використовують малий головний кут різання.
Передньою поверхню інструменту полірують для кращого сходу стружки.
При свердлінні роблять попередні отвори чи виводять свердло для запобіганню
перегріву.
Ці рекомендації при обробці показують що проблема відводу тепла є
найбільшим фактором який зменшує продуктивність обробки таких матеріалів.
У даній роботі приведений аналіз можливих шляхів вирішення проблеми
обробки матеріалів з низьким коефіцієнтом тепло провідності.
Схема полів температур та розподілу теплових потоків при обробці різанням
представлена на рис. 1.
Кількість теплоти що утворюється при різанні визначається за формулою (1).
(1)
- Внутрішнє тертя між частинами зрізаємого шару у результаті пластичної
деформації при утворенні стружки.
- Тертя стружки о поверхню інструмента.
- Тертя між задньою поверхнею інструменту та обробленою поверхнею.
Рівняння теплового балансу для процесу механічної обробки має вигляд (2).
(2)
- Тепловий потік у стружку.
- Тепловий потік у заготовку.
- Тепловий потік у інструмент.
- Тепловий потік у навколишнє середовище.
З рівняння теплового балансу можна зробити висновок що температуру обробки
можна знизити зменшивши тепловиділення у зоні різання
та збільшивши

тепловідвід. Загальним рішенням є оптимізація геометрії ріжучого інструменту МАО
та режимів обробки.

Рис. 1. Поля температур та розподіл теплових потоків при обробці різанням.
Проте в умовах обробки матеріалів з малим коефіцієнтом теплопровідності є
можливим збільшення виводу тепла з інструментом. Цього можна досягти додавши в
конструкцію інструмента покриття збільшуючи теплопровідність або застосувати
термотрубки. Можливо застосувати магнітне охолодження. Якщо існують шляхи
збільшення коефіцієнту теплової світимості то це також могло б покращити відведення
тепла із зони обробки. Збільшити тепло що виводиться із стружкою та зовнішнім
середовищем можливо за допомогою нанесення СОР та обдуванням стиснутим чи
іонізованим повітрям. Загальний ефект буде мати збільшення різниці температур між
контактуючими елементами.
Висновки. Процес обробки матеріалів з низьким коефіцієнтом теплопровідності
є комплексною задачею у якої най загальнішою є проблема вирішення проблема
утворення тепла у зоні обробки. Вирішення цієї проблеми потребує детальних
досліджень та нових конструктивних рішень.
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СКЛАДАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
ВИРОБІВ З РІЗЬБОВИМИ З’ЄДНАННЯМИ

В сучасному машинобудуванні деталі, що мають різь, складають більш ніж 60 %
від загальної кількості деталей. Незважаючи на широту спектра використання
різьбових з’єднань у промисловості, їх багатовікової історії використання, до сьогодні

по вигляду різі на кресленні або тривимірній моделі розпізнати тип різі неможливо - це
стримує процес розвитку САПР технологічних процесів складання.
Метою дослідження є підвищення ефективності вирішення задач автоматизованого синтезу технологічних процесів складання на основі математичного опису
специфіки різних різьбових з’єднань.
Аналіз типів різьбових з’єднань по ГОСТ, ДСТУ, ISO та їх конструктивнотехнологічних особливостей, а також нових спеціальних видів різьбових з’єднань що
запатентовані останнім часом, дозволив розмежувати типи різьбових з’єднань за
ознаками та запропонувати систему кодування їх опису.
Кожна деталь a характеризується певним набором поверхонь P:
,
у якій окрему групу складають різьбові поверхні
:
Якщо виріб має більш ніж один різбовий елемент, то в цьому випадку кожен
різьбовий елемент описується окремо.
Різьбові елементи характеризується сукупністю ознак:
,
- позначення певної ознаки.
де
Загалом, не враховуючи ознаку Х6 (кількість заходів різьби), можливе
описання 3840 варіантів виконання різьбових з’єднань.
Опираючись на табличні дані за допомогою математичного опису різьбових
з’єднань, сформуємо алгоритм вирішення задач автоматизованого синтезу
технологічних процесів складання. Класифікації різьб може мати такий вигляд (табл. 1)
Табл. 1 Кодування виду різьби
Ознака
Можливі значення
Одиниця вимірювання кроку різьби
1
Х1
1 - метрична
2 - дюймова
3 - Модульна
4 - Пітчева
Розташування на поверхні
2
Х2
1 - Зовнішня
2 - Внутрішня
Напрям руху гвинтової поверхні
3
Х3
1 - Права
2 - Ліва
Профіль
4
Х4
2 - Трапецоїдний
1 - Трикутний
3 - Прямокутний
4 - Круглий
5 - Інший
Утворювальна поверхня на якій розташована різь
5
Х5
1 - Циліндрична
2 - Конічна
Кількість заходів
6
Х6
1 - Однозахідна
n - західна
Призначення різьби
7
Х7
1 - Кріпильна
2 - Кріпильно - ущільнююча
3 - Ходова
4 - Інша
Конструктивні елементи для закручування різьби
8
Х8
5 - Хрестоподібна
1 - Шестигранна 2 - Чотиригранна 3 - Внутрішній
6 - Інше
4 - Шліц
прорізь
головка
головка
шестигранник
№ ознаки

Позначення

Різьбові поверхні на виробі можуть бути представлені у вигляді:

Рис. 4. Вироби з різною кількістю різьбових елементів :
а – один елемент; б – два елементи; в – три елементи

Розглянемо різьбове з’єднання із протилежним напрямком різьби на прикладі
радіатора опалення:

а)
б)
Рис. 5. Різьбові з‘єднання із протилежним напрямком різьби:
а – в зібраному стані; б – в розібраному стані
Різниця конструктивного виконання різьбового з’єднання має різне
відображення у бінарних відношеннях обмежень рухливості. Деталізація опису деталі
а1 в частині конкретизації кількості і специфіки різьбових з’єднань може бути записано
так:

Рис. 7. БВОР для різьбових з‘єднань, із протилежним напрямком різьби:
а – поступальні; б – обертальні для випадку правої різьби між a1 i a2
та лівої між a1 i a3;
в – обертальні для випадку лівої різьби між a1 i a2 та правої між a1 i a3
Аналогічно можуть бути описані й інші поверхні інших деталей складального
виробу.
Висновки:
У результаті виконання даної роботи було сформульовано математичне
описання специфіки різних різьбових з’єднань та введено нову систему кодування,
сформовано алгоритм вирішення задач автоматизованого синтезу технологічних
процесів складання.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ

Технічний прогрес в наш час породжує необхідність розробки нових матеріалів,
а також методів обробки таких матеріалів. Композиційні матеріали відкривають багато
можливостей для нових конструкторських рішень. Ці матеріали, зокрема вугле- та
склопластики використовуються широко в багатьох галузях промисловості (рис. 1).

Рис. 1 Застосування композиційних матеріалів у промисловості
Механічна обробка композиційних матеріалів необхідна для досягнення бажаної
якості поверхні, отримання складних конфігурацій виробу а також покращення
експлуатаційних характеристик виробів. Крім того вона необхідна також для
отримання зразків, за допомогою яких визначаються фізико-механічні характеристики
готових виробів.
При виготовленні виробів з високоміцних полімерних композиційних матеріалів
застосовують такі види механічної обробки: точіння, свердління і розгортання,
фрезерування, розрізування, шліфування, і нарізування різьби.
Свердління композиційних матеріалів є одним з найпоширеніших видів
механічної обробки. Найчастіше отвори у композиційних матеріалах створюються під
болтове та заклепкове з’єднання. Вимоги до точності отворів для цих двох видів
з’єднань відрізняються. Зокрема у авіаційній промисловості вимоги до точності отворів
під заклепки 3-6 квалітетів, а для болтового з’єднання 6-12 квалітетів.
Залежно від виду композиційного матеріалу, вимоги до інструменту
відрізняються.
КМ мають високу абразивну здатність, що призводить до швидкого зношування
різального інструменту, низьку теплопровідність, що веде до підвищення температури
у зоні різання, необхідні спеціальні інструменти та умови роботи (швидкість подачі,
оптимальні сили різання тощо). Виникають різноманітні дефекти (прожоги, сколи,
тріщини тощо), основним з яких є розшарування матеріалу, що веде до зниження
експлуатаційних характеристик виробу.
Дефектів у композиційних матеріалах під час обробки можна уникнути
введенням додаткових різальних кромок (свердла з подвійною заточкою тощо),
створенням позитивних передніх кутів. Нульових і негативних кутів потрібно уникати,
бо це веде до виштовхування волокон матеріалу і знижує якість отворів. Важливою є
величина перемички. Мала перемичка покращує здатність проникнення інструменту у
матеріал. Це покращує якість і точність обробки. Для більш успішної обробки
композиційних матеріалів у НТУУ КПІ були розроблені свердла наступних

конструкцій: комбінований осьовий інструмент (рис. 2, а) [1], різальна частина якого
утворена у формі триперого свердла, при чому на різальній кромці відсутня перемичка,
і ступінчасте свердло (рис. 2, б), що складається з двох ступенів різного діаметру.

а

б

Рис. 2 Конструкції свердел для композиційних матеріалів, розроблених у НТУУ КПІ
Для покращення якості механічної обробки композиційних матеріалів компанії Sandvik
Coromant і Precorp розробили свердла з покриттям з полікристалічного алмазу (PCD) і
профільною впайкою з PCD. Проте такі свердла є дорогими і більш доцільним шляхом
покращення якості механічної обробки отворів у КМ є оптимізація геометричних
параметрів інструменту в першу чергу для запобігання розшаруванню матеріалу.
Багато авторів, зокрема [2] провели численні експерименти по пошуку такої
схеми обробки, що дасть можливість запобігти розшаруванню. Зокрема були зроблені
висновки, що при вирішенні цієї проблеми фундаментальним є формулювання
механізму руйнування та побудова математичної моделі.
Найбільш розповсюдженою є модель Hocheng і Dharan [3], що пов’язана з
визначенням критичної сили, яка забезпечує початок руху тріщини для входу і виходу
свердла з матеріалу.
Таким чином, для покращення якості механічної обробки композиційних
матеріалів необхідно оптимізувати геометрію свердел. На даний час перспективними
напрямками дослідження механічної обробки композиційних матеріалів є:
1. Створення раціональної геометрії свердел;
2. Розгляд нових схем різання;
3. Створення математичних моделей з метою прогнозування процесу різання.
Питання, які є важливими при оптимізації геометричних параметрів це
необхідність підвищення швидкості різання та необхідність зниження температури
різання і тепла напруженості процесу.
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ОБРОБКА ТОНКИХ СТІНОК ФРЕЗЕРУВАННЯМ

Для обробки тонкостінних деталей можуть використовуватись різні стратегії
обробки, їх вибір залежить від товщини і висоти стінки. Кількість проходів у всіх
випадках буде визначатись розмірами стінки і осьової глибини різання. Необхідними
умовами є прийняття до уваги стійкості як фрези так і стінки.
Для обробки тонких стінок, було прийнято високошвидкісну стратегію обробки,
тобто мала подача на зуб Sz, та висока швидкість різання Vc, що значно покращує і
облещує обробку тонкостінних деталей. У зв’язку з таким поєднанням швидкості
різання та подачі, забезпечується скорочення часу контакту ріжучої частини
інструменту з заготовкою, отже, знижується силова дія і віджим стінки. Оптимізація
здійснювалась з урахуванням прикладного забезпечення Deform3D.
Для такого виду обробки переважно попутне фрезерування, яке значно зменшує
вібрацію и силову загрузку як на інструмент так і на деталь. При малому
співвідношенні висоти до товщини стінки менш ніж 15:1, обробку однієї сторони треба
проводити неперетинаючимися проходами. Для середнього співвідношення висоти
стінки до товщини 30:1, використовуємо фрезерування з чергуванням сторін стінок з
різною початковою глибиною різання при неперетинаючихся проходах, як показано на
рис. 1(а). При першому проході слід використовувати зменшену вдвічі глибину різання.
У будь-якому випадку необхідно залишати припуск на стінці для послідуючої фінішної
обробки 0.2-1.0 мм.

а)
б)
Рис. 1 – Фрезерування з перекриттям проходів та поетапне чергування.
При дуже великому співвідношенні висоти до товщини стінки більш ніж 30:1
слід використовувати у доповненні до обробки з чергуванням сторін стінки, поетапне
чергування як показано на рис. 1(б). Під час обробки більш тонка частина завжди буде
підтримуватись більш товстою. Таким чином поетапно ведеться обробка зверху вниз.
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3D МОДЕЛЮВАННЯ КРУГЛИХ ФАСОННИХ РІЗЦІВ

Фасонні різці належать до спеціальних різальних інструментів. Ці
високопродуктивні інструменти забезпечують високу якість обробленої поверхні та
досить високу точність розмірів деталі (7-8 квалітет точності).
Першорядним і основним питанням проектування фасонних різців є їх
профілювання. На форму профілю фасонних різців впливають форма деталі, схема
формоутворення, геометричні параметри різця, можливість виготовлення профілю,
близького до геометрично точного, а також ряд інших чинників.
Для профілювання фасонних різців застосовують графічні і аналітичні методи.
Класичні графічні методи засновані на застосуванні плоских перетинів, 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 твердотільного
моделювання точність графічного моделювання може бути скільки завгодно високою
при збереженні перерахованих переваг.
У роботі представлено 3D моделювання фасонних круглих різців в системі
КОМПАС 3D V11, засноване на відомій методиці профілювання [1].
Початковими даними для профілювання є розміри і форма поверхні деталі,
геометричні параметри різальної частини різця, тобто передній γ, задній α кути, кут
нахилу різальної кромки λ, радіус різця в базовій точці різальної кромки R.
Послідовність профілювання круглого фасонного різця :
- створюємо поверхню деталі за допомогою команди Операция вращения;
- створюємо передню площину, положення якої визначається переднім кутом γ і
базовою точкою профілю деталі;
- визначається різальна кромка як лінія перетину поверхні деталі і передньої
площини за допомогою команд Сечение поверхностью і Спроецировать объект;
- створюється задня поверхня різця як поверхня обертання різальної кромки
вздовж твірної радиуса R за допомогою команди Кинематическая операция;
- визначається профіль задньої поверхні як лінія перетину її з площиною, що
проходить через вісь різця.
Після визначення профілю задньої поверхні різця необхідно:
- оформити граничні ділянки профілю різця;
- утворити тіло різця як фасонну поверхню обертання визначенного профілю
операцією Операция вращения;
- створити кутовий паз операцією Вырезать выдавливанием;
- створити робоче креслення різця командою Создать новый чертеж из модели.
Фасонний круглий різець є прикладом інструменту, у якого до профілю
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. Розроблена 3D модель фасонного різця дозволяє досліджувати
похибки оброблення конічних ділянок поверхні деталі.

Для точного оброблення конічної поверхні застосовують різці з похилою віссю,
паралельною створюючій конічної поверхні. Проте в цьому випадку не забезпечується
точність оброблення циліндричних ділянок поверхні деталі.
Даний недолік круглих різців може бути усунений заточуванням їх по
криволінійній передній поверхні.
Форма передньої поверхні теоретично точного круглого фасонного різця
визначається таким чином:
- визначається прямолінійний профіль задньої поверхні по вищенаведеній
методиці;
- визначається різальна кромка як лінія перетину поверхні деталі і задньої
поверхні обертання прямолінійного профілю.
На основі проведених досліджень розроблена 3D модель теоретично точного
фасонного круглого різця.
1. Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов: Учебник - К.:
Вища шк., 1990.- 424 с.
2. Родин П.Р. Основы формообразования поверхностей резанием: Учебник – К.:
Вища шк., 1977.- 192 с.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ КРУЧЕНИИ МЕТЧИКА-ПРОТЯЖКИ

Среди инструментов образующих резьбы метчик-протяжка занимает особое
место. Он применяется при обработке длинных резьбовых соединений с глубоким
профилем, обычно это гайки для ходовых винтовых передач.
Будучи достаточно длинным и испытывая значительные крутильные нагрузки,
метчик-протяжка скручивается, меняя тем самым расположение режущих кромок.
Результатом этого является изменение профиля нарезанной резьбы, что отрицательно
сказывается на ее эксплуатационных параметрах. Для того чтобы изучить величину
перемещения режущих кромок воспользуемся теорией кручения бруса основанной на
следующих допущениях:
− поперечные сечения бруса, плоские и нормальные к его оси до деформации,
остаются плоскими и нормальными к оси и при деформации;
− расстояния между поперечными сечениями в процессе деформации не
изменяются;
− радиусы поперечных сечений при деформации бруса не искривляются;
− материал бруса при деформации следует закону Гука.
Представление о характере деформаций можно получить, подвергая
скручиванию резиновую модель бруса с нанесенной на ее поверхности сеткой
продольных и поперечных рисок (рис.1,а). Поперечные риски не искривляются, и
расстояния между ними не изменяются, что можно рассматривать как подтверждение
первого и второго допущений. Продольные риски обращаются в винтовые линии
(рис.1,б).
Справедливость принятых допущений подтверждается, кроме того, и тем, что
полученные на основе их формулы совпадают с формулами, полученными в теории

упругости без этих допущений, и хорошо согласуются с экспериментальными
данными.
Рассмотрим брус, жестко защемленный одним концом и нагруженный на
свободном конце скручивающим моментом m (рис.2). Это приближенное состояние
инструмента (в нашем случае метчика-протяжки), в рабочем состоянии. При
деформации бруса его поперечные сечения повернутся на некоторые углы по
отношению к своему первоначальному положению или, что то же самое - по
отношению к неподвижному сечению хвостовика.

Рис.1. Резиновая модель бруса

Рис.2. Жестко защемленный брус

Угол поворота будет тем больше, чем дальше отстоит данное сечение от
хвостовика инструмента (от заделки бруса). Так, для произвольного сечения I,
отстоящего от заделки на расстояние D, он равен ϕ2, а для сечения II величине
ϕ2 − dϕ . Здесь dϕ — угол поворота сечения II относительно I, или угол закручивания
элемента бруса длиной dz.
Вообще угол поворота произвольного сечения равен углу закручивания части
бруса, заключенной между этим сечением и заделкой. Таким образом, угол поворота
торцевого сечения представляет собой полный угол закручивания рассматриваемого
бруса.
Применяя метод сечений, легко убедиться, что крутящий момент во всех
поперечных сечениях бруса одинаков: M z = m . Выразим его через касательные
напряжения, возникающие в поперечном сечении. При этом учтем, что в любой точке
поперечного сечения касательное напряжение направлено перпендикулярно к радиусу,
проведенному в эту точку. Такое направление напряжений следует из характера
деформации: при повороте произвольного поперечного сечения каждая его точка
(кроме лежащей на оси бруса) перемещается по дуге окружности, концентричной
контуру сечения.
Таким образом, каждая точка режущей кромки метчика повернется вокруг его
оси на некоторый угол при этом, чем дальше она расположена от сечения заделки
(крепления хвостовика метчика) тем больше будет ее перемещение.
Режущие кромки метчика-протяжки расположены на винтовой образующей,
поэтому поворот кромки вдоль оси инструмента приведет к смещению ее положения
относительно винтовой линий резьбы. В результате измененная кромка образует
профиль резьбы отличный от номинального. Определив угол скручивания метчика в
его разных сечениях можно определить погрешность образования резьбового профиля,
которую можно учесть при изготовлении инструмента.
Литература. 1. Коперник Г.Р. Козлов В.В. Определение перемещений в
статически определимых системах / Г.Р. Коперник, В.В. Козлов// Наука, 1986. – 288 с.
2. Дж.Ф.Белл. Экспериментальные основы мезаники деформируемых тел. Малые
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ДВОВЕРШИННЕ ПЕРОВЕ СВЕРДЛО БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЇ КРОМКИ

Операція свердління є найбільш поширеною в машинобудуванні і займає до 30
відсотків всіх операцій механічного оброблення. У той же час процес свердління є
недосконалим, що викликано недосконалістю конструктивних та геометричних
параметрів інструмента.
У теперішній час найбільш поширеними є спіральні свердла з гвинтовими
стружковими канавками, які значно зменшують його крутильну жорсткість
результатом чого є виникнення крутильних коливань під час свердлення отвору.
Через наявність спіральних стружкових канавок спіральне свердло, за своєю
конструкцією, подібне до спіральної пружини, яка під дією крутильного моменту не
тільки розкручується, але й подовжується вздовж своєї осі. Отже, під час роботи
свердло не має постійної довжини, вона безперервно змінюється. Різальна кромка
інструмента безперервно коливається вздовж його осі.
Наслідком таких коливань є коливання товщини зрізаного матеріалу та
зусильрізання, що впливає на процес свердлення. Коливання довжини свердла та
обертальне коливання призводять до коливань геометричних параметрів інструменту, а
саме передніх та задніх кутів.
Ще одним значним недоліком спірального свердла є наявність поперечної
різальної кромки, яка має від'ємні передні кути різання. Через це у стандартного
спірального свердла на поперечну кромку припадає до 60 відсотків осьового зусилля
різання.
Отже, спіральне свердло має два основі конструктивні недоліки - наявність
спіральних стружкових канавок та поперечну різальну кромку. Ще одним недоліком
стандартного свердла є розклинююча дія різальної частина за рахунок кута в плані, в
результаті чого на виході свердла із заготовки з’являється розшарування та
викришування обробленої деталі.
Враховуючи велику кількість негативних факторів, які супроводжують роботу
спірального свердла, було створено ряд спеціальних конструкцій свердел для обробки
матеріалів, які покращують його працездатність.
Досить часто з метою зменшення осьового зусилля поперечну різальну кромку
модифікують виконуючи її підточки різної форми. У такому випадку поперечна кромка
не видалена повністю та залишається у зміненому вигляді. Тому сили, які діють на
поперечну кромку залишаються, не зважаючи на те що від'ємний передній кут
зменшується, проте все-таки залишається від’ємним. Отже, корегування форми
поперечної кромки не дозволяє повністю виключити її негативний вплив на процес
оброблення отвору.
З точки зору процесу формоутворення, зменшення осьової сили на поперечній
кромці свердла кращі результати забезпечують свердла без поперечної перемички з
радіальним розташуванням головних різальних кромок на усій довжині або на частині
довжини кромок, які прилягають до центра свердла. Для виключення поперечної
кромки запропонована нова конструкція двовершинного перового свердла без
поперечної кромки.

Для дослідження процесу свердління за основу нами була представлена
конструкція перового свердла без поперечної кромки. Свердло являє собою
комбінований інструмент, у якому поперечна кромка видалена. У центральній частині
свердла прорізується канавка з боковими сторонами які паралельні осі інструменту.
При цьому, одна стінка канавки співпадає з віссю або трохи зміщена відносно осі, а
друга відстоїть від осі обертання інструменту на незначну величину. Це дозволяє
виключити силу, яка виникає на поперечній кромці стандартного свердла та покращити
розподілення сил у зоні різання. Одночасно така конструкція різальної частини свердла
дозволяє зменшити утворення тепла та підвищить якість обробки. Конструкція та
основні елементи запропонованого інструменту представлені на рисунку 1.

Рис.1 Конструкція двовершинного перового свердла
Зменшення температури в зоні різання можливо пояснити тим, що замість
поперечної різальної кромки з від'ємними передніми кутами, запропоноване свердло
має різальну кромку з додатковими кутами. В наслідок цього процес різання
відбувається з меншими осьовими зусиллями.
Ще одним недоліком стандартного спірального свердла є зміна заднього кута
вздовж різальної кромки, що негативно впливає на процес різання. Застосування
інструменту з двома вершинами дозволяє отримати у свердла чотири різальні кромки
замість двох. Це дає змогу заточувати кожну пару різальних кромок (зовнішню та
внутрішню) з своїми задніми кутами, які будуть оптимальними для конкретного
процесу оброблення деталі. З іншого боку наявність чотирьох окремих ділянок
різальної кромки дозволяє мати не тільки різні кути, але і отримувати різні за формою
задні поверхні на кожній ділянці свердла. Це дозволяє значно поширити можливості
розроблення інструменту оптимальної конструкції.
Звичайно, це викликає появу інших проблем, зокрема підвищення собівартості
виробу. Проте, застосування свердла такої конструкції дозволить утворити отвір з
меншої похибкою та зусиллями різання.
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ЗАСТОСУВАННЯ DFA МЕТОДОЛОГІЇ НА ДЕТАЛІ ТИПУ «КОРПУС»

Підвищення продуктивності технологічного підготовлення виробництва в
цілому та його важливого елементу – складання, є однією з найактуальніших проблем
сучасного виробництва.
Складання є одним з найбільш важливих складових технологічних процесів
виробництва виробів, де формується їх якість і конкурентоспроможність. Велика
трудомісткість обумовлена невисокою продуктивністю та надійністю. Підвищення

ефективності складання досягали застосуванням типових і групових складальних
процесів. Конструювання, орієнтоване на складання (англ. DFA – Design for Assembly)
трактується як продовження розвитку типової та групової складальної технології, тепер
вважається принципово новим напрямком в машинобудівному виробництві і тому є
однією з актуальних проблем сучасного виробництва [ 1 ] .
В методі DFА вважається необхідним аналізувати конструкцію уже на етапі
ескізного проекту, адже саме тоді передчасно виявляються основні складнощі при
складанні готового виробу.
Крім цього, первинну важливість набувають комунікації конструкторів і
технологів, які безпосередньо зайняті в процесі технічної підготовки виробництва для
спільних нарад по питанням заміни деталі, матеріалу і т. і.
В такому аналізі вивчають три аспекти:
– відносне переміщення: якщо існує необхідність у відносному переміщенні
двох активних компонентів, ймовірно всього, знадобляться окремі деталі (так як
скорочення кількості деталей неможливе). Але необхідно розглянути варіанти заміни
матеріалів або процесів, які використовуються для виготовлення таких деталей.
Незначне переміщення може бути забезпечено інакше, наприклад, з допомогою
пластикових шарнірів, згину або інших способів з’єднання;
– необхідність розбирання (обслуговування): хоча під час роботи відносне
переміщення компонентів може бути відсутнім, який-небудь із компонентів може
вимагати регулювання або заміни;
– різноманітні матеріали: якщо немає вагомої причини виготовляти сумісні
компоненти із матеріалів з різними властивостями, наприклад, електричними або
механічними, можна використати методику скорочення кількості деталей.
В наш час цей метод починає застосовуватись на вітчизняних підприємствах,
проте він вимагає адаптації до реалій вітчизняних підприємств. На мій погляд,
використання навіть одного метода DFA може принести бажані результати, якщо буде
використовуватися, по-перше, вже з самих перших етапів технологічного
підготовлення виробництва (ТПВ), а по-друге, якщо «стіна» між учасниками процесу
буде ліквідована і, навіть якщо не буде створена єдина команда, що є також актуальним
підходом до здійснення процесів в організації, то кожний робітник буде краще
розуміти свою значимість в даному процесі і більше взаємодіяти з іншими учасниками.
Ретельний аналіз по методу DFA повинен привести до пришвидшення процесу
складання виробу із меншої кількості компонентів. Ефект досягається не тільки через
спрощення конструкції виробу, але і скорочується його час до запуску у виробництво
за рахунок розв’язку спірних питань між учасниками в момент їх виникнення.
Проведемо аналіз виготовлення двох перемикачів різного виробника, звертаючи
увагу на собівартість кінцевого продукту (рис. 1).
Для розрахунку повної собівартості одного виробу використаємо комерційні
витрати та виробничу собівартість.
Виробнича собівартість враховує витрати на основні матеріали і комплектуючі
деталі, основну заробітну плату робітників на один виріб, додаткову заробітну плату
виробничих робітників, загальну ставку відрахувань на соціальні потреби, фонд оплати
праці основних робітників з розрахунком на один виріб.
Після розрахунків всіх витрат порівняємо собівартість тайванського перемикача
та українського. Ціни корпуса виготовленого за кордоном коливаються від 4 до 8 грн.
за одиницю, а українського 9,5 грн. за одиницю.
Нижче перерахуємо всі переваги перед корпусами закордонного виробництва.
1. Діапазон температур експлуатації більший, ніж у аналогів: –30 до +60 С.
2. Легша зборка перемикача за рахунок спрощеної конструкції.

3. Для виготовлення перемикача потрібне тільки універсальне устаткування.

а
б
Рис. 1. Тайванський перемикач (а), український перемикач (б)
Розглянемо комплектацію перемикача, яка представлена:
- двома однаковими прямокутної форми деталями, які є базовими і виконують
функцію корпусу перемикача; мають дуже велику кількість пазів, виступів і впадин;
отвори для металічних стержнів і отвори під гвинти, які закріплюють ці форми;
- пластмасовий повзун з 4 металічними пластинами, який потребує ще
додаткових операцій;
- пластмасовий повзун асиметричної форми з пружиною на наконечнику та
шайбою;
- одинадцять металічних стержнів, п’ять гвинтів з гайками та пружина –
фіксатор.
До перемикача українського виробництва можна застосувати методологію DFA,
щоб час на складальні операції зменшився, а собівартість, по можливості, стала нижчою,
тобто автоматизувати. Це відноситься головним чином до відносно простих операцій, які
багаторазово повторюються. Із п’яти гвинтів вилучимо чотири, поставимо скобу, яка
фіксуватиме положення корпусу; вилучимо шайбу, яка знаходиться біля повзуна.
У процесі проектування перемикача в першу чергу прагнула, щоб форма
максимально відповідала його утилітарно-функціональному призначенню, займала
менше часу у процесі складання, складалася з меншої кількості деталей і по витратам
була економічно вигіднішою.
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ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ АЗОТОМ ТА ВУГЛЕЦЕМ ЛОПАТОК ЗІ
СПЛАВУ ВТ8 З ПОПЕРЕДНЬОЮ АКТИВАЦІЄЮ ПОВЕРХНІ

Застосування титана та його сплавів знаходить місце в різних галузях:
авіабудування, машинобудування, хімічній та харчовій промисловості завдяки своїй
питомій міцності, корозійній стійкості, біологічній інертності.

Проте характерною особливістю Ті є схильність до налипання, до поверхневого
схоплювання з іншими металами, що обумовлює його низьку зносостійкість і обмежує
використання у вузлах тертя механізмів. Без додаткової зміцнюючої обробки
використання титанових сплавів обмежується. Тому, безумовно, актуальною є
проблема розробки способів поверхневого зміцнення титанових сплавів.
Робота присвячена розробці методу поверхневого зміцнення лопаток
газотурбінного двигуна з титанового сплаву ВТ8 за рахунок поєднання хімікотермічної (азотування) та магнітно-абразивної (МАО) обробок.
Азотування лопаток зі сплаву ВТ8 як після МАО, так і в вихідному стані
проводили при температурі 9000С впродовж 2 годин в замкненому реакційному
просторі при зниженому тиску з витратою азоту (0,3-0,5) л на 1 м2 поверхні, що
насичується. Визначено, що на поверхні обох зразків утворився нітрид титану ТіN з
майже однаковим періодом кристалічної гратки (табл.1). Під шаром нітриду титану
знаходиться зона твердого розчину азоту в α-Ті та β- Ті (рис. 1). Товщина нітридної
зони на поверхні лопаток зі сплаву ВТ8 без активації поверхні МАО складала (1,5-2)
мкм і мала мікротвердість 15 ГПа. Після попередньої активації товщина цієї зони
збільшилася до (5-6) мкм з мікротвердістю 16 ГПа. Змінилась мікротвердість (α+β)твердого розчину азоту в титані від 8-9 ГПа одразу під нітридним шаром, до 10 ГПа
після азотування лопаток, підданих МАО (рис.2). Відповідно збільшилась товщина
зони твердого розчину з 35-40 мкм до 55-60 мкм.
Таблиця 1 – Параметри гратки ТіN після азотування та МАО+азотування
Спосіб обробки
поверхні

ТіN

Традиційна

а=0,4252

Активація МАО

а=0,4253

Параметри гратки
α-Ті(N)
β-Ті(N)
a =0,2913
а=0,3255
c=0,4644
a =0,2926
c=0,4696

а=0,3253

TiN

α‐Ti(N)+β‐Ti(N)
а)

б

Рис. 1 Мікроструктури лопаток з титанового сплаву ВТ8 після азотування (а) та
МАО+азотування (б).
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Рис. 2 Залежність мікротвердості ВТ8 від способу обробки:
а) азотування;
б) МАО+азотування.

Таким чином, завдяки активації поверхні магнітно-абразивною обробкою
отримано азотоване покриття на сплаві ВТ8, що не відрізняється за фазовим складом
від покриття, отриманого на неактивованій поверхні, але перевищує його за товщиною
в 1,5 рази та за мікротвердістю твердого розчину – на 25%. При цьому товщина
нітридної фази при однаковій мікротвердості, в 2-2,5 рази більша.
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ВИЗАНЧЕННЯ НОРМАЛЬНОГО ЗАДНЬОГО КУТА ТОРЦОВИХ ФАСОННИХ
ФРЕЗ ІЗ ЗАДНЬОЮ ПОВЕРХНЕЮ ОБЕРТАННЯ

Дослідження задніх кутів по довжині різальної кромки фасонних торцевих фрез
є важливою та актуальною задачею, як для визначення працездатності фрез, так і для
визначення конструктивних переваг кожного типу торцевих фасонних фрез.
Розглядається визначення статичних нормальних задніх кутів торцових
фасонних фрез із задньою поверхнею обертання, у яких передня площина проходить
через вісь фрези та кути γ=0 та λ=0.
Непереточувана задня поверхня створюється обертанням різальної кромки АС
навколо осі О (рис.1). Вісь О розташована в площині паралельній до передньої
площини, паралельна до осі фрези та відстоїть від неї на відстані h.
В довільній точці С різальної кромки визначимо статичний задній кут αN в
нормальному до різальної кромки перерізі. Кут нахилу дотичної до різальної кромки в
точці С визначає кут в плані ϕ.

Рис.1. Визначення задніх кутів торцевих фасонних фре із задньою
поверхнею (γ=0°, λ=0°)
В системі XYZ одиничний вектор ⎯Р, дотичний до різальної кромки, запишеться,
як

P = i cos ϕ + j sin ϕ .

(1)
Під час обертання навколо осі О точка С описує коло СЕ, яке розташоване на
задній поверхні в площині перпендикулярній до осі фрези. По дотичній до кола СЕ в
точці С проведемо вектор ⎯Т:

T = −i tgα1 − k ,

sin α1 =

h
, (2)
Ri

де Ri – радіус обертання точки С навколо осі О.
По дотичній до задньої поверхні, в нормальному до різальної кромки перерізі,
проведемо вектор ⎯В:
B = −i sin ϕ + j cos ϕ − k ctgα N .
(3)
Три вектора ⎯Р,⎯Т,⎯В розташовані в одній площині, яка стикається із задньою
поверхнею обертання в точці С. Тому їхній векторно-скалярний добуток дорівнює
нулю. В координатній формі будем мати:

cos ϕ
− tgα1
− sin ϕ

sin ϕ
0

0
−1

cos ϕ

− ctgα N

= 0.

Розкривши визначник та після перетворень, отримаємо:
tgα N = tgα1 ⋅ sinϕ .
(4)
За ϕ=0 задній кут αN=0, а за ϕ=90° задній кут αN=α1. Таким чином,
розглядуваний спосіб утворення непереточуваної задньої поверхні обертання фрези,
може бути застосований та забезпечувати на різальних кромках додатні задні кути для
фрез, у яких кути в плані ϕ близькі до 90°. Спосіб може засосовуватись тільки для
збірних фрез, у яких (Рис.1) в корпусі фрези 1 закріплюються фасонні ножі 2.
Переточка ножів здійснюється по передній площині.

Висновок. Отримана залежність для визначення статичних задніх кутів уздовж
різальної кромки торцевих фрез із задньою поверхнею обертання для обробки
фасонних профілів. Показано, що розглядуваний тип торцевих фрез може
застосовуватись та забезпечувати на різальних кромках додатні задні кути при
величинах кутів в плані ϕ близьких до 90°.
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ПРОФІЛЮВАННЯ ТОРЦЕВИХ ФАСОННИХ ФРЕЗ, ЗАТИЛОВАНИХ ПО КОЛУ

Важливим етапом в проектуванні інструментів є їхнє профілювання. В
результаті профілювання визначається форма та розміри різальної частини
інструмента. Профілювання фасонних торцевих фрез з профільною схемою зрізання
припуску включає визначення форми та розмірів різальної кромки, як лінії перетину
вихідної інструментальної поверхні та передньої поверхні. За відомої різальної кромки
визначається форма та розміри задньої поверхні, яка забезпечує отримання
раціональних задніх кутів.
У даній роботі розглядається графічне та аналітичне профілювання торцевих
фасонних фрез з плоскою передньою поверхнею, затилованих по колу, у яких
γ≠0°,λ≠0°.
Вихідними даними є:
- поздовжній передній кут γ2 та поперечний передній кут γ1 в базовій точці А
різальної кромки;
- координати базової точки А профілю деталі: ХА = Ra; ZA = 0; YA = 0.
- профіль А3В3 оброблюваної поверхні. Координати точок профілю деталі:
Хoi = Ri;
Yoi;
Zoi = 0.

Рис.1. Графічне профілювання торцевих фрез, затилованих по колу (γ≠0°, λ≠0°)
Обертанням навколо осі фрези на кут γ1 передня площина встановлюється у
вертикально-проектуюче положення (рис. 1). Положення передньої площини (сліди Р1
та Р2) визначається кутом γ :

tgγ = tgγ 2 ⋅ cosγ 1 ,

(1)

та розміром Н:
(2)
H = R а ⋅ sin γ 1 .
Вихідною інструментальною поверхнею є поверхня обертання профілю деталі
АВ навколо осі фрези. Різальна кромка фрези (лінія СЕ)– це лінія перетину вихідної
інструментальної поверхні та передньої площини. За правилом заміни площин проекцій
визначається істинна форма різальної кромки (лінія С4Е4). За аналітичного визначення
координати довільної точки різальної кромки Е4 (Х1i ,Y1i) розраховуються за
залежностями:

X 1i = Ri2 − (H + Yoitgγ )2 − Rа2 − H 2 ;

Y1i =

Yoi
.
cos γ

(3)

Для визначення профілю задньої поверхні вибирається положення осі L
пристосування, навколо якої обертається різальна кромка під час формування задньої
поверхні обертання. Вісь L ,обертання різальної кромки, розташована паралельно до осі
фрези О. Радіус LС1 обертання базової точки різальної кромки береться таким, що
дорівнює Rа. Для того, щоб в торцевому перерізі, перпендикулярному до осі фрези,
отримати выбрану величину заднього кута α в точці С, точку L розташовуємо на дузі
кола ∪О1L, так щоб кут ∠О1С1L = α. Під час обертання навколо осі L точка С описує
коло С1М1, яке розташоване в горизонтальній площині П1. Довільна точка Е різальної
кромки, під час обертання навколо осі L, описує коло Е1F1, яке розташоване в
горизонтальній площині, перпендикулярній до осі фрези. Сукупність кіл С1М1; Е1F1 …
буде фасонною задньою поверхнею обертання фасонної торцевоїй фрези. Профіль цієї
поверхні визначається в площині N, яка проходить через вісь L, параллельно до
площини П3. Площина N перетинається з колом ЕF в точці F. Лінія МF буде осьовим
перетином задньої поверхні обертання, яка обробляється у відповідному пристосуванні.
Проекція лінії МF на площину П3 буде істинною формою профілю задньої поверхні
обертання.
Базуючись на графічному профілювання отримані аналітичні залежності для
визначення профілю задньої фасонної поверхні обертання, яка обточується або
шліфується на круглошліфувальних верстатах:

X 2F =

Ri cos ε E − Ra cos ε C + Ra cos(ε C + α )
− Ra ;
cos ρ

Y2F = Y0i ; (4)

H + YOi tgγ
H
;
;
sin ε E =
Ra
Ri
H + YOi tgγ + Ra sin(ε C + α ) − Ra sin ε C
tgρ =
.
Ri cos ε E − Ra cos ε C + Ra cos(ε C + α )

де

sin ε C =

Сукупність точок з координатами X2F та Y2F буде профілем фасонної задньої
поверхні обертання торцевої фрези.
Висновок. Графічно та аналітично визначені профіль
профіль задньої поверхні торцевих фасонних фрез, затилованих
коли передня поверхня є площиною загального положення.
можуть бути використані під час проектування торцевих фрез,
призначених для обробки фасонних профілів.

різальної кромки та
по колу, для випадку,
Отримані залежності
затилованих по колу,
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ПОВЕРХНІ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ТОРЦЕВИХ ФАСОННИХ ФРЕЗ

Геометричні параметри різальної частини інструмента характеризують
розташування передніх та задніх поверхонь відносно поверхні різання. Тому під час
проектування різального інструмента необхідно визначити можливі форми та
розташування у корпусі інструмента поверхонь різальної частини, які забезпечать
доцільні величини геометричних параметрів у різних точках різальних кромок. Фасонні
різальні інструменти в процесі експлуатації, як правило, переточуються, тому поверхні
різальної частини повинні бути спроектовані таким чином, щоб новим та переточеним
інструментом можна було ефективно обробляти деталі з потрібною точністю. Поверхні
різальної частини повинні бути технологічними. Хоча, часто фасонний різальний
інструмент проектується таким чином, щоб зберегти форму та розміри різальних
кромок під час переточувань. В цьому випадку кінематика різання може змінюватись.
Відповідно, буде змінюватись і форма обробленої поверхні.
Фасонні різальні інструменти переточуються, як правило, по одній передній або
задній поверхні. Одна з поверхонь різальної частини може вибиратись виходячи з
необхідності забезпечення на інструменті потрібних величин геометричних параметрів,
без урахування форми оброблюваної поверхні деталі, а фасонна різальна кромка, яка
відповідає формі оброблюваної поверхні створюється за рахунок форми другої
поверхні різальної частини.
Передньою площиною торцевих фасонних фрез, як правило, є площина,
положення якої задається величинами переднього кута γ та кута нахилу різальної
кромки λ у вибраній базовій точці. За базову точку, зазвичай береться вершинна точка
зуба або будь-яка точка різальної кромки, що розташована на основній ділянці
різальної частини.
Передня площина може займати наступні положення:
1) передня площина проходить через вісь фрези та різальна кромка розташована
в осьовій площині - γ=0°, λ=0°;
2) передня площина займає горизонтально-проектуюче положенння, а різальна
кромка не лежить в осьовій площині - γ=0°, λ≠0°;
3) передня площина займає фронтально-проектуюче положенння, а різальна
кромка лежить в осьовій площин - іγ≠0°, λ=0°;
4) передня площина є площиною загального положення, а різальна кромка не
лежить в осьовій площині - γ≠0°, λ≠0°;
5) передня площина займає фронтально-проектуюче положенння, а різальна
кромка не лежить в осьовій площині - γ≠0°, λ≠0°.
Із теорії затилування відомо, що непереточувана поверхня різальної частини
створюється за вибраного руху фасонної різальної кромки. Таким чином, ця поверхня
буде сукупністю фасонних різальних кромок. Під час переточувань видаляється
зношена різальна кромка і відтворюється різальна кромка тієї ж форми, що і у нового
інструмента. Із технологічних міркувань, рухи різальної кромки приймаються
порівняно прості: прямолінійно-поступальний, обертальний, гвинтовий та
затиловочний, який є сукупністю прямолінійно-поступального та обертального рухів.
Таким чином, задача визначення форм поверхонь різальної частини інструмента,
які забезпечать можливість переточувань під час експлуатації, неоднозначна. Можна

спроектувати множину інструментів, які забезпечать оброблення новим та переточеним
інструментом тих самих поверхонь. Методика визначення цієї множини включає вибір
різних форм переточуваної поверхні та створення різних форм непереточуваної
поверхні шляхом надання фасонній різальній кромці різноманітних рухів.
Розглядається випадок, коли заточування торцевої фасонної фрези здійснюється
по передній площині, в якій розташована фасонна різальна кромка. Тоді форма
непереточуваної задньої поверхні може бути різноманітною.
Якщо задня поверхня створюється під час прямолінійно-поступального руху
різальної кромки зі швидкістю ⎯V, то в цьому випадку задня поверхня буде фасонною
циліндричною поверхнею, твірні якої паралельні напрямку швидкості ⎯V, а
направляючою є різальна кромка. Швидкість ⎯V може бути розташована по різному.
Положення твірної задньої поверхні в загальному випадку визначається кутами α1 та
α2, один з яких в окремому випадку дорівнює нулю.
Рух різальної кромки фасонної торцевої фрези під час формоутворення
непереточуваної задньої поверхні може бути обертальним. В цьому випадку задня
поверхня буде поверхнею обертання різальної кромки навколо прийнятої осі L. Ця вісь
може бути направлена паралельно до осі торцевої фрези, перпендикулярно до осі фрези
або бути нахиленою до осі фрези.
Також рух різальної кромки під час формоутворення непереточуваної задньої
поверхні може бути сукупністю рівномірних обертального та прямолінійнопоступального рухів. Швидкість ⎯V прямолінійно-поступального руху може бути
направлена паралельно осі обертального руху. Складання цих двох рухів призводить до
гвинтового руху, вісью якого буде вісь фрези. Відповідно задня поверхня буде
гвинтовою поверхнею. Вісь обертального руху може збігатися з віссю фрези, може бути
перпендикулярною до осі фрези або бути нахиленою до неї.
Рухи різальної кромки фасонної торцевої фрези під час формоутворення
непереточуваної задньої поверхні можуть включати обертання навколо осі фрези та
прямолінійно-поступальний рух із швидкістю ⎯V. В цьому випадку задня поверхня буде
фасонною затилованою поверхнею. Швидкість ⎯V може займати різні положення
відносно осі фрези. Під час осьового затилування швидкість ⎯V паралельна осі фрези.
В результаті різальна кромка описує гвинтову задню поверхню.
Під час радіального затилування швидкість ⎯V перпендикулярна до осі фрези і
паралельна передній площині. В перетині перпендикулярному осі фрези будь-яка точка
різальної кромки при V=const и ω=const описує спіраль Архімеда. Тому цей спосіб
утворення задньої поверхні називають затилуванням за спіраллю Архімеда. Під час
кутового затилування швидкість ⎯V нахилена до осі фрези. В цьому випадку
створюється складна спірально-гвинтова непереточувана задня поверхня.
Фасонні торцеві фрези можуть проектуватись гостроконечними і
переточуватись по фасонній задній поверхні. В цьому випадку передня поверхня
створюється за вибраного руху різальної кромки і буде сукупністю фасонних різальних
кромок. Плоску передню поверхню можна розглядати, як поверхня, що утворена за
прямолінійно-поступального руху різальної кромки. Тому ці фрези можна
переточувати по фасонній задній поверхні.
Висновок. Таким чином, для оброблення заданої фасонної циліндричної
поверхні деталі можуть проектуватись різні типи фасонних торцевих фрез. Вибір
раціональної конструкції базується на аналізі геометричних параметрів різальної
частини, завантаження різальних кромок, зношування та стійкості інструменту.
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ОБРОБЛЕННЯ ПЛОЩИН ТОРЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ
ЗАДНЬОЮ ПОВЕРХНЕЮ

З метою перевірки графічних рішень та аналітичних залежностей з
профілювання торцевих фасонних фрез з циліндричною задньою поверхнею з λ≠0,
було проведене пробне оброблення торцевою фрезою нахиленої площини.
Пробне оброблення площини здійснювалась на вертикально-фрезерному
верстаті. Для проведення експерименту була використана фреза з регульованим
положенням ножа в корпусі фрези (рис.1).

Рис.1. Експериментальна торцева фреза
Корпус даної фрези також використовувався, як технологічний корпус
пристосування для операції заточування задньої поверхні.
Вихідними даними для розрахунку профілю ножа були:
кут нахилу профілю деталі β=10°; радіус фрези в базовій точці Ra=60мм;
передній кут γ1=20°; задній кут α=10°; ширина оброблюваного профілю 30 мм.
За базову точку А була прийнята точка різальної кромки найближча до осі
фрези.Ніж був виготовлений з швидкорізальної сталі Р6М5. Оброблюваним матеріалом
було дерево – ялина. Оброблення задньої поверхні здійснювалось у трьохповоротній
ділильній головці на універсально-заточувальному верстаті шліфувальним кругом
12А2-45° ГОСТ17123-79. Матеріал круга – ельбор ЛО 12 В2-01 100%. Режими під час
заточування були: швидкість круга 26 м/с; глибина різання t =0,02 мм; подача – вручну.
Графічне профілювання торцевих фасонних фрез з циліндричною задньою
поверхнею для загального випадку – оброблення фасонного профілю, показано на
рис.2. Зображений в проекції на площину П3 профіль деталі А3В3. Вісь фрези О
перпендикулярна площині П1. В результаті обертання характеристики АВ навколо осі
фрези створюється вихідна інструментальна поверхня. Зображена вертикальнопроектуюча передня пощина, сліди якої позначені Р1 та Р2. Кут нахилу профілю деталі
β (на рисунку не показаний) – це кут нахилу дотичної до профілю деталі до площини,
що перпендикулярна осі фрези. Положення передньої площини визначається
величинами Н та γ1, де
H = Ratgγ 1 ⋅ tgβ
Так як оброблюваною поверхнею є нахилена площина, профілем якої є пряма, то
вихідною інструментальною поверхнею буде конічна поверхня обертання нахиленої
прямої АВ навколо осі фрези. Визначена різальна кромка СЕ, як лінія перетину

передньої площини та конічної вихідної інструментальної поверхні. Натуральна
величина різальної кромки визначена в проекції на площину П4, яка паралельна
передній площині. Профіль задньої поверхні визначений в проекції на площину П5, яка
проведена перпендикулярно до твірних задньої поверхні. Положення твірних задньої
поверхні, які паралельні площині П2, визначається кутом α.

Рис.2. Графічне профілювання торцевих фасонних фрез з циліндричною задньою
поверхнею
Аналітичне визначення координат точки Е різальної кромки в системі X2Y2
визначалось, як
Y
H
Y2 = 1 .
X 2 = X 1 ⋅ cos μ a ;
sin μ a =
;
cos γ 1
Ra

X2
.
Y2
Координати точки Е в системі X3Y3, які визначають профіль задньої поверхні
зуба фрези, будуть:
Y ⋅ cos(α + γ 1 )
Y3 = 1
X3 = X2 ;
.
cos γ 1
В таблиці 1 представлені результати вимірювань розмірів профілю обробленої
деталі, а також результати графічного та аналітичного розв′язку розглядуваної задачі.
Кут нахилу різальної кромки становив

tgβ p =

Таблиця 1. Результати графічного та аналітичного розв′язку задачі, а також
пробного оброблення
X1 Y1
X2
Y2
X3
Y3
β°
Графічний
30 5,4
29,5
5,7
29,5
4,9
10°
розв′язок
Аналітичний
30 5,2
29,94
5,628
29,94 4,874
10°
розв′язок
Результати
пробного
30 5,3 9°45′
29,8
5,65
29,8
4,8
оброблення
Висновок. Порівняння наведених даних показує їхній близький збіг, що
свідчить про правильність прийнятої методики аналітичного та графічного рішення
поставленої задачі.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН ИЗ
ПОЛИКРИСТАЛЛОВ КНБ НА СТОЙКОСТЬ РЕЗЦОВ

Борьба с вибрациями является одной из актуальных проблем практически во
всех отраслях народного хозяйства и, прежде всего в машиностроении. Вибрации,
возникающие при обработке режущим инструментом, приводят к увеличению
вероятности разрушения хрупких инструментальных материалов и снижению качества
обработки. В связи с этим, возникает потребность в исследовании вибраций резца, а
также, создании методов их снижения.
Одним из эффективных способов снижения вредных вибраций и шумов является
снижение резонансных пиковых напряжений, используя для конструкций, работающих
в динамическом режиме, так называемые сплавы высокого демпфирования. К
преимуществам гашения колебаний с помощью сплавов высокого депфирования
сплавов относятся простота (устраняется необходимость применения специальных,
иногда довольно сложных виброгасящих устройств) а так же практическая
независимость эффекта демпфирования от частоты.
Исследованиями установлено, что резание металла с большими площадями
сечения среза происходит с большими вибрациями, чем с малыми. При чистовых
операциях, характерных для резцов из ПСТМ, процесс резания менее устойчив, так как
глубина резания становится соизмеримой с округлением режущей кромки и размером
площадки износа по задней грани. Вибрации увеличиваются также при уменьшении
угла в плане φ главной режущей кромки резца. Опыты подтвердили, что при
уменьшении угла в плане φ вибрации резко усиливаются. Особенно сильно на
интенсивность вибраций влияет составляющая силы резания Pу. При постоянном
сечении стружки уменьшение угла в плане φ вызывает усиление вибраций, так как при
этом увеличивается усилие резания Ру.
Экспериментально доказано, что при отрицательных передних углах резца при
прочих равных условиях вибрации снижаются, что объясняется тем, что металл
деформируется меньше, чем при углах больших или равных нулю, и тем более при
отрицательных значениях угла. Для проведения экспериментов по оценке
демпфирования режущей части резца в ИСМ НАН Украины была разработана
специальная державка (рис. 1).

Рис. 1. Схема державки с демпфирующими прокладками
Квадратная режущая пластинка из ПСТМ на основе кубического нитрида бора 1
располагается между двумя прокладками 2 из демпфирующего материала и

прижимается прихватом 3. В качестве прокладок использовали твердый сплав, серый
чугун, сталь и никелид титана.
Наиболее низкие демпфирующие свойства характерны для прокладок из
твердого сплава и стали, наиболее высокие – для никелида титана. Этот материал
представляет собой твердый раствор на основе интерметаллического соединения
мононикелида титана, содержащий 48–54 % Ni.
Демпфирующие характеристики образцов
Коэффициент
Логарифмический
затухания
Материал образца
Добротность Q декремент затухания
колебаний β
δ,%
Сталь
1230±51
0,23±0,01
1,0021±0,0002
WC–6%Co
998±32
0,32±0,02
1,0032±0,0003
Никелид–титана
63±6
5,05±0,43
1,0518±0,0063
Из этого следует, что свойства гашения вибраций никелида титана выше, чем
стали и твердого сплава. Это позволило рекомендовать его в качестве прокладок из
демпфирующего материала для резца предложенной конструкции.
Для определения влияния вставок на износостойкость режущего инструмента
были проведены две серии экспериментов. В первой серии в качестве демпфирующих
элементов использовали вставки из никелида титана, во второй – из твердого сплава
ВК8. В каждой серии провели по пять параллельных экспериментов с разными
режущими пластинками, взятыми из одной партии. Геометрические параметры и
физико-механические свойства пластинок были одинаковые. Эксперименты проводили
до достижения критического износа по задней поверхности резца hз = 0,3 мм.
Полученные зависимости величины износа для резцов со вставками из никелида титана
и твердого сплава показаны на рис. 2.
На основе экспериментальных данных можно сделать вывод, что использование
вставок из никелида титана позволило увеличить стойкость резцов примерно в 1.2 раза.
Особенно заметным оказалось изменение времени приработки резца на этапе его
начального износа. Так до износа 0,1 мм пластины со вставками из TiNi работали в 2
раза дольше чем со вставками из ВК8.

Рис. 2. Зависимости скорости износа резцов с разными демпфирующими
вставками: 1 – вставки из ВК8; 2 – вставки из никелида титана
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МЕТОДИ РЕМОНТУ ЕЛЕМЕНТІВ З КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Композиційні матеріали (КМ) поступово замінюють традиційні матеріали
(метали, пластики) у конструкціях сучасної техніки (літаки, автомобілі та ін.), що
дозволяє підвищити їх ефективність, навіть незважаючи на значну собівартість КМ.
У конструкціях сучасних літальних апаратів використовуються, в основному,
полімерні композиційні матеріали (ПКМ), які більш технологічні ніж аналогічні
металеві та мають значно (до 40%) меншу вагу. Недоліком ПКМ є велика вартість та,
зазвичай, великі розміри деталей, виготовлених з цього матеріалу, що примушує
виконувати ремонт, а не заміну при виникненні пошкоджень в процесі експлуатації.
Зважаючи на це, важливим питанням є впровадження обґрунтованих технологій
ремонту та розробка інструментальних засобів для проведення ремонту пошкоджень в
елементах із ПКМ.
Опираючись на результати аналізу інформації про експлуатаційні пошкодження
в елементах з вуглепластика на літаках АН показують, що найбільш розповсюдженими
серед них є пробої (наскрізні та ненаскрізні), тріщини, розшарування, розм’якшення та
зломи (Рис. 1), що є також характерними для елементів з ПКМ в автомобілях. Дані
експлуатаційні пошкодження, здебільш, є результатом ударів, абразивного зносу,
втоми, негерметичності зовнішнього шару та ін.
Відмінною рисою полімерних КМ є крихкість та, пов’язана з нею, підвищена
чутливість до механічних ударних навантажень та концентраторів напружень.
Загальною проблемою при розробці елементів конструкцій з КМ та процесів їх
виготовлення є визначення стандартних та типових дефектів (визначення їх
допустимих розмірів) з метою подальшої розробки технології їх ремонту.

Рис. 1. Частота виникнення різних пошкоджень в елементах з вуглепластику

У огляді по технологіям ремонту елементів з ПКМ [1] та у роботі одного з
авторів статті [2] представлені методи виготовлення посадкових місць під ремонтні
вставки за допомогою спеціального ремонтного комплексу (Рис. 2) на основі
універсального пневмоприводу з набором змінних технологічних насадок. Для ремонту
пошкодження типу пробій виконується отвір, який повністю перекриває пошкодження,
потім виконується скос або радіус в залежності від рекомендованої технології ремонту.
У виконане посадкове місце вставляється ремонтна вставка.
Для збільшення жорсткості та міцності з’єднання авторами статті [3] було
запропоновано зшивати краї латки дворядним швом, для того щоб зменшити ймовірність
відриву латки в небезпечних ділянках, якими саме являються її краї, через додаткові
напруження відриву в скошеній склейці, які є найнебезпечнішими при навантаженні
даного елементу.

В даній роботі пропонується виконати скос не конічної форми, а виконати
фасонну поверхню, яка в перерізі являє собою ступінчасту форму. Перевагою такого
профілю є збільшення площі контакту латки, що веде за собою збільшення жорсткості
конструкції та міцності з’єднання. За одним із джерел – рекомендований кут скосу
становить 7 - 12 .

а
б
в
Рис. 2. Привід пневматичний універсальний (а), насадка для висвердлювання
отворів (б), насадка для виконання скосів (в).
Побудувавши конічний та фасонний профіль посадкового отвору з кутом, який
входить в рекомендований діапазон, а саме 10 та вирахувавши площу контакту латки
та пошкодженого елементу в перерізі товщиною 10 мм (рис.3), бачимо, що величина
площі збільшилась майже на 15%.
Враховуючи складність виконання ступінчастого профілю у найбільш
відповідних місцях – краях склейки, що пов’язано із структурою оброблюваного
матеріалу,
можливе застосування комбінованого методу, а саме виконання
ступінчастого профілю в середині склейки, а на краях виконати прошивку дворядним
швом. Також можливо розробити кінцевий та циліндричний фасонний інструмент для
виконання посадкових місць для латок інтегрований під універсальний комплекс.

Рис. 3. Конічний та фасонний посадковий профілі посадкових отворів для латок
(S1- площа контакту конічного профілю; S2 – площа контакту фасонного профілю)
Вище запропонований метод буде перевірений експериментально в
майбутньому.
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВИРОБНИЧОГО ШУМУ НА ЛЮДИНУ ТА ЗАСОБИ
ЩОДО ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ

Шум як гігієнічний чинник - сукупність звуків різної частоти і інтенсивності, які
сприймаються органами слуху людини і викликають неприємне суб'єктивне відчуття.
Виробничим шумом називається шум на робочих місцях, на ділянках або
територіях підприємств, який виникає під час виробничого процесу.
Залежно від рівня шуму, його тривалості і індивідуальних особливостей людини
в його організмі можуть виникнути різні негативні наслідки. Тривала дія шуму з
рівнем до 80 дБА найчастіше приводить до неврозів, серцево-судинних (ішемічна
хвороба серця і гіпертонічна хвороба), шлунково-кишкових захворювань і до зниження
продуктивності праці.
У ряді випадків погіршується зір, спостерігається розлад вестибулярного
апарату. Під дією шуму відбувається перенапруження нервової системи, яке приводить
до ослаблення
імунітету, унаслідок чого можуть загострюватися інфекційні,
онкологічні, алергічні і інші захворювання. Спостерігається загальне зростання
захворюваності.
Дія шуму з рівнем 85.90 дБА знижує слухову чутливість на високих частотах.
При рівні 120 дБА виникають больові відчуття. При 145 дБА можливий розрив
барабанної перетинки.
Шум має кумулятивну дію. Для повного відновлення організму після
восьмигодинного робочого дня з рівнем шуму 80 дБА потрібен не менше 5 годин.
В цілому хворобливі прояви в організмі людини, викликані дією шуму,
розглядають як шумову хворобу.
Метою дослідження було експериментальне визначення шуму, як інтенсивності
звуку, фрезерно-гравірувального верстату із ЧПУ та порівняння отриманих даних із
санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99.
Виміри проводились в трьох режимах роботи станка, тобто на різних частотах: 40 Гц,
165 Гц та 300 Гц.
Порівняння отриманих даних із санітарними нормами наведено у таблиці 1.
Таблиця 1. Порівняння експериментально отриманих даних із нормованими.

Виміряний шум при різних частотах,
дБА

Значення

40 Гц

165 Гц

300Гц

68,5

92,5

107

Усереднений рівень шуму за
санітарними нормами, дБА
60

Так, як експериментальні значення перевищують допустимі норми, доцільним та
актуальним буде зниження інтенсивності шуму.
До основних способів зниження виробничого шуму відносяться:
- зменшення шуму в джерелі його виникнення;
- змінення направленості випромінювання;
- зменшення шуму на шляху його розповсюдження (звукоізоляція,

звукопоглинання);
- захист часом (скорочення робочого часу);
- захист відстанню (віддалення робочих місць від джерел шуму);
- застосування архітектурно-планувальних рішень (раціональне розміщення
будівель, зелені насадження і т. п.);
- застосування засобів індивідуального захисту (навушників, шоломів, «беруш»
та ін).
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МАГНИТНО-АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ КОНЦЕВЫХ
ФРЕЗ

Качеству финишной обработки твердосплавного режущего инструмента в
последние годы предъявляют повышенные требования. Особенно это относится к
шероховатости поверхности, напряженному состоянию поверхностного слоя,
состоянию режущих кромок, отсутствию на них микровырывов и микросколов,
которые могут возникать при шлифовании и заточке.
Для обеспечения указанных свойств инструмента традиционно используют
различные методы финишной обработки такие как
обработка подвижными
абразивными щетками, струйно-абразивная, тяговое шлифование, виброабразивная
обработка.
Перспективным методом финишной обработки твердосплавного инструмента
является магнитно-абразивная обработка (МАО) на установках типа кольцевая ванна с
большими рабочими зазорами. Данный метод хорошо себя зарекомендовал при
финишной обработке многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин,
сверл, лопаток газотурбинных двигателей.
В связи с этим его применение для обработки твердосплавных концевых фрез
несомненно актуально. Целью работы было исследование возможностей процесса
МАО твердосплавных концевых фрез ø12 мм, обеспечение равномерной обработки
рабочих поверхностей на торцевой и цилиндрической части и формирование заданного
радиуса округления режущих кромок.
Процесс МАО выполняли в условиях, аналогичных оптимальным режимам,
определенным ранее и применяемым для обработки твердосплавного и концевого
режущего инструмента – при скорости вращения вокруг оси кольцевой ванны 3 м/с,
вращении вокруг собственной оси, при наклонном расположении фрез по отношению к
плоскости кольцевой ванны. МАО при таких условиях не обеспечивает равномерной
обработки вдоль оси фрез, что связано с переформированием магнитно-абразивного
инструмента, которое проявляется в виде вытеснения основной массы магнитноабразивного порошка в нижнюю или верхнюю часть рабочего зазора и за его границы.
Результат обработки фрез в режиме «стекания» с рабочих поверхностей при времени
МАО 5 мин представлены на рис.1.
Для восстановления формы магнитно-абразивного инструмента, выравнивания его
плотности, абразивных и полирующих свойств по высоте рабочих зазоров предложено
использование противоположно установленных восстанавливающих
стержневых
элементов. Показано, что МАО твердосплавных концевых фрез в схеме обработки с
восстанавливающим элементом позволяет обеспечить равномерную обработку вдоль
оси концевого инструмента.

При этом достигается шероховатость с Ra=0,-5-0,08 мкм при исходной – 0,25-0,3
мкм. Обеспечивается равномерное формирование радиусов режущих кромок на
цилиндрической части вдоль оси фрезы до величины 18-20 мкм при исходном радиусе
6-7 мкм. На поверхности инструмента после МАО отсутствуют микровырывы и
микросколы, являющиеся в большинстве случаев источниками зарождения трещин и
последующего разрушения при эксплуатации.

Рис.1 Внешний вид обработанной фрезы и отдельных ее рабочих поверхностей
(х300) после МАО в условиях без использования восстанавливающего,
противопложно установленного стержневого элемента
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ»

Характерною ознакою сучасного конкурентоспроможного підприємства є
впровадження інтегрованих САПР, які взаємодіють в умовах єдиного інформаційного
простору і реалізують комплексний підхід до автоматизації всіх етапів проектування.
В зв’язку з цим актуальною задачею є адаптація наявних інваріантних САПР для
проектування заданих виробів.
В роботі розглянутий приклад використання інтегрованої САПР на базі
програмних продуктів компанії АСКОН – КОМПАС – 3D та САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
для розробки різальних інструментів. Система КОМПАС – 3D забезпечує процес
параметричного конструкторського проектування. Система ВЕРТИКАЛЬ вирішує
задачі технологічного проектування та випуску технологічної документації.
В САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ реалізовані наступні методи проектування
технологічних процесів:
- діалоговий режим проектування з використанням баз даних системи;

- проектування з використанням бібліотеки конструкторсько-технологічних
елементів (КТЕ);
- проектування на основі техпроцесів-аналогів;
- проектування типових і групових технологічних процесів;
- проектування за допомогою бібліотеки користувача;
- проектування з використанням бібліотеки шаблонів.
Для проектування нових технологічних процесів найчастіше використовуються
діалоговий режим в комбінації з бібліотекою КТЕ.
В діалоговому режимі за допомогою універсального технологічного довідника в
дерево ТП додаємо назви операцій, назви переходів, обладнання, різальний інструмент,
контрольний інструмент, допоміжний інструмент, пристосування, професію.
Бібліотека конструкторсько-технологічних елементів дозволяє сформувати
дерево КТЕ. У бібліотеці КТЕ зберігається інформація про конструктивні елементи та
пов'язані з ними типовими технологічними планами їх оброблення.
Дерево КТЕ відображає склад і ієрархію елементарних поверхонь,
конструкторсько-технологічних елементів і груп КТЕ деталі.
Використання бібліотеки КТЕ дозволяє створити базу знань, швидко
сформувати фрагменти технології, значно скоротити час проектування та кількість
можливих помилок.
Проектування ТП з використанням бібліотеки КТЕ у системі ВЕРТИКАЛЬ
складається з чотирьох основних етапів:
- формування дерева КТЕ і планів оброблення КТЕ;
- формування операцій у дереві ТП;
- розподілення переходів з дерева КТЕ по операціям дерева ТП;
- редагування тексту ТП (уточнення оснащення, допоміжних матеріалів,
розрахунок режимів оброблення) та оформлення ТП (підключення необхідних
графічних документів);
- формування технологічної документації.
Розглянутий алгоритм проектування ТП використаний для розробки
технологічного процесу виготовлення корпусу торцевої фрези. Вихідними даними для
проектування ТП є атрибути корпусу, а саме: найменування деталі, матеріал деталі,
габаритні розміри деталі, вид та тип виробництва. В технологічному процесі
використані 3D –модель корпусу, робоче креслення та ескізи технологічних операцій,
розроблені в КОМПАС – 3D. Графічні дані пов’язані зі структурними елементами ТП:
3D –модель з КТЕ, розміри робочого креслення з параметрами переходів, ескізи з
операціями. В процесі проектування ТП розширена база даних устаткування та
поповнена бібліотека КТЕ.
УДК 621. 992. 04
Воробйов С. П., маг.; Равська Н. С., д-р техн. наук, проф.
РІЗЦЕВІ ГОЛОВКИ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС

Зуборізна різцева головка є торцевою фрезою спеціального призначення.
Головки малих розмірів з номінальним діаметром до 50 мм виготовляються цільними,
а головки великих розмірів — збірними. Залежно від характеру обробки різцеві головки
діляться на чорнові та чистові, ліве і праве обертання, односторонні та двосторонні.
Односторонні головки мають або зовнішні різці для нарізування увігнутої
сторони зуба, або внутрішні різці для нарізування випуклої сторони.

Двосторонні головки мають зовнішні та внутрішні різці, що чергуються. Кожен
різець обробляє відповідну бічну сторону і частину западини зуба.
На рис. 1 зображена чистова різцева головка для нарізання зубчастих коліс
методом копіювання. Корпус 1 головки загартований до високої твердості. Головки
закріплюються на шпинделі верстата одним центральним гвинтом. Різці 2 мають не
одну, а дві опори на корпус головки. Гвинти 3 розташовані під кутом 10° до опорної
поверхні корпусу. Головки даного типа мають вісім різців (чотири внутрішніх і чотири
зовнішніх) незалежно від розміру і проміжок між різцями для ділення.

Рис. 1. Чистова різцева головка
Основною характеристикою різцевої головки є її номінальний діаметр. Під
номінальним діаметром головки, мається на увазі діаметр умовного кола, яке
проходить приблизно посередині западини нарізуваних зубів. Вибір його залежить від
багатьох чинників: осьової форми зуба, ширини зубчастого вінця, повної висоти і кута
нахилу зуба.
Також однією з важливих характеристик є число різців в головці. Зазвичай для
чорнових і чистових однобічних головок приймають найбільше число різців, що сприяє
підвищенню продуктивності, стійкості і точності обробки. Проте в чистових
двосторонніх головок в процесі різання можуть брати участь одночасно в роботі і
зовнішній і внутрішній різці, зусилля різання від яких направлені в протилежні
сторони, що викличе появу нерівномірних віджимань заготовки. Це позначається
негативно на точності обробки, тому двосторонні різцеві головки необхідно
проектувати так, щоб в різанні завжди брав участь лише один різець.
Щодо геометрії різальної частини, то передній кут, що розглядається в площині,
перпендикулярній до ріжучої кромки, приймається у різців чорнових і чистових
головок рівним 20°.
Задній кут на вершині різця, як правило, дорівнює 12 — 15°, при цьому задній
бічний кут на ріжучій кромці буде рівним 2 — 5°.
Форма бічної поверхні різців є одним з важливих конструкційних елементів
різця, що визначають ряд експлуатаційних показників головки: точність і
продуктивність обробки зубчастих коліс.
Робоча задня бічна поверхня різця може бути оформлена у вигляді гвинтової
архімедівської поверхні, що отримується затилуванням (затилований профіль) або
гострозаточений профіль. У першому випадку переточування виконують кожного разу

по передній поверхні. При цьому забезпечується збереження профілю різців в будьякому перетині, що проходить через вісь (застосовується для чистових різцевих
головок). У другому випадку переточування здійснюють кожного разу по всьому
профілю різця, що дає можливість мати збільшені задні бічні кути, але декілька
ускладнює процес експлуатації головок (застосовується для чорнових різцевих
головок).
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