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УДК 621.715.4; 621.924.56; 681.2.084
Антонюк А.С., маг.; Пасічник В.А., д.т.н., проф.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ «БИЕНИЕМЕР Б-10М»
Модернізація круглошліфувального верстату ЛКС12, проведена за участі НТУУ
„КПІ‖ показала, що інтегрована система вимірювання повною мірою виправдала всі
покладені на неї сподівання з вимірювання відхилень від круглості, прямолінійності,
радіального биття.
Для забезпечення навчального процесу сучасним вимірювальним обладнанням
було прийнято рішення розробити автоматизовану систему вимірювання у вигляді
навчального стенда для проведення лабораторних робіт з курсу ВС та ТВ.
За основу було взято прилад «БИЕНИЕМЕР Б-10М» Челябінського приладобудівного заводу. Цей прилад (рис. 1) розроблявся як вимірювач радіального та торцевого
биття вінця зубчастих коліс зовнішнього та внутрішнього зачеплення 6-11 степенів
точності по ГОСТ 1643-72, ГОСТ1758-56.

Рис 1. Вимірювальний прилад «Биениемер Б-10М»
Щодо самої модернізації, перш за все треба визначити з функціональними
можливостями та висунути коректні вимоги. На даному етапі ми плануємо, щоб прилад
в автоматичному режимі при мінімумі вихідних даних міг виміряти основні параметри
такі як: радіальне биття, відхилення від круглості, прямолінійності, та форми на
круглих та конічних валах, причому, щоб порядок і схема проведення вимірювань
могла програмуватись.
Особливістю розробки стане наявність автономної вимірювальної стійки ЧПК,
яка буде з достатньою швидкістю та точністю обробляти отримані данні та керувати
процесом. Її реалізація запланована на базі мікроконтролера фірми Atmel типу
AtMega128. Завдяки своєму функціоналу на одному кристалі можливо реалізувати
керування усіма периферійними пристроями (двигуни кінцеві вимикачі), зв'язок стійки
з ПК, автономну систему введення-виведення інформації та зручний інтерфейс на
кольоровому LCD екрані. За точність цілої системи опціонально може відповідати або
цифровий датчики з інтерфейсом RS232 або аналоговий датчик для якого передбачена
24bit АЦП.
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УДК 621.9
Байдюк А.І., студ.; Вовк В.В., к.т.н., ст. викл.

ВПЛИВ УСТАНОВЧИХ ПАРАМЕТРІВ КОНІЧНИХ
ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ НА ФОРМУ СТРУЖКОВИХ КАНАВОК
КІНЦЕВИХ ФРЕЗ
Робочу частину кінцевих фрез на верстатах з ЧПК отримують вишліфовкою
конічними шліфувальними кругами на верстатах з ЧПК. При такому підході виникає
задача визначення установчих параметрів кругів для забезпечення необхідної
геометрії та форми стружкової канавки.
Схема формоутворення гвинтових стружкових канавок конічним кругом
зображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема формоутворення гвинтових поверхонь конічним шліфувальним кругом
Для наведеної схеми отримано рівняння контакту шліфувального кругу і
заготовки:
Ri
sin  ( p  a  tg )  cos  (
   R )  tg  (a  p  tg )
cos   sin 
Знаходження розвязку даного трансцендентного рівняння доцільно проводити
чисельними методами. При визначенні гвинтової поверхні деталі вибираємо на
поверхні круга ряд перерізів, перпендикулярних осі круга, тобто вибираємо радіуси Ri.
На кожному колі радіусу Ri визначуваний точку характеристики - точку контакту
поверхні круга і обробленої поверхні деталі.
Координати точок характеристики в системі x0y0z0 визначаються при відомих
величинах Ri та  по рівнянню конічної поверхні круга :
x 0  R i  sin
y 0    (R  R i )  ctg
z 0  a  R i  cos
Координати y1z1 профілю обробленої поверхні деталі в площині x1=0:
y 1  z 0  sin   ( x 0  sin  y 0  cos )  cos

z 1  z 0  cos  ( x 0  sin  y 0  cos )  sin 
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 x 0  cos  y 0  sin
p
Разом з конічною ділянкою шліфувального круга поверхня деталі може
формуватися торцевою площиною шліфувального круга, рівняння якої y0 =  , кут


  900 и N  j .
Рівняння контакту в цьому окремому випадку приймає вид:
 
(N V )  (a  R i  cos )  cos  p  sin  0
Звідси:
a  cos  p  sin a  p  tg
cos 

R i  cos
Ri
Координати точок характеристики на торцевій площині круга будуть:
x 0  R i  sin
y0  
z0  a - R i  cos
По формулах перетворення координат при відомій характеристиці знаходиться
пов'язана з торцевою площиною круга поверхня.
Частина поверхні деталі може формуватися граничним колом шліфувального
круга, рівняння якого в системі x0y0z0 буде :
y 0   ; x 0  R  sin ; z 0  a  R  cos .
Граничне коло, здійснюючи гвинтовий рух, описує частину гвинтової поверхні
деталі.
На рис. 2, як приклад, показані характеристики конічної поверхні, торцевої
площини круга і граничного кола, зведені в торцеві перерізи.
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а)
б)
Рис. 2. Характеристики конічної поверхні, торцевої площини круга і граничного кола,
зведені в торцевий переріз
При проектуванні слід враховувати той факт, що залежно від розмірів фрези і
круга та його установчих параметрів, можливі випадки, коли слід характеристики
граничного кола перетинатиметься в межах тіла сферичної фрези, що приведе до
підрізання передньої поверхні фрези (рис. 2б.). Підрізання можливе також торцевою
площиною круга, якщо точка перетину слідів від граничного кола і торцевої площини
також знаходитиметься в області тіла фрези. В результаті такого підрізання значення
діаметра фрези не відповідатиме заданому значенню, крім того на гвинтових
різальних кромках отримаємо негативні значення переднього кута.
Дно стружкової канавки та передня поверхня формується граничним колом
шліфувального круга, а затилочна поверхня конічною поверхнею круга. Визначення
установочних параметрів для заданого діаметра круга зводиться до розрахунку в
першу чергу кута розвороту круга, що забезпечить заданий передній кут та
визначення кута профілю круга, який забезпечить при даному розвороті необхідний
кут розгорнутості канавки в залежності від кількості зубців фрези.
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УДК 004.942:621.95.02
Баленко А.В., студ.; Пасічник В.А., д.т.н., проф.
СТВОРЕННЯ САПР СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА
Відомо, що в сучасному машинобудуванні трудомісткість оброблення отворів
складає 30-40% від загальної трудомісткості механічного оброблення. Основним
інструментом для отримання цих отворів є спіральні свердла, які на сьогодні мають
велику кількість конструктивних виконань та специфічних особливостей, пов‘язаних як
із геометрією різальної частини, так і з особливостями технології їх виготовлення
різними виробниками. Ефективність сучасного машинобудівного виробництва може
бути підвищена за рахунок створення інструменту підвищеної працездатності, який би
враховував як особливості його експлуатації, так і можливості його виготовлення.
Вирішення цієї задачі можливе лише на базі САПР різального інструменту,
інтегрованої з системами управління сучасним обладнанням з числовим програмним
керуванням, гнучкими виробничими системами, яка враховує як особливості самого
обладнання та інструменту, так і його виробника.
Постійне поновлення інструменту при виробництві потребує великих витрат,
особливо в Україні, так як ставить користувача сучасного обладнання в залежність від
іноземних фірм. Створення ж САПР спіральних свердел розкриває можливості не
тільки аналізу різних варіантів і вибору більш доцільного варіанту, а й створення
системи автоматизованого проектування спіральних свердел з раціональними
геометричними параметрами різальної частини, з підсистемами аналізу динамічної
стійкості, аналізу технологічних умов виготовлення такого інструменту, що
забезпечують задані експлуатаційні параметри.
Проектування різальних інструментів є складною задачею, в процесі вирішення
якої слід враховувати велику кількість факторів. Це призводить до використання того
шляху, на який нас підштовхують фірми-виробники різального інструменту з-за
кордону – вибір інструменту з каталогу, що є простішим, проте економічно менш
вигідним. Проте альтернативою може стати задача підвищення ефективності
виробництва на основі автоматизації всіх етапів проектування спіральних свердел,
суттєвого поглиблення рівня інтеграції всіх етапів проектування, що може бути
отримане за рахунок створення нової системи автоматизованого проектування, в основі
якої лежатимуть нові принципи. Для реалізації основної ідеї роботи планується
застосування системного підходу, методів аналітичного опису інструментального
оснащення та його взаємодії із заготовкою в процесі оброблення, методів логічного
аналізу самого виробу та логічного синтезу проектного рішення та технологій
виготовлення.
Засобами реалізації передбачаються сучасні середовища програмування,
зокрема Delphi, з використанням сучасних технологій взаємодії між програмами (API
та COM технології). Впровадження розробленого програмного забезпечення призведе
до скорочення строків технологічного підготовлення виробництва нових виробів,
підвищення якості та стійкості спіральних свердел, якості оброблюваної поверхні та
продуктивності обробки цими інструментами.
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УДК 621.914.22
Богун О.Л., студ.; Герасимчук О.М., к.т.н., доц.
СПОСІБ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ «ШКІВ»
Відомий спосіб оброблення деталей типу «шків», тобто поверхонь обертання, на
профілі яких змінюється знак кута нахилу дотичної до профілю, дисковими фрезами.
Недоліком даного способу, у порівнянні з торцевим фрезеруванням, є менша
продуктивність, так як площа контакту початкової інструментальної поверхні дискової
фрези із заготовкою менша за площу контакту вихідної інструментальної поверхні
торцевої фрези. Крім цього, даний спосіб характеризується несприятливим протіканням
процесу різання, так як товщина зрізу таких фрез змінюється вздовж різальної кромки.
Вона має максимальне значення на вершині зуба і зменшується при віддаленні від неї
вздовж різальної кромки, тобто при зменшенні радіуса точки різальної кромки. Це
може призвести до того, що ділянками різальних кромок, що розташовані біля малих
торців, можуть зрізатись незначні товщини зрізу, відповідні до радіуса заокруглення
різальної кромки. При значних відємних передніх кутах на радіусі заокруглення
різальної кромки в зоні контакту спостерігається значне нагрівання, більші зусилля і
швидке зношування інструменту. Таким чином, процес стружкоутворення під час
застосування дискових фрез з П – подібним перетином зрізу буде більш напруженим, у
порівнянні з обробленням торцевою фрезою з Г – подібним перетином зрізу.
Для підвищення продуктивності пропонується конструкція торцевої фрези , яка
забезпечить під час оброблення деталі типу «шків» Г – подібний перетин зрізу.
На рис.1 зображено схему торцевого фрезерування деталей типу «шків».

Рис. 1. Визначення радіусу торцевої фрези
Головним рухом різання є обертання торцевої фрези навколо своєї осі. Подача
здійснюється під час обертання заготовки навколо її осі. Осі заготовки та торцевої
фрези перетинаються. Обертаючись навколо осі фрези профіль поверхні шківа описує
вихідну інструментальну поверхню, яка стикається з поверхнею деталі по лінії АВСЕ.
Торцева фреза, яка буде спроектована базуючись на такій вихідній інструментальній
поверхні, під час оброблення деталі буде створювати П – подібний перетин зрізу. Для
того, щоб перейти до Г – подібного перетину зрізу визначимо лінію LBP перетину
бічної поверхні шківа АВ з площиною N, яка перпендикулярна до осі фрези. Конічна
поверхня з профілем АВ перетинається з площиною N за гіперболою (точки L,B,P
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належать цій гіперболі). З технологічних міркувань, лінію LBP замінюють дугою кола
та визначають його радіус, який і буде радіусом фрези в цій точці - Rф. Дуга кола з
радіусом Rф, обертаючись навколо осі заготовки, описує бічну поверхню шківа. Ця
дуга відтворюється однією точкою В різальної кромки фрези. Для того, щоб різальна
кромка не зрізала профіль АВ, профіль реальної бічної різальної кромки BF виконують
із зменшеним кутом у порівнянні з кутом  профілю деталі.
Висновок: Спосіб оброблення деталей типу «шків» торцевими фрезами
дозволяє підвищити продуктивність оброблення таких поверхонь за рахунок
забезпечення Г – подібного перетину зрізу.
УДК 623.9
Боримський В.А., студ.; Равська Н.С., д.т.н., проф.; Бесарабець Ю.Й., к.т.н., доц.
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ ДЛЯ
ОБРОБКИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ
Експериментальне дослідження — один з основних способів одержати нові
наукові знання. У його основі лежить експеримент, що представляє собою науково
поставлений дослід, або спостереження явища в умовах точних вимірювань.
Експериментальні дослідження діляться на лабораторні і виробничі. В доповіді
викладені основні положення розробки методики лабораторних експериментальних
досліджень.
Метою експериментальних досліджень є підвищення працездатності процесу
фрезерування кінцевими фрезами титанових сплавів.
Продуктивність процесу різання залежить від великої кількості факторів, при
яких здійснюється цей процес. Для заданого інструменту верстата способу кріплення
заготовки та інструмент і середовища, в якому здійснюється обробка, продуктивність
обробки в найбільшій мірі залежить від режимів різання [1,2].
В такій постановці для розроблення методики експериментальних досліджень
експеримент зводиться до визначення шляху підвищення продуктивності процесу
обробки.
Вихідними даними для проведення експериментального дослідження з
підвищення працездатності процесу обробки були режими різання реального
виробництва, а саме ПАТ ‗МОТОР СІЧ‘.
Аналіз існуючих напрямків підвищення працездатності показав, що режими
різання можуть бути підвищені за рахунок утворення вторинного зміцненого шару на
лезі інструменту на занижених режимах різання під час прироблення інструменту зі
значним їх підвищенням при подальшій його експлуатації [3,4].
Таким чином виникає задача розробки методики багатофакторного
експерименту. Стратегія багатофакторного експерименту полягає в тому, що
варіюються всі змінні відразу, і ефект від кожного оцінюється за результатами всіх
дослідів, що були проведені в даній серії досліджень.
Реалізація цієї задачі базується на виборі методу досліджень. Серед відомих
методів, методи моделювання є найбільш ефективних серед них[5].
Рішення задач цього класу є метод моделювання за даними експерименту, а саме
метод групового врахування аргументів розробки члена-кореспондента А. Т. Іванченко.
Цей метод передбачає вибір та обґрунтування змінних параметрів та вихідного
параметру, як функції відгуку У, яка в цьому випадку модель синтезується у вигляді за
формулою (1).
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y  f ( , X )

(1)

Де:  – вектор оцінок коефіцієнтів, X – вектор змінених параметрів.
Для проведення експерименту за цими методами необхідно перш за все
розробити статистичний план організації експериментального методу. Безпосередньо
його реалізація за методикою експериментального дослідження є інформативною
матрицею для побудови моделі.
Методика експериментальних досліджень базується на вимірювання значення,
всіх елементів системи різання, які повинні бути за стабілізовані крім змінних.
Інструмент і заготовка повинні бути відібрані з однієї і тієї партії. Експерименти
повинні бути рандомізовані. Кожен дослід повинен проводитись мінімум три рази і
статистично перевірятися.
Це досягається вимірюванням характеристик елементів досліджуваного процесу.
Всі вимірювання заносяться до протоколів.
В даній задачі в якості вихідного параметру вибрана стійкість інструменту і
сили різання. Таким чином методика експериментальних досліджень стійкісних та
силових випробування передбачає:
1. підготовку оброблюваних заготовок;
2. вибір і підготовку інструменту;
3. вимірювальні прилади і апаратура;
4. обладнання для проведення випробувань.
За даними експериментальними дослідженнями будуються моделі за формулою
(2) як:
(2)
T  f ( , X );
Px  f ( , X ) ; Pz  f ( , X ) ; Py  f ( , X )
Аналізуючи ці моделі, визначають, яким чином вихідні фактори впливають на
вихідні параметри.
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5. Родин П.Р. Монолитные твердосплавные концевые фрезы / Родин П.Р.,
Равская Н.С., Касьянов А.И,. - Киев: Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те, 1985. – 64 с.
УДК 621.451: 519.6
Борисенко Д.А., студ.; Бесарабець Ю.Й., к.т.н., доц.
СПІРАЛЬНЕ СВЕРДЛО З ПОСТІЙНИМ ПЕРЕДНІМ КУТОМ
Сьогодні все гостріше у машинобудуванні постає питання про шляхи
оптимізації виробництва. Одним зі шляхів підвищення продуктивності є підвищення
працездатності інструменту, вартість якого порівняно мізерна навіть в порівнянні з
машинним часом, не кажучи вже про саме обладнання. Тож однією з головних цілей
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інструментального виробництва є створення оптимальної геометрії різального
інструменту, що призведе до суттєвого підвищення продуктивності виробництва. В цій
роботі запропоновано вирішення даної проблеми на прикладі спірального свердла.
Всім відомо, що головною проблемою спіральних свердел є непостійність
величини переднього кута вздовж головної різальної кромки, виміряного у
нормальному перетині до різальної кромки. Так у стандартного свердла з кутом при
вершині 2φ=120º нормальний передній кут  N зменшується від +30º на периферії і до 30º в зоні поперечної різальної кромки, що суттєво впливає на процес різання. Це
зв‘язано з положенням нормалі до різальної кромки, яка є частиною гвинтової поверхні
стружкової канавки . Конкретно, це призводить до нерівномірної величини зносу
даного інструменту вздовж головної різальної кромки. Жоден інший інструмент не має
такого нестабільного геометричного параметру, що змушує замислитись над
вирішенням даної проблеми.
Є кілька шляхів вирішення даної задачі. Одним з методів збільшення величини
передніх кутів в центральній зоні свердла є збільшення кута при вершині 2φ в цій зоні
до 160-170 º, але це призведе до суттєвого стрибку величини осьового навантаження на
свердло, що унеможливлює використання даного методу [1].
Другим шляхом стабілізації нормального переднього кута є отримання такої
форми різальної кромки, проекція якої на площину, перпендикулярну осі свердла,
матиме криволінійний характер, але за умови, діаметрального розміщення різальних
кромок, тобто при величині діаметру серцевини 2d рівній нулю [1]. За такого
розміщення різальних кромок передні кути мають позитивну величину вздовж всієї
головної різальної кромки, але вони так само активно зменшуються від периферії к
центру, як і при прямолінійних ріжучих кромках, хоча і не досягають від‘ємних
значень. Характер криволінійності форми головних різальних кромок описується
наступним законом (1):

tg N 

Rx
(1  sin 2  sin 2  )
 tg
 cos tg  ,
R
sin  cos 

(1)

де R – радіус свердла,
Rx – радіус на якому знаходиться точка виміру переднього кута,
ω – кут нахилу гвинтової канавки,
φ – половина кута при вершині свердла 2φ,
μ – кут нахилу різальної кромки.
Приймаємо постійне значення нормального переднього кута, і з функції
визначаємо точки криволінійної різальної кромки спірального свердла з постійним
переднім кутом. В результаті ми отримаємо головні різальні кромки такої форми,
проекції яких на площину перпендикулярну осі свердла матимуть випуклість в напрямі
поверхні свердління.
Використання свердел з криволінійними різальними кромками дасть нам
можливість підвищити стійкість даного інструменту у порівнянні з свердлами з
прямолінійними різальними кромками. Також спостерігається зменшення величини
крутних моментів, що виникають при свердлінні стандартними свердлами.
Важливим фактором, що заважав раніше використати цей метод підвищення
працездатності свердел була неможливість реалізації даного задуму на універсальному
устаткуванні. Тож про цей метод покращення геометрії з часом забули, але сьогодні за
наявності відповідного устаткування можна використати цей спосіб стабілізації
нормального переднього кута у спірального свердла, що призведе до значного
підвищення продуктивності процесу різання.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС
У сучасному машинобудуванні широко застосовуються циліндричні зубчасті
передачі. Останнім часом крім евольвентних застосовуються зубчасті передачі складної
форми, зокрема, такі як зубчасті передачі з арочними зубами, синусоїдальними,
еволютними, циклоїдальними та ін.
Основними методами обробки зубчастих коліс є: метод копіювання, обкатки та
метод контурного фрезерування.
До інструментів, що працюють за методом копіювання належать пальцеві та
дискові зуборізальні фрези, зубодовбальні головки. Особливістю інструментів є те, що
їх форма відповідає формі западини зуба, яку цей інструмент обробляє. Після обробки
однієї западини відбувається процес ділення на кутовий крок, після чого обробляється
наступна западина зубчастого колеса. Під час обробки зубодовбальними головками
обробляються одночасно всі зуби колеса [1].
Спосіб обробки коліс копіюванням є простим і не потребує застосування
спеціальних зуборізальних верстатів. До недоліків способу слід віднести низьку
продуктивність та низьку точність обробки. Низька точність обробки обумовлена, поперше, накопиченою похибкою ділення ділильної головки, в якій знаходиться
заготовка і, по-друге, похибкою профілю зуба, оскільки для кожного зубчастого колеса
однакового модулю, але з різним числом зубів профілі інструментів будуть
відрізнятися. Метод копіювання доцільно застосовувати в умовах одиничного та
дрібносерійного виробництва та для обробки коліс великих модулів.
За способом обкатки працюють довбачі, гребінки, черв‘ячні фрези, обкатні різці.
Спосіб обкатки порівняно зі способом копіювання забезпечує вищу продуктивність
обробки, точність та універсальність. Проте спосіб обкатки має і ряд недоліків. Це
відносно низька точність процесів зубофрезерування та зубодовбання внаслідок заміни
теоретично точної форми різальних кромок наближеною, її подальша зміна під час
переточувань інструментів, а також нерівномірність зношення інструменту на вхідній
та вихідній частинах профілю. До недоліків можна віднести також складність
інтенсифікації процесів обробки за рахунок застосування сучасних інструментальних
матеріалів (полікристалічних надтвердих матеріалів, мінералокераміки), а також
складність конструкції інструменту.
Одним з напрямків удосконалення технології виготовлення циліндричних
зубчастих коліс середніх модулів (2-8мм) є використання замість складнопрофільних
черв‘ячних фрез інструментів простої форми, наприклад, дискової форми, але з більш
складною кінематикою, тобто за методом обходу по контуру [2], [3].
Застосування простих за конструкцією дискових інструментів і нових
кінематичних схем обробки дозволяє:
підвищити стійкість інструменту за рахунок зменшення сил різання та
більш рівномірного зношення вздовж різальних кромок;
забезпечити обробку коліс з малим числом зубів без підрізання профілю;
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підвищити гнучкість, універсальність процесу (одним і тим же
інструментом можна обробляти зубчасті колеса з різним модулем та профілем);
інтенсифікувати
процес
за
рахунок
застосування
сучасних
інструментальних матеріалів та верстатів з ЧПК;
забезпечити можливість обробки фланків та заокруглень на торцях зубів
на тому ж верстаті, що й нарізання;
забезпечити можливість переточувань фрези по тій поверхні, що більше
зношується, тобто по задній (черв‘ячні фрези переточують по передній поверхні);
забезпечити можливість чистової обробки загартованих зубчастих коліс
за рахунок використання інструменту, оснащеного надтвердими матеріалами та
керамікою.
Проте застосування методу обходу по контуру не дивлячись на ряд переваг, не
знайшов широкого застосування через складність кінематики процесу нарізання і
відповідно високу вартість обладнання.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОФІЛЮ СТРУЖКОРОЗДІЛЬНИХ КАНАВОК НА ЇХ
ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ

Для збільшення продуктивності процесу фрезерування, подрібнення та
покращення відведення стружки з зони різання на різальній частині фрези виконують
стружкороздільні канавки. Для забезпечення стійкості фрези, враховуючи, що
вершинні ділянки цих канавок також приймають участь в різанні, необхідно створити
позитивні задні кути з метою зменшення тертя на них.
Різальні кромки стружкодільних канавок визначались як лінії перетину
поверхні, створеної при гвинтовому русі заданого торцевого перетину стружкової
канавки фрези з двома похилими площинами, які створюються при вишліфовуванні
стружкороздільних канавок (рис. 1). В якості торцевого перерізу стружкової канавки,
як приклад, взято торцевий переріз для фрези 10 мм, розміри якого визначено в ГОСТ
23248-78.
В ході аналізу геометрії різальних кромок, що розташовані на
стружкороздільних канавках, були виявлені наступні особливості. Враховуючи
гвинтовий характер стружкової канавки, від якої залежить положення кромок
стружкороздільної канавки прийнята рівність кутів нахилу площин, що утворюють
стружкороздільну канавку φ1=φ2 призводить до отримання на протилежних кромках
канавки різних геометричних параметрів. Головним із цих параметрів є статичний
задній кут αс, що впливає на зношування вершинних ділянок кромок
стружкороздільних канавок та кут в плані φс, від якого залежить завантаження цих
кромок.
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Рис. 1. Визначення кромок стружкороздільних канавок
За рахунок того, що стружкової канавки є гвинтовою, значення задніх кутів на
лівій кромці спочатку зростає, а потім зменшується зі збільшенням кута φ1. В той час як
на правій кромці збільшення задніх кутів пропорційне зростанню значення φ 2 (рис. 2).
Зі зростанням кутів φ (φ1, та φ2) , значення статичного кута φс також зростає,
причому φс на лівій та правій кромці також не співпадають. Це обумовлене в першу
чергу тим, що напрямки швидкості головного руху різання на правій та лівій кромках
також різні. Оскільки збільшення кутів φ відбувається в протилежні сторони вздовж осі
інструменту, то враховуючи гвинтовий характер цих змін, напрями швидкості
змінюються не пропорційно, звідси φс1 зростає трохи інтенсивніше ніж φс2 (рис. 3).

Рис. 2. Залежність статичного головного
Рис. 3. Залежність кута φсвід кута φ
заднього кута від φ
Для стабілізації статичних головних задніх кутів на вершинних ділянках
стружкороздільних канавок профіль цієї канавки бажано виконувати не симетричним.
Для наведених, як приклад даних, кути φ на лівій та правій кромці слід прийняти
рівними відповідно φ1=50°, φ2=40° з метою отримання однакових значень статичних
задніх кутів αс=10° на вершинних кромках та рівномірного їх зношування в процесі
різання.
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УДК 621.91:678.5
Глоба О.В., к.т.н., доц.; Булах І.О., асп.
КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ СВЕРДЛІННЯ
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
При сучасному розвитку технологій обробки полімерних композиційних
матеріалів (ПКМ), різноманітності інструменту і матеріалу, одною з найбільш
розповсюджених технологічних операцій при обробці ПКМ різанням являється
свердління отворів.
Характерним при обробці ПКМ є значне зношування інструменту по задній
поверхні, що пояснюється контактними явищами через велике пружне відновлення
оброблювальної поверхні. Щоб збільшити стійкість інструменту, необхідно зменшити
інтенсивність його зношування. Для аналізу рівня та швидкості зношування були
застосовані комп'ютерні методи.
Щодо контролю рівня зношування інструменту були запропоновані такі методи:
метод реєстрації віброакустичного сигналу в зоні різання [1;5], застосування
спектрального аналізу [4] тощо. Кокаровцев В.В. в роботі [1] досліджував контроль
процесу металообробки на базі віброакустичного сигналу, зокрема була написана
програма, що дозволяла розрахувати величину зношування інструменту.
В процесі роботи було проведено серію дослідів, що дозволяє отримати
залежність між якістю оброблювального отвору і рівнем зношування інструменту та
його геометрією на основі аналізу віброакустичного сигналу за допомогою методики
Кокаровцева [1], переробленої для випадку композиційних матеріалів.
Для проведення дослідження був взятий зразок композиційного матеріалу, а
саме вуглепластика товщиною 6 мм, перехресно (з викладкою 0;90°) армованого
органічною сіткою. Для обробки отворів використовувалось двохступінчате свердло,
конструкція якого була змодельована за методикою Tsao [5]. Матеріал свердел був
вибраний P6M5 через можливість швидшої оцінки характеру зношування.
Зафіксований за допомогою датчика віброакустичний сигнал оброблявся за
допомогою програми Cool Edit Pro 2 (рис. 1), а потім за допомогою програми створеної
в середовищі MathCad (рис. 2) розраховувались швидкість і рівень зношування.

Рис. 1 Вигляд отриманого
Рис. 2 Розраховані значення рівня та
віброакустичного сигналу
швидкості зношування інструменту
У таблиці 1 наведені результати проведених розрахунків та безпосередніх
вимірювань рівня зношування для 4-х зразків свердла (кут в плані для широкого
ступеня свердла 110°, 120°, 130°, 140°).
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Таблиця 1. Порівняння розрахованого та виміряного рівня зношування.
Виміряний
Подвійний кут в
Розрахований
середній
Коефіцієнт
плані широкого
рівень
рівень
пропорційності
ступеня свердла
зношування
зношування
0,0152
110°
0,152
0,10
0,0138
0,12
0,12
120°
0,0131
0,164
0,08
130°
0,0136
140°
0,157
0,09
Середнє
значення – 0,1
Як видно з таблиці виміряні та розраховані значення величини зношування
відрізняються з середнім коефіцієнтом пропорційності 0,1. Застосування програми, що
працює по методу групового урахування аргументів (МГУА) дало можливість
побудувати математичну модель та вивести поправочні коефіцієнти, що в свою чергу
дозволило спрогнозувати рівень зношування інструменту, знаючи його фізикомеханічні характеристики, і застосовуючи функцію, отриману з моделювання.
Отже, методика оцінки рівня зношування інструменту на основі аналізу
вібросигналу, запропонована Кокаровцевим для контролю процесу механічної обробки
металів, працює і при обробці ПКМ, але необхідно ввести поправочні коефіцієнти.
Застосування методів комп'ютерної обробки результатів експерименту є доцільним і
перспективним.
Література:
1. Кокаровцев В.В. Методы контроля и управления процессом
металлообработки на основе виброаккустического сигнала – диссертация на соискание
учѐной степени кандидата технических наук, - Киев, 1994.
2. А.с. RU 2095199 С1. Сверло для обработки полимерных композиционных
материалов типа углепластиков и стеклопластиков/ 1997 г.
3. Ю.А. Маркарьян, Измерение износа режущего инструмента в
автоматизированном процессе сверления // Вестник ДГТУ Т.7. №2(33), Раздел
«Технология машиностроения» 2007, С. 204-208.
4. Дударев А.С., Повышение эффективности и качества обработки отверстий на
основе стабилизации процесса сверления изделий из полимерных композиционных
материалов // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук, Пермь, 2009, 20 с.
5. C.C. Tsao Influence of Geоmetry in Drilling Carbon Fiber Reinforced Plastics, Advanced in machining and Manufactoring Technology IX, - Swizerland, 2008, P. 236-240.
УДК 621.91:678.5
Глоба О.В., к.т.н., доц.; Милокост С.М., студ.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТОЧНОСТІ ОТВОРІВ В ПКМ ВІД ГЕОМЕТРІЇ ІНСТРУМЕНТУ
Полімерні композиційні матеріали (ПКМ) широко застосовуються в різних
галузях промисловості, зокрема в авіації. Через особливості ПКМ процеси механічної
обробки, зазвичай свердління, як один з найпоширеніших методів [1], потребує
удосконалення для досягнення заданої точності отворів.
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Для більш якісних з‘єднань, кріплень конструкцій з ПКМ необхідно досягати
якомога більшої точності отворів. Однією з проблем, яка потребує дослідження є
відхилення отворів від круглої форми.
Для вивчення цієї проблеми було проведено серію дослідів. В результаті було
отримано залежність відхилення круглості отворів від геометрії інструменту. Було
взято зразок вуглепластика товщиною 6 мм, поперечно армованого органічною сіткою.
Для обробки використовувалися 4 зразки інструменту (свердла) з різною геометрією.
Застосовувались двохступінчасті свердла [2, 3] з різними головними кутами в плані для
другого (широкого) ступеня свердла, а саме 2φ21=110°, 2φ22=120°, 2φ23=130°, 2φ24=140°.
Діаметр свердел 10 мм, частота обертання шпинделя n=880 об/хв. Матеріал свердел був
обраний Р6M5, через можливість швидкої оцінки характеру зношування.
Зображення отворів на вході та виході свердла для чотирьох зразків інструменту
представлені на рисунку 1.

Рис. 1 Зображення отворів на вході (а,б,в,г) та виході (д,е,є,ж) для зразків свердла з 2φ
110°, 120°, 130°, 140° відповідно
В результаті проведення серії експериментів були отримані дані, показані в
таблиці 1 та на діаграмі (рис. 2).
З діаграми видно, що найменше відхилення від круглості спостерігається при
обробці свердлом з подвійним кутом в плані 130°. При роботі даним зразком
спостерігалося нагрівання як інструменту, так і заготовки, внаслідок чого виникали
прижоги.

Таблиця 1 Середнє
відхилення отворів від
круглої форми.

Рис. 2. Діаграма залежності середнього відхилення
110°
1,20125
отворів
в композиційному матеріалі від круглої форми
120°
1,48625
від геометрії інструменту
130°
0,8925
140°
1,19375
Тобто, якщо підібрати оптимальний режим різання для даного інструменту, то
це дозволить отримати досить велику точність отворів і підвищити якість з'єднань
конструкцій з ПКМ.
Література:
1. Степанов А.А. Обробка різанням високоміцних композиційних матеріалів. –
Л.: Машинобудування, 1987. – 178 с.
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2. C.C. Tsao Influence of Geоmetry in Drilling Carbon Fiber Reinforced Plastics, Advanced in machining and Manufactoring Technology IX, - Swizerland, 2008, P. 236-240.
3. Глоба О.В., Кухановський О.В.,– Аналітичний розрахунок критичного
зусилля розшарування при обробці композиційних матеріалів ступінчатими свердлами
та визначення оптимальної величини ступені,– Збірник наукових праць «Надійність
інструменту та оптимізація технологічних систем», вип. №28, 2011.
УДК 621.91.01
Глоба О.В., к.т.н., доц.; Романенко Р.В., маг.
ПРОГРАМУВАННЯ ПОДАЧІ В ЦЕТРІ І НА ПЕРИФЕРІЇ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ
ВНУТРІШНІХ КУТІВ
Завдання отримання залежності сил різання стосовно процесу кінцевого
фрезерування титанових і алюмінієвих сплавів кінцевими фрезами зі швидкорізальної
сталі зводитися до відшукування за експериментальними даними.
Таким чином були отримані моделі для зустрічного фрезерування, з яких обрана
остаточна модель. Кращі моделі складових сил різання з мінімальною помилкою
апроксимації по всій послідовності данних BPx  0, 43% , BPy  8,3% ,
BPz  22,6% , no Px  0,154% , no Py  0,32% , no Pz  0,075% . Залежності
вертикальної, горизонтальної та осьової сили наведено нижче:
80292 912
8388,7 1471, 2t
(1)
Px  153,7 

 0,129t * Sm 

B * Sm t * B
t
n
Py  2, 27  98,17

Sm
480, 79
221,19 37,15
(2)
 0,1668B 
 15,38*104 D * Sm 

n
t * Sm
t * Sm
B

Pz  20,98  16,967

t*B
Sm2 401141, 6
 375, 6*103

(3)
D
n
Sm2 * B

В якості моделей складових сили різання при попутному фрезеруванні прийняті
залежності, мають мінімальне значення оцінки критеріїв рівні. BPx  1, 2% ,
BPy  4,8% , BPz  6,79% , no Px  6,32% , no Py  0,704% , no Pz  0, 44%
t * Sm
n
D * Sm
(4)
Px  2, 21  5,362
 3,66 2  39,08*103 Sm  49,7*102
D
B
n
Py  55,84  85, 09*106 B * Sm2 

7459
 64, 29*107 n * Sm * D  30, 64*103 t 2 * B (5)
2
D

Sm * t
n
 11,1*102  50, 77*104 D * B (6)
D
B
Система ЧПК при роботі враховує подачу центру фрези, (Sm) (без компенсації
радіуса), або використовується подача на периферії фрези, (Smp) (з радіальної
компенсацією) (Рис. 1). На верстатах без можливості компенсації радіуса при обробці
кута відбувається збільшення подачі на зуб (Sz) що підвищує ризик поломки
інструмента(Рис. 2).
Pz  26  2, 042
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Рис. 2. Збільшення подачі на зуб при
фрезеруванні кута
Як правило, керуюча програма задає переміщення центру інструменту, а не
периферії. При фрезеруванні по прямій (G1) швидкість подачі у стінки (Smp), збігається
із запрограмованою швидкістю подачі центру інструменту (Sm), а при різанні по
радіусу (G2) периферійна швидкість подачі вища, ніж швидкість в центрі. Тому
обов'язковим є зменшення подачі (Sm), щоб забезпечити ту ж подачу на зуб (Sz) у
стінки (Рис. 3). Коефіцієнт зменшення залежить, як від співвідношення діаметру фрези
і радіуса деталі (D / r), так і від співвідношення ширини фрезерування і діаметра фрези
(B / D).
Рис. 1. Подача на периферії та центра фрези

Рис. 3. Схема фрезерування при зменшенні
подачі

УДК 621.923
Голобородько О.В., студ.; Ковальова Л.І., к.т.н., доц.; Майборода В.С., д.т.н., проф.
ДЮРОМЕТРИЧНИЙ ТА СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СТРУЖКИ ПІСЛЯ
ТОКАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ
Вивчення мікроструктури та мікротвердості матеріалу стружки, яка утворюється
в процесі токарного оброблення дозволяє отримати інформацію про особливості
пластичного деформування матеріалу в процесі оброблення. Експериментальні
дослідження стружки виконували на попередньо підготовлених шліфах в
повздовжньому і поперечному перетинах. Мікроструктуру досліджували на оптичному
мікроскопі зі збільшенням в 500 раз, поверхневу твердість вимірювали на
мікротвердомірі ПМТ-3 з навантаженням 0,2Н. Результати вимірювання мікротвердості
представлені на рис. 1. Показано, що в прирізцевій та поблизу вільної поверхні стружки
має місце зростання мікротвердості матеріалу. При чому на вільній поверхні стружки
мікротвердість практично ідентична твердості в прирізцевій зоні, що свідчить про те
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що вільна поверхня є потужним бар‘єром для виходу дислокацій, які утворюються і
рухаються в деформованому шарі матеріалу над лінією зрізу, що в подальшому
утворює стружку, перед різальним інструментом.

Рис.1. Зміна величини мікротвердості по поперечному перетину стружки
На рис. 2 представлені структура стружки, де шляхом травлення розчинами
азотної кислоти та йоду було декоровано лінії ковзання біля прирезцевій поверхні і їх
скупчення біля вільної поверхні. Відзначимо, що в тілі стружки добре ідентифікується
текстура деформування у вигляді витягнутих зерен. В прирезцевій зоні фіксується
підвищена щільність ліній ковзання. Аналогічна, але менш виражена структура має
місце і біля вільної поверхні. Підтвердженням підвищеної густини ліній ковзання, а
значить і щільності дислокацій є данні дюрометричного аналізу (рис.1). Аналіз зміни
величини мікротвердості матеріалу стружки по її товщині показує наявність
хвилеподібних змін, що виникають в стружці при її деформування, згині і
проковзуванні окремих шарів матеріалу друг відносно друга.

а)
б)
Рис. 2. Мікроструктура стружки: а) прирізцева поверхня; б) вільна поверхня, Х500
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КРУГЛОМІР ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ОТВОРІВ
При проектуванні свердла, важливою складовою є дослідження якості отвору
отриманого цим свердлом. Показником якості виступають відхилення від круглості та
перпендикулярності. За для ефективного контролю цих відхилень використовують
кругломіри. Кругломіри отримали розповсюдження в 60-х роках минулого сторіччя.
Зваживши всі переваги і недоліки була створена альтернативна будова кругломіра з
ціллю визначення необхідних відхилень за для контролю оброблених отворів.

Рис.1. Схема принципу роботи кругломіра
На Рис.1 приведена схема принципу роботи кругломіра. Робочий стіл 1 кроково
обертається на вісьовому валу 2 закріпленого на підшипниках 3 під дією крокового
електродвигуна 4. На столі збазований зразок 5 з досліджуваним отвором. При
обертанні зразка навколо вісі досліджуваного отвору, голка 6 передає зусилля на
підпружинений стержень 7, закріплений на шарнірі 8. Зусилля передається на датчик 9
і оброблюється в індикаторі електронного типу 10.
За рахунок співвідношення довжини стержня, можна досягти збільшення
точності вимірювань відхилень круглості та перпендикулярності в 10 разів. Таким
чином можна стверджувати, що використовуючи навіть звичайний індикатор
стрілочного типу для вимірювань відхилень від круглості, розрахованого на точність
0,001 мм за рахунок різниці пліч ми можемо досягти точності вимірювань в 0,0001мм.
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При дослідженні отворів в заготовках не стандартного типу виникають
труднощі при правильному базуванню їх на столі круглометра. Для вирішення цієї
проблеми, можна застосувати базування на трьох пальцях з використанням кондуктора.
На Рис. 2 можна побачити заготовку довільного типу з отворами. Для
дослідження цих отворів ми відрізаємо заштриховану частину та свердлимо три отвори
для базування на столі круглометра. За для правильного розташування отворів,
використовуємо кондуктор, який зображений на Рис. 3.

Рис. 2. Заготовка довільного типу

Рис. 3. Кондуктор

Кондуктор має точний циліндричний виступ, діаметр якого рівний діаметру
досліджуваного отвору та співвісний з колом на якому розташовуються отвори для
базування. Тому кондуктор встановлюється в отвір і базується на основі співвісності. З
метою широкого використання круглометра є доцільним виготовлення набору
кондукторів з діаметром нормального ряду діаметрів свердл.
Таким чином, запропонований кругломір відрізняється високою точністю і
ефективністю вимірювань відхилень від круглості та перпендикулярності оброблених
отворів, надає змогу досліджувати отвори з будь-яких заготовок. Можливість
підключення датчиків та індикаторів електронного типу дають змогу отримати цифрові
сигнали здобутих результатів, що надає перспективу у дослідженні якості оброблених
поверхонь.
УДК 623.451: 519.6
Гречук А.І., студ.; Глоба О.В., к.т.н., доц.
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНОШУВАННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ ПРИ
СВЕРДЛІННІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
В процесі різання значну роль відіграє знання стійкості інструменту, яким
здійснюється обробка. Це дозволяє вчасно виконати заміну інструменту, скоригувати
геометрію інструменту для обробки тих чи інших матеріалів з метою підвищення його
стійкості та продуктивності.
У сучасній промисловості досить розповсюдженими є композиційні матеріали.
Такі матеріали, мають специфічні фізичні властивості, які загалом зумовлюються їх
анізотропією. Тому обробка, в даному випадку свердління, періодично викликає зміну
осьової сили та крутного моменту за час обробки та зумовлює появу коливань
оброблюваного матеріалу. З цього можна зробити висновок, що для оптимізації
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режимів різання, найбільш влучними будуть характеристики, які є постійними в часі
обробки.
Дослідження зносу свердла проводилось за такою методикою: встановлений на
зразку датчик фіксує вібро-акустичний ефект, що з‘являється при досягненні свердлом
критичної сили різання. Досягнення критичного навантаження супроводжується
миттєвим розривом шарів матеріалу в зоні обробки. Після того, як датчик зафіксував
вібро-акустичні значення, сигнал надходить до аналогово-цифрового перетворювача
через підсилювач, де сигнал оцифровується.
Для досліджень були взяті двухступінчаті свердла діаметром 10мм, з матеріалу
Р6М5 з частотою різання n=880об/хв. Свердла відрізнялись кутом в плані 2φ=110°, 2φ=120°,
2φ=130°, 2φ=140°. Також для порівняння обране трьохпере свердло. Результати досліджень
приведені на Рис. 1.

Рис. 1. Графік залежності величини зношування від шляху, пройденого свердлом: 1- для
трьохперого свердла; 2,3,4,5 – для двохступінчатих свердел з різним кутом в плані
Проаналізувавши графік, можна стверджувати, що більш ізносостійкими є
двохступінчаті свердла з кутами в плані 2φ=120°, 2φ=130°, 2φ=140°, а трьохступінчате
свердло зношується більш інтенсивно.

Проблема зносу інструмента є актуальною із-за суттєвої економії робочого часу
на обробку деталей, переточування інструменту, менших затрат виробничого процесу
та покращення якості оброблюваних поверхонь. За для вирішення проблеми зносу,
віброакустичний метод дає задовільні теоретичні результати, що підтверджуються
практичними дослідними шляхами.
Література:
1. Глоба О.В., Булах І.О., Милокост С.М. Вплив геометрії свердла на його
стійкість і точність виконання отворів при свердліннікомпозиційних - Киев, 2013.
2. Кокаровцев В.В. Методы контроля и управления процессом
металлоообработки на основе виброаккустического сигнала – диссертация на
соискание учѐной степени кандитата технических наук, - Киев, 1994.
3. Булах І.О., Глоба О.В. Механічна обробка композиційних матеріалів, - Вісник
ЧДТУ, серія Технічні науки, - Чернігів: ЧДТУ, 2012. - №2 (57), С. 18-24.
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ВИЗНАЧЕННЯ КУТА НАХИЛУ ДОТИЧНОЇ ДО ТАБЛИЧНО ЗАДАНОГО
ПРОФІЛЮ
При проектуванні різальних інструментів часто потрібно знайти кут  нахилу
дотичної до профілю y=f(x), заданому таблично. Цю задачу можна вирішити за
допомогою методів наближеного диференціювання.
Завдання формулюється таким чином:
Хай відрізок [а,b] розбитий на N частин точками {xi} a=x0x1x2…xN=b.
Різниця між сусідніми значеннями аргументу рівна hi =xi+1-xi (i=0,1.,N-1). Хай на
відрізку [а,b] визначена функція y=f(x), значення якої в точках xi рівні yi = f(xi).
Потрібно визначити першу похідну y'i в точках {xi}. Для цього задану функцію
f(x) на відрізку [а,b] замінюють інтерполюючою функцією P(x), а потім вважають y'=f'
(x)=P' (x) при axb.
Кут  нахилу дотичної обчислюють як =arctg(у').
Для інтерполяції функції f(x) найбільше застосування знайшли кінечно-різницеві
схеми, поліноми різних видів (Лагранжа, Ньютона і ін.) і сплайн-інтерполяція.
Дослідження точності визначення кута нахилу дотичної при різних способах
інтерполяції і видах заданої функції y=f(x) є актуальним завданням, яке вирішується в
даній роботі.
Під точністю визначення кута нахилу дотичної розумітимемо відхилення i
кутів нахилу дотичних до заданої кривої y=f(x) і інтерполюючої кривої. Для оцінки
точності інтерполяції було використано два критерії. По першому критерію для всіх
відхилень i в усіх точках відшукувалося найбільше абсолютне значення max =max
i . По другому критерію розглядалося середнє відхилення ср, що обчислюється як
середньоарифметичне значення абсолютних відхилень у всіх N точках даної кривої
ср= (i )/N.
Для дослідження були вибрані такі криві f(x), перші похідні яких можна було
точно обчислити аналітично, а саме дуга кола, парабола і синусоїда. Задані криві f(x)
інтерполювалися три точковими кінечно-різницевими схемами з рівномірним
(hi=const) і нерівномірним кроком (hi  hi+1), поліномами Лагранжа і сплайнами
різних видів (лінійними, параболічними і кубічними). При інтерполяції функції y=f(x)
сплайнами будувати сам сплайн необов'язково, достатньо лише обчислити перші
похідні до сплайна в усіх точках.
Всі необхідні обчислення проводилися в системі MATHCAD з використанням
вбудованих функцій інтерполяції.
Дослідження показали, що величина похибки визначення кута  нахилу
дотичної залежить від виду кривої f(x), найбільший вплив на точність надає кількість
точок N, найбільшою точністю володіє сплайн-інтерполяція при значному ускладненні
алгоритму обчислень, похибка кінечно-різницевих схем опинилася не більш ніж при
сплайн-интерполяции, використання кінечно-різницевих схем інтерполяції з
нерівномірним кроком трохи підвищує точність, але ускладнює обчислювальний
алгоритм.
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УДК 621.923
Джулій Д.Ю., асп.; Бесарабець Ю.Й., к.т.н., доц.; Майборода В.С., д.т.н., проф.
ПІДВИЩЕННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ
ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ
ОБРОБЛЕННІ
Підвищення експлуатаційних властивостей твердосплавного різального
інструменту в значній мірі залежить від фізико-механічних властивостей поверхневого
шару, а особливо від його твердості. Твердий сплав крихкий матеріал і чутливий до
концентраторів та мікроконцентраторів напружень, які під час експлуатації є місцями
імовірного зародження мікротріщин, що можуть призводити до руйнування та
передчасної втрати працездатності. Тому особлива роль приділяється фінішним
методам обробленню твердосплавного різального інструменту, які поєднують в собі
одночасне
його
полірування,
зміцнення
і
цілеспрямоване
формування
мікрогеометричних характеристик робочих поверхонь та форми різальних кромок.
Одним з перспективних методів підвищенню фізико-механічних властивостей
поверхневого шару з метою підвищення працездатності та надійності різального
інструменту є метод магнітно-абразивного оброблення (МАО).
Мета роботи - дослідження впливу МАО на фізико-механічні властивості
поверхневого шару багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин (БНТП).
Дослідження впливу МАО на поверхневу твердість БНТП типу PNMM 120408
виготовлених зі сплаву ВК8 виконували на верстаті з великою магнітною робочою
зоною кільцевого типу [1]. При такій схемі оброблення магнітно-абразивний
інструмент (МАІ), сформований в процесі оброблення, нівелює відносно поверхонь
виробів і забезпечує ефективне та рівномірне оброблення усіх елементів пластин. МАО
виконували 10 хвилин в режимі «натікання» та 10 хвилин в режимі «стікання», коли
МАІ рухається зі сторони оправки (рис. 1), при швидкості руху вздовж кільцевої ванни
3м/с та швидкості обертання навколо осі мінішпинделя 250об/хв. Індукція магнітного
поля в робочій зоні – 0,25Тл, кут нахилу оправки по відношенню до площини кільцевої
робочої зони 30º, кут повороту оправки відносно осі ванни - 25º [2]. В якості магнітноабразивного порошку використано механічну суміш феромагнітних зерен зернистістю
200/100мкм та алмазної пасти зернистістю 20/14мкм [3].

Рис. 1. МАО БНТП в режимі «натікання» та «стікання» з оправки
Після МАО на косих шліфах проведено дюрометричний аналіз. Отримані
результати наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Розподіл мікротвердості по глибині пластин
Показано, що при МАО твердосплавних пластин з зазначеними вище умовами
оброблення забезпечено підвищення мікротвердості поверхневого шару на глибину
150-170мкм. При оброблені в режимі «стікання», коли МАІ рухається зі сторони
оправки, величина мікротвердості на 4-5% більша за мікротвердість, отриману при
обробленні в режимі «натікання» при ідентичних умовах. При обробленні в режимі
«стікання», оправка виконує специфічну роль в процесі формування МАІ в зоні
оброблення, створюючи рухому ущільнену зону на передній поверхні БНТП, що і
пояснює отримання більшої величини мікротвердості. На поверхні величина
мікротвердості підвищується до 16,3-16,9ГПа для оброблення в режимі «стікання» з
оправки та до 16-16,15ГПа для оброблення в режимі «натікання» в порівнянні з 13,413,8ГПа для необроблених пластин.
Висновки. Експериментально доведено, що при використанні методу МАО в
умовах великих щілин і слабких магнітних полів забезпечується підвищення
мікротвердості поверхневого шару на глибину 150-170мкм. На поверхні твердість
підвищується відповідно на 18-22% та на 15-17% для оброблення в режимі «стікання» з
оправки та «натікання».
Література:
1. Джулій Д.Ю. Вплив умов магнітно-абразивномго оброблення на радіус
округлення різальних кромок, поверхневу твердість та шорсткість робочих поверхонь
багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин / Д.Ю. Джулій, В.С.
Майборода, І.В. Ткачук // Вісник СевНТУ. Машиноприладобудування та транспорт. –
Вип.128. – 2012. – С.67-71.
2. Майборода В.С. Аналіз умов магнітно-абразивного оброблення багатогранних
непереточуваних твердосплавних пластин при їх довільному розташуванні в робочих зонах
установки типу кільцева ванна / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулій // Вісник Кременчуцького
державного політехнічного університету ім. М.Остроградського. 2008.- №1(48), частина 2. – С.
22-28.
3. Оликер В.Е. Порошки для магнитно-абразивной обработки и износостойких
покрытий. – М.: Металлургия, 1990. – 176с.
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Добровольський А.Р., студ.; Красновид Д.О., к.т.н., ст. викл.
ФРЕЗА ТОРЦЕВА З ПОКРАЩЕНИМ ВИВЕДЕННЯМ СТРУЖКИ З ЗОНИ
РІЗАННЯ
Фрези є одним з найпоширеніших інструментів у металообробній
промисловості. Із загального парку устаткування в промисловості фрезерні верстати
становлять до 20%. Існує цілий ряд виробництв, де фрезерні верстати становлять 5060% від усього заводського парку.
При обробці важкооброблюваного матеріалу виникають певні ускладнення при
обробленні, тобто підвищення температури у порівнянні з обробкою звичайної
конструкційної сталі, зниження якості поверхні, а відповідно і точності оброблення, що
вимагає застосування мастильно-охолоджуючої рідини (МОР). Одним із перспективних
методів виведення стружки з зони різання є підведення МОР у зону різання каналами у
корпусі торцевої фрези.
Однією з перспективних конструкцій торцевої фрези є така, де підведення МОР
здійснюється через радіальні канали у корпусі інструменту (рис.1).
МОР поступає у зону різання через радіальні канали до сопел, що
спрямовуються до зони різання. Недоліком даної конструкції є те, що охолоджуюча
рідина подається до зони різання, при цьому не поліпшуючи процесу обробки, а саме
притискає стружку до поверхні деталі, чинячи супротив різання наступного зуба фрези,
що знижує якість обробки, підвищує температуру у зоні різання. Загалом дана
конструкція забезпечує лише покращене виведення стружки з зони різання без
урахування вимог якості поверхні.
Вищевказані недоліки застосування вимагають застосування конструкцій з
можливістю радіального виведення стружки з зони обробки. Це можливо при
виконанні каналів іншої геометрії у корпусі інструменту (рис.2).

1 – корпус фрези, 2 – сопло.
Рис. 1. Підведення МОР через радіальні
канали у корпусі інструменту

Рис. 2. Підведення МОР через корпус
інструменту похилими каналами

При застосуванні даної конструкції каналів, МОР, що підводиться у зону різання
радіально під тиском забезпечується насосною станцією та відцентровою силою, яка
діє на рідину та ефективно виводить стружку з зони різання.
Фреза з радіальним виведенням мастильно-охолоджуючої рідини у зону різання
інтенсифікує виведення стружки. Таким чином надійне виведення стружки,
забезпечене даною конструкцією фрези, дозволяє знизити пошкодження поверхні
заготовки у процесі різання і підвищити якість механічного оброблення.
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УДК 621.91
Дроздік В.В., студ.; Глоба О.В., к.т.н., доц.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СВЕРДЛІННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ
У машинобудуванні широко застосовуються термопластичні і термореактивні
полімерні матеріали. Їх частка в загальному об'ємі виробництва деталей машин і
приладів з кожним роком збільшується. З них найширше використовуються полімери
типу поліетилену, капрону , фторопласту і ряд композиційних полімерів.
Ці матеріали застосовуються на практиці, як замінники металу, так і для
виробництва оригінальних полімерних деталей. Із загального об'єму полімерних
матеріалів, споживаних для заміни металів, 40...50% йде на виготовлення деталей
автомобілів, приладів, рахункових машин і інших виробів загального
машинобудування; 30...35% на виготовлення труб і стандартних профілів; 10... 15% корпусів кораблів, деталей літаків, ракет.
Свердлення полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) є найбільш
розповсюдженою операцією їх механічної обробки. Як різальні інструменти
використовують спіральні свердла із швидкорізальної сталі, свердла із
твердосплавними пластинами, алмазні свердла, вирізні різці. В процесі обробки
зношування інструменту і якість значною мірою залежать від марки ПКМ, його
армування та інше. Вимоги до якості отворів, як правило не дуже високі, і відповідають
Rz ≥ 20 мкм, тобто свердління може бути як остаточною операцією, так і попередньою
перед зенкеруванням, розгортанням і нарізуванням різьби.
Так як ПКМ неоднорідні та ізотропні, їх свердління відрізняється від звичайної
обробки, тобто у більшості випадків супроводжується наявністю пошкоджень навкруги
отворів. До дефектів обробки також відносяться розшарування між шарами, виривання
джгутів або ниток армування, утворення міжшарових тріщин або температурні
пошкодження (прожоги). Наявність цих дефектів впливає не тільки на несучу
спроможність, але і на надійність виробу в цілому. Одним із найбільш важливих і
впливовіших факторів у появі дефектів є зношування свердел за рахунок абразивної дії
твердих складових ПКМ.
При свердлінні композиційних матеріалів, шари композиційного матеріалу які
попадають на різальну кромку піддаються місцевій деформації на вигин, що є
причиною розшарування матеріалу навколо отвору. Щоб уникнути виломлювання або
викришування ПКМ на виході наскрізне свердління потрібно робити на гладких
прокладках з більш м‘якого матеріалу. При глибині свердління більш 2,5 діаметру
отвору необхідно періодично витягувати свердла з отвору для видалення стружки і
охолодження. Бажано охолодження робити стиснутим повітрям. Для кращого
видалення стружки свердла повинні мати більший кут з (15°…17°) і широку стружечку
канавку з полірованою поверхнею.
Щоб уникнути викришування матеріалу в процесі обробки тонкостінних і
порожніх деталей, також листового матеріалу застосовують свердла з подвійним кутом
заточки 2φ=100°, 2φ = 120…140°. Свердління здійснюється при швидкості різання
40…50м/хв. і подачі 0,05…0,1 мм/об. На рис. 1 показано графік зміни товщини зрізу в
здовж різальної кромки свердла з подвійним кутом заточки. Деталь потрібно затискати
в лещатах або між притиснутими плитами, щоб уникнути розшарування. Тобто
механічна обробка таких матеріалів є послідовність руйнувань, що утворює стружку
надлому, процес руйнування проходить практично без будь – яких пластичних
деформацій і має крихкий характер.
27

Рис. 1. Зміна товщини зрізу вздовж різальної кромки свердла
У свердла з подвійним кутом заточки відбувається вирівнювання товщини зрізу
між периферійною і центральною зоною. Вирівнювання товщини зрізу призводить до
зменшення навантаження на периферійні кромки, зменшення зусиль різання, осьової
сили, температури різання, зменшується знос свердла і покращується якість отвору.
Другими мірами що можуть привести до зниження розшарування і підвищення
якості отвору це комплекс дій по регулюванню подачею. Цей комплекс мір знайшов
широке застосування у свердлильних верстатах з ЧПУ. Використовується метод
спіральної подачі що приводить до зниження розшарування та ворсистості у виробах.
Так використовується орбітальний метод свердління, де отвори обробляються в здовж
осі і радіально. Цей метод усуває постійний центр інструменту, і таким чином зменшує
осьову силу.
При свердлінні ПКМ необхідно виконувати ряд вимог, що визначаються
особливостями обробки цих матеріалів: ніякому разі не допускається наявність прижогі
обробленої поверхні; зношування інструменту здійснюється по задній поверхні і у
кутах, не повинно перевищувати характерну величину для обробки даного матеріалу
заданим інструментом (від 0,1 мм до 0,15 мм); як що сколювання та відшарування
крайок отворів припускається, то у загальному випадку воно не повинно перевищувати
0,5 мм; після свердлення отворів має місце усадка, тобто зменшення його діаметру.
Література:
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Композиційні матеріали: Довідник. – М.: Машинобудування, 1990. –512с.
2. Акира Кобаяши. Обробка пластмас різанням. – М.: Вища школа, 1993. –320 с.
3. Криштопа Н.А. і ін. Обробка отворів у композиційних матеріалах. – К.:
Техніка, 1980.–126 с.
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОТЯЖКИ У СИСТЕМІ
MATHCAD
Інтенсивний розвиток нової техніки пред'являє до процесу проектування високі
вимоги. Підвищення якості і скорочення термінів проектування зумовлюють
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необхідність впровадження в практику математичних методів оптимізації, що вимагає
наявністі відповідного програмного забезпечення. Cистеми обчислювальної
математики (MATHCAD, MATHLAB і ін.) вирішують цю проблему і дозволяють
автоматизувати вирішення багатьох завдань інженерного проектування. У роботі даний
приклад параметричної оптимізації різальних інструментів у системі MATHCAD.
Для вирішення задач параметричної оптимізації потрібно: сформулювати
завдання; визначити множину змінних; визначити обмеження на можливі рішення;
визначити цільову функцію. Далі застосувати формальні математичні методи, що
дозволяють знайти рішення.
Загальна задача параметричної оптимізації може бути сформульована таким
чином: потрібно знайти в n-мірному просторі проектування таку допустиму точку, в
якій досягається оптимальне значення F (x*) цільової функції F (x) :

F ( x*)  opt F ( x),
xD





де D - область допустимих рішень ( D  ) : D  x : g k ( x)  0, k  1, m .
Задачі параметричної оптимізації можно разділити на задачі безумовної і
умовної оптимізації.
У системі MATHCAD завдання безумовної оптимізації вирішуються за
допомогою вбудованих функцій Minimize або Maximize у такій послідовності:
привласнення початкових значень змінним, щодо яких вирішується завдання
оптимізації; визначення цільової функції F; звернення до Maximize (F,<список
параметрів>) – обчислення точки максимуму або Minimize(F,<список параметрів>) –
обчислення точки мінімуму, де F– ім'я функції, що мінімізується; <список параметрів>
– містить перерахування імен змінних.
Завдання умовної оптимізації в лінійному і нелінійному вигляді вирішуються за
допомогою блоків Given-Maximize, Given-Minimize по такому алгоритму: привласнення
початкових значень змінним, щодо яких вирішується завдання оптимізації; визначення
цільової функції F; Given; обмеження, записувані в звичайній математичній формі;
звернення до однієї з функцій Minimize або Maximize; перевірка обмежень.
У оптимізаційних задачах з обмеженнями рішення можна також визначати з
необхідних умов екстремуму. Ці умови породжують систему рівнянь, які
розташовуються в блоці Given, разом з обмеженнями, що визначають допустиму
область. Само рішення шукається за допомогою функцій Find, Minerr.
У роботі вирішено нелінійне завдання умовної оптимізації конструктивних
параметрів циліндричної протяжки з метою мінімізації довжини різальної частини.
Змінними задачі являються подача на зуб sz, крок t і глибина h стружкової канавки.
Цільова функція F(sz, t, h) представлена у такому вигляді:
F(sz, t, h)=sz/t*zc
Як обмеження вибрані обмеження по допустимій тяговій силі верстата, по
міцності протяжки по хвостовику і першому зубу, по ступеню заповнення стружкової
канавки і доцільним її розмірам, по жорсткості протяжки і її технологічності, по
мінімально можливому підйому на зуб, по плавності роботи протяжки і стійкому
базуванню на ній заготівки.
Порівняння результатів оптимізації в MATHCAD з контрольними розрахунками
показало їх ідентичність.

29

УДК 621.9
Заболотний О.А., студ.; Равская Н.С., д.т.н., проф.
СПОСОБЫ И ВЛИЯНИЯ ПОДВОДА СОЖ В ЗОНУ РЕЗАНЬЯ
Эффективность влияния СОЖ на процесс резания зависит не только от ее
свойств, но и от способа подвода СОЖ к зоне обработки.
Полив свободно падающей струей является старым, универсальным и
достаточно надежным способом подачи СОЖ в зону резания (рис.1, а). При
охлаждении свободно падающей струей жидкость следует подводить непрерывной
струей, начиная с момента врезания, а струю направлять в то место, где отделяется
стружка. Это позволяет отводить наибольшее количество тепла. Скорость падения
струи 60-80м/мин, а расход жидкости зависит от вида обработки.

а
б
в
Рис. 1. Способы подвода СОЖ в зону резания: а – свободно падающей струей; б – по
внутренним каналам инструмента; в – напорно-струйное охлаждение
Достоинствами метода является простота и надежность, не требует
специального оборудования, а недостатками – сильное разбрызгивание жидкости при
высоких скоростях резания; невозможность наблюдения за местом обработки; большой
расход жидкости и ее постепенный нагрев [2].
При охлаждении по внутренним каналам инструмента (рис. 1, б) достигается
большой эффект по повышению стойкости. Так, при обработке высокопрочных сталей
удается увеличить скорость резания на 25-40%. Стойкость сверл с внутренним
подводом СОЖ повышается в 3-10 раз по сравнению с обычными.
При таком способе подвода улучшаются условия удаления стружки из
отверстия. При использовании подвода СОЖ по внутренним каналам к твердосплавной
пластине токарного резца можно использовать замкнутую циркуляционную систему с
насосом и холодильником, что значительно уменьшает расход СОЖ. Этот же способ
используется и для подвода СОЖ в зону шлифования через поры шлифовального круга
за счет центробежных сил от пустотелой оправки, на которой закреплен круг[1].
При использовании напорно-струйного охлаждения СОЖ направляется под
давлением 1,5-2 МПа к режущей кромке резца со стороны его задней поверхности (рис.
1, в). Расстояние от отверстия до режущей кромки должно быть как можно меньше,
чтобы уменьшить рассеивание струи. Вследствие давления частицы жидкости
интенсивнее проникают в микротрещины и зазоры зоны контакта.
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Этот способ охлаждения особенно эффективен для резцов из быстрорежущей
стали. Их стойкость возрастает в 3-7 раз по сравнению со стойкостью при охлаждении
свободно падающей струей, и в 10-20 раз – при резании без охлаждения. К недостаткам
этого метода следует отнести трудность обеспечения точного направления струи в
зону резания, сложность защиты от брызг, необходимость оснащения станка
специальным насосом.
Охлаждение распыленной жидкостью. При этом способе охлаждения СОЖ с
помощью сжатого воздуха распыляется и в виде тумана с большой скоростью (до
300м/с) подается в зону резания. Расход жидкости очень мал, а стойкость инструмента
повышается в 2-4 раза по сравнению с охлаждением свободно падающей струей. Кроме
того, не требуется точное направление струи на зону обработки. Распыленная жидкость
представляет собой прозрачную смесь мельчайших капелек жидкости с воздухом.
Распыленная жидкость оказывает повышенное смазочное и охлаждающее действие.
Механизм действия распыленной СОЖ следующий. На выходе из сопла смесь
жидкости и воздуха расширяется, следовательно, температура ее снижается.
Распыленные частицы жидкости, попадая на разогретую поверхность металла, легко
испаряются, интенсивно поглощая дополнительное тепло. Распыленная жидкость, имея
меньшую вязкость, легче проникает в микротрещины. Охлаждающий и смазочный
эффект увеличивается. Недостатком этого способа является дороговизна
приспособлений для данного метода охлаждения[3].
Sandvik применяет технологию подачи ламинарных потоков в зону резанья (Рис.
2) которая по сравнению с обычным поливом экономно на 10-15%.

Рис. 2. Подача ламинарных потоков в зону резанья
Такой способ охлаждения дает возможность не только понизить температуру в
зоне резанья, но и дает возможность получать лучшее дробление стружки, меньшее
изнашивание по передней поверхности, и большую стойкость инструмента [4].
Литература:
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3. Худобин Л.В., Бердичевский Е. Г. Техника применения смазочно-охлаждающих
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ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ТВЕРДІСТЬ
ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ СВЕРДЕЛ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ
Магнітно-абразивне оброблення (МАО) – один з сучасних методів проведення
кінцевих операцій по обробленню кінцевого різального інструменту (РІ),
твердосплавних пластин, а також деталей із немагнітних матеріалів.
Використання МАО на фінішних етапах виготовлення РІ забезпечує одночасне
підвищення поверхневої твердості, зниження шорсткості робочих поверхонь та
дозволяє сформувати округлення різальних кромок заданої форми та розміру.
Мета роботи - дослідження впливу МАО на твердість поверхневого шару
свердел із швидкорізальної сталі.
Дослідження впливу МАО на поверхневу твердість свердел із швидкорізальної
сталі виконували на експериментальній установці типу кільцева ванна. В якості
магнітно-абразивного порошку використовувались чавунні кульки S330 зернистістю
1200/900мкм, твердість яких HV=4,5ГПа. МАО виконували 60 секунд в режимі
«натікання» та 120 секунд в режимі «стікання». Індукція магнітного поля в робочій зоні
– 0,2Тл, кут нахилу оправки по відношенню до площини кільцевої робочої зони 35º.
Схема базування свердел в робочій зоні при магнітно-абразивному обробленні показана
на рис. 1.

Рис. 1. Схема встановлення свердла
при МАО: а) в режимі «натікання»;
б) в режимі «стікання»

Після МАО на косих шліфах (кут зрізу 30°) було виконано вимірювання
мікротвердості при навантаженні 70г. Зону вимірювання твердості свердел
представлено на рис. 2. Результати вимірювань представлено на рис. 3.

Рис. 2. Зона вимірювання твердості на косому шліфі під 30°
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Рис. 3. Діаграма
розподілення твердості
по поверхні косого
шліфа

З діаграми видно, що найбільша твердість спостерігається на передній поверхні,
на задній поверхні та на стрічці свердла на глибині порядку 100мкм. Чим далі від
поверхні, тим твердість спадає, що й бачимо на діаграмі.
Висновок. Експериментально досліджено, що магнітно-абразивне оброблення
свердел виготовлених з швидкорізальної сталі забезпечує підвищення мікротвердості
по глибині поверхневого шару.
Література:
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ХАРАКТЕР ЗНОШУВАННЯ ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ СВЕРДЕЛ ПІСЛЯ МАО В
ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На фінішних етапах виготовлення різального інструменту (РІ) формування
показників його якості в значній мірі відбувається, коли формується мікрогеометрія
поверхонь робочих елементів, доводяться до відповідних показників фізико-механічні
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властивості поверхневого шару. Досягнення заданих характеристик в сучасному
виробництві забезпечується використанням спеціальних методів оброблення, які
поєднують в собі комбінований вплив на деталь різноманітних енергій [1]. Одним з
перспективних методів фінішного оброблення є магнітно-абразивне оброблення (МАО)
у великих магнітних щілинах при їх кільцевому розташуванні [2,3].
Метою роботи є дослідити характер зношування задньої поверхні свердел після
МАО різним магнітно-абразивним інструментом (МАІ).
Експлуатаційні дослідження свердел виконували при наскрізному свердлінні
плити, виготовленої з Сталі 45 товщиною 30мм при частоті обертання РІ 1000об/хв. і
подачі 0,1мм/об.
Характер зношування задньої поверхні свердел в процесі експлуатаційних
досліджень до максимальної величини, який було отримано за методикою,
запропонованою в [2] наведено на топограмах (рис.1).
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Рис. 1. Топограми зношування задньої поверхні свердел після МАО різними порошками
Показано, що процес фінішного МАО забезпечує підвищення працездатності
свердел до 3 - 3,5 разів. Причому окремі отримані результати по стійкості свердел,
оброблених методом МАО порошками Полімам-Т і сумішшю Полімам-М з Полімам-Т
співпадають з даними, наведеними в роботах [2, 3].
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Величина зношення на задній поверхні свердла, мм
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ФРЕЗА ТОРЦЕВА ДЛЯ ЧОРНОВОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВОК
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Фрези виготовляють цільної та збірної конструкцій. Матеріал ріжучої частини
цільних фрез - швидкорізальні сталі, тверді сплави, збірних фрез - швидкорізальні
сталі, тверді сплави, мінералокераміка, надтверді синтетичні матеріали.
Збірні фрези оснащуються цільними ножами зі швидкорізальних сталей або
напайними з твердосплавними пластинами, напайними з ріжучими елементами з
надтвердих матеріалів, з'єднаних з державками, з механічним кріпленням
багатогранних непереточуваних пластин з твердого сплаву, мінералокераміки і
надтвердих матеріалів. Ножі та пластини закріплюються безпосередньо на корпусах
або на державках або підкладках (багатогранні непереточувані пластини).
За способом кріплення ножів розрізняють збірні фрези:
- зі вставними ножами;
- з припаяними пластинками;
- з механічним кріпленням пластинок.
Кріплення ножів збірних фрез зі вставними ножами проводиться:
- за допомогою гладких клинів. У цьому випадку клин односторонній або
двосторонній в якості закріплювального елемента може бути оформлений так само у
вигляді самого ножа, який при складанні запресовується у відповідний паз корпуса.
Ножі являють собою пластинки, виконану з ухилом в 1° ± 10' які запресовуються в пази
корпуса фрези, виготовлені з ухилом 0° 30'. Установка та регулювання ножів по висоті
проводиться за допомогою регулювального гвинта.
- за допомогою рифлених клинів. Ножі фрези мають клиноподібну форму та
рифлення. Пази в корпусі фрези мають відповідні рифлення. Ножі закріплюються в
пазах корпуса фрези гладкими клинами з кутом 3°.
- за допомогою клинів та гвинтів.
У реальних виробничих умовах часто виникає необхідність обробки деталей зі
складним профілем з попередньо загартованого матеріалу (штампів, корпусні деталі,
колісні пари тепловозів і електровозів, шпангоутів літаків і т.п.). Одним з напрямків,
що в значній мірі підвищує ефективність процесу обробки фрезеруванням деталей зі
складним профілем, є застосування збірних фрез.
Сучасний стан та перспективи розвитку важкого машинобудування
характеризуються широким використанням збірного ріжучого інструменту, оснащеного
змінними багатогранними пластинами виконаними з твердих сплавів, кераміки і
надтвердих матеріалів. Особливо широко інструмент зі змінними багатогранними
пластинами застосовується в автоматизованому виробництві, чому сприяє його висока
стійкість, надійність і легкість відновлення ріжучих властивостей.
До числа фрез, в конструкції яких закладені ефективніші принципи зрізання
шарів металу і формування обробленої поверхні, відносяться фрези, оснащені змінними
багатогранними пластинами. Механічне кріплення ріжучих елементів усуває
трудомістку операцію напаювання твердосплавних пластин і поряд з цим значно
скорочується номенклатура твердосплавних пластин, необхідних для оснащення
інструменту. Внаслідок простоти відновлення ріжучих властивостей фасонних фрез зі
змінними багатогранними пластинами допускається істотне підвищення режимів
різання. Таким чином збірні фрези оснащені змінними багатогранними пластинами
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відрізняються високою стійкістю, підвищеною продуктивністю і дозволяють обробляти
поверхню деталі в один прохід.
Відмінною особливістю фрез з багатогранними непереточуваними пластинами є
можливість надавання ріжучій частині оптимальної за умовами експлуатації геометрії
та розмірів, а також фіксоване розташування різальних елементів відносно корпусу
фрези. Геометричні параметри фрез при цьому постійні і визначаються конструкцією
фрези. Точність взаємного розташування різальних кромок визначається точністю
виконання базових поверхонь корпусу та точністю виготовлення самих пластин та
якістю їх встановлення.
Конструкції фрез з багатогранними пластинами відрізняються великою
різноманітністю, і багато з них нормалізовані та стандартизовані.
Торцеві фрези з механічним кріпленням багатогранних непереточуваних
пластин з твердого сплаву мають такі переваги порівняно з фрезами з напайними
пластини:
- підвищення міцності леза через відсутність внутрішніх напружень викликаних
напаюванням та загостренням, що призводить до підвищення стійкості інструмента на
25-30%;
- економія твердого сплаву (легуючих елементів), так як відпрацьовані пластини
переробляють витягуючи вольфрам та інші дорогоцінні елементи;
- на багатогранних пластинах більш ефективно використовуються зносостійкі
покриття;
- економія конструкційної сталі, так як державка використовується
багаторазово;
- підвищена надійність та довговічність, так як опорні поверхні під багатогранну
пластину можуть мати високу твердість, в цьому випадку на корпусі інструмента може
бути використано до 100 пластин. Для підвищення довговічності встановлюють опорну
твердосплавну пластину, в цьому випадку на одній державці можливо використати до
150 пластин;
- відсутність операції заточування;
- більшість пластин має фасонну передню поверхню, що забезпечує завивання
стружки та відіграє роль стружколома;
- збереження при повороті та заміні пластини сталості робочої висоти,
положення вершини ножа та довжини ріжучих кромок, в межах поля допуску на
виготовлення пластини;
- на одній і тій же державці можуть використовуватися пластини з різних марок
твердого сплаву.
На основі наведеного аналізу конструкцій торцевих фрез, для чорнового
оброблення деталей з конструкційних матеріалів доцільніше вибирати фрезу з
механічним кріпленням багатогранних непереточуваних пластин.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ В
УМОВАХ ВЕЛИКИХ МАГНІТНИХ ЩІЛИН
Реалізація ефективного процесу магнітно-абразивного оброблення (МАО) в
великих робочих щілинах кільцевого типу неможлива без забезпечення постійного
відновлення форми та властивостей магнітно-абразивного інструменту (МАІ), який
формується в процесі оброблення в робочій щілині магнітної системи верстату.
Специфікою оброблення складнопрофільних, довгомірних деталей, кінцевого
різального інструменту (РІ) є переформування МАІ. В процесі МАО таких деталей
виникає негативне явище – витіснення магнітно-абразивного порошку (МАП) за межі
робочої зони в верхню або нижню частину, в зону з зниженою магнітною індукцією, де
величина магнітної сили недостатня для формування необхідної щільності та
жорсткості МАІ [1].
Мета даного дослідження – вивчення особливостей перерозподілу щільності
МАІ в різних ділянках магнітної щілини при МАО.
МАП взаємодіє з оброблюваною деталлю, не окремими зернами, а
конусоподібними стовпчиками, що формуються під дією сили магнітного поля в
процесі оброблення. Розміри таких утворень залежать від геометричних параметрів
МАП, швидкості оброблення, фізико-механічних властивостей оброблюваних
матеріалів, умов розташування деталей у робочих зонах. Контакт окремих реальних
частинок МАП, при МАО, здійснюється за умовами їх орієнтування в МАІ вздовж
магнітних ліній в робочій зоні магнітної щілині.
Дослідження формування МАП в МАІ в процесі МАО проводилися на
експериментальній установці типу кільцева ванна з шириною робочої щілини 35мм,
висотою 30мм при оброблені деталей стержневого типу виготовлених з нержавіючої
сталі Х18Н10Т діаметром 8мм, довжиною робочої частини 70мм, які імітують кінцевий
РІ. Зразки базували на верстаті паралельно осі кільцевої ванни. Оброблення виконували
порошком – Феромап з розміром частинок 200/160мкм, насипна щільність якого
дорівнює 3,24х10-3г/мм3. Щільність МАІ визначали по всій довжині робочої щілини в
різних її зонах: біля зовнішнього та внутрішнього полюсних наконечників та в середній
частині (рис. 1).

Рис. 1. Щільність МАІ в робочій щілині
Оброблювальна деталь, рухаючись в МАІ, формує перед собою ущільнену зону.
Для оцінки перерозподілу щільності використовували метод фіксації МАІ в робочому
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стані в різних зонах магнітної щілини, при різній величині магнітної індукції 0,1Тл,
0,18Тл та 0,25Тл з наступним вирізанням контрольних об‘ємів зафіксованого порошку
(рис. 2).

Рис. 2 Щільність МАІ в робочій щілині перед деталлю
Ущільнення, яке формується перед оброблювальною деталлю є результатам
одночасної дії магнітних сил, які утримують та структурують МАІ вздовж кільцевої
ванни при різних значеннях магнітної індукції та сил, які виникають при русі деталі.
Наявність ущільненої зони МАІ забезпечує активне притискання МАП до
деталі, що покращує ефективність оброблення.
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АНАЛІЗ РУХУ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ РУШНИЧНОГО СВЕРДЛА
При проектуванні технологічних процесів велике значення має прогнозування
точності оброблення отворів мірним кінцевим інструментом, яке нерозривно пов'язане
з конструктивними параметрами інструмента і застосовуваного оснащення, а також з
умовами роботи інструменту на різних етапах формоутворення поверхні отвору.
У машинобудуванні одними з найбільш трудомістких є операції обробки точних
отворів, до яких відносяться координовані отвори, співвісні ступінчасті і співвісні
рознесені отвори, які є базами для установки в них осей, валів, поршнів. Інструменти
одностороннього різання мають свої особливості базування при обробленні, що
вимагає спеціальних направляючих пристроїв.
Інструментами одностороннього різання поряд з традиційним обробленням
глибоких отворів (Lот/D≥7) можна отримувати і неглибокі отвори малої (Lот/D≤3) і
середньої глибини (3<Lот/D<7), отвори з жорстким допуском на розташування осі,
співвісні отвори.
Найбільш типове рушничне свердло має різальне лезо 1 і базуючи елементи кулачки 2, 3 (Рис. 1.).
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Рис. 1. Рушничне свердло
Внаслідок односторонньої розташування ріжучої кромки в процесі обробки
виникають неврівноважені сили різання, що викликає необхідність застосування в
момент врізання різних методів напрямки інструменту (Рис. 2.) :

а) направлення по кондукторні втулки; б) направлення по отвору.
Рис. 2. Методи направлення інструмента
Незалежно від методів направлення, після входження кулачків в оброблюваний
отвір, починається процес усталеного різання. При цьому необхідно врахувати, що
стикова жорсткість напрямних (взаємодія поверхні втулки або обробленого отвору з
кулачком) як мінімум на 1-2 порядки перевищують контактну жорсткість (взаємодії
кромки леза і заготовки) різального елементу.
Однією з задач моделювання процесів механічного оброблення є пошук
закономірностей формоутворення, тобто систематичних похибок, які виникають при
створенні різних сценаріїв протікання процесу.
Розглянемо випадок, коли направлення інструменту здійснюється по
кондукторной втулці. У момент засверлювання інструмент базується під дією
неврівноважених сил різання в кондукторной втулці на кулачки В і С (Рис.3.).

Рис. 3. Розрахункова схема
Кондукторні втулки зображені у вигляді кола радіуса R, а рушниче свердло
спрощено показано у вигляді трикутника з вершинами А, В і С, де А - різальна кромка,
В, С - кулачки. Рух інструменту розглядаємо в двох системах: у системі координат
втулки Хвт; Yвт, з центром в точці Овт та в системі координат інструмента Хі; Yі, з
центром в точці Оі. Крім цього на схемі показані: кут ψ1 - кут між кулачком В і
різальною кромкою; ψ2 - кут між кулачком С і різальною кромкою.

39

У початковий момент, коли поточний кут повороту свердла 1, кулачки
ковзають по поверхні кондукторной втулки, повторюючи її форму і розташування, а
будь-яка точка різальної кромки інструменту відтворює цю форму і розташування з
деяким наближенням, тобто якщо форма кондукторной втулки близька до кола, то і
будь-яка точка різальної кромки опише такуж траекторію. Далі при 12
напрямний кулачок В виходить з поверхні втулки і починає ковзати по обробленій
поверхні, інструмент отримує поперечне переміщення, а різальна кромка описує деяку
лінію. На обробленній поверхні кулачок С займає своє просторове положення (>2).
Після повного входження кулачка С в отвір починається стійкий процес оброблення:
обидва кулачка рухаються за різальною кромкою і базуються по обробленій нею
поверхні.
При направленні інструменту по кондукторнії втулці внаслідок зазору між
інструментом і вхідним отвором спочатку формується попередня ділянка, діаметр якої
менше діаметру кондукторної втулки. У процесі подальшого оброблення вона буде
направляючою поверхнею для наступного оброблення отвору, діаметр якого буде
більше діаметру інструмента. З урахуванням подачі S інструмента в результаті
утворюється гвинтова лінія з кільцевих канавок різних діаметрів, що дозволяє
визначити похибку точності форми оброблення отвору.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТИ ЗАЛИШКОВИХ ВИСТУПІВ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ
КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ З БАГАТОГРАННИМИ НЕПЕРЕТОЧУВАНИМИ
ПЛАСТИНАМИ
Фрезерування
широко
використовується
в
машинобудуванні
та
приладобудуванні. Є виробництва, де фрезерні верстати складають до 50% парку
верстатів на заводі. Метод фрезерування являється високопродуктивним, простим і в
ряді випадків достатньо точним.
В сучасному виробництві існує певне коло промислових задач, які потребують
використання кінцевих фрез з багатогранними непереточуваними твердосплавними
пластинами (БНТП) розташованими на гвинтовій поверхні.
Використання
кінцевих
фрез
з
багатогранними
непереточуваними
твердосплавними пластинами (БНТП) з механічним кріпленням в порівнянні з
цільними дозволяє:
- збільшити стійкість інструменту;
- збільшити економію використання твердого матеріалу;
- забезпечити високу продуктивність.
Розташування багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин (БНТП)
під кутом  до осі фрези, як показано на рис.1, в порівнянні з розташуванням їх
паралельно осі фрези, забезпечує ряд переваг, таких як:
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- збільшення міцності різальних кромок;
- покращення рівномірності фрезерування та зменшення вібрацій;
- зменшення зусиль під час фрезерування;
- підвищення стійкості інструменту.

Рис. 1. Розташування багатогранних
непереточуваних твердосплавних пластин
(БНТП) під кутом ω на гвинтовій поверхні
(ГП)

Так як кінцеві фрези можуть бути різного діаметру з різним кутом нахилу
гвинтових канавок, а відповідно з різною довжиною багатогранних непереточуваних
твердосплавних пластин, величина висоти залишкових виступів  на обробленій
поверхні буде функцією трьох змінних:
  f (L , , Rô )
(1)
де L - довжина твердосплавної пластини;  - кут нахилу гвинтової лінії, на
якій розміщується пластина; R ô - радіус різальної частини фрези.
З наведеної на рис.1 побудови можна визначити висоту залишкових виступів  ,
величина яких визначатиметься за залежністю:

L 2 sin2 
(2)
4
З аналізу наведеної залежності можна зробити висновок, що висота залишкових
виступів буде збільшуватись для заданого діаметру фрези при збільшенні довжини
пластини L та кута нахилу гвинтової лінії  . По даній залежності було розраховано
величину  для фрез з діапазоном діаметрів 32 - 40 мм, кутами нахилу  =20 - 40, та
довжинами пластин L =9 та 15мм, які застосовуються для даного типорозміру фрез. В
результаті розрахунків встановлено що висота залишкових виступів  для наведених
вище значень знаходиться в межах 0,03-0,36 мм. Зменшення величини  з метою
створення більш рівномірного припуску під наступну чистову обробку можна досягти
збільшенням діаметра фрези, збільшенням кількості твердосплавних пластин на
різальній частині фрези та зменшенням кута нахилу гвинтової лінії.
  Rô  Rô 
2
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИЧНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРЕЗИ З
БАГАТОГРАННИМИ НЕПЕРЕТОЧУВАНИМИ ПЛАСТИНАМИ
Використання
кінцевих
фрез
з
багатогранними
непереточуваними
твердосплавними пластинами (БНТП) з дозволяє підвищити продуктивність
оброблення та збільшити стійкість інструменту. При цьому твердосплавні пластинки
можуть бути розміщені на гвинтовій лінії в шаховому порядку двома способами:
різальна кромка розміщується паралельно осі фрези; різальна кромка розміщується під
кутом нахилу гвинтової лінії. В залежності від пластинки та її розташування на
інструменті будуть забезпечуватись різні геометричні параметри. Проте, як відомо, для
пари оброблюваний матеріал – інструментальний матеріал визначено найбільш
доцільні геометричні параметри, які забезпечать найбільшу стійкість інструменту.
Тому виникає задача визначення і подальшого аналізу статичних геометричних
параметрів, як таких, що в найбільшій мірі визначають характер протікання процесу
різання та процеси що його супроводжують.
Як більш загальний випадок розглянемо похиле розташування пластини під
кутом  нахилу гвинтової лінії та необхідним переднім кутом , що заданий в
нормальному перерізі А-А (рис. 1).

Рис. 1. Розташування пластинки та систем координат
З пластинкою пов‘яжемо систему координат XплYплZпл, причому вісь Xпл
направимо вздовж різальної кромки, а площину XплYпл проведемо паралельно опорній
поверхні пластини, тобто паралельно інструментальній основній площині, відносно
якої і задаються інструментальні кути пластини. Введемо також глобальну систему
координат XYZ, пов‘язану з фрезою; вісь X направимо вздовж осі фрези, а початок
системи координат розташуємо на осі фрези. Початок системи координат X плYплZпл
відносно початку системи координат XYZ буде зміщений вздовж осі Z на величину h ,
яка визначається залежністю:

L 2 sin2 
h  R 
,
4
де R - радіус різальної частини фрези; L - довжина різальної кромки пластини.
Найбільш доцільним в даному випадку буде аналітичне визначення статичних
геометричних параметрів, для чого необхідно в системі координат XплYплZпл визначити
2
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напрямки векторів P , Ï , Ç , направлених вздовж різальної кромки, передньої та
задньої поверхонь пластини. Оскільки визначаємо статичні геометричні параметри,
необхідно знати в кожній точці кромки напрямок швидкості головного руху різання.
Для цього по формулах переходу від системи XплYплZпл до XYZ визначаємо координати
точок різальної кромки в системі XYZ. Радіус-вектор точки в цій системі визначаємо
через різницю координат точок та початком системи координат XYZ. Оскільки
головним рухом різання є обертання точки навколо осі фрези, направляємо вздовж осі
X одиничний вектор кутової швидкості. Векторний добуток цього вектора та радіусвектора точки різальної кромки і дасть нам вектор швидкості головного руху різання
 в
даній
точці кромки. Далі по формулам переходу визначаємо напрямки векторів P , Ï ,

Ç в системі XYZ.

Визначаємо в кожній точці вектори нормалі до статичної площини різання N pñ ,



передньої N ï , задньої поверхонь N ç та робочої площини N s :

 




 

 
N pñ  P V ;
N ï  P Ï ;
N ç  P Ç ;
N s V S .
Статичні геометричні параметри визначаємо далі по відомим залежностям:




N pñ  N Ç
N pñ  N ï
 ;
tg íñ  
tg íñ  
 ;
N pñ  N Ç
N pñ  N ï


 
N pñ  N S
P V
sin c    ;
cosñ  
 .
P V
N pñ  N S

За наведеними залежностям можна провести аналіз впливу кутів установки
пластини на статичні геометричні параметри з метою визначення такого розташування
пластини яке забезпечить найбільш доцільні кути вздовж всієї різальної кромки.
УДК 621.951.45
Кіріна З.І., студ.; Ковальова Л.І., к.т.н., доц.
ЗАВАНТАЖЕННЯ РАДІУСНИХ РІЗАЛЬНИХ КРОМОК СПІРАЛЬНОГО
СВЕРДЛА
Завантаження різальної частини спіральних свердел, як і інших різальних
інструментів, характеризується величиною швидкості різання V і товщиною зрізу а у
різних точках різальних кромок. При свердлінні швидкість різання V залежить від
радіуса досліджуваної точки різальної кромки. Тому впливати на зміни завантаження
по довжині різальної кромки за рахунок швидкості V різання неможливо. Отже
виникає задача розробки конструкції свердла з поліпшеним характером зміни
завантаження по довжині різальної кромки за рахунок зміни товщини зрізу а. Ця задача
вирішується в даній роботі.
Товщина зрізу а визначається по відомій залежності:
S
sin 
a 
,
2 1  tg 2   cos 2 
де sin  
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0,5d
;
Rx

d – діаметр серцевини свердла;  - кут при вершині різальної кромки.
Таким чином завантаження різальної частини свердла залежить від радіуса Rx
досліджуваної точки різальної кромки, кута при вершині 2, діаметра d серцевини
свердла. Аналіз впливу конструктивних параметрів різальної частини свердла на
завантаження основних різальних кромок показав, що зменшити товщину зрізу а на
периферії можна шляхом збільшення діаметра серцевини свердла або зменшення кута
при вершині на периферії свердла. Доцільне розподілення товщини зрізу вздовж
різальних кромок свердла дає радіусна заточка з радіусом =0,51,2D. Однак,
рекомендації з вибору радиусу різальної кромки відсутні. Вплив радіуса різальної
кромки  на товщину зрізу а свердла діаметра D з діаметром серцевини d = 0,25 D
представлений у таблиці.
Rx
a/S
Примітка

0,97R
14,07
0,12
D = 2R – діаметр
0,5R
60
0,42
свердла,
0,2R
78,46
0,52
d = 0,25 D – діаметр
1.1R
0,97R
28,13
0,23
серцевини свердла
0,5R
62,96
0,43
0,2R
79,52
0,52
2R
0,97R
60,99
0,43
0,5R
75,52
0,48
0,2R
84,24
0,51
Аналіз показав, що умові рівної стійкості точок різальної кромки задовільняє
свердло з радіусом = R.
Висновки. Проаналізований вплив конструктивних параметрів спірального
свердла на завантаження різальних кромок, дано рекомендації з конструкції свердел із
різальними кромками у формі дуги кола з доцільним завантаженням різальної частини.

R

УДК 621.937.02
Лагодич В.Д., студ.; Майданюк С.В., асист.
ФРЕЗА ДИСКОВА ВІДРІЗНА ДЛЯ ВІДРІЗАННЯ ЗАГОТОВОК ІЗ
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
У даній роботі описані результати проведеного аналізу фрез дискових відрізних
з малими зубцями, порівняння фрез з малими зубцями та фрез з середніми та крупними
зубцями, загальний аналіз призначення дискових відрізних фрез.
Дисковий відрізний інструмент широко використовується для розрізання різних
матеріалів. Його конструкції, залежно від призначення, регламентуються стандартами.
В значній мірі ефективність процесу відрізання заготовок дисковими відрізними
фрезами залежить від конструкції зуба фрези, яка визначається формою профілю зуба
та значеннями геометричних параметрів. Існує величезне число різних конструкцій
фрез відрізних, кожна конструкція відрізних фрез має свої переваги та недоліки.
Фрези відрізні дискові складаються з диска з посадочним отвором та
розташованими на периферії зубцями. За конструкцією різальної частини їх можна
розділити на наступні групи:
- за формою зубців: з прямими та з різнонаправленими зубцями;
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- за конструкцією головної різальної кромки: з прямолінійною кромкою та з
ламаною кромкою;
- за розміщенням зубців: з рівномірним та з нерівномірним кутовим кроком;
- за профілем зубців: з малими, середніми та крупними зубцями;
Фрези з малими зубцями мають однокутовую форму профілю. Така форма
застосовується для відрізних фрез діаметром від 20 до 315мм, товщиною диска від 0,2
до 0,6мм та кількістю зубців від 32 до 200 з переднім кутом = 0, для фрез товщиною
до 0.5мм з переднім кутом =5, для фрез товщиною від 0.5мм до 3мм, та понад 3мм з
переднім кутом =10. Залежно від діаметру і числа зубців фрез, радіус закруглення
западини зуба коливається від 0,1мм до 0,5мм, кут профілю стружкової канавки ()
приймається рівним 60. Передні і задні поверхні є плоскими.
Дані відрізні фрези мають неоптимальний завищений задній кут порядка 60, що
знижує міцність і зносостійкість ріжучої частини. Для уникання тріщин при термічній
обробці западина зуба заокруглюється радіусом від 0,5 до 2,0мм. Заточування таких
фрез проводится по задній поверхні. Тому з точки зору кількості можливих
переточувань, а, відповідно, й терміну служби фрези, доцільно збільшити висоту зуба.
Однак, в цьому випадку зменшується міцність та жорсткість зубців. Співставлення
наведених умов забезпечує вибір оптимальної величини висоти зуба. Для розглянутих
фрез вона зазвичай приймається рівною 0,5-0,65 кутового кроку.
Фрези з середніми зубцями подібні до фрез з малими зубцями, але виконані у
вигляді трапеції та мають на задній поверхні стрічку, нахилену під заднім кутом . З
таким профілем виготовляються відрізні фрези діаметром від 50 до 315мм, з товщиною
диска від 0,5 до 6,0мм, та кількістю зубців від 24 до 100 і радіусом заокруглення
западини зуба від 0,2 до 2,25мм.
У відрізних фрез з крупним зубом спинка зуба являє собою ламану поверхню.
Такі фрези застосовуються тоді, коли потрібно розмістити велику кількість стружки в
стружкових канавках, а також при обробці на нежорстких верстатах та при недостатній
потужності приводу верстата.
За формою зубців дискові відрізні фрези можуть бути: прямозубими, у яких
направляюча лінія передньої поверхні леза прямолінійна і перпендикулярна швидкості
головного руху різання та з різнонаправленими зубцями, у яких направляюча лінія
передньої поверхні леза прямолінійна і нахилена під кутом до напрямку швидкості
головного руху різання фрези. Перевага фрез з різнонаправленими зубцями в тому, що
сумарні зусилля різання зменшуються за рахунок зміни напрямку сил, що діють на
кожен зуб фрези, що бере участь в процесі різання в даний момент.
Розглянуті конструкції виготовляються з рівномірним кроком зубців. Поряд з
цим виготовляються відрізні фрези з нерівномірним кроком, які характеризуються
підвищеною динамічною сталістю. В цьому випадку вся сукупність зубців фрези
розбивається на групи. Кількість зубців в групі, як правило, однакова. Крок між
зубцями в групі різний.
За розміщенням зубців дискові фрези, як правило, виконуються з постійним,
рівномірним кроком зубів, але також знайшли широке розповсюдження дискові відрізні
фрези з нерівномірним кроком зубів. Дослідження фрез, показують, що застосування
нерівномірного кроку зубів вносить істотний вплив на вібрації при різанні, стійкість
інструмента, точність обробки і якість оброблених поверхонь.
Відрізні фрези мають ріжучі кромки, розташовані на периферії і не мають
допоміжних ріжучих кромок по торцях. Як правило, ріжучі кромки є прямими лініями,
паралельними осі фрези. У результаті цього кути нахилу різальних кромок 
дорівнюють нулю та при відрізуванні має місце процес прямокутного різання.
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Передні γ і задні кути α, вимірювані в перетині перпендикулярному осі фрези
вибираються відповідно з умовою їх експлуатації. Задній кут  служить для зменшення
тертя між задньою поверхнею інструменту і поверхнею різання. Стандартні відрізні
фрези, що випускаються інструментальними заводами мають задні кути  = 20°.
Проведені дослідження показують, що оптимальні значення задніх кутів, які
забезпечують найвищу стійкість інструменту, визначаються головним чином
товщиною зрізу. При зменшенні товщини зрізу рекомендовані значення задніх кутів
збільшуються. При відрізанні заготовок відрізними фрезами товщини зрізу мають малі
значення, тому доцільні величини задніх кутів можуть досягати 30  45°. При виборі
задніх кутів необхідно враховувати, що з їх збільшенням зростає шорсткість
обробленої поверхні, тому, якщо до шорсткості і точності обробленої поверхні
пред'являються підвищені вимоги, рекомендується знижувати величини задніх кутів до
3  10.
Великий вплив на процес різання надає передній кут . Зі збільшенням
переднього кута поліпшується процес стружкоутворення, зменшуються зусилля
різання, потужність, необхідна для здійснення процесу різання. З іншого боку, зі
збільшенням переднього кута  погіршується відвід тепла, знижується міцність ріжучої
частини, що підвищує інтенсивність зносу інструмента. У результаті для певних умов
обробки можна, враховуючи вплив різних чинників визначити доцільні величини
передніх кутів.
На основі проведеного аналізу конструктивних елементів фрез дискових
відрізних для відрізання заготовок конструкційних матеріалів доцільно вибрати цільну
фрезу дискову відрізну з різнонаправленими зубцями з формою зубців у вигляді
трапеції. Вибір даної конструкції основано на тому, що, в порівнянні з прямозубими
фрезами, та фрезами з нерівним кутовим кроком зубців, фрези з різнонаправленими
зубцями забезпечують зменшення зусиль різання, при цьому якість оброблених
поверхонь покращується. В порівнянні з фрезами з нерівномірним кроком дані фрези
більш технологічні, не потрібно при фрезеруванні зубців використовувати набір фрез
або використовувати спеціальну фрезу.
Фрез дискова з різнонаправленими зубцями також дає можливість підвищити
продуктивність обробки, тобто підвищити режими різання в 1,5-2 рази, при цьому
якість обробки залишається на необхідному рівні.
УДК 621.9
Лиморенко О.Ю., студ.; Равська Н.С., д.т.н., проф.
ОСОБЛИВОСТІ ФРЕЗЕРУВАННЯ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ КІНЦЕВИМИ
ФРЕЗАМИ
Застосування титану як конструкційний матеріал обумовлено сприятливим
поєднанням його високої механічної міцності, корозійної стійкості, жароміцності і
малої щільності.
Необхідно відзначити, що обробка титанових сплавів різанням викликає великі
труднощі. Причини низької оброблюваності титанових сплавів:
1.
Під час обробки різанням титанові сплави приварюються до інструменту.
2.
В процесі обробки відбувається зміцнення титанових сплавів, що
викликає посилене затуплення інструменту.
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3.
Вміст вуглецю більше 0,2% в титановому сплаві призводить до утворення
карбідів титану, які діють на різальну кромку як абразив, затуплюючи її.
Стружка титанових сплавів в нагрітому стані дуже пластична і прилипає до
різальних кромок. Якщо різання миттєво припиняється, то стружка "примерзає" до
різальних кромок. При переривчастому різанні це є однією з основних причин низької
стійкості інструменту. Тому необхідно працювати з низькими швидкостями різання і
застосовувати охолодження.
Мала пластичність титанових сплавів призводить до того, що при їх обробці
утворюється специфічна стружка, за зовнішнім виглядом схожа на зливну, що має
тріщини, які поділяють її на дуже слабко деформовані елементи, міцно пов'язані між
собою тонким і сильно деформованим контактним шаром.
В результаті знижених пластичних властивостей титанових сплавів, на відміну
від звичайних сталей, у титанових сплавів змінюється вид стружки із зростанням
швидкості різання в зворотному напрямку: зливна стружка переходить в елементну.
При обробці титану усадка стружки значно менше, ніж при обробці сталі, це
веде до підвищення швидкості проходження стружки по передній грані, а отже до
збільшення сили різання і тепла. Теплопровідність титану вдвічі менше, ніж сталі, що
викликає концентрацію тепла на ріжучому лезі.
Титанова стружка приварюється до інструменту і забирає з собою частинки
інструменту. Це змінює геометрію інструменту, послаблює його ріжучу кромку і
призводить до швидкої поломки різального інструменту.
Кращим інструментальним матеріалом, для обробки титанових сплавів, є
твердий сплав ВК4 (У разі відсутності його припустимо застосовувати ВК8 - для
переривчастого різання і ВК3 - для безперервного).
Фрезерування титанових сплавів кінцевою фрезою зазвичай проводиться за
схемою неповного несиметричного попутного фрезерування.
Застосування попутного методу фрезерування особливо сприятливо при обробці
титанових сплавів: досягається підвищення стійкості фрез, поліпшується якість
обробленої поверхні, з'являється можливість підняти рівень швидкостей різання.
Необхідними умовами застосування попутного фрезерування є максимально можлива
жорсткість системи і відсутність зазорів. У разі якщо фрезерування проводиться по
корці, то її необхідно видалити травленням.
У разі якщо обробка проводиться на універсальному обладнанні та неможливо
забезпечити максимальну жорсткість системи і в механізмі подачі присутні зазори, то
необхідно застосовувати зустрічне фрезерування.
Існує небезпека займання та інтенсивного горіння стружки сплавів
титану,наприклад, при точінні з малими перерізами зрізу (t⋅S = 0,05ˣ0,07мм) на досить
високих швидкостях. У зв'язку з цим при здійсненні чистових фрезерних операцій слід
уникати зняття малого припуску (порядку 0,05 ... 0,1мм) і високих швидкостей різання
(більше 150м/хв).
Рекомендовані геометричні параметри кінцевих фрез: =0°, α=15..20°, перехід
між торцем та циліндром по фаски 1..1,5ˣ45° або радіусу R=0,5..1,0мм.
Режими різання доцільно призначати в наступних межах:
1.
При фрезеруванні фрезами з твердого сплаву ВК8, для чорнового
(обдирного, по корці) фрезерування: швидкість різання v=15..30м/хв, подача на зуб
sz=0,06..0,1мм/зуб, глибина різання t = 1,5..3мм.
2.
При чистовому і напівчистовому фрезеруванні: v=30..60м/хв,
sz=0,03..0,07мм/зуб, t=0,5..1, 5мм.
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В якості критерію затуплення приймати знос по задній поверхні зубів, величина
якого при чорновому фрезеруванні (по корці) h3 = 0,5..0,7мм, при чистовому і
напівчистовому фрезеруванні h3 = 0,3..0,5мм.
Для забезпечення максимальної стійкості фрез рекомендується наступне:
застосування мастильно-охолоджуючих рідин (наприклад, стандартної
емульсії) за умови забезпечення рясного і безперебійного підведення рідини в зону
різання, що особливо важливо для фрез, оснащених твердим сплавом;
встановити таку глибину різання при фрезеруванні по кірці, щоб вершина
зубів протягом усього проходу виробляла різання тільки під кіркою; при установці
глибини не допускається попереднє торкання зубами фрези кірки;
здійснити попутне фрезерування (по подачі);
забезпечити максимально можливу жорсткість системи верстатінструмент-деталь, мінімальні зазори і биття зубів фрези.
використовувати фрези із більшим кутом нахилу зубів.
Для підрахунку швидкості різання можна користуватися експериментальною
формулою:
332
V  0,4 0,55 0,62 0,24 м/хв.
T Sz B t
де T  стійкість інструмента, год;
S z – подача на зуб, мм/зуб;
B  ширина шару, що зрізується, мм;
t  глибина різання, мм;
Дана залежність справедлива при швидкостях від 30 до 106м/хв., подачах від
0,03 до 0,08мм/зуб, глибинах різання від 1 до 2,5мм, ширині фрезерування від 10 до
22мм., затупленню інструмента по задній поверхні не більше 0,5мм.
Література:
1. Кривоухов В.А. Обрабатываемость резанием жаропрочных и титановых
сплавов/ В.А.Кривоухов/ Москва 1961; с.245.
2. Романов К.Ф. Высокопроизводительная обработка титановых сплавов
резанием/ К.Ф.Романов/ Москва 1958; с.27.
3. Корягин С.И. Способы обработки материалов/ С.И.Корягин, И.В.Пименов,
В.К.Худяков/ Калининград 2000; с.455.
4. Режимы резания трудно-обрабатываемых материалов: Справочник/
Я.Л.Гуревич, М.В.Горохов, В.И.Захаров и др. 2-е изд., перераб. и доп.
М.:Машиностроение, 1986; с.240.

УДК 681.3
Максименко М.В., студ.; Ковальова Л.І., к.т.н., доц.
ТВЕРДОТІЛЬНЕ ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНІЧНИХ РОЗГОРТОК
Сучасні CAD-системи, які підтримують технологію твердотільного
параметричного моделювання, широко використовуються в автоматизованому
проектуванні різального інструменту. У роботі представлене геометричне моделювання
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робочої частини конічних розгорток з конічним хвостовиком ( ГОСТ 10079, ГОСТ
10080, ГОСТ 10081) в КОМПАС-3D V11.
При створенні параметричних моделей системи використовують два типи
параметризації – варіаційну й ієрархічну. Варіаційна параметризація реалізована через
параметризацію ескізів і параметрів формотворних операцій, а ієрархічна через
порядок створення елементів моделі. Розміри і форма моделі керуються зовнішніми
змінними, значення яких можна змінити при вставці моделі з бібліотеки в зборку.
При виборі конструктивно-геометричних параметрів моделі в якості зовнішніх
змінних керуються наступними рекомендаціями: параметри повинні бути незалежними,
їхня кількість повинна бути мінімальною, математичні залежності між ними не повинні
бути явними, вони повинні визначатися в ході виконання розрахункових процедур чи
варіюватися при аналізі і оптимізації конструкції.
Для оброблення конічних отворів зазвичай використовують комплект розгорток,
який складається з попередньої та чистової розгортки. Аналіз конструкцій робочої
частини конічних розгорток дозволив обрати зовнішніми такі змінні: менший діаметр
розгортки d, діаметр розгортки в основній площині D, більший діаметр розгортки D1,
довжина робочої частини l, довжина розгортки до основної площини l1, число зубів
розгортки z, ширина задньої поверхні зуба на меншому та більшому діаметрі
відповідно fmin,, fmax, кут β стружкової канавки, радіус округлення стружкової канавки r.
Для попередніх розгорток додатково задаються такі змінні: ширина зуба на меншому та
більшому діаметрі відповідно f1min,, f1max та параметри стружкорозподільних канавок –
крок S, ширина b, глибина h, радіус заокруглення r1. Для чистових розгорток задається
також величина заднього кута α.
Параметрична модель конічної розгортки розробляється в наступній
послідовності:
- створення вихідної інструментальної поверхні розгортки у вигляді конуса
довжиною l, меншим діаметром d, більшим діаметром D1 за допомогою команди
Операция вращения;
- моделювання прямої стружкової канавки розгортки. Профіль стружкової
канавки попередньої розгортки визначається кутовим кроком, що залежить від числа
зубів розгортки z, ширини задньої поверхні зуба на меншому та більшому діаметрі
відповідно fmin,, fmax, ширини зуба на меншому та більшому діаметрі відповідно f1min,,
f1max, кута β стружкової канавки, радіуса r округлення канавки. Величина переднього
кута дорівнює 5º, заднього кута α - 6º. Профіль стружкової канавки чистової розгортки
визначається кутовим кроком зубів, величиною заднього кута α, величиною кута β
стружкової канавки, шириною задньої поверхні зуба на меншому та більшому діаметрі
відповідно fmin, fmax. Стружкова канавка створюється за допомогою операції Вырезать
по сечениям;
- моделювання робочих поверхонь зубів розгортки за допомогою операції
Массив по концентрической сетке;
- моделювання стружкорозподільних канавок попередньої розгортки. Канавки
створюються за допомогою команди Вырезать кинематически. В якості траєкторії
обирається конічна спіраль з кроком S, висотою l та лівим напрямком навивки. Переріз
канавки має прямокутний профіль шириною b, глибиною h, радіусом заокруглення r1;
- створення таблиці зовнішніх змінних;
- тестування моделі. Перевірка коректності побудови моделі при довільних
значеннях зовнішніх змінних як при ручному введенні, так і при введенні з таблиці
змінних;
- створення 3D бібліотеки документів з моделями робочих частин попередньої
та чистової конічних розгорток.
49

Параметрична модель конічної розгортки створюється в збірці шляхом
об‘єднання моделей робочої частини, шійки, конічного хвостовика та, при
необхідності, центрового отвору форми В ГОСТ 14034-74.
УДК 621.914.22
Марценюк Ф.В., студ.; Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
ПІДВИЩЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ТОРЦЕВИХ ФРЕЗ
Збірні торцеві фрези широко застосовуються у машинобудуванні та складаються
з корпусу, різальних та кріпильних елементів. Застосування змінних многогранних
пластин з твердих сплавів дає можливість надати різальній частині оптимальних за
умовами експлуатації геометрії та розмірів. Найбільше розповсюдження знайшли
фрези, у яких різальні елементи займають фіксоване положення відносно корпусу
інструменту. Геометричні параметри фрези при цьому є постійними та визначаються
конструкцією фрези. Точність взаємного розташування різальних кромок визначається
точністю базових поверхонь корпуса і точністю виконання пластин.
Основними способами закріплення пластин на збірних фрезах є наступні [1]:

безпосередньо на корпусі фрези;

на корпусі фрези з використанням опорної пластини;

у блоці, а блок – на корпусі;

у блоці закріплюються через корпус.
Кріплення пластин у корпусі безпосередньо чи з використанням опорної
пластини є компактним, забезпечує стійкість корпуса фрези близько 50 комплектів
пластин, проте є досить дорогим у виготовленні та експлуатації через складність форми
гнізд під пластини.
Кріплення різальних елементів у блоці може бути застосоване для пластин усіх
видів та з будь яким їх розташуванням. При цьому блоки можуть регулюватися в
осьовому напрямку або не мати регулювання. Стійкість корпусу складає до 500
комплектів пластин. Пошкодження корпусу під час випадкової поломки пластин
практично відсутні. Це дозволяє підвищити надійність фрез та використовувати їх і в
автоматизованому виробництві.
Наприклад, у конструкції збірної фрези [2] твердосплавні ріжучі пластини
монтуються в пази блоку і кріпляться гвинтом. Перевагою даної конструкції є
можливість заміни різних типів ріжучих пластин, за рахунок різних виконань пазів у
блоці, при цьому досягається універсальність інструменту (рис.1). Також ця схема
кріплення пластин дозволяє витримувати значні змінні навантаження за рахунок
жорсткої конструкції фрези, що дає можливість фрезерувати переривчасті поверхні.

Рис.1. Схема кріплення пластин
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Нами була розроблена торцева збірна фреза з базуванням різальних елементів по
торцевій кільцевій призмі [2]. Використання змінних базових кілець дозволяє
застосовувати різні різальні пластини (тригранні, чотиригранні, п‘ятигранні) і за
рахунок цього отримувати необхідні значення головного кута в плані. Використання
такої конструкції фрези дозволяє підвищити універсальність інструменту та дає
можливість його застосування для різноманітних умов обробки.
Література:
1. Справочник инструментальщика/ И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов, А.Н.
Шевченко и др.; Под общ. ред. И.А. Ординарцева. – Л.: Машиностроение, 1987. – 846 с.
2. US 5868529, Int. Cl. B23C5/06, Feb.9, 1999/ Milling Cutter. G.Rothballer, J.
Maurer.
3. SU 1189600, МКИ B23C5/06, Опубл. 07.11.85. Бюл. №41. Фреза для
сверхскоростного резания. Камалов В.С., Мосягин Н.А.
УДК 621.99
Матвієнко А.А., студ.; Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ЗОВНІШНЬОЇ РІЗЬБИ
На основі літературних джерел проаналізуємо способи нарізання зовнішньої
різьби з метою визначення області доцільного застосування того чи іншого способу.
Основними способами нарізання різьби є наступні: нарізання головками, точінням,
шліфуванням, фрезеруванням, вихрове та плашками.
Для аналізу області застосування методів обробки скористаємося методом
полярних діаграм. Для цього відкладемо з точки ряд променів, вздовж яких
відкладаються значення технологічних параметрів (рис.1). Отже вздовж осі 1
відкладаємо показник – максимально допустимий діаметр заготовки; вздовж осі 2 –
крок різьби; вздовж осі 3 – збіг різьби; вздовж осі 4 – ступінь точності різьби; вздовж
осі 5 – максимально допустиму довжину різьби; вздовж осі 6 – максимально допустиму
твердість заготовки; вздовж осі 7 – продуктивність обробки.
Найбільш сприятливим буде спосіб обробки, у якого значення параметрів
вздовж осей 1, 2, 3, 4 будуть мати мінімальні значення і одночасно значення
параметрів, відкладені по осях 5, 6, 7 – будуть максимальними.
Отже, розглянемо кожний з наведених способів. Спосіб нарізання зовнішньої
різьби головками має високу продуктивність та точність обробки проте має обмеження
по діаметру обробки та величині збігу різьби. Нарізання різьби точінням є
універсальним методом обробки, дає можливість обробки загартованих деталей, проте
має невисоку точність обробки. Нарізання фрезеруванням можливе лише для деталей
діаметром більше 10 мм та має відносно невисоку точність обробки. Вихрове нарізання
різьби може бути застосоване для деталей підвищеної твердості. Проте жорсткість
деталей повинна бути досить високою, що вводить обмеження на діаметр та довжину
заготовки. Точність вихрової обробки є найнижчою серед інших методів обробки різьб.
Нарізання плашками забезпечує високу точність обробки, проте нарізання можливе
лише для деталей невисокої твердості. Шліфування різьби, судячи з графіка є найбільш
перспективним способом обробки, який забезпечує високу точність та продуктивність
обробки загартованих деталей.
Проте при аналізі методів обробки нам не вдалось за літературними джерелами
визначити собівартість методів нарізання різьби, для їх порівняльної оцінки. Причому
важливо було би проаналізувати не лише вартість інструменту, але й вартість
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обладнання для виготовлення різьби.

Рис. 1. Полярна діаграма технологічних параметрів
Очевидно, що за економічним показником найбільш доцільним буде обробка
плашками та різцями, причому обробка плашками можлива не лише на верстатах але й
на слюсарному обладнанні.
Отже, кожний з методів обробки має своє переваги та недоліки і вибір способу
залежить від типу виробництва, розмірів та твердості заготовки та вимог щодо якості
виготовлення деталі.
Література:
1. Якухин В.Г., Ставров В.А. Изготовление резьбы: Справочник. – М.:
Машиностроение, 1989. – 192 с.
2. Якухин В.Г. Оптимальная технология изготовление резьб. – М.:
Машиностроение, 1985. – 184 с.
3. Фрумин Ю.Л. Высокопроизводительный резьбообразующий инструмент. М.:
Машиностроение, - 1977. – 183 с.
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УДК 621.923
Партика С.В., студ.; Майборода В.С., д.т.н., проф.
ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ПОВЕРХНЕВУ
ТВЕРДІСТЬ СВЕРДЕЛ ВИГОТОВЛЕНИХ З ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ
Підвищення працездатності різального інструменту (РІ) в значній мірі
реалізується на фінішних етапах його виготовлення за рахунок покращення фізикомеханічних властивостей поверхневого шару, формування необхідної мікрогеометрії
передньої, задньої поверхонь РІ та різальних кромок, їх форми округлення. Найбільш
суттєво впливає на стійкість РІ поверхнева твердість, радіус та форма округлення
різальних кромок. В сучасному виробництві РІ для досягнення заданих параметрів
якості, використовують віброабразивне оброблення, оброблення щітками, струминне
оброблення, оброблення у вільному абразиві, алмазне шліфування та інші. Зазначені
методи фінішного оброблення забезпечують лише окремі показники якості: або
покращують мікрогеометрію, або підвищують поверхневу твердість, або знижують
шорсткість. Саме тому актуальними є методи комплексного впливу на робочі елементи
РІ, які забезпечують одночасне формування мікрогеометрії різальних кромок з
заданими радіусами округлення, підвищення поверхневої твердості та зниження
шорсткості. Таким методом є метод магнітно-абразивного оброблення (МАО), який
відноситься до групи поліруючо-зміцнюючих методів оброблення, і реалізується в
середовищі магнітно-абразивного порошку, який в процесі оброблення формується
магнітним полем в магнітно-абразивний інструмент, при відносному русі
оброблюваних деталей та порошкового магнітно-абразивного інструменту.
Використання МАО на фінішних етапах виготовлення РІ забезпечує одночасне
підвищення поверхневої твердості, зниження шорсткості робочих поверхонь та
дозволяє сформувати округлення РК заданої форми та розміру.
Метою проведеної роботи було дослідження впливу методу МАО на поверхневу
твердості свердел зі швидкорізальної сталі.

Рис. 1. Схема установки свердла при МАО
Дослідження проводили на свердлах фірми FETTE Ø6,8мм виготовлених зі
швидкорізальної сталі. Оброблення велось порошками: Царамам 315/200мкм, ПР Р6М5
160/100мкм, суміш порошків Полімам-М 315/200мкм + 5% Полімам-Т 200/100мкм,
кульки чавунні S 330 1200/900мкм. Режими оброблення свердел: загальний час
оброблення – 180 секунд, з них 60с. в режимі «натікання» і 120с. - в режимі «стікання»,
швидкість руху деталі вздовж кільцевої робочої ванни Vр - 2,5м/с, швидкість обертання
свердел навколо власної осі Vс - 200об/хв, магнітна індукція в робочій зоні магнітного
зазору становила 0,2Тл. Оброблення свердел виконувалось на експериментальній
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установці типу кільцева ванна. Схема базування свердел в робочій зоні при МАО
зображена на рис. 1.
Після оброблення проведено вимірювання мікротвердості по стрічці при
навантаженні 50, 100, 150 та 200 гр. Вимірювання виконували на мікротвердомірі
ПМТ-3. Результати вимірювань наведено на рис. 2.

Рис. 2. Графік розподілу мікротвердості по глибини поверхневого шару свердел:
1 – Царамам; 2 - S330; 3 - ПР Р6М5, 4 - Полімам М+5% Полімам Т
Встановлено, що на глибині 1,5-2мкм відбувається зменшення мікротвердості
при обробленні порошками Царамам 315/200мкм, ПР Р6М5 160/100мкм, сумішшю
порошків Полімам-М 315/200мкм + 5% Полімам-Т 200/100мкм. В той же час
оброблення кульками чавунними S 330 1200/900мкм навпаки показали збільшення
поверхневої твердості на глибині 1,5-2 мкм.
Висновок: Експериментально досліджено, що магнітно-абразивне оброблення
свердел виготовлених з швидкорізальної сталі забезпечує підвищення мікротвердості
по глибині поверхневого шару. При оброблені порошками Царамам 315/200мкм, ПР
Р6М5 160/100мкм, сумішшю порошків Полімам-М 315/200мкм + 5% Полімам-Т
200/100мкм на глибині 1,5-2мкм відбувається зниження мікротвердості, а при
обробленні кульками чавунними S 330 1200/900мкм навпаки відбувається збільшення.
Така різниця пояснюється різницею енергій, з якими частинки порошку взаємодіють з
оброблюваними поверхнями.
Література:
1. Сакулевич Ф.Ю. Основи магнитно-абразивной обробки. Мн: Наука и тєхника,
1981. - 328 с;
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ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛИСТІВ З КОМПОЗИЦІЙНОГО
МЕТРІАЛУ
На сьогоднішній день композиційні матеріали все більше замінюють традиційні
матеріали, які використовуються в конструкціях сучасної техніки. Композиційні
матеріали мають важливі переваги над традиційними матеріалами: легкість, висока
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витривалість та зносостійкість, висока жорсткість. Важливу роль має
ремонтопригодність таких матеріалів. Велику перспективу мають нові методи
відновлення працездатності виробів з композиційних матеріалів.
Згідно із стандартами листи з композиційних матеріалів ремонтуються таким
чином: виконується отвір, який повністю перекриває пошкодження, потім виконується
скос (рис. 1а) з кутом 7˚-12˚або радіус в залежності від рекомендованої технології
ремонту. У виконане посадкове місце вставляється ремонтна вставка – ‘‘латка‘‘.
Для підвищення міцності після ремонту в данній роботі було виконано не
конусоподібний скос, а фасонний – наприклад ступінчастої форми (рис. 1б). Така
форма поверхні має більшу площу дотику пошкодженого листового матеріалу з
ремонтною вставкою, також виступи працюють як ‘‘замок‘‘ при розтягуванні.
а)
б)
Рис.1 Конічний та фасонний профілі скосу
Ступінчастий профіль не має складнощів при виконанні. Він виконується
багатофункціональним дволезовим інструментом. Також перевагою є те, що профіль на
пошкодженому листі та на ‘‘ латці ‘‘ виконується одним інструментом. Після
склеювання ‘‘латки ‘‘ з пошкодженим листом з таким фасонним профілем – одержуємо
більш жорсткішу та міцнішу конструкцію, порівняно з конічним профілем. При
проектуванні такого фасонного профілю можна варіювати кількістю, висотою та кутом
нахилу виступів, що впливає в результаті на міцність та жорсткість з‘єднання.
Експерименти показали що після ремонту елементів з композиційного матеріалу
стандартним методом міцність відновилась до 73% від початкового значення, а після
ремонту з використанням фасонного ступінчастого профілю міцність складає 78%.
Для збільшення жорсткості та міцності з‘єднання виконують зшивання країв
латки дворядним швом, для того щоб зменшити ймовірність відриву латки в
небезпечних ділянках, якими саме являються її краї, через додаткові напруження
відриву при склейці, які є найнебезпечнішими при навантаженні даного елементу.
УДК 621.914.22
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ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ГЕОМЕТРІЮ РІЗАЛЬНОЇ
ЧАСИТИНИ ТОРЦЕВОЇ ФАСОННОЇ ФРЕЗИ
Для створення раціональної конструкції фасонного інструменту та оцінки його
різальної здатності необхідно мати чітке уявлення про геометричні параметри різальної
частини в різних точках фасонної різальної кромки. З точки зору умов роботи фрези та
особливостей процесу різання під час фасонного фрезерування важливе значення має
дослідження характеру зміни передніх кутів вздовж різальної кромки.
Вплив конструктивних параметрів торцевих фасонних фрез на зміну
нормального переднього кута досліджувався на прикладі торцевої фрези з плоскою
передньою поверхнею ( ).
Для аналізу був вибраний профіль, який складається з двох радіусних ділянок –
випуклого та увігнутого (рис.1).
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Рис.1. Оброблюваний фасонний профіль деталі (R1=18 мм, R2=22 мм, h=16 мм)
Нормальний передній кут N для торцевих фасонних фрез визначається, як:
tg ctg  sin i
tg 
H Y1tg
Ni
sin  
cos 2 i
2
i
Ri
tg sin i ctg    2
cos 
де γ – передній кут у базовій точці фрези; β – кут нахилу дотичної до фасонного
профілю деталі; Н – відстань від горизонтального сліду передньої площини до осі
фрези; Ri – радіус фрези у розглядуваній точці різальної кромки.
Відповідно до цієї формули на величину нормального переднього кута
впливають наступні фактори: інструментальний передній кут γ у базовій точці; діаметр
фрези; положення ножа в корпусі фрези – Н; форма профілю деталі, яка визначається
кутом нахилу дотичної до профілю деталі в кожній точці – β і висотою профілю – h. Ця
залежність дозволяє аналізувати вплив конструктивних параметрів на значення
нормального переднього кута і, базуючись на цьому аналізі, вибирати доцільну
конструкцію.
З метою забезпечення мінімально можливої зміни нормального переднього кута
вздовж різальної кромки було проаналізовано зміну розрахункових значень N для
різних діаметрів фрез, різних значень інструментального переднього кута та положень
ножа в корпусі фрези.
Для аналізу були прийняті наступні значення цих факторів: γ=15°,30°,45°;
діаметр фрез D= 170, 200, 250мм, ; Н=0-40мм.
Слід відмітити, що такі параметри, як висота профілю h та діаметр фрези D
визначаються конструкцією оброблюваного виробу, а інструментальний передній кут γ
– оброблюваним матеріалом. Єдиний параметр, зміною якого можна впливати на
діапазон зміни кутів N уздовж різальної кромки, є положення ножа в корпусі фрези Н.
Було проаналізовано вплив розміру, що визначає положення ножа в корпусі
фрези –Н, на величину діапазону зміни нормального переднього кута - γN для різних
діаметрів фрез та кутів γ. В результаті встановлено, що для певних значень γ, h і D
існують значення Н, за яких γN є мінімальним. Наприклад, для розглядуваного
профілю для D=170мм, γ=15° – Н становить 9мм; D=170мм, γ=30° – Н становить
17,6мм; D=170мм, γ=45° – Н становить 24,8мм. Тобто із збільшенням γ значення γN
також зростає.
Висновок. Аналіз впливу конструктивних параметрів торцевої фрези для
оброблення фасонного профілю на значення нормального переднього кута показав, що
під час проектування таких фрез можна значно зменшувати діапазон зміни кутів γN
вздовж різальної кромки за рахунок зміни положення ножа в корпусі фрези.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОНИ КОНТАКТУ ЧЕРВ´ЯЧНОЇ ФРЕЗИ ТА ЗАГОТОВКИ
В наш час використання черв'ячних фрез для утворенні складних фасонних
поверхонь швидко зростає через високу продуктивність цього інструменту. Звідси
постає актуальне питання про удосконалення їх конструкції та процесу
формоутворення деталей. Це обумовлює необхідність дослідження характеру розподілу
навантаження на різних ділянках ріжучих кромок і зміну кутів різання в процесі роботи
інструменту.
Навантаження в досліджуваній точці ріжучої кромки визначається головним
чином швидкістю різання, товщиною зрізу і тривалістю її контакту з матеріалом
заготівки. Ріжучі кромки, в процесі оброблення, здійснюють щодо оброблюваної деталі
порівняно простий рух подачі з постійною швидкістю вздовж осі заготовки. Одночасно
з цим, в процесі роботи, кожна точка ріжучої кромки здійснює складний рух з суми
руху обкочування та обертання інструменту. Таким чином кожна точка ріжучої кромки
рухається з різними швидкостями та по своїй окремій траєкторії.
Форма та розміри поверхні контакту ріжучих кромок і утворюваної поверхні
деталі безперервно змінюються. Це призводить до постійної зміни характеру
навантаження на окремі ділянки кромки інструменту.

Рис. 1. Визначення зони контакту
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Для встановлення характеру зміни навантаження доцільно розглянути
визначення зони контакту, що зображено на рис. 1. В досліджуваному випадку
заготовка має циліндричну форму, пов‘язана з системою координат X1Y1Z1 та має
можливість обертатися навколо осі Z1 із швидкістю в залежності від кількості
нарізуваних зубців. Для дослідження зони контакту заготівку розсічемо
горизонтальними площинами P1, P2, P3. В свою чергу черв‘ячну фрезу представимо у
вигляді циліндра, який пов'язаний з системою координат X2Y2Z2. Та розсічемо її
радіальними площинами що проходять через вісь інструменту та в яких розміщена
ріжуча кромка фасонного профілю зубця інструмента. Нумерація профілю, в
залежності від площини, змінюється від +N до -N.
Розглянемо, для прикладу, площину в якій номер профілю зубця відповідає +1.
Даний профіль пов'язаний з системою координат X31Y31Z31, стосовно системи координат
інструмента він повернутий на кут повороту φп та зміщений на величину хп. Одночасно
з цим він повернутий на кут φк стосовно системи координат X1Y1Z1 що пов'язана
заготовкою. В даному випадку при зміні профілю від +N до –N спостерігається зміна
кута φк у межах від +К до –К.
Переміщення черв‘ячної фрези здійснюється за рахунок обертального руху ω 2 та
руху осьової подачі So, а заготівки за рахунок обертального руху - ω1. При повороті
профілю ріжучої кромки на кут φп він займає певне положення стосовно системи
координат інструмента X2Y2Z2 та описує просторову траєкторію руху профілю зубця.
Для проведення дослідження на фасонному профілі кромки вибрано характерні
розрахункові точки. Для визначення зони контакту, при переміщені профілю по
відповідній траєкторії, слід визначити лінію перетину характерних точок профілю з
площинами P1, P2, P3. Тоді, з‘єднавши точки, що відповідають перетину кожної
площини з відповідними траєкторіями руху точок ріжучих кромок, отримаємо зону
контакту.
Таким чином, запропонована методика дослідження дозволяє визначити та
дослідити характер зміни у процесі формоутворення зони взаємного контакту між
інструментом (черв'ячною фрезою) та заготовкою під час її роботи. Це дає можливість
вивчення характеру зміни навантаження кромок в момент початку контакту та виходу з
контакту.
Література:
1. Солодкий В.И. Метод подвижного сечения при нахождении сопряженных
поверхностей. Вестник национального технического университета Украины "КПИ.
Машиностроение. Вып.43, Киев 2002. стр.115-118.
2. Солодкий В.І Застосування методу рухомого перерізу при проектуванні
інструменту для обробки гвинтових поверхонь. Вестник национального технического
универститета Украины "КПИ", Машиностроение, вып 44, 2003 стр.177-180.
3. Солодкий В.И. Метод подвижной поверхности при профилировании
инструмента // Вестник НТУУ "КПИ". Машиностроение. – 2004. – Вып. 45. – С. 96-99.
4. Солодкий В.І. Метод рухомої поверхні в теорії формоутворення гвинтових
поверхонь. Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2005. - № 4. – С. 92-98.
5. Солодкий В.І. Визначення товщини зрізу методом траєкторій. Наукові вісті
НТУУ "КПІ". – 2006. - № 2. – С. 72-78.

58

УДК 621. 992. 04
Равська Н.С., д.т.н., проф.; Воробйов С.П., маг.
АРОЧНІ ЗУБЧАТІ КОЛЕСА: ПЕРЕВАГИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Зуби циліндричних зубчастих коліс класифікують за величиною і характером
зміни кута нахилу лінії зуба. У загальному випадку кут  i нахилу лінії зуба в поточній
точці Pi є змінним, а зуб - криволінійним (рис. 1). Якщо кут  i у всіх точках лінії зуба
дорівнює нулю, зуби називають прямими, якщо кут  i постійний і не дорівнює нулю косими. В окремому випадку, коли лінія криволінійного зуба симетрична (або майже
симетрична) щодо середньої торцевої площини колеса і в точці Pm , що належить цій
площині (рис. 2), кут нахилу зуба  i = 0, зуби називають арочними [1].

Рис. 1. Кут нахилу лінії зуба циліндричного
Рис. 2. Арочні зуби
колеса
Зуб арочного колеса може мати бочкоподібну форму. Як відомо, бочкоподібна
форма зуба дозволяє керувати повздовжньою локалізацією плями контакту для
уникнення концентрації навантаження на торцях колеса та запобігти однієї з
найчастіших поломок [2] (рис. 3): в результаті похибок виготовлення та складання
передачі з пружними деформаціями валів та інших деталей під навантаженням буде
мати місце кромковий контакт зубів на їх торцях та вершинах.
Арочне колесо не має розрізу по середині вінця для виходу зуборізного
інструменту, як це є у шевронних коліс, тому цей зуб має більш високу жорсткість.
Навіть і без врахування розрізу арка за жорсткістю перевищує шеврон та прямозубі
колеса. Збільшення жорсткості та відсутність канавки для виходу інструмента дозволяє
зменшити ширину, масу та габарити колеса.
У арочних передач (рис. 4) в жодний момент кутового повороту не буває
однопарного зачеплення, тільки двопарне та трьохпарне. У зв‘язку зі збільшенням
числа зубів, які одночасно знаходяться в зачепленні, зменшується навантаження на
кожний зуб. Зменшується деформація зуба під навантаженням. Це суттєво впливає на
шумову характеристику арочних передач. Це винятковий вид зубчастих передач, в якій
не спостерігається суттєве зростання шуму при збільшенні навантаження.

Рис. 4. Арочні циліндричні зубчаті
колеса

Рис. 3. Поломка зубів
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В арочних передачах відсутні осьові сили в зачепленні та є можливість само
встановлення коліс під навантаженням, якщо одному з них надати можливість осьового
переміщення.
Застосування зубчастих коліс з арочними зубами для зовнішнього зачеплення
замість прямозубих, косозубих та шевронних є ефективним напрямком підвищення
навантажувальної здатності, довговічності, плавності роботи та зниження шуму
зубчатих передач.
В середньому рівень шуму циліндричних коліс з арочними зубами, працюючих в
зачепленні, зменшується в 2 рази, навантажувальна здатність збільшується в 3 рази [3].
Арочні колеса мають особливе значення для важко навантажених машин, в
неперервних виробництвах (металургійному, вугільному, нафтогазовому та ін.), для
швидкохідних редукторів під навантаженням, для шестерінчастих насосів.
Спроби заміни звичайних зубчатих коліс на арочні мають позитивні результати
(високошвидкісний редуктор машини для обв‘язки рулонів вузьких полос, ОАО
«Северсталь», шестерінчастий насос ШФ8-25 [4]).
Арочні передачі – це природнє продовження розвитку ряду евольвентних
циліндричних передач – прямозубих, косозубих, шевронних.
Література:
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УДК 621.9
Равська Н.С., д.т.н., проф.; Мартов Е.А., студ.
СПОСОБИ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УТВОРЕННЯ ГВИНТОВИХ КАНАВОК
СВЕРДЕЛ
В сучасному машинобудуванні одним з найбільш вживаних інструментів при
обробці отворів залишаються спіральні свердла. Спіральні свердла використовуються
більше ста років, при чому за цей час суттєво технологія їх виготовлення не
змінювалась.
У даній доповіді представлені способи та відповідний інструмент, що знайшли
своє застосування при виготовленні гвинтових канавок свердел діаметром 3-10мм.
Для виготовлення канавок та спинок свердел використовують наступні способи:
фрезерування, вишліфовування, шліфування кругом плоскої форми на верстатах з ЧПК,
поздовжньо-гвинтовий прокат, пресування, лиття в оболонкові форми та комбіновані
способи обробки (фрезерування канавок та шліфування спинки, поздовжньо-гвинтовий
прокат та шліфування канавок). Розглянемо деякі із них, а саме фрезерування,
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поздовжньо-гвинтовий прокат, вишліфовування та шліфування кругом плоскої форми
на верстатах з ЧПК.
Фрезерування – найбільш універсальний спосіб отримання канавок свердел.
Його використовують у всіх типах виробництва (від одиничного до масового) для
діаметрів свердел від 0,5мм та вище. Характеризується він тим, що профіль канавок
утворюється фасонними канавковими фрезами.
Канавки фрезерують спеціальними фрезами із затилованим чи гострозаточеним
зубом. Профіль фрези визначають аналітично, графічно чи графоаналітично.
У свердел діаметром до 10мм фрезерують тільки гвинтові канавки, а спинки
шліфують після термічної обробки на спеціальних шліфувальних верстатах чи на
універсально-заточних верстатах.
В масовому виробництві свердел діаметром 1,7-25мм застосовують поздовжньогвинтове прокатування гвинтових канавок, спинок та стрічок на спеціальних
напівавтоматах та автоматичних верстатах. Суть поздовжньо-гвинтового прокатування
полягає в прокатуванні робочої частини заготовки (нагрітої до температури кування) за
один прохід між двома парами профільних сегментів, що обертаються синхронно та
розташовані під кутом до поздовжньої осі заготовки, близьким до куту нахилу
гвинтової канавки. Одна пара профілює профіль канавок, а інша – профіль спинок та
стрічок. Канавкові сегменти мають затилований профіль для утворення потовщення
серцевини, а також забірну частину.
Даний спосіб в десятки раз перевершує по продуктивності виробництво свердел
методом фрезерування. Один стан при прокатуванні свердел діаметром 5мм замінює 25
спеціальних фрезерних верстатів.
Крім підвищення продуктивності праці метод поздовжньо-гвинтового прокату
дає економію швидкорізальної сталі, так як відходи в цьому випадку мінімальні.
Вишліфовування – процес профільного шліфування канавок інструменту, при
якому канавки повністю чи поелементно утворюються на цільній (що не має канавок)
попередньо загартованій заготовці із швидкорізальній сталі чи остаточно спеченій
заготовці із твердого сплаву. Основними перевагами процесу вишліфовування є висока
точність геометричних параметрів і висока якість робочих поверхонь стружкових
канавок, а також скорочення циклу виготовлення інструменту. При цьому
виключається застосування фрезерних верстатів.
Вишліфовування стружкових канавок можна здійснювати за двома схемами
знімання припуску – багатопрохідною та глибинною.
Найбільший ефект досягається при вишліфовуванні канавок методом
глибинного однопрохідного шліфування. Глибинне шліфування в порівнянні з
багатопрохідним має перевагу перед усім в підвищенні продуктивності операції
внаслідок можливості більш інтенсивного шліфування і в результаті скорочення витрат
часу на допоміжні ходи, перебіги, відводи та підводи круга і т.д., спрощується
конструкція верстату та полегшується його автоматизація, зменшується число
термоциклів (нагрів - охолодження), що підвищує втомну міцність матеріалу. При
глибинному шліфуванні значно підвищується зносостійкість шліфувального круга.
Для уникнення припіків при вишліфовуванні канавок у інструментів із
швидкорізальної сталі застосовують круги на спеціальних органічних зв'язках, а при
вишліфовуванні канавок у інструментів із твердих сплавів - круги на органічних чи
металевих зв'язках, що мають більш високу стійкість. Для вишліфовування канавок у
інструмента із швидкорізальної сталі застосовують круги із електрокорунду, а у
інструменту із твердого сплаву – алмазні круги.
З розвитком верстатів з числовим програмним керуванням в останній час
широко стали використовувати спеціальні заточні верстати при виготовленні
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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 надіваються 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 визначають форму стружкороздільної канавки, від якої, в свою чергу,
залежить форма різальної кромки свердла.
УДК 621.9
Равська Н.С., д.т.н., проф.; Оробченко А.П., асп.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 3-D
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ
В сучасному машинобудування існує велике різноманіття як дослідницьких, так
і комерційних САЕ програм для дослідження різного класу задач. Дослідницьке
програмне забезпечення є вузькоспеціалізованим, і призначене для вирішення
конкретно поставленої задачі певної тематики. Такі програми використовують досить
обмежено,оскільки по суті для кожного нового дослідження необхідно розробляти нову
програму, але на відміну від більшості комерційних продуктів реалізують набагато
більш детальні моделі явищ, що характеризують процес різання [1,2,3].
Серед великої кількості комерційних САЕ систем не кожна придатна для 3-D
моделювання напружено-деформованого стану різального інструменту. Аналіз
комерційних САЕ систем показує, що їх умовно можна розділити на 2 категорії, це
спеціалізоване ПЗ, яке дає можливість швидко та зручно отримати моделі в певній
сфері, зокрема точіння, та універсальне, що дозволяє моделювати широкий спектр
явищ та процесів, дозволяє користувачу додавати власні особливості процедури,
враховувати чи ні ті, чи інші фактори та складові процесу різання.
Так, спеціалізовані програмні комплекси TWA та Deform 3-D(без додаткових
модулей) широко використовуються для моделювання задач точіння. Програмний
пакет TWA орієнтований виключно на моделювання процесів точіння, має простий
інтерфейс та дає відносно непогані результати при невеликих часових затратах, але на
відміну від Deform 3-D не має опцій для модифікацій моделей матеріалу, тертя,
руйнування, тощо.
В загальному випадку для моделювання напружено-деформованого стану
ефективніше використовувати універсальне ПЗ, таке як: ABAQUS, NEi Nastran, ANSYS
LS-Dyna та інші.
ABAQUS має лідируючі позиції за частотою використання дякуючи своїм
широким можливостям та зручному інтерфейсу, однак не має предметно-орієнтованих
модулів, що суттєво здорожує продукт. NEi Nastran має зручний інтерфейс та модульну
структуру, однак програє LS-Dyna в продуктивності при моделюванні
багатокомпонентних систем, до яких відноситься і процес різання.
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Багато програм мають модулі, деякі з яких призначені безпосередньо для
моделювання механічної обробки, Зокрема Deform 3-D має додатковий модуль
Machining 3D для моделювання процесів механічної обробки.
Оцінка ПЗ користувачем при його виборі здійснюється за критеріями:
- Точності отриманих результатів моделювання
- Зручності інтерфейсу користувача
- Відкритості системи та можливості створення власних алгоритмів взаємодії і
моделей матеріалів.
Однією із характерних переваг системи LS-Dyna є те, що в її арсеналі є більше
200 моделей матеріалів та алгоритмів контактної взаємодії, присутня можливість
створення вручну цих моделей що суттєво розширює її можливості. Ця програма була
однією з перших в своєму роді, і на даний момент є найефективнішою САЕ [4],
оскільки в ній реалізовані алгоритми автоматичної перебудови Скінченно-елементної
сітки при виродженні елементів, довільні Лагранжеві-Ейлереві сітки, що дозволяє
враховувати багато складових процесу різання та максимально наблизити моделі до
реальних умов.
Новий програмний продукт NEi Nastran включає в себе кращі сторони
попередників MSC.Nastran, NX Nastran та інших Nastran-САЕ систем, та на перевагу їм
має вдосконалений інтерфейс, додаткові критерії руйнування мета ріалів в тому числі і
композитів, прискорена робота самого вирішувача.
Моделювання за допомогою методу скінченних елементів потребує значних
машинальних потужностей, тому більшість сучасних САЕ продуктів орієнтовані для
роботи на супер комп‘ютерах, використання кластерів яких зазвичай досить дорого
коштує, тому на чи не на перший план виходить параметр часу розрахунку. Для
досягнення максимальної ефективності використання процесорів та швидкості
розв‘язання задач необхідні адаптація програмного коду під основні платформи та
операційні системи з SMP та MPP типами пам‘яті. В цьому плані програми NEi Nastran
і ANSYS LS-Dyna не мають рівних, оскільки мають два різних ядра, розроблених під
той чи інший тип пам‘яті.
За рівнем задекларованих можливостей ці системи приблизно одинакові, однак
для визначення якості отриманих результатів необхідно провести порівняльні
дослідження результатів моделювання кожної з них за однакових умов із результатами
натурних експериментів.
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ
Успішна діяльність значної частини фірм і колективів у промислово розвинених
країнах багато в чому залежить від їх здатності накопичувати і переробляти
інформацію. Сьогодні без комп'ютерної автоматизації вже неможливо створити
сучасний складний винахід, що вимагає високої точності. У всьому світі відбувається
різке зростання комп'ютеризації на виробництві та в побуті. Впровадження
комп'ютерних і телекомунікаційних технологій підвищує ефективність і
продуктивність праці.
Сучасний напрямок розвитку проектування різальних інструментів пов'язано із
створенням систем автоматизованого проектування (САПР), що дозволяють за
допомогою сучасних обчислювальних засобів комплексно вирішувати питання, що
виникають на всіх етапах проектування і виготовлення інструментів, на базі кращих
рішень, отриманих у результаті цілеспрямованого пошуку.
Серед різноманіття типів і форм різальних інструментів значну частину
складають інструменти зі складними робочими і, зокрема, гвинтовими поверхнями,
необхідність яких диктується не тільки конструктивними особливостями інструменту,
але і обумовлено тим, що, як правило, вони забезпечують більш високі експлуатаційні
показники, що дозволяють в ряді випадків підвищити продуктивність обробки, знизити
динамічні навантаження на верстат і збільшити тим самим точність обробки,
поліпшити умови різання, підвищити якість оброблюваної поверхні, забезпечити
транспортування стружки із зони різання і т.д. Проектування різальних інструментів
для обробки отворів та їх виготовлення є одним з найбільш складних питань
інструментального виробництва.
Свердло є найбільш поширеним інструментом для оброблення отворів, водночас
проектування вручну цього інструменту для заданих умов оброблення є кропітною та
нелегкою задачею.
Метою даної роботи є створення САПР системи, яка б не тільки була
автоматизованою, тобто проектувала за допомогою якомога меншого втручання
людини, а й оптимізовувала кінцевий результат з наступним отриманням 3D моделі та
робочої документації.
Шляхом вирішення даної задачі є об‘єднання декількох програмних продуктів за
допомогою «моста», програми , що містить у собі аналітичні розрахунки та має у собі
команди зв‘язку для роботи з програмами моделювання, наприклад КОМПАС 3D.
Таким чином, при розробці програмного забезпечення автоматизованого
проектування спіральних свердел виникають наступні проблеми:
- комунікації програм;
- адаптування аналітичних розв‘язків під 3D моделювання;
- оптимізації та пост контролю.
Алгоритм проектування спірального свердла зображено на рис. 1.
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Рис. 1. Алгоритм проектування спірального свердла
Слід відмітити також, що найбільша ступінь автоматизації проектування,
виготовлення та контролю такого інструменту буде досягатись при створенні не тільки
креслення інструменту, а й його 3D моделі. В результаті такого підходу з‘являється
можливість аналізу створеної моделі на міцність та жорсткість методом кінцевих
елементів, та використання 3D моделі як аналітичного еталону при контролі
виготовленого свердла на координатно-вимірювальних машинах. Слід передбачити
також, що в випадку виготовлення свердла на шліфувальних верстатах з ЧПК,
наведений алгоритм повинен бути модифікований. Оскільки поверхні свердла будуть
створюватись шліфувальними кругами прямого та конічного профілю, виникає задача
визначення установчих параметрів для створення поверхонь свердла з необхідною
геометрією. При цьому виникне також задача оптимізації розмірів кругів та їх
установчих параметрів, які забезпечать створення найбільш оптимальної з точки зору
геометричних параметрів, міцності та жорсткості конструкції спірального свердла.
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Сенченко Н.В., студ.; Герасимчук О.М., к.т.н., доц.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАСОННОГО ПРОФІЛЮ ДЕТАЛІ, ОБРОБЛЕНОГО
ТОРЦЕВОЮ ФАСОННОЮ ФРЕЗОЮ
Перевірка профілювання інструмента, тобто визначення профілю деталі, який
буде оброблений спроектованою торцевою фрезою, визначається при розвязуванні
оберненої задачі. В цьому випадку вихідними даними є профіль інструменту і схема
формоутворення. Ця задача має і самостійне практичне значення. За технологічними
міркуваннями, часто форма різальної кромки торцевої фрези під час оброблення
фасонної циліндричної поверхні замінюється дугою кола, відрізком прямої і т.д. Тому
виникає потреба визначення профілю циліндричної поверхні, обробленої даною
торцевою фрезою і, як результат, отриманих похибок. Вирішення цієї задачі також
дозволяє визначати можливі типи поверхонь, які можуть бути обробленими певними
торцевими фасонними фрезами.
Графічний розвзок цієї задачі наведений на рис. 1. Заданими параметрами є:
форма і розміри різальної кромки; параметри, що визначають положення передньої
площини в корпусі фрези - передній кут  та величина зміщення передньої площини від
осі фрези - Н; радіус фрези в базовій точці різальної кромки R0.

Рис.1. Графічне визначення фасонного
профілю циліндричної поверхні деталі,
обробленої торцевою фрезою

Побудова виконується в системі площин проекцій П1П2П3П4. В системі
площин проекцій П1П2 зображується вісь фрези О, сліди передньої площини Р 1, Р2,
різальна кромка фрези в натуральну величину - С4F4E4.
Враховуючи, що в процесі фрезерування фреза обертається навколо своєї осі і
здійснює рух подачі S, визначаються вихідна інструментальна поверхня та її
характеристика - лінія АLB. Рухаючись за напрямком подачі характеристика АLB
описує шукану фасонну циліндричну поверхню деталі. Профіль поверхні деталі буде
проекцією А3L3B3 характеристики АLB на площину П3.
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На підставі графічного рішення отримані формули для аналітичного визначення
профілю обробленої фасонної циліндричної поверхні деталі.
Заданими параметрами є: координати точок різальної кромки фрези CFE (X2,
Y2); величини Н, , R0.
Порядок розрахунку координат точок профілю обробленої поверхні деталі може
бути наступним:
1) визначається радіус Ri довільної вибраної точки різальної кромки:
R cos  0  X 2
;
Ri  0
cos  i
де
H
H  Y2  sin 
sin  0 
tg i 
R0 ;
R0  cos  0  X 2 .
2) визначаються координати X1,Y1 відповідної точки профілю поверхні деталі:
Y
Y1  2
X 1  Ri  R0
cos  .
;
Розрахунок повторюється для усіх вибраних опорних точок різальної кромки
фрези.
Висновок: Для торцевого фрезерування фасонних циліндричних поверхонь за
профільною схемою зрізання припуску графічно та аналітично вирішена обернена
задача профілювання – визначення профілю поверхні, отриманого після оброблення
заданим інструментом. Розроблений алгоритм визначення обробленого профілю може
бути використаний для різних типів торцевих фасонних фрез, що дає можливість
визначати шляхи покращання конструкцій торцевих фасонних фрез і конструювання
виробів з технологічними фасонними поверхнями.
УДК 621.9
Сенченко Н.В., студ.; Ковальова Л.І., к.т.н., доц.
АПРОКСИМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПОВЕРХНІ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
ІНСТРУМЕНТА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ
У процесі проектування і виробництва різальних інструментів часто виникає
необхідність заміни теоретичних поверхонь різальної частини інструмента поверхнями,
які створюються
при простих (прямолінійних, обертальних, гвинтових) рухах
інструменту другого порядку.
Ця задача зводиться до заміни профілю теоретичної поверхні, заданому
множиною точок, технологічною кривою. До таких кривих відносяться: пряма, коло,
спіраль Архімеда, евольвента кола, циклоїдальні криві.
Розглянемо задачу апроксимації на прикладі заміни теоретичної кривої колом.
Задача апроксимації формулюється таким чином: у дискретні моменти х1…хN
спостерігаються значення функції yi=f(xi). Апроксимуючу функцію доцільно шукати у
вигляді х2+у2-Аx-Вy+С=0. Параметри А, В, С будемо визначати з умови мінімізації
відхилень апроксимуючої функції від дійсних значень W =

N



(xi2 +yi2-Axi-Byi+С)2.

i 1

Таку задачу вирішують методом найменших квадратів. Умовою існування екстремуму
функції є рівність нулю часткових похідних функції W :
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W
W
W
=0;
= 0;
=0.
A
B
C
Одержимо систему трьох лінійних рівнянь щодо невідомих А, В, С.
Можна також знайти параметри кола з умови мінімізації функції W при
додаткових умовах. В якості таких умов беруть умову проходження кола через точку
(хk, yk ) - xk2 + yk2 – Аxk – Вyk + С= 0, умову заданої дотичної y' у точці (xk, yk) - 2xk + 2yky'
– А - Вy' = 0, умову проходження кола через дві точки.
Задача знаходження мінімуму функції W при додаткових умовах є задачею на
умовний екстремум і може бути вирішена методом невизначених
множників
Лагранжа. Для цього необхідно для кожної додаткової умови ввести невизначений
множник λj і розглянути функцію Лагранжа W1 з невідомими А, В, С, λj . Наприклад,
для двох додаткових умов вводимо два невизначених множника λ1, λ2 і записуємо
функцію W1 у такому вигляді:
N

W1 =



( xi2 +yi2-Axi-Byi+С)2 +λ1(xk2 + yk2 – Аxk – Вyk + С )+λ2(2xk + 2yky' – А -

i 1

Вy' ).
За аналогією з попередньою задачею одержимо систему п‘яти лінійних рівнянь
щодо невідомих А, В, С, λ1, λ2:
W1
W1
W1
W1
W1
=0;
= 0;
=0;
=0;
=0.
A
B
C
1
2
Систему лінійних рівнянь вирішують одним з відомих методів (правило
Крамера, метод Гауса, метод оберненої матриці й ін.).
Координати центра кола (а, b) та його радіус R визначаються таким чином:
A
B
a= ;
b= ;
R= a 2  b 2  C .
2
2
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ
Розвиток будь-якої науки багато в чому залежить не тільки від застосування
досконалих методів дослідження, але й від різноманіття видів дослідження. Але на
сьогодні не існує чітко встановленої класифікації видів і методів наукового
дослідження.
Загальнонаукові методи дослідження поділяють на три великі групи: методи
емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимір, експеримент,
моніторинг); методи теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до
конкретного, ідеалізація, уявний експеримент, формалізація, аксіоматичний метод або
дедуктивно-аксіоматичний); загальні методи, використовувані як на емпіричному, так і
на теоретичному рівні дослідження (абстрагування й конкретизація, аналіз, синтез,
індукція, дедукція, абдукція, моделювання, аналогія, історичний і логічний методи,
метод графів) [1].
Одним з основних методів емпіричних досліджень є експериментальний метод.
Експеримент - це загальнонауковий метод дослідження, що полягає в активній
теоретико-практичній діяльності експериментатора, що створить сприятливу ситуацію
для планомірного вивчення об'єкта в процесі запланованого, цілеспрямованого,
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спеціально організованого його розвитку й функціонування. Експеримент здійснює
перевірку тобто точне, експериментально підтверджене визначення ефективності
пропонованих нових способів, методів, умов розвитку об'єкта та теорій, концепцій,
пропонованих самим автором дослідження й здійснюваних шляхом зіставлення їх зі
спостережуваними об'єктами, чуттєвими даними, тобто даними досвіду.
Науково поставлений експеримент може бути здійснений лише при наявності
теорії або теоретичної основи, що обумовлює завдання експерименту, дає узагальнення
й пояснення його результатів.
Основним недоліком експериментального методу дослідження є його
затратність як з точки зору матеріальних ресурсів, так і з точки зору часу проведення
дослідження.
Для осмислення сутності теоретичного дослідження необхідно зрозуміти, що
наука не є простою сумою достовірних наукових фактів, простим описом
спостережень, досвіду, явищ, спостережуваних об'єктів.
Факти в будь-якій науці необхідні, але для того щоб результати спостережень
досліджуваної дійсності (показання дослідів, приладів, дані експериментів, протоколи)
увійшли в наукову теорію як докази її положень, необхідно їхнє теоретичне
осмислення, теоретична обробка. Для цього необхідно піддати їх: відбору, класифікації,
аналізу, порівнянню, узагальненню й поясненню. Тільки так можна встановити
причинно-наслідкові зв'язки явищ, тобто усвідомити закономірності, об'єктивні, стійкі
залежності між всіма компонентами досліджуваного явища.
Для теоретичного осмислення досліджуваного явища (об‘єкту) вводять
абстрактні поняття, висувають гіпотези, відкривають закони й будують наукові теорії,
що розкривають внутрішні механізми протікання явищ [2].
До загальнонаукових методів, використовуваним і для емпіричного, і для
теоретичного дослідження, відносять абстрагування, аналіз, синтез, аналогію, індукцію,
дедукцію, абдукцію, моделювання, історичний і логічний метод, метод графів.
Моделювання - особливий і досить універсальний метод наукового пізнання, що
припускає вивчення об'єкта (оригіналу) шляхом створення й дослідження його копії
(моделі), що заміщає оригінал з певних сторін, що цікавлять дослідника. Моделювання
- це метод створення й дослідження моделі.
У процесі пізнання модель виступає, насамперед, як джерело інформації про
оригінал і служить засобом її фіксації. Моделі - це такі аналоги, що суттєво подібні
оригіналу, а відмінності не суттєві відповідно умов конкретної пізнавальної задачі.
Модельне дослідження має наступну структуру: постановка задачі; створення
або вибір моделі; дослідження моделі; перенесення знання з моделі на оригінал.
За допомогою моделей можуть досліджуватися будь-які об'єкти. Але
принципова неповнота, фрагментарність моделей не дозволяє одержувати цілковитого
знання про оригінал. Тільки в сполученні з іншими методами пізнання й у сполученні з
безпосереднім дослідженням оригіналу метод моделювання може бути плідним.
Головна перевага моделювання - цілісність подання інформації. Також
використання інформаційно-комп‘ютерних технологій на етапах створення й
виробництва виробів дозволяє: підвищити якість виробів; знизити витрати на
виконання робіт; скоротити час підготовки виробництва виробів [3].
Метод скінчених елементів (МСЕ) на сьогодні є стандартом при рішенні задач
механіки твердого тіла за допомогою числових алгоритмів. МСЕ зайняв лідируюче
положення завдяки можливості моделювати широке коло об'єктів й явищ. Але при
використанні даного методу, як і будь-якої числової апроксимації питання
відповідності між розрахунковою моделлю й реальністю є, мабуть, основним при
використанні програм аналізу. Незважаючи на те, що такі програми мають більш-менш
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докладну документацію, вони однаково залишаються деякою мірою чорними ящиками.
Це означає певну непередбачуваність результатів, а також деяке свавілля в їхній
інтерпретації. Отже, якість висновків, прийнятих на основі результатів, залежить від
кваліфікації, а також, стосовно до розрахунку на міцність, принципового знайомства з
основами МСЕ.
В основі методу лежить дискретизація об'єкта з метою рішення рівнянь механіки
суцільного середовища в припущенні, що ці співвідношення виконуються в межах
кожної з елементарних областей. Ці області називаються скінченими елементами. Вони
можуть відповідати реальній частині простору, як, наприклад, просторові елементи, або
ж бути математичною абстракцією, як елементи стрижнів, балок, пластин або
оболонок. У межах скінченого елементу призначаються властивості ділянки об'єкту, що
обмежується їм, (це можуть бути, наприклад, характеристики твердості й міцності
матеріалу, об'ємна густина і т. д.) і описуються поля потрібних величин (стосовно до
механіки твердого тіла це переміщення, деформації, напруження й т. д.). Параметри із
другої групи призначаються у вузлах елементу, а потім використовуються функції, що
інтерполюють, за допомогою яких відповідні значення можна обчислити в будь-якій
точці усередині елементу або на його границі. Задача математичного опису елементу
зводиться до того, щоб зв'язати діючі у вузлах фактори [4].
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ
ОБРОБКИ КОМБІНОВАНИХ ОТВОРІВ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК
Із всієї кількості поверхонь, які використовуються в машинобудуванні особливе
місце займають поверхні, які обробляються осьовим інструментом, трудомісткість
оброблення яких займає приблизно 50% від загальної трудомісткості. Отвори відносять
до найпростіших типів поверхонь і одночасно є одним із найпоширеніших. Шляхом
групування поверхонь обертання типу циліндр, конус, сфера, тор можна отримати
комбінований отвір, який в свою чергу обробляється відповідними інструментами (у
деяких випадках однотипні інструменти можуть застосовуватися дня послідовного
оброблення отворів одного діаметру, наприклад: чорнове і чистове розвертання
отворів, нарізування та калібрування різьби мітчиками), так і різнотипними
інструментами (в більшості випадків застосовуються для послідовної обробки отворів
одного діаметру, наприклад: отворів і нарізування різьби, зенкерування і розвертання,
свердління й розточування і т. і. Різнотипні інструменти можуть застосовуватись для
оброблення отворів різних діаметрів розташованих на одній осі, або ж комбінованим
інструментом (одночасне або послідовне оброблення отвору в одному переході).
При обробленні комбінованих отворів на верстатах з ЧПК ефективною
альтернативою простим інструментам є застосування комбінованого різального
інструменту, який має такі переваги:
70


скорочується основний технологічний час, а також допоміжний час,
пов'язаний з підведенням і відведення інструмента, час, що витрачається на його зміну
та налагодження, а отже, підвищується як технологічна, так і циклова продуктивність;
зменшується кількість технологічного обладнання, завдяки чому зменшується витрата
електроенергії, скорочуються виробничі площі, зменшується кількість основних і
допоміжних робітників, підвищується надійність роботи автоматичних ліній, а отже,
знижується собівартість продукції;

підвищується співвісність і точність розташування торцевих поверхонь
отворів, що обробляються;
В той же час комбінований інструмент має такі вади:

Вартість виготовлення та відновлення працездатності у порівнянні з
простим різальним інструментом є вищою;

Різниця у завантажені різальних кромок є суттєво вищою, що в свою
чергу накладає додаткові обмеження на режими різання для того ж інструменту.
Типовою ситуацією є використання на одному робочому ході кількох значень подач;
На даний час в літературі відсутні чіткі рекомендації щодо вибору, чи
застосувати кілька різальних інструментів та послідовне оброблення елементів отвору,
чи застосувати комбінований різальний інструмент. Очевидно, що відповідь на це
питання лежить в технічній та економічній площинах, причому технічні питання щодо
параметрів точності є обмеженими, а економічна ефективність є цільовою функцією.
Вирішення комплексу цих питань можливе на базі створення САПР інструментального
оснащення для оброблення комбінованих отворів і тому ця задача, є актуальною і
підлягає більш детального розгляду.
На наш погляд послідовність вирішення задач автоматизованого синтезу може
бути такою:
1.
Аналіз 3D-моделі деталі, оброблення якої планується та розділення всіх
елементарних поверхонь на дві групи: 1 – ті, що мажуть утворювати елементи отворів;
2 – ті, що не є елементами отворів;
2.
Групування поверхонь 1-ї групи по окремих отворах;
3.
Автоматизований синтез альтернативних варіантів маршруту й операцій
оброблення кожного комплексного отвору;
4.
Відсів з множини варіантів, отриманих на етапі 3, тих, які не
забезпечують вимоги точності;
5.
Ранжування варіантів, які залишились після етапу 4, за критерієм
економічної ефективності;
6.
Синтез інструментального оснащення для всієї сукупності отворів деталі.
УДК 669.017.13
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ШЛЯХОМ
НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ АЗОТУ
Проблема підвищення рівня та стабільності механічних властивостей
конструкційних титанових сплавів на цей час є однією з найактуальніших проблем авіата моторобудування. Важливим стає питання збереження високої пластичності, ударної
в‗язкості та одночасне підвищення міцності, зносостійкості. Все це привело до
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необхідності розвивати технології зміцнення та захисту поверхонь виробів різного роду
покриттями. Найчастіше використовують покриття за участю азоту, вуглецю та кисню.
Метою роботи було підвищення триботехнічних характеристик титанового
сплаву ВТ9 за рахунок азотування.
Азотування титанового сплаву ВТ9 проводили при температурі 9500С впродовж
2 годин. Крім того, до реакційного середовища вводили гідрид титану – 16г/м2. Гідрид
титану розкладається вище 4000С з утворенням водню. Як відомо, водень активує
процес азотування перехідних металів [1].
При азотуванні титанового сплаву ВТ9 без додаткової активації процесу воднем
на поверхні утворилося покриття, що складалося з нітриду титану товщиною 2 мкм.
В разі активації процесу азотування воднем на поверхні зразка зі сплаву ВТ9
утворився шар нітриду титану TiN (a=0,42342нм) товщиною 3,0-3,5мкм,
мікротвердістю (15,5-16,0) ГПа (рис.1). Під ним розташований твердий розчин азоту в
α-титані (а=0,29284нм, с=0,46978) товщиною 30-35мкм.

Рис. 1. Дифузійний шар та розподіл Ti, Al, V, N по глибині дифузійної зони при
азотуванні титанового сплаву ВТ9 при Т=950 °С впродовж 2 годин при введенні в насичуючу
суміш 16 г/м2 гідриду титану. Х500
Дослідження зносостійкісті проводили на установці 2070СМТ-1.
Принцип дії машини заключається в терті пари зразок-контртіло, що
притискуються один до одного із заданою силою. При випробуванні пари «диск –
колодка» – диск обертається, а колодка залишається нерухомою.
Матеріал контртіла - загартована та відпущена сталь У8 у вигляді диску
(R=25мм, h=10мм), поверхнева твердість складала 62HRC. Швидкість обертання
контртіла 200 та 300об/хв, навантаження - 2кг. Час випробування кожного зразка - 3
хвилини. Результати випробувань наведенні в таблиці 1.
Таблиця 1. Результати випробування на зносостійкість зразків.
ВТ-9
ВТ-9
ВТ-9
V, Об/хв
азотування
азотування з
Ti азотування
вихідний
без активації
активацією
Втрата
0,012
0,007
0,005
0,0095
200
маси, кг/м2
Втрата
0,042
0,006
0,0025
0,0065
маси, кг/м2
З приведених даних витікає, що після азотування, спостерігається підвищення
зносостійкості поверхні зразків (рис. 2).
300

72

Рис. 2. Зміна маси зразків при дослідженні на зносостійкість
Проведені дослідження на зносостійкість отриманих азотованих зразків з ВТ-9
показали, що в умовах сухого тертя спостерігається збільшення триботехнічних
характеристик титанового сплаву. При швидкості обертання контртіла - 200об/хв, для
зразків, азотованих без активації процесу насичення, триботехнічні характеристики
підвищились в 1,7 рази. Для азотованих з активацією - в 2,4 рази. У випадку збільшення
швидкості обертання контртіла до 300об/хв: азотовані без активації - підвищення у 7
разів; азотовані з активацією – у 16,8 разів.
Отримані результати дозволяють рекомендувати використання процесу
азотування титанових сплавів з активацією процесу воднем для підвищення їх
зносостійкості в умовах сухого тертя.
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ТОЧНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ОТВОРІВ ТА ЇХ ФОРМИ СВЕРДЛАМИ З
ПІДРІЗУЮЧИМИ КРОМКАМИ
Сучасний етап розвитку промислового виробництва характеризується високим
рівнем автоматизації. В свою чергу автоматизоване виробництво викликає більш високі
вимоги до працездатності і надійності інструмента, зокрема спіральних свердел, а
також до збільшення концентрації операцій, тобто суміщенню попереднього й
остаточного оброблення. Найбільш трудомістким і тому актуальним у цьому плані є
оброблення отворів свердлами.
Особливістю зносу спіральних свердел є нерівномірний знос по довжині
різальної кромки. Головним чином спіральні свердла зношуються на периферії
головної різальної кромки і в центральній зоні. При цьому доведений взаємний вплив
цих зон на знос свердла в цілому.
Дослідженнями Рудніка С.С., Жиліса В.І. та іншими доведено, що комбіновані
ступінчасті свердла мають більшу стійкість, точність та меншу шорсткість поверхні.
Недоліком таких свердел є те, що їх можна використовувати тільки для скрізних або
73

ступінчатих отворів, а також певні технологічні труднощі в загостренні і
перезагостренні.
Конструкція свердел з переривчастими різальними кромками дозволяє
забезпечити більш раціональний перерозподіл припуску вздовж різальних кромок. При
цьому зменшуються сили різання та збільшується стійкість.
Одним із показників працездатності свердел є точність розміру та форми
оброблених отворів.
Дослідження точності виготовлених отворів і відхилення їх форми проводилися
порівняно із стандартними. Випробувались свердла 28мм. Кожним свердлом
оброблялось по 10 отворів в 3 серії. Отвори були оброблені зі швидкістю V=22м/хв. і
подачею S=0,28мм/об. Вимірювалися отвори, оброблені стандартним свердлом та
свердлами з різницею радіусів додаткової і основної кромок =1,3 мм та =2,6 мм.
Отвори свердлили на глибину 50мм в сталі 40Х. Вимірювання отворів проводилися
нутроміром ГОСТ 868-72 з ціною поділки 0,01мм. Вимірювання проводилися в двох
взаємно перпендикулярних напрямах і трьох перетинах.
Аналіз результатів вимірювання отворів, оброблених стандартним свердлом з
дійсним діаметром 28,01мм, показує, що розміри отворів знаходяться в межах від
28,08мм до 28,22мм. Найбільше відхилення від номінального діаметру рівне 220мкм,
що відповідає 13 квалітету.
Дійсний діаметр свердла з =1,3мм був 27,99мм. Таким чином, аналіз точності
оброблених ним отворів показує, що розміри отворів знаходяться в межах від 28,04 до
28,06мм, тобто найбільше відхилення від номінального діаметру складає 60мкм, що
відповідає 10 квалітету.
Дійсний діаметр свердла з =2,6мм був рівний 27,99мм. Аналіз оброблених ним
отворів показує, що розміри отворів в цьому випадку лежить в межах від 28,035мм до
28,07мм. Таким чином, найбільше відхилення від діаметру, яким вони оброблялися,
складає 0,07мм, що також відповідає 10 квалітету.
Однією з важливих характеристик точності виготовлення отворів є їх форма і
стабільність її отримання поздовж усієї глибини просвердлюваних отворів.
Вимірювання форми отворів проводилися на комп'ютерному комплексі вимірювальних
приладів на основі кругломіра моделі 298 заводу "Калібр", аналого-цифровий
перетворювач L - 154 і персонального комп'ютера.
Вимірювання відхилення форми оброблених отворів виконувався на початку
врізання свердла в заготівку, в середині глибини отвору і на виході. Круглограми
будувались і оброблялись в пакеті MathCAD.
Аналіз круглограм показує, що відхилення від круглості отворів, оброблених
стандартними свердлами значно більше, чим свердлами з переривчастими різальними
кромками. При цьому, як для стандартного свердла, так і для досліджуваних свердел
спостерігається збільшення відхилення від круглості по глибині отвору від входу
свердла до виходу.
Література:
1. Родин П.Р. Геометрия режущей части спирального сверла. - К.: Техника, 1971
- 136 с.
2. Жилис В.И. Исследование и анализ спиральных сверл разных конструкций Вильнюс 1969.
3. Бесарабець Ю.Й. Визначення конструктивних параметрів свердла з
переривчастими ріжучими кромками. / Бесарабець Ю.Й., Л.І. Ковальова, В.Г. Панчук /
Збірник статей. Вісник ЖІТІ №15 2000. стор. 66-70.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ
ОТВОРІВ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ

Для суміщення операцій або переходів при обробленні отворів з метою
підвищення продуктивності використовують комбінований інструмент. Найбільш
розповсюдженими є ступінчасті свердла, зенкери, розвертки, свердла-зенкери.
Проте ефективність використання комбінованого інструмента знижується через
вагому перешкоду – відсутність надійних рекомендацій щодо режиму різання. Нажаль,
довідники, каталоги та інша література дають змогу або вибрати рекомендовані режими
обробки або надають розрахункові формули для найбільш розповсюдженого не
комбінованого інструменту. Знайти рекомендації що до його використання досить
складно. Зазначимо, що недостатньо розрахувати режим для кожної частини окремо,
адже дві й більше частин такого інструменту працюють в різних умовах, проте
реалізуються одним, що накладає обмеження на подачі та частоти обертання.
Аналіз рекомендованих режимів по каталогам Sandvik Coromant та Hoffman
Group показав, що режими різання надаються для одного переходу, а для інших вводять
певний коефіцієнт, проте спосіб розрахунку коефіцієнтів не описується.
Також розраховують режими різання, приймаючи сталий період стійкості для
всього інструменту. Розглянемо його на прикладі свердла-зенкера. Інструмент має три
ступені: свердло, зенкер і зенківка. За загальний період стійкості інструменту Т
приймається період стійкості однієї з його частин, наприклад, свердла. Далі проводять
вибір або розрахунок режимів різання за умови, що Т=const. Проте на одному проході
свердло працюватиме протягом часу t1, зенкер – t2, а зенківка – t3.
Реальний період стійкості усіх частин інструменту буде різним. Відповідно,
кожна частина інструменту буде виходити з ладу окремо від іншої. Це є негативним
явищем, оскільки переточування комбінованого інструменту, перш за все, зв‘язана зі
зміною розмірів. Тому необхідно переточувати весь інструмент одночасно. Звідси
виникають додаткові економічні затрати. Для вирішення даної проблеми пропонується
використати корегування стійкості інструменту задля того, щоб забезпечити одночасну
втрату працездатності усіх елементів інструменту. Очевидно, що той інструмент, який
працює довше повинен мати вищу розрахункову стійкість, проте їх співвідношення для
всіх елементів повинно визначатися за залежністю (1).
Ti T j  ti t j  const,
(1)
де Ti, Tj – стійкість інструментів для переходів i та j, ti, tj – основний час
оброблення тих самих переходах.
Прийнявши стійкість для одного з переходів за базову Tбаз, перерахунок
стійкості для інших переходів можна здійснити за залежністю (2).
Tk  Tбаз  ti tбаз , k  1 n,
(2)
де k – індекс переходу, n – загальна кількість переходів оброблення
комбінованого отвору.
Перерахунок періоду стійкості може відбуватися як у бік зменшення, так і у бік
збільшення, проте на нашу думку перший варіант повинен бути більш ефективним. В
будь якому випадку базову стійкість слід вибирати з урахуванням тривалості
оброблення групи комбінованих отворів для конкретної деталі та, можливо, партії
оброблюваних деталей. Такий підхід повинен забезпечити підвищення ефективності
оброблення в цілому, що є основною метою.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНІТНОАБРАЗИВНИХ ПОРОШКІВ
Продуктивність та якість магнітно-абразивного оброблення (МАО) в значній
мірі залежить від параметрів та характеристик магнітно-абразивного порошку (МАП),
який під дією магнітних сил формується в магнітно-абразивний інструмент (МАІ) в
процесі оброблення. При взаємодії оброблюваних поверхонь з МАІ, відбувається зміна:
мікрорельєфу поверхні, в результаті пружно-пластичного і пластичного деформування
поверхні і поверхневого шару або в процесі мікрорізання, напруженого стану
поверхневого шару деталей, структурні та фазові перетворення в поверхневому шарі.
Зазначені зміни пов‘язані з геометричними і мікрогеометричними характеристиками
МАП, що використовуються при МАО.
Мета даного дослідження визначення геометричних параметрів окремих
частинок магнітно-абразивного порошку, який використовується при МАО.
Характеристиками, які визначають умови контакту частинок МАІ з поверхнею
оброблювальних деталей є їх форма, наявність на поверхні частинок мікрорізальних
кромок, які в процесі МАО забезпечують процес диспергування і пластичного
деформування поверхні і тонкого поверхневого шару. Досліджувалися порошки з
розмірами частинок 200/100мкм, 315/200мкм, 400/315мкм отримані в результаті
розмелу попередньо гранульованих розплавів матеріалів з осколковою формою
частинок – Полімам-Т, Феромап та округлою - ПР Р6М5, Полімам-Мсф, ЦАРАМАМ,
які найбільш часто використовуються при МАО в умовах великих магнітних щілин
кільцевого типу і до них висуваються вимоги щодо підвищеної міцності окремих
частинок. Результати вимірювання радіуса округлення РК частинок та статистичного
аналізу наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Результати проведення досліджень.
Середньок
Середній
Фракція,
вадратичне
Тип порошку
радіус РК
Асиметрія Ексцес
мкм
відхилення
частинок, мкм
мкм
Царамам
200/100
28,300
1,629
3,398
19,886
Царамам
315/200
34,132
1,352
2,016
24,459
Царамам
400/315
60,209
1,389
1,921
35,761
Полімам-Мсф
200/100
66,355
-0,144
-1,584
33,876
Полімам-М
315/200
47,182
0,844
0,818
13,649
Полімам-Мсф
400/315
115,187
0,440
-0,888
55,409
Полімам-Т
200/100
48,6
0,81
0,61
19,43
Полімам-Т
315/200
65,68
1,21
3,6
19,4
Полімам-Т
400/315
101,539
0,973
0,777
39,448
ПР Р6М5
200/100
64,555
-0,870
2,997
10,972
ПР Р6М5
315/250
125,952
-1,382
1,414
24,765
ПР Р6М5
400/315
137,823
-0,108
-0,541
33,696
При формуванні МАІ з частинок порошку осколкової форми буде
забезпечуватися створення інструменту з підвищеними різальними властивостями. Чим
76

більший ступінь нерівновісності частинок, тим вища здатність МАІ до диспергування
матеріалу за рахунок мікрорізання і мікродряпання. Застосування ж округлих,
рівновісних частинок сприяє мікропластичному деформуванню поверхні і
мікронерівностей.
Отримані результати можуть бути використані при формуванні МАІ з заданими
властивостями і при прогнозуванні умов взаємодії МАІ з оброблювальними деталями в
процесі МАО.
УДК 621.923
Ткачук І.В., асп.; Майборода В.С., д.т.н., проф.; Джулій Д.Ю., асп.; Тарган Д.В., студ.
ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА РАДІУС
ОКРУГЛЕННЯ КУТИКА СВЕРДЕЛ
На фінішних етапах виготовлення кінцевого різального інструменту (РІ) для
забезпечення відповідної якості доцільно використовувати магнітно-абразивне
оброблення (МАО). Цей метод поєднує в собі одночасне полірування, зміцнення і
цілеспрямоване формування мікрогеометричних характеристик як робочих поверхонь,
так і радіусів округлення різальних кромок (РК) інструменту. Але мало досліджено як
формується мікрогеометрія на різальній частині РІ при МАО.
Метою даної роботи є дослідження формування радіуса округлення між
головною різальною кромкою та допоміжною на кутику свердел при МАО різними
магнітно-абразивними матеріалами (МАМ), які в процесі оброблення під дією
магнітних сил формуються в магнітно-абразивний інструмент.
Експериментальні досліджування виконували на свердлах фірми Fette
виготовлених з швидкорізальної сталі діаметром 6,8мм. Радіус округлення на кутику
свердел у вихідному стані складав 70,6мкм. Оброблення виконували на
експериментальному верстаті з кільцевим розташуванням робочої щілини. Швидкість
руху деталі вздовж кільцевої ванни 2,5м/с., швидкість обертання навколо власної осі –
200об/хв. Величина магнітної індукції у вільних робочих щілинах складала 0,2Тл.
Умови базування свердел та відновлювального стержневого елементу (ВСЕ) з
немагнітного матеріалу діаметром 8мм відповідали рекомендаціям наведеним в [1]. Час
оброблення в сумі складав 180с, з них 60с в режимі «натікання» та 120с в режимі
«стікання» МАІ з оброблювальних поверхонь. Для МАО використовували різні типи
магнітно-абразивних порошків з округлою формою частинок запропонованих в [2], а
саме Царамам 315/200мкм, ПР Р6М5 160/100мкм, та суміш порошку Полімам-М 315/200мкм з 5% порошку Полімам-Т – 200/100мкм, кульки чавуні S330 1200/900мкм.
Така форма частинок порошків була вибрана з метою зниження абразивної здатності
магнітно-абразивного інструменту (МАІ) для запобігання можливості спотворення
мікрогеометричних характеристик свердел і для забезпечення підвищеного впливу на
показники зміцнення поверхневого шару. МАМ, що використовували отримані
методом розпилення з розплаву і відрізняються як за хімічним та фазовим складом,
механічними властивостями, так і розміром та формою РК частинок. Принциповими
була різниця в твердості порошків. Так для Царамам - HV=9,8ГПа, ПР Р6М5 HV=8ГПа, Полімам-М - HV=12,2ГПа, Полімам-Т HV=7,4ГПа, S330 - HV=4,5ГПа.
Використані матеріали за своєю твердістю не повинні призводити до істотного
диспергування матеріалу з робочих поверхонь РІ внаслідок різниці твердості у
порівнянні з матеріалом свердел - швидкорізальна сталь з твердістю HV=8,5-9ГПа.
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Контролювали величину радіуса округлення на кутику свердла, який утворено
головною та допоміжною різальними кромками з боку передньої поверхні (рис. 1) до і
після повного циклу МАО. Вимірювання проводили на інструментальному мікроскопі
УІМ-2М. Велична заокруглення кутика свердла в процесі свердління буде суттєво
впливати на працездатність і характер зношування. Результати вимірювань
представлено у вигляді гістограм на рис. 2. МАО свердел з використанням порошку ПР
Р6М5 160/100мкм – призводить до незначного збільшення радіусів округлення кутика,
оскільки твердість порошку знаходиться в межах твердості оброблювального матеріалу
та відбувається зміцнення поверхневого шару без зняття матеріалу. При використанні
Царамам 315/200мкм та суміші з порошків Полімам-М - 315/200мкм та 5% Полімам-Т –
200/100мкм – відбувається загострення кутиків, що можна пояснити більшою
твердістю частинок МАП ніж у оброблюваних свердел і формою частинок МАМ.

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Зовнішній вигляд кутиків свердел після МАО різними МАП: а)вихідний, б)ПР
Р6М5 160/100мкм, в) Полімам-М 315/200мкм+5% Феромап-Т 200/100мкм, г) Царамам
315/200мкм
Окремо необхідно виділити свердло діаметром 8мм з швидкорізальної сталі
Р9К5, яке оброблювалося за аналогічних умов при використанні порошку S330 (рис. 3),
вихідний радіус округлення кутика дорівнював 110,95мкм, після оброблення
105,18мкм. Так зменшення радіусу на кутику може бути пов‘язане з особливостями
кінематики МАО, видаленням з поверхонь різальних кромок задирок, незважаючи на
меншу агрегатну твердість матеріалу частинок порошку у порівнянні з твердістю
інструментальної сталі. Отримані результати потребують подальшого дослідження.

а)
Рис. 2. Радіус округлення кутика, 1вихідне свердло, свердла після МАО 2
– ПР Р6М5 160/100мкм, 3 - ПолімамМ 315/200мкм+5% Феромап-Т
200/100мкм, 4 - Царамам 315/200мкм

б)

Рис. 3 Зовнішній вигляд свердла ø8мм а)до
МАО, б) після МАО

Після МАО головні геометричні розміри свердла не змінюються, а твердість та
мікрогеометрія покращуються, що в процесі експлуатації позитивно впливає на
працездатність РІ.
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СКРУЧУВАННЯ СТРУЖКОВИХ КАНАВОК МІТЧИКА-ПРОТЯЖКИ
Останнім часом велика увага приділяється такій проблемі проектування
інструменту що утворює різьбу, як його скручування під час роботи. Цей інструмент
має широке поширення в машинобудуванні, особливо в верстатобудуванні та широко
використовується для нарізування різьб в ходових гвинтових парах сучасних верстатів.
Будемо досліджувати зміну форми різьби при скручуванні мітчика-протяжки.
Оскільки отвори, в яких утворюють ходові гвинтові пари, відрізняються
значною довжиною, то й сам інструмент повинен бути довгим, що і є перевагою
мітчика-протяжки перед іншими інструментами. Однак це ж і є його недоліком, так як
через значну довжину втрачається жорсткість інструмента.
Особливістю конструкції мітчика-протяжки є те, що він складається з кількох
різальних секцій. Це призводить до зміни загальної форми гвинтової початкової
інструментальної поверхні під дією крутильних деформацій і як наслідок до зміни
профілю утвореної різьби.
Існує декілька способів зменшення похибки формоутворення різьби та
зменшення крутильних деформацій мітчика-протяжки [1-6]. Однак, треба зауважити,
що у будь якому випадку крутильні деформації не зникають, а тільки зменшуються.
Метою даної роботи є визначення кута розкручування стружкових канавок
мітчика-протяжки, що дає можливість заздалегідь корегувати гвинтовий профіль
мітчика-протяжки таким чином, щоб будучи під дією навантаження зусиллями різання
виробнича інструментальна поверхня співпадала з початкової.
При деформації інструменту його поперечні перерізи повернуться на деякі кути
по відношенню до свого початкового положення. Кут повороту буде тим більше, чим
більш віддалений даний переріз від затисненого кінця. Застосовуючи метод перерізів,
легко переконатися, що крутний момент у всіх поперечних перерізах інструменту
однаковий.
У випадку коли діаметр інструменту постійний і крутний момент має у всіх
перерізах однакове значення можливо спростити отриману залежність та записати її у
вигляді   M zl GI . Де параметр l – це довжина ділянки інструменту для якої
p

розраховують кут закручування .
Використовуючи цей метод було розраховано кут крутних деформацій на
кожній секції мітчика-протяжки (рис. 1), який має 4 формоутворюючі секції.
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Рис.1. Чотирьохсекційний мітчик-протяжка
Були проведені дослідження мітчика зовнішнього діаметру 41,5мм та кроку
10мм. Результати розрахунків показали, що досліджуваний нами інструмент має крутні
деформації, які різні ні різних секціях мітчика-протяжки і становить на першій секції
0,25˚; на другій 0,1605˚; на третій 0,159˚ та на четвертій 0,1508˚ секції. Тобто
найбільший кут крутних деформацій мітчика-протяжки становить 0,7203˚на вільному
кінці інструменту. Отже, ділянка інструменту яка утворює кінцеву форму гвинтової
поверхні деталі буде повернута відносно положення початкової інструментальної
поверхні на 0,7203 градуси або 0,0126 радіан. Тобто фасонна різальна кромка
переміститься на 0,252мм навколо осі відносно свого початкового положення.
Одночасно з цим, крайня точка фасонної різальної кромки переміститься вздовж
осі початкової гвинтової поверхні на величину   0.03мм вздовж його осі. Отже, різьба
буде утворена з похибкою кроку 0,03мм. Таким чином, для того щоб запобігти
утворенню похибки кроку різьби деталі при її виготовленні, необхідно створити
мітчик-протяжку перемінного кроку.
Висновки. Розроблена методика визначення крутних деформацій, які
виникають у мітчику-протяжці під час формоутворення різьби, дозволяє
розрахунковим способом визначити величину похибки формоутворення гвинтової
поверхні різьби, спричиненої крутними деформаціями мітчика-протяжки.
Збільшення осьового кроку мітчика-протяжки на розраховану величину
дозволяє уникнути похибки кроку утвореної різьби. Для секційної конструкції мітчикапротяжки збільшення кроку можливо виконувати окремо для кожної формоутворюючої
секції. Це дозволяє робити кожну секцію із свої кроком, враховуючи загальні
переміщення для окремої секції в цілому, що значно спрощує його виготовлення на
відміну від інструменту що має безперервну початкову інструментальну поверхню.
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ДИФУЗІЙНЕ ХРОМОАЛІТУВАННЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ6
Титан, як матеріал з комплексом цінних фізико-хімічних та механічних
властивостей, знайшов широке застосування у багатьох галузях нинішньої
промисловості. Проте, на ряду з високою корозійною стійкістю, він має незадовільну
жаростійкість
при
середніх
та
високих
температурах,
низький
опір
високотемпературній газовій корозії при температурах вище 500 ºС, погану
зносостійкість (схильний до налипання та утворення задирів) [1 - 3]. Нанесення на
поверхню титану та його сплавів хромоалітованих дифузійних покриттів приводить до
зміни хімічного складу, структури і властивостей поверхневого шару металу та
покращенню експлуатаційних характеристик металевих виробів.
Покриття наносили порошковим методом на зразки титанового сплаву ВТ6 в
середовищі хлору. Знежирені вироби завантажували в контейнер разом з насичуючою
сумішшю наступного складу, % мас.: (42 алюмінію + 28 хрому + 25 інертної речовини
Al2O3 + 5 активатору NН4Cl). Після цього контейнер герметизували, нагрівали до
температури 1050°С та витримували протягом 3 годин.
За
даними
рентгеноструктурного
аналізу встановлено, що на поверхні сплаву
ВТ6 після проведеного хромоалітування
формується покриття, яке складається з
алюмінідів титану Al3Ti, AlTi, Ti3Al. Загальна
товщина покриття становить 20,0–25,0мкм,
товщина поверхневого шару Al3Ti- 3,05,0мкм; шар AlTi, який складає основу,
дорівнює 14,0–15,0 мкм, підшар AlTi3 – 4,0–
6,0мкм. Мікротвердість шару Al3Ti дорівнює
7,1–9,0ГПа, основного алюмініду титану AlTi
– 5,2–8,2 ГПа, зони AlTi3 – 11,0ГПа, що в 2–4
рази перевищує мікротвердість сплаву ВТ6
(3,63ГПа)
в
вихідному
стані.
Хромоалітування сплаву ВТ6 також підвищує
його жаростійкість при температурах 450700°С, за рахунок формування поверхневих
плівок окислів алюмінію та хрому, які
гальмують проникнення кисню в матрицю
матеріалу. Хромоалітовані покриття, так як і
титановий сплав ВТ6, мають високу
корозійну стійкість в водних розчинах 5%
адепинової кислоти і в 10% Na2CO3, а в 3%
Рис. 1. Мікроструктура сплаву ВТ6 з
водному розчині перекису водню їх стійкість
хромоалітованим дифузійним
до корозії вища ніж вихідного сплаву в 9,53
покриттям,  500
рази.
Цінний комплекс фізико-хімічних властивостей хромоалітованих покриттів
отриманих запропонованим способом дозволяє рекомендувати їх для практичного
використання з метою підвищення зносостійкості та корозійної стійкості сплаву ВТ6 в
ряді важливих агресивних середовищ.
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ФРЕЗА, ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ МЕТОДОМ ОРБІТАЛЬНОГО СВЕРДЛІННЯ
В КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ
В сучасному промисловому виробництві знаходять застосування різноманітні
пластичні матеріали, які відрізняються своїми фізико-механічними властивостями та
областю використання. в таких областях промисловості, як космічна техніка, авіа-,
корабле-, автомобілебудуванні та інше.
Однією з основних операцій, які використовують при обробці композиційних
матеріалів є обробка отворів. В наш час використовують різноманітні технології
механічної та немеханічної обробки отворів в композитних матеріалах.
Однією з операцій при обробці отворів в композиційних матеріалах, яка
найбільш часто зустрічається, але в той же час є найбільш трудомісткою є свердління.
Недоліками цього методу є утворення таких пошкоджень матеріалу, як нерозрізані
волокна, пластик, викришування та найбільш небезпечним недоліком є розшарування
композитного матеріалу (1).
Головною причиною розшарування є велика осьова сила, так як перемичка
свердла не ріже, а видавлює, зминає оброблюваний матеріал.
Тому був розроблений інший метод оброблення отворів – так зване ―орбітальне
свердління‖ – по суті фрезерування зі спіральною подачею. Суть даного методу полягає
в суміщенні рухів інструменту навколо вісі з ексцентриситетом, обертання і осьової
подачі.

Рис 1. Види пошкоджень при свердлінні композитного матеріалу
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Для обробки композиційних матеріалів було розроблено досить багато
конструкцій, але саме для такого методу обробки підходить кінцева монолітна
твердосплавна фреза виконана в так званому дизайні ‖акулячого зубу‖ (2).
Переваги даного дизайну полягають в наступному:
- зубці розподіляють сили різання в два напрями;
- кут нахилу лівої спіралі більше ніж кут нахилу правої спіралі, що створює
так звану down-cut геометрію, що викликає невеликі притискні зусилля, що
притискають та утримують заготовку в процесі обробки;
- зменшення сил різання на робочій поверхні;
- мінімізація деформації деталі;
- зведення до мінімуму явища деламінації композиційного матеріалу;
- забезпечення високої якості та точності обробки.
Важкість обробки композиційного матеріалу полягає в високій твердості
наповнювача та його абразивною властивістю. Наявність в зоні різання твердих
складових призводить до абразивного зношення інструменту.
Ефективність використання як самого процесу ―орбітального свердління‖ так і
інструменту для його реалізації можливе за умови наявності високопродуктивного,
автоматизованого, мобільного обладнання.
Наявність окремих рішень, зокрема розробки компанії Novator (3), не
дозволяють вважати цю задачу вирішеною. Тому розроблення такого обладнання, а
також інформаційна підтримка процесу обробки отворів у композиційних матеріалах за
методом ―орбітального свердління‖ є вельми актуальною та перспективною науковотехнічною задачею.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВИБІР РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ В СИСТЕМІ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
Ускладнення конструкцій виробів, зростаючі вимоги до їх якості та економічна
необхідність скорочення терміну виведення їх на ринок вимагають нового рівня
прийняття проектних технологічних рішень в процесі технологічної підготовки
виробництва (ТПП). Вирішити цю задачу допомагає автоматизація процесів ТПП за
допомогою єдиної автоматизованої системи інтеграції проектування виробів,
розроблення технологічних процесів (ТП), вибір засобів інструментального та
технологічного оснащення та управління процесом виробництва. На сьогоднішньому
етапі розвитку CAD/Cam/CAPP-систем (Computer Aided Design/Manufacturing/Process
Planning System) деякі їх задачі залишилися неавтоматизованими, зокрема, питання
формалізації вибору різального інструменту.
Для задачі формалізації оптимального вибору різального інструменту в першу
чергу необхідно автоматизовано отримати вхідні дані: конструкцію та розміри деталі,
інформацію про оброблюваний матеріал та його фізико-хімічні властивості – все це
83

можна отримати з твердотільної 3D-моделі виробу. Інформація про конструкцію деталі
формується на основі автоматизованого розпізнавання конструктивних елементів
деталі і ґрунтується на модульній побудові виробу. Деталь представляється як
сукупність окремих конструктивних елементів – елементарних поверхонь або модулів
поверхонь (МП), які описуються математично. У класифікації МП вони поділяються на
три класи: базу вальні (МПБ), робочі (МПР) та зв‘язувальні (МПЗ), а кожен клас
поділяється на підкласи, групи і підгрупи [1, с. 35]. Проблема сучасних 3D моделей
виробів полягає в тому, що вони не містять інформації про саме такий поділ елементів
деталі, що необхідно для синтезу технології оброблення. Крім того моделі виробу
мають містити додаткову інформацію щодо точності розмірів деталі та параметрів
якості поверхонь [2].
В результаті розпізнавання МП мають автоматизовано вибиратися технологічні
процеси оброблення та різальний інструмент. Більшість таких програмних комплексів
реалізовано або просто у вигляді електронних каталогів або у вигляді систем, що
дозволяють вибирати різальний інструмент у діалоговому режимі , опираючись на
рекомендації виробників інструменту. Це пов‘язано з великою кількістю конструкцій
різального інструменту та його типорозмірів, а також з тим, що кожна інструментальна
команія вирішує проблему підбору по-різному. Наприклад, компанія Sandvik Coromant
у своїх каталогах пропонує вибір інструменту виконувати покроково [3]:
1. Визначення групи до якої відноситься оброблюваний матеріал.
2. Визначення величини кута загострення.
3. Визначення умов обробки.
4. Визначення геометрії передньої поверхні.
5. Вибір форми та розміру ЗНП (змінних непереточуваних пластин).
6. Вибір радіуса при вершині пластини.
7. Вибір інструментального матеріалу.
8. Вибір системи кріплення пластини в державці.
9. Вибір типу і розмірів державки.
10.Визначення режимів різання.
Аналіз систем вибору різального інструменту й інших компаній – Walter [4] та в
САПР ТП системи Omega Production [5] дозволяє зробити висновок про вкрай низький
рівень формалізації та автоматизації вибору РІ, а отже, й неможливість синтезу
оптимального ТП виготовлення деталі.
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