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УДК 621.9.07
Абдибаев Максут студ.; Солодкий В.И. к.т.н., доц.
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СВЕРЛА НА ПАРАМЕТРЫ
СВЕРЛЕНИЯ
Методы заточки спиральных сверл по задней поверхности существенно влияют на
их стойкость и величину осевой силы. Это объясняется тем, что от формы задней
поверхности зависит величина зазора по длине режущей кромки и угол резания.
С целью изучения влияния формы задней поверхности на технологические
параметры
сверла
были
проведены
сравнительные
испытания
сверл.
Экспериментальная партия сверл имела заточку по конической и винтовой
поверхностям, а так же по одной плоскости. Испытания проводились с быстрорежущими
нецианированными сверлами из стали Р6М5 и Р18 диаметром 17, 19 и 28 мм,
изготовленными Томским инструментальным заводом. Испытанию подвергались сверла
двух типов: с фрезерованными канавками и витые. Сверление производилось с
охлаждением эмульсией. Обрабатывалась сталь 40 твердостью НВ = 180…210.
Стойкостные испытания сверл проводились на режимах, соответствующих
рекомендациям нормативов режимов резания при сверлении. Динамические испытания
производились при скорости резания v = 26,6 м/мин и подаче в диапазоне величин s =
0,15…0,6 мм/об. В качестве критерия износа принимался "скрежет" во время сверления и
волнистость дна отверстия. Усилия резания измерялись на сверлильном динамометре с
индуктивными датчиками. Стойкостные испытания проводились со сверлами,
заточенными один раз после изготовления, и со сверлами, подвергавшимися переточке
после затупления. Динамические испытания проводились с одними и теми же сверлами,
затачивавшимися последовательно по конической, винтовой и плоской поверхностям.
Сравнительные испытания сверл с заточкой задних граней по конической или по
винтовой поверхности показали, что новые сверла, заточенные в первый раз, имеют
почти одинаковые режущие качества.
В тоже время сверла, заточенные повторно (после первых испытаний) по
конической поверхности имели плохие режущие качества. Такие сверла затуплялись
несколько быстрее и имели стойкость на 12…15% ниже, чем сверла заточенные по
винтовой поверхности. Были проведены опыты, в которых у одного и того же сверла
изменялась заточка с конической на винтовую, и с винтовой на коническую.
Повторные заточки сверла по конической поверхности всегда снижали его режущие
качества, а повторная заточка того же сверла по винтовой поверхности не снижала его
режущих качеств.
У сверла, заточенного по конической поверхности, износ в основном происходит по
ленточкам, на которых после сверления остаются налипы на всей глубине сверления.
Повторная заточка сверла не устраняет налипов на ленточках, и они в сочетании с
температурой, возникающей при работе сверла, заточенного по конической поверхности,
вызывают его быстрый износ.
У сверла, заточенного по винтовой поверхности, характер износа и,
следовательно, температура при работе иная, в связи с чем не наблюдается образования
налипов на ленточках и повторная заточка сверла не снижает его режущих качеств.
Такое влияние заточки сверла на его стойкость проявляется на нормативных режимах
сверления. При пониженных режимах работы это влияние исчезает. Однако и в этом случае
сверла с винтовой заточкой имеют преимущества перед сверлами с конической заточкой.
Результаты стойкостных испытаний показали, что сверла, заточенные по
плоскости, имеют несколько не стабильные режущие свойства, особенно по стойкости.
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Результаты динамических испытаний при обработке стали 40 показали, что с
увеличение величины подачи в пределах от 0,15 до 0,6 мм/об происходит
пропорциональное увеличение осевой силы и крутящего момента в равной степени для всех
видов заточки сверл.
В тоже время следует отметить, что сверла, заточенные по винтовой поверхности,
имеют меньшие абсолютные значения усилий по сравнению с другими сверлами.
Полученные результаты можно объяснить тем, что у сверл с виттовой заточкой поперечная
режущая кромка имеет более острую форму. В результате этого передний угол на
поперечной кромке сверла, заточенного по винтовой поверхности, составлял около -17. В
то время как для заточки по конусу он доходил до -60. Именно этим и можно объяснить
общее уменьшение осевого усилии для сверл, заточенных по винтовой поверхности.
Заточка спиральных сверл по винтовой поверхности обеспечивает также
большую стойкость при сверлении сталей по сравнению с заточкой сверл по конической
поверхности.
Следовательно, на основании проведенных экспериментов можно утверждать,
что сверла, задняя поверхность которых заточена по конической и плоской
поверхностям имеют примерно одинаковые эксплуатационные параметры. В тоже
время сверла, задняя поверхность которых заточена по винтовой поверхности создают
более низкие осевые усилия и являются более предпочтительными.
УДК 621.9.07
Абдибаев Максут. студ.; Солодкий В.И. к.т.н., доц.
ИЗНОС СВЕРЛА И КРИТЕРИИ ЕГО ЗАТУПЛЕНИЯ
В общем случае сверла изнашиваются по задним и передним поверхностям, а также
по боковым ленточкам и поперечной кромке.
Характерной особенностью износа сверл по задним поверхностям является износ
около уголков. В процессе сверления происходит уменьшение диаметра сверла у уголков,
поэтому они периодически исчезают. Износ по уголку со стороны задних поверхностей
происходит в виде постепенного сужающегося к оси сверла треугольника. Величина износа
главной режущей кромки по задней поверхности постепенно уменьшается по мере
приближения к оси сверла, но вблизи поперечной кромки вновь возрастает.
С течением времени работы сверла, как правило, наблюдается их постепенное
скругление, образование на ленточках вначале цилиндрических участков, а затем и
бочкообразности. Лимитирующим износом может являться скругление уголков при
относительно небольшом износе ленточек, или износ ленточек при сравнительно малом
скруглении уголков.
Износ по ленточкам протекает или при их интенсивном истирании или с
образованием на них проточин. При интенсивном истирании ленточек быстрее и больше
скругляются уголки, что вызывает уменьшение диаметра сверла у уголков и, как следствие
этого, заклинивание его в отверстии. Стойкость сверл при таком износе ленточек резко
снижается. Во втором случае, около уголков сверла появляется подобие выступа. По
мере резания сверлом проточины расширяются и углубляются, и когда выступы около
уголков срываются, то и диаметр в этом месте резко уменьшается. При снижении диаметра
процесс сверления сопровождается скрипом из-за среза ленточек. Дальнейшая работа
таким сверлом невозможна.
При обработке отверстий в стальных деталях сверлами, изготовленными из
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быстрорежущей стали, лимитирующим является износ поперечной кромки при ее полном
округлении. В общем случае происходит округление вершины сверла до образования
конической поверхности.
С уменьшением отрицательной величины передних углов на поперечной кромке
осевая сила снижаете, что приводит к снижению интенсивности износа поперечной
кромки сверла. В порядке возрастания осевой силы, а соответственно и интенсивности
износа поперечной кромки, методы заточки образуют ряд: винтовая, плоскостная,
коническая. С увеличением выпуклости поперечной кромки и снижением отрицательных
величин передних углов на ней возрастает точность сверления и уменьшаются осевые
усилия.
Заточка по конусу имеет преимущество в конструктивной простоте станков и
приспособлений. Передние углы на поперечной кромке достигают весьма больших
отрицательных величин, что приводит к повышенным осевым усилиям. Коническая заточка
используется для заточки быстрорежущие и твердосплавные сверла всех диаметров и может
быть рекомендована для переточки быстрорежущих сверл диаметром от 1 до 15 мм с
небольшим износом; возможности ее использования для обработки твердосплавных сверл
могут значительно расшириться при электрохимическом алмазном шлифовании.
Достоинство метода винтовой заточки состоит в универсальности применения
для различных видов сверл. Методом винтовой заточки осуществляется непрерывная
заточка перьев сверла, обеспечивающая полную геометрическую идентичность их заточки.
Распределение величин задних углов вдоль режущей кромки способствует ее равномерной
загрузке. Передние углы на поперечной кромке отрицательные, но по величине намного
меньше, чем при конической заточке, что способствует меньшей интенсивности износа.
Основным недостатком винтовой заточки является сложность кинематики
формообразующих движений и повышенный износ абразивного круга.
Трехплоскостная заточка является наиболее общим методом плоскостной заточки
сверл, частными случаями которого являются двух- и одноплоскостная заточка.
Независимость между собой задних углов в нормальном сечении на второй и третьей
плоскостях позволяет получить оптимальную геометрию поперечной кромки и увеличение
угла режущего клина пера. Трехплоскостная заточка обеспечивает высокие
эксплуатационные качества сверл, наибольшую стойкость, повышенную точность
сверления, наименьшую силу резания.
В тоже время, плоская заточка по одной плоскости, при которой происходит
раздельная заточка перьев сверла, не всегда обеспечивает полную идентичность их
заточки. Поперечная кромка при таком методе заточки является прямолинейной с
достаточно большими отрицательными передними углами на ней. В общем случае
износ сверл заточенный по одной плоскости происходит достаточно равномерно по
всей длине кромки, что позволяет широко использовать этот метод, особенно для сверл
изготовленных из твердого сплава.
УДК 621.9.025.7
Андрієнко А.А., студ.; Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
РІЗЕЦЬ З ВНУТРІШНІМ ПІДВЕДЕННЯМ ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ
Для підвищення продуктивності механічної обробки матеріалів окрім
впровадження високоефективного обладнання, інструментальних матеріалів,
технологічних процесів застосовують також мастильно-охолоджуючі технологічні
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середовища (МОТС). У деяких випадків обробка без застосування МОТС є взагалі
неможливою.
Охолоджуюча дія МОТС полягає у відборі теплоти від елементів технологічної
системи за рахунок конвективного теплообміну. При цьому МОТС контактує з
поверхнями інструменту, неприкритими стружкою, самою стружкою та поверхнями
заготовки. Зниження температури у зоні різання зменшує інтенсивність зношування
інструментів, підвищує їх стійкість, знижує шорсткість обробленої поверхні [1].
Інтенсивність охолодження залежить від теплофізичних властивостей МОТС,
швидкості омивання рідиною елементів технологічної системи. Одним з найбільш
поширених методів підведення МОТС у зону різання є подача рідини через канали в
тілі інструменту [2]. Перевагою такого методу є можливість виводу рідини у потрібну
зону та ефективне видалення стружки. Відомі різці [3], у яких рідина подається під
тиском від штуцера 2, через канали у корпусі 1 та прихваті 3 і спрямовується на
передню поверхню різальної пластини 4 (рис. 1). Недоліком конструкції є складність
охолодження вершини різця через щільне прилягання стружки до передньої поверхні.

Рис. 1. Схема для розрахунку напряму зміщення осей отворів:
1 – державка; 2 – штуцер підведення охолоджуючої рідини;
3 – прихват; 4 – різальна пластина; 5 – опорна пластина
Тому було запропоновано утворити ще один канал і спрямувати потік рідини на
деталь та інструмент з боку задньої поверхні. Причому для того, щоб наблизити
вихідне сопло до зони різання, канал для МОТС виконаний на опорній пластині 5
інструменту. В цьому випадку різальна пластина омивається рідиною як з боку
передньої, так і задньої поверхонь, що підвищує ефективність охолодження, а
відповідно і підвищення стійкості інструменту.
Література:
1. Верещака А.С. Резание металлов: Учебник/ А.С. Верещака, В.С. Кушнер. –М.:
Высш. шк., 2009.-35 с. ISBN 978-5-06-004415-7.
2. Якимов О.В. Теплофізика механічної обробки: Підручник / Якимов О.В., Усов
А.В., Слободяник П.Т., Іоргачов Д.В.- Одеса: Астропринт,. 2000.-256 с. ISBN 966-549510-0.
3. United States Patent US 2007/0283794, B23B 29/00, B32B 29/00, 2007.
УДК 691.43.068.5
Андрієнко А.А. студ., Сніцар Є.В. студ., Яковенко Д.В. студ., Корбут Є.В. к.т.н, доц.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ АВІАКОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Сьогодні для виготовлення деталей авіакосмічного комплексу широко
застосовуються полімерні композиційні матеріали (ПКМ). Процес їх обробки значно
відрізняється від традиційних методів обробки металів. У зв'язку з цим проводиться
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пошук нових методів обробки, оптимізація існуючих методів та розробка спеціальних
інструментів.
Згідно [1] обробка різанням ПКМ має низку особливостей, що відрізняє їх від
аналогічної обробки металів, а саме: 1) анізотропія властивостей ПКМ; 2) складність
одержання високої якості поверхневого шару; 3) низька теплопровідність матеріалів; 4)
інтенсивний абразивний вплив наповнювача, оскільки наповнювачем у ПКМ є скляні,
вугляні волокна, що мають високу абразивну здатність; 5) неможливість застосування в
більшості випадків мастильно-охолоджувальних рідин (МОР), що обумовлено високим
вологовбиранням більшості ПКМ і необоротньою зміною їх фізико-механічних
властивостей; 6) специфічні вимоги техніки безпеки під час різання ПКМ, що пов'язано
з виділенням дрібненьких частинок матеріалу під час різання.
Крім того процес обробки композиційних матеріалів різанням полягає в тому,
що різальна кромка не створює стружку за рахунок зсуву, як це відбувається у
більшості металів, вона ламає композиційний матеріал, звичайно зрізує матрицю і при
цьому руйнує волокна, що армують ПКМ. Основні принципи обробки композитів
заключаються у використанні інструменту з дуже гострою різальною кромкою і
достатнім заднім кутом для забезпечення чистого зрізу і зниження тертя поверхні різця
по поверхні деталі, що обробляється. Важливо мінімізувати знос, так як зміна геометрії
різальної кромки приводить до швидкого і інтенсивного тепловиділення, руйнуванню
кромки і зниженню якості поверхні деталей .
Внаслідок механічної обробки ПКМ змінюється стан поверхневого шару
(зокрема, шорсткість), перерізаються армувальні волокна, утворюються мікротріщини
та інші дефекти матеріалу, які порушують його суцільність, що інтенсифікує процес
водопоглинання.
Ряд дефектів, зокрема ворсистість та викришування кромок отвору,
розшарування матеріалу на вході та на виході інструменту з отвору, висока шорсткість,
диструкція поверхневого шару та ін. виникають під час обробки отворів у деталях з
ПКМ. Схильність багатошарових ПКМ до розшарування та викришування вимагає
особливих заходів щодо попередження їх руйнування під дією сил різання. Для цього
необхідно, щоб осьова сила різання не перевищувала критичну, за якої і відбувається
руйнування композиту, а напрямок сили різання по можливості має бути таким, щоб
сила різання сприяла стисканню між собою шарів ПКМ. З цією метою матеріали
обробляють пакетами, застосовують кондуктори, а також спеціальні прокладки з фібри
чи фанери, які потім видаляють [2].
Недоліком таких методів обробки є те, шо їх застосування можливе лише для
листових деталей, тобто коли є вільний доступ до обох сторін деталей. Для корпусних
деталей застосування підкладок є неможливим і це призводить до розшарування
матеріалу на виході інструменту. Для підвищення якості обробки багатошарових ПКМ
на вході та на виході інструменту нами запропонований пристрій [3], що вміщує
направляючу втулку та ступінчастий різальний інструмент, у якого ступінь меншого
діаметра призначений для обробки попереднього отвору при прямій подачі, а ступінь
більшого діаметра – для обробки остаточного отвору при зворотній подачі, а
направляюча втулка виконана ріжучою.
Таким чином, для досягнення успіху при оброблені композитів необхідно
розробляти спеціальні інструменти для різних типів матеріалів.
Література:
1. Полімерні композиційні матеріали в ракетокосмічній техніці: Підручник /
Є.О. Джур, Л.Д. Кучма, Т.А. Манько та ін.–К.: Вища освіта, 2003.–399с.
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2. Буланов И.М. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из
композиционных материалов / И.М. Буланов, В.В. Воробей: Учеб. Для вузов.–М.: Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.–516с.
3. Адаменко Ю.І., Бесарабець Ю.Й., Корбут Є.В., Грабівський О.В. Пристрій для
обробки отворів у композитах. Патент 77455 МПК В23В 51/08 (2006.01). Бюл. №3,
11.02.2013.
УДК 621.9.025.12
Артюшенко О.В., студ.; Красновид Д.О., к.т.н., ст. викладач
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
КАНАВКОВИХ РІЗЦІВ
Багатофункціональні канавкові різці дозволяють здійснювати безліч операцій за
допомогою одного і того ж інструмента та пластини. Дані інструменти забезпечують
необхідну жорсткість в процесі відрізки і радіальної проточки канавок, а також здатні
виконувати осьову проточку. Що стосується деталей зі складною геометрією, що
вимагають широкого набору інструментів, багатофункціональний канавковий різець
може заощадити простір і позбавити від постійного переналагодження. Виконання
осьової проточки або навіть підрізування торців за допомогою канавкового різця не
тільки скорочує кількість необхідних інструментів, але й може також забезпечити
кращу якість поверхні, ніж за допомогою звичайного нефасонного різця в аналогічних
умовах.
Для токарних відрізних і канавкових різців розроблена підсистема для верстатів
з ЧПК в яку включені наступні різці:
1. Різці відрізні державкові з механічним кріпленням змінних непереточуваних
твердосплавних різальних пластин. Різець складається з державки, непереточуваної
однокромкової різальної пластини та підпружиненого прихвата. Геометричні
параметри різальної частини забезпечують надійне відведення стружки із зони різання,
що особливо важливо при обробленні заготовок з в'язких матеріалів.
2. Відрізні пластинчасті різці з механічним кріпленням змінних непереточуваних
твердосплавних різальних пластин призначені для виконання операцій відрізки, в
першу чергу на універсальних верстатах з ручним керуванням. Різець складається з
блоку, закріпленого у різцетримачі верстата, пластинчастої державки і непереточуваної
двухкромкової різальної пластини, яка закріплюється пружним пелюстком державки.
Форма передньої поверхні різальних пластин забезпечує задовільне стружкоутворення
та надійне відведення стружки при обробленні заготовок з різних сталей в широкому
діапазоні подач.
3. Канавкові державкові різці з механічним кріпленням змінних переточуваних
твердосплавних різальних пластин призначені для роботи на універсальних верстатах і
верстатах з ЧПК. Їх використовують в першу чергу для прорізання канавок точних
розмірів. Як різальний елемент використовують твердосплавні пластини.
4. Канавкові різці з механічним кріпленням змінних непереточуваних
твердосплавних різальних пластин складаються з державки, двухкромкової різальної
пластини та затискного гвинта з шайбою. Форма передньої поверхні різальних пластин
забезпечує стабільне стружкоутворення та надійне відведення стружки в широкому
діапазоні подач.
Переваги та особливості експлуатації багатофункціональніх канавкових різців.
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Головна перевага - це збільшення стійкості різального інструменту при
виточуванні широких канавок. У цьому випадку знос розподіляється рівномірно по всій
пластині, а не тільки по головній різальній кромці, як це відбувається при виконанні
великої кількості проходів.
Збереження невеликої сили різання необхідно для того, щоб уникнути
деформацій деталі та витримати необхідні розміри. Як правило, це забезпечується за
рахунок гострої заточки без автоколивань або вібрацій.
При виборі відповідного інструменту в залежності від матеріалу заготовки слід
враховувати мікрогеометрію різальної кромки і марку твердого сплаву, а також
обирати раціональну макрогеометрію пластини. Залежно від форми різальної кромки
пластина може не забезпечувати «плоске» дно канавки відповідно до допуска. Деякі
канавочні та універсальні пластини мають криволінійні різальні кромки, що залишають
опуклі ділянки на дні канавки. Хоча вигин невеликий, зазвичай близько 0,01 мм, на
нього проходиться більша частина жорсткого допуску. Щоб забезпечити максимально
рівне дно, слід вибирати пластину з прямою різальною крайкою.
Мікрогеометрія також впливає на формування стружки. Необхідно забезпечити
баланс між необхідними геометричними параметрами та часом оброблення. Так, для
контролю стружки і скорочення часу обробки найчастіше потрібна велика подача та
глибина різання, які, в свою чергу, можуть порушувати жорсткі допуски для малих
заготовок внаслідок збільшення деформації, спричиненої силами різання.
Для зовнішнього оброблення, використання твердосплавних різців в цих цілях
абсолютно недоцільно - будучи дорогими, вони при цьому не мають певних переваг.
При внутрішньому обробленні на перший план виходить питання мінімального
діаметра оброблюваного отвору і жорсткості, необхідної для відповідної операції.
Беручи до уваги високу вартість твердосплавних різців, доцільно по можливості
використовувати різці з різальними пластинами.
Технологія виробництва канавкових різців розвивалася відразу в декількох
напрямках. Одне з найважливіших досягнень - це розробка покриттів з оксиду
алюмінію, що наносяться методом фізичного осадження (PVD). Вони забезпечують
властиві Al2O3 термостійкість і опір утворенню лунок завдяки гостроті кромки і
міцності твердого сплаву з покриттям PVD. Інші важливі досягнення пов'язані з
геометрією стружки. Багато нових форм різальних пластин дозволяють обробляти
різноманітні матеріали з надійним стружковідведенням, а універсальні інструменти
можуть ефективно використовуватися в різних операціях, таких як відрізка, радіальна і
осьова проточка канавок. Важливу роль відіграють такі чинники, як властивості і
технологія геометрії пластини, марка твердосплавного матеріалу, конструкція
різцетримача і технологія виробництва, які в поєднанні забезпечують високу якість
оброблення в будь-якій сфері застосування.
Література:
1. Родин П. Р. Металлорежущие инструменты / П.Р. Родин.- К.: Вища шк. Головное
изд-во, 1986.- 455 с.
2. Розенберг Ю. А. Резание материалов: [учебн. для техн. вузов] / Ю. А.
Розенберг. - Курган : Изд-во ОАО "Полиграфический комбинат Зауралье", 2007. - 294 с.
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УДК681.586.4
Богун О. Л., студ., Осадчий О. А., к.т.н., н.с., Девін Л. М., д.т.н., проф.
СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТОЧІННЯ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ
ЕМІСІЇ
Акустична емісія, тобто випромінювання пружних хвиль напружень, містить в
собі інформацію про тонкі фізичні процеи, які відбуваються при терті, деформуванні
або руйнуванні матеріалів. Цей метод знайшов широке застосування при ранній
діагностиці землетрусів, аналізі стану складних об'єктів нафто- і газотранспортних
систем, в атомній енергетиці, в ракетній і космічній техніці.
Методом акустичної емісії також можна застосувати при дослідженні різних
процесів механічної обробки. В Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН
України створено мобільну автоматизовану систему для дослідження сигналу АЕ при
механічній обробці.
Основним елементом системи є датчик АЕ. Для забезпечення найменшого
спотворення сигналу АЕ в ІНМ був розроблений і виготовлений широкосмуговий
датчик оригінальної конструкції [1].
Спотворення форми сигналів АЕ пов'язані з нелінійністю АЧХ п’єзоелемента
датчика АЕ. Зменшення нелінійності АЧХ можна досягти шляхом механічного
демпфування п’єзоелемента, а саме використання для цього наповнювача з
характеристичним імпедансом, близьким до імпедансу п’єзоелемента. Введення
карбіду вольфраму, як наповнювача до складу матеріалу демпфера, дозволило
отримати матеріал, що володіє високими демпфуючими властивостями. Частинки
карбіду вольфраму розміром 1-10 мкм, які хаотично розміщуються в композиційному
матеріалі, добре поглинали акустичні хвилі в робочій смузі частот, за рахунок чого
відбувалося вирівнювання АЧХ датчика АЕ. Конструкція широкосмугового датчика
АЕ дозволила зменшити нелінійність АЧХ на 20% в діапазоні робочих частот
прийомопідсилюючого тракту (0,1-2 МГц) в порівнянні з традиційними датчиками[2].
Для з'єднання датчика АЕ з АЦП застосовували попередній підсилювач з
великим вхідним опором і малим вихідним. Для запису на комп'ютер сигналу АЕ в
діапазоні від 100 кГц до 2 МГц необхідно використовувати АЦП з частотою роботи не
менше 2 МГц. АЦП з такою частотою дуже дорогі, а розміри файлів з даними
експерименту досягають сотні мегабайт. Тому для реєстрації широкосмугового сигналу
АЕ доцільно застосувати амплітудний детектор і аналізувати огинаючу цього сигналу.
Тому сигнал АЕ з датчика надходив на блок попереднього підсилювача і амплітудного
детектора, де з високочастотного первинного сигналу АЕ в діапазоні частот 100 кГц - 2
МГц виділяли низкочастотну (100 Гц - 22 кГц) огинаючу. Далі вихідний сигнал і
детектований сигнал подавали на швидкодіючий аналого-цифровий перетворювач
(АЦП) і мобільний комп'ютер.
Управління АЦП реалізовувалося програмою «PowerGraph». Програма
«PowerGraph» дозволяє проводити статистичну обробку отриманих даних
кореляційний та спектральний аналіз. Створена мобільна автоматизована система для
дослідження сигналу АЕ дозволяє встановити закономірності формоутворення при
різних методах механічної обробки деталей.
Література:
1. Девін Л.М., Новиков М.В. Широкосмугові датчики акустичної емісії для
діагностики стану ріжучих інструментів. Технічна діагностика та неруйнівний
контроль. - 2008. - № 4. - с. 81-85.

10

2. Devin LM, Bondarenko VP, Osadchyi OA, Nimchenko TV Application of acoustic
methods for the monitoring of products made of hard alloys (2009) Materials Science, 45 (3),
pp. 392-398.
УДК 621.9
Борисенко Д.А., студ.; Равська Н.С., д.т.н., проф.; Карпушевський Б., д.т.н., проф.;
Еммер T., д.т.н., доц.
УДОСКОНАЛЕНА КОНСРУКЦІЯ ВСТАВНИХ КАСЕТ З КРУГЛИМ
ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ СЕРІЇ ТОРЦЕВИХ ФРЕЗ
Стрімкий розвиток виробничої техніки веде до зростання вимог до різального
інструменту. Одночасно активний розвиток металургійної галузі зумовлює створення
все нових сплавів. Обробка кожного, як нового, так і вже відомого, матеріалу вимагає
оптимальної для себе геометрії різальної частини інструменту. У зв’язку з цим виникає
потреба у універсальних різальних інструментах. Для створення такого
широкоуніверсального фрезерувального інструменту в Інституті виробничої техніки і
якості виробництва в Отто-вон-Геріке Університеті Магдебургу (ОвГУ) була
розроблена конструкція збірної торцевої фрези з вставними касетами, які мають
круглий хвостовик [1–3].
Доступні на ринку інструменту збірні торцеві фрези мають високу ціну і
обмежену сферу застосування [4,5]. Це пов’язано перш за все зі складною формою
вставних касет. Часто касети мають форму багатогранних призм з великою кількістю
отворів для їх закріплення у корпусі [4,5]. Щоб забезпечити необхідну точність
виготовлення відносно радіального і торцевого биття, такі касети, так само як і
посадочні пази для них у корпусі фрези, мають бути виготовлені шляхом шліфування.
Цей факт зумовлює високу вартість виготовлення такої фрези, відповідно і високу
ринкову ціну.

Рис. 1. Існуюча конструкція збірної торцевої фрези з всавними касетами з
круглим хвостовиком (Dфр=80 мм)
Як альтернатива ринковим конструкціям в ОвГУ була розроблена і досліджена
конструкція вставних касет з круглим хвостовиком (Рис.1). Головна ідея полягає в
тому, що касети мають складаються з двох циліндрів (хвостовика і циліндру з пазом
для пластини твердого сплаву) і можуть бути високоточно виготовлені порівняно
дешевим точінням. Посадочний отвір у корпусі виготовляється шляхом свердління і
зенкерування [2].
Але поряд з перевагами існуюча конструкція має і недоліки. У роботі [2] було
встановлено, що метод закріплення касет у корпусі фрези за допомогою гвинта є не
оптимальним рішенням. Це робить зовнішній контур фрези відкритим, що веде
значного зниження міцності корпусу збірного інструменту [2,6]. Вібрації, які
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виникають у процесі обробки, а також Сила Коріоліса можуть призвести до
розкручування гвинта, що веде до зростання торцевого і радіального биття інструменту
і цим самим значного погіршує якість обробленої поверхні. Цілковите розкручування
гвинта веде до випадання касети з корпусу фрези, що є дуже небезпечним відносно
техніки безпеки, особливо при роботі на універсальних фрезерних верстатах. Також,
важливо помітити, що навантажувальна здатність всієї конструкції обмежена міцністю
затискного гвинта [2].
Отже, для оптимізації існуючої конструкції збірної торцевої фрези перш за все
має бути змінений спосіб закріплення касети з круглим хвостовиком у корпусі фрези. З
метою створення замкнутого зовнішнього контуру фрези була розроблена
удосконалена конструкція вставної касети (Рис.2).

Рис.2. Удосконалена конструкція вставної касети
На касеті, в області переходу від хвостовика до циліндру з пазом для пластини
твердого сплаву, має бути виготовлений проріз для створення поверхні для затискання.
Продемонстрований на Рис.2 принцип закріплення касети у корпусі фрези гарантує
замкнутий зовнішній контур фрези, що значно зміцнює корпус фрези [6]. Окрім того,
міцність усієї конструкції фрези більше не обмежена міцністю затискного гвинта.
Закручування гвинта запобігає випаданню касети з корпусу фрези, але радіальна
складова сили затиску Fр є недостатньою, щоб запобігти від провертання касети в
корпусі під дією сил різання. Тож для реалізації даного принципу на практиці
необхідно знайти конструктивне рішення, яке б запобігало провертанню касети
навколо своєї осі у корпусі фрези під дією сил різання, що і метою подальшого
дослідження теми.
Література:
1. Beňo J, Maňková I, Vrábel M, Karpuschewski B, Emmer T, Schmidt K. Operation
Safety and Performance of Milling Cutters with Shank Style Holders of Tool Inserts. Procedia
Engineering 2012;48:15–23.
2. Nguyen D. Potenzial eines Rundschaft-Fräswerkzeugsystems für Forschung und
Produktion. Shaker: Aachen; 2009.
3. Batt S. Ein Beitrag zur Entwicklung von Fräswerkzeugen mit verbesserten
dynamischen Schnitteigenschaften.
4. Інтернет сторінка фірми "Kennametal". [02.02.15]; Доступна на
www.kennametal.com.
5. Інтернет сторінка фірми "Sandvik Coromant". [05.02.15]; Доступна на
www.sandvik.coromant.com.
6. Schmidt K. Rundkassettenfräskopf. Production process in mechanical engineering
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УДК 621.914.22
Боцян А.В., студ.; Герасимчук О.М., к.т.н., доц.
ПЕРЕВІРКА ПРОФІЛЮВАННЯ ТОРЦЕВОЇ ФАСОННОЇ ФРЕЗИ ДЛЯ
ОБРОБЛЕННЯ ПОВЕРХНІ З ПРОФІЛЕМ У ФОРМІ ДУГИ КОЛА
Профілювання фасонних торцевих фрез з профільною схемою зрізання
припуску включає визначення форми та розмірів різальної кромки, як лінії перетину
вихідної інструментальної поверхні та передньої поверхні. Фасонна фреза – це
багатолезовий інструмент, у якого різальна кромка є сукупністю кривих і
прямолінійних ліній. За технологічними міркуваннями часто фасонна різальна кромка
розбивається на ділянки із заміною складної фасонної форми на більш просту: дугу
кола, відрізок прямої тощо. Тому важливе практичне значення має вирішення
оберненої задачі – визначення профілю деталі, обробленого спроектованою фрезою,
для подальшого аналізу похибок оброблення.
Координати точок профілю поверхні деталі, що оброблені відповідними точками
різальної кромки (X1,Y1) визначаються за залежностями таблиці 1.
Таблиця 1. Формули для визначення обробленого профілю деталі.

Y
H
R cos  0  X 2i
H  Y2i sin 
;
; Ri  0
Y1  2 .
X1  Ri  R0;
; tgi 
R0 cos  0  X 2i
cos  i
R0
cos 
де Х2i, Y2i – координати точок різальної кромки фрези; Н – параметр, що
визначає положення передньої поверхні в корпусі фрези; R0 – радіус фрези у базовій
точці;  - передній кут; Rі - радіус фрези у вибраній точці.
sin  0 

Алгоритм перевірено для двох випадків оброблення циліндричної поверхні з
профілем у формі дуги кола, увігнутого та випуклого профілів. Було визначено профілі
різальних кромок торцевої фрези за вихідними даними: R0=50 мм; =20; Н=0; радіус
профілю деталі r=50 мм; координати центра кола увігнутого профілю деталі X1= 0;Y1=
r1 та X1=r; Y1=0 випуклого профілю деталі. Координати точок різальної кромки
визначались за залежностями таблиці 2.
Таблиця 2. Формули для визначення профілю різальної кромки.

X 2  Ri  cos i  R0 ; Y  Y1 ;
2
cos 

sin i 

Y1 tg
;
Ri

Ri  R0  X1.

Форму різальної кромки було замінено дугою кола. Розраховані за відомими
залежностями координати X0,Y0 центрів замінюючих кіл та їхніх радіусів r2 різальних
кромок для розглядуваних випадків наведено в таблиці 3 та 4.
Після цього визначено профіль деталі, який буде оброблено торцевою фрезою із
отриманими різальними кромками. Результати розрахунків показано в таблиці 3 і 4 на
прикладі трьох точок: 1- найближчої до осі фрези, 2 – посередині
увігнутого(випуклого) профілів, 3 – найдальшої від осі фрези.
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Таблиця 3. Результати розрахунків для увігнутого профілю.
Координати
точок заданого
профілю
деталі, мм

Координати
точок
профілю
різальної
кромки, мм

X

X2

Y

Координати
центру
замінюю чого
кола X0, Y0 та
їхнього
радіусу r2, мм
X0=0,05;
Y04797;
r24789

Y2

1

0

0

0

0

2

25

6,7

24,96

7,13

3

43,3

25

42,85

26,6

Координати
точок
обробленого
профілю
деталі
X1
Y1
0
0
25

6.8

43.3

25.2

Таблиця 4. Результати розрахунків для випуклого профілю.
Координати
точок
заданого
профілю
деталі, мм
X
Y

Координати точок
профілю різальної
кромки, мм

X2

Y2

1

0

0

0

0

2

6.7

25

6

26.6

3

25

43.3

23.36

46.08

Координати
центру
замінюю чого
кола X0, Y0 та
їхнього
радіусу r2, мм
X0=53,2;
Y0=2;
r2=53,28

Координати
точок
обробленого
профілю
деталі
X1
Y1
0

0

6.5

25

25.4

43.3

Порівняння, отриманих розмірів профілю деталі із заданими, показує їх близьке
збігання, що підтверджує правильність отриманих залежностей.
Отриманий алгоритм визначення профілю обробленої фасонної циліндричної
поверхні деталі може бути застосований для різних типів торцевих фасонних фрез і
дозволяє конструювання інструментів з технологічними різальними кромками.
УДК 621. 992. 04
Воробйов С. П., асп., Равська Н. С., д.т.н., проф.
СПОСОБИ НАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ АРОЧНИХ ЗУБЧАСТИХ
КОЛІС НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК
До високопродуктивних способів обробки арочних коліс відноситься їх
нарізання різцевими головками, як методом обкату, так і копіювання.
Відомо, що при формоутворенні циліндричних арочних зубчастих коліс
торцевими різцевими головками методами копіювання та обкату виникають похибки
профілю арочного зуба в перерізах перпендикулярних осі колеса [1, 2]. Похибки
пояснюються тим, що необхідний профіль встановлених в головці різців задається в
осьовій площині різцевої головки, що співпадає з вихідним перерізом нарізуваного
колеса, а в процесі обертання різцевої головки площина не співпадає з торцевим
перерізом зубчастого колеса. Встановлено, що величина похибки при нарізанні
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торцевими різцевими головками залежить від параметрів зубчастого колеса та радіуса
різцевої головки.
Отже, при формоутворенні цими методами теоретично точну евольвенту
можливо отримати лише у вихідному перерізі перпендикулярному осі колеса.
Однак, відомо метод, який дозволяє отримати евольвенту по всій довжині зуба в
перерізах, перпендикулярних осі колеса. Суть методу полягає у застосуванні різцевої
головки з планетарним механізмом, конструктивними елементами якого є установлене
по одній осі з корпусом головки центральне зубчасте колесо, водило та оснащені
різцями сателіти, а параметри конструктивних елементів узгоджують таким чином, що
леза різців у процесі формування зубців не змінюють орієнтації відносно площини
обертання заготовки колеса, що нарізуються. Проте, для нарізання арочних зубчастих
коліс з різними радіусами кривизни арки, необхідно спеціальні різцеві головки
відповідних радіусів, що потребує виготовлення складного інструменту для кожного
значення радіуса.
Наведений аналіз рухів показує, що рухи, які здійснюються планетарною
різцевою головкою, можуть бути відтворені на сучасних багатокоординатних верстатах
з ЧПК. Це дає змогу на основі дослідження формоутворення зубів арочних коліс
високопродуктивними простими за конструкцією різцевими головками нарізати
евольвентні арочні колеса в усіх торцевих перерізах.
Розглянемо такі рухи, на прикладі способу формоутворення різцевою головкою
методом обкату з тангенційною подачею (рис. 1).
Різцевій головці 1, оснащеній різцями з прямолінійними ріжучими кромками 2,
надають обертальний рух різання з кутовою швидкістю
, обумовленої необхідною
швидкістю різання, та поступальний рух тангенціальної подачі S. Заготовці 3 надають
обертальний рух обкату з кутовою швидкістю
, узгодженої зі швидкістю
поступального руху інструменту S таким чином, щоб ділильне коло радіусом r
заготовки 4 перекочувалося без ковзання по початковій площині інструменту 5.

Рис. 1. Схема формоутворення методом обкату зі зміщення заготовки
Нехай, в початковому положенні осьовий переріз різцевої головки, в якому
визначається профіль інструменту, співпадає з середнім перерізом І-І зубчастого
колеса, який будемо вважати вихідним. В цьому перерізі профілююча точка М лежить
на відстані l від осі зубчастого колеса.
Введемо систему координат XYZ, де x – співпадає з радіусом АМ профілюючої
точки М, y – проходить паралельно осі заготовки через вісь обертання різцевої головки;
z – співпадає з віссю обертання різцевої головки.
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При повороті різцевої головки на довільний кут φ профілююча точка М займе
положення M′ в перерізі ІІ-ІІ на відстані b від середнього та відстані M′B = (L + k) від
осі зубчастого колеса, де k – різниця між радіусом профілюючої точки АM` та
проекцією цього радіуса на вісь х і дорівнює
(1)
k  AM  AM ' cos   R  R cos  .
Внаслідок повороту різцевої головки її осьовий переріз не буде співпадати з
торцевим перерізом заготовки ІІ-ІІ, що лежить на відстані b від середнього, і відповідно
профіль не буде співпадати з вихідним, тобто профіль буде неевольвентним. Для
нарізання евольвентного профілю необхідно повернути заготовку на кут φ навколо
точки М′ так, щоб вісь заготовки була перпендикулярна до радіуса різцевої головки.
При цьому повороті центр заготовки О зміститься у положення О′ з координатами (x,
y), а вісь заготовки повернеться на кут φ відносно початкового положення.
Для знаходження координат (x, y) розглянемо трикутник АВС. З нього
отримаємо:
(2)
AB  R  l  k ,
BC  AB  tan  ,
(3)
(4)
O ' C  BC  O ' B ,
де
(5)
O ' B  b  R sin  .
Отже
y  O ' C  cos  
(6)
 (2 R  l  R cos  ) tan   R sin   cos  ,
відповідно
(7)
x  OC  O ' C  sin  ,
де
AB
OC  AC  R  l 
 R l 
cos 
,
(8)
2 R  l  R  cos 

 R l
cos 
Застосовуючи тригонометричні перетворення та спрощення, остаточно
отримаємо:
 

y  sin   4 R sin 2  l  ,
(9)
2 




(10)
 2R cos   l  ,
2
Максимальне значення повороту осі заготовки φ залежатиме від ширини
зубчастого колеса і визначатиметься:
B
(11)
sin max 
2R
де B – ширина зубчастого колеса.
Отже, за рахунок додаткових керованих зміщень заготовки на верстатах з ЧПК
можливо отримати евольвентний профіль в торцевих перерізах по свій ширині
зубчастого колеса. Виведені залежності дозволяють визначити величини зміщень по
осям координат.
Література:
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x  2sin 2
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Зб. наук. пр. «Вісник національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут»», серія Машинобудування. – К., 2014. - №70.
УДК 621.9
Ворона О.С., студ; Охріменко О.А., к.т.н., доц.
ПРОГРЕСИВНА КОНСТРУКЦІЯ ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ФРЕЗИ ДЛЯ НАРІЗАННЯ
МАЛОЗУБИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС
Зубчасті циліндричні колеса на даний час є найпоширенішими елементами
машин і механізмів при перетворенні, передачі обертального руху. Одним із основних
видів отримання, таких зубчастих коліс є процес зубофрезерування черв’ячними
фрезами. Цей інструмент використовується, як для чистової обробки зубчастих коліс
так і для подальшої обробки зубошліфуванням чи зубошевінгуванням. Не зважаючи на
широке застосування процесу зубонарізання черв’ячними фрезами він має багато
суттєвих недоліків пов’язаним як із самим процесом формоутворення поверхні
зубчатого колеса фрезою, а саме, це явище підрізання. Також суцільні черв’ячні фрези
мають недосконалу геометрією різальної частини, що негативно впливає на процес
різання і як наслідок на точність самих зубчастих коліс. При чому це особливо важливо
для зубчастих коліс з малим числом зубів: колеса шестерінчастих насосів,
великомодульні зубчасті колеса приводів гірничого, енергетичного обладнання, при
нарізанні яких черв’ячна фреза працює в складних умовах.
Явище підрізання профілю зубів колеса найбільш поширеним є для зубчастих
коліс з малою кількістю зубів, також нарізання таких коліс черв’ячними спряжено з
значними труднощами, а саме значні динамічні навантаження в процесі різання
пов’язані з швидкою зміною параметрів зрізаємого шару і несприятлива геометрія
бічних сторін зуба фрези, що в цілому призводить до зменшення працездатності такого
інструменту і точності коліс, що обробляються.
На профілі зуба присутня ділянка починаючи з вершини і до певного значення,
яка не бере участь у формоутворенні, а тільки зрізує певний припуск. Тому ділянку
профілю фрези яка формує особливу точку можна виключити з формоутворення бічної
сторони профілю зуба. Це зробимо за рахунок додаткової ділянки у вершини зуба
фрези з збільшеним кутом профілю αha, яка починається з розрахункової величини
hamin, за рахунок цього на цій ділянці формуються значення задніх кутів більші ніж на
основній бічній стороні зуба фрези, що повинно покращити працездатність такої фрези.
Недоліком таких фрез є те, що вони є не зовсім універсальними, так як висота
розташування hamin залежить від параметрів нарізаємого колеса, однак можна
розрахувати для певного числа зубів і використовувати такі фрези для виготовлення
зубчатих коліс з меншим числом зубів. Такі фрези можуть бути використані у
масовому виробництві зубчастих коліс шестерінчастих насосів, які мають малу
кількість зубів Zk=8…15.
Для прикладу наведено розрахунок такої фрези для колеса шестерінчастого
насоса НШ10 (рис.1), параметри зубчастого колеса: m=3, Zk=10, x=+0.3485, β0=00,
діаметр вершин зубів колеса da1=38.1, діаметр западин df1=24,7, фреза конволютна
da=80, ra0=0.05.
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а)
б)
Рис.1. а) профіль зуба фрези, що дозволяє виключити особливу точку на поверхні
зубчастого колеса, що обробляється. б) розрахунковий профіль ВІП конволютної
черв’ячної фрези призначеної для формоутворення без підрізання зубчастого колеса:
m=3, Zk=10, x=+0.3485, β0=00, діаметр вершин зубів колеса da1=38.1, діаметр западин
df1= 24,7, фреза конволютна da=80, ra0=0.05.
Для нарізання коліс m=3, Zk=10, x=+0.3485, β0=00 можна рекомендувати фрези з
кутом допоміжного профілю згідно розрахунків αh0 =<380. Такі фрези будуть
забезпечувати нарізання профілю зубчастого колеса без підрізання і за рахунок того,
що на допоміжній бічній кромці кут профілю становить 380 то середнє значення
заднього кута розрахованого для фрези da=80, ra0=0.05, αв=100-задній кут при вершині
зуба буде становити αбіч=60, що більше ніж на головній бічній кромці за αбіч=3,50 тому
такі фрези повинні мати перевагу за працездатністю над фрезами стандартної
конструкції. Недолік таких фрез, дещо складніша технологія виготовлення і не
універсальність, однак при нарізанні інших зубчастих коліс їх потрібно перевіряти на
параметри роботи в зачепленні, якщо вони будуть задовольняти вимогам та такі фрези
можна використовувати.
На базі досліджень запропоновано конструкцію різальної частини черв’ячної
фрези для виготовлення зубчатих коліс з малим числом зубів, що дозволяє отримувати
профіль зубчастого колеса без підрізання і за рахунок, що на допоміжній бічній кромці
такої фрези кут профілю більший кут стандартної фрези і тому задній бічний кут буде
мати більші значення ніж у стандартних фрез, як наслідок запропоновані фрези повинні
мати більшу працездатність.
Література:
1. Лагутин С.А., Сандлер А.И. Производство червячных передач. - М.:
Машиностроение, 2008, - 324 с.
2. Полохин О.В., Тарапанов А.С., Харламов Г.А. Нарезание зубчатых профилей
инструментами червячного типа: справочник / под. ред. Г.А. Харламова. - М.:
Машиностроение, 2007, - 240 с.
3. Родин П.Р., Климов В.И., Якубсон С.Б. Технология изготовления зуборезного
инструмента. - К.: Техника, 1982. - 208 с.
УДК 621.9.07
Гаєвський М.Л. студ.; Солодкий В.І. к.т.н., доц.
МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РОЗВЕРТУВАННЯ
Однією з найбільш поширених операцій фінішного оброблення точних отворів в
сучасному машинобудуванні є розвертування. Більш того, у багатьох випадках
розвертування є єдиним придатним способом.
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Треба відзначити що розвертування має цілий ряд переваг перед такими
способами фінішного оброблення отворів, як шліфування, розточування, протягування
круглих отворів. А саме:
 універсальність (розвертка може бути застосована на будь-якому
устаткуванні, навіть з ручним дрилем);
 значна жорсткість системи верстат-пристрій-інструмент;
 значна компактність самого інструменту через відсутність деталей
допоміжного типу;
 простота оброблення отворів у великогабаритних корпусних деталях.
В теперішній час існує велика кількість конструктивних виконань розвертки.
Однак, не зважаючи на широке застосування розвертування, точність розвертування та
якість обробленої поверхні не завжди відповідає вимогам сучасного машинобудування.
Існуючі методи покращення розвертування можливо поділити на дві основні
групи:
 зміна способу кріплення розвертки;
 зміна конструктивного виконання різальної частина інструменту.
Зміна способу кріплення розвертки заходиться до застосування так званих
плаваючих приєднувальних пристроїв. Ці конструкції забезпечують можливість
інструменту самостійно орієнтуватись відносно отвору, який обробляють. Однак,
точність розвертування залежить від точності попереднього оброблення отвору, через
те що розвертка завжди слідує за віссю попередньо обробленого отвору. Навіть, коли
чорновий отвір має вигнуту вісь – розвертка завжди слідує за нею, навіть при
застосування кондукторних втулок.
Зміна конструкції різальної частини розверстки з ціллю покращення тих чи
інших параметрів розвертування, є більш раціональним підходом так як пропонована
зміна може бути застосована на різних інструментах.
Експериментально встановлено, що на точність оброблення та шорсткість
поверхні отвору значний вплив має циліндрична стрічка на калібруючий частині
розвертки. Під час роботи розвертки вона заходить в отвір позаду різальних кромок та
утримує інструмент в отворі здійснюючи його центрування.
Окрім цього, стрічка сприяє загладжуванню обробленої поверхні,отриманню
більш точного розміру, а також підвищує розмірну стійкість всього інструменту. Однак
відносно її параметрів існують рекомендації які взаємно виключать одне одного. Так
більшість літературних джерел пропонують ширину стрічки робити у межах 0,05…0,3
мм в залежності від діаметру отвору який обробляють. У той же час за результатами
досліджень рекомендують виконувати калібруючи стрічку перемінної ширини - від 0,1
мм біля заборної частини до 0,5 мм по напрямку до хвостовика.
У той же час існує авторське свідоцтво, згідно до якого стрічка що калібрує
отвір має перемінну ширину, але навпаки – її ширина зменшується від різальної
частини до хвостовика інструменту.
Не існує рекомендацій відносно довжини стрічки що калібрує. З одного боку
частина дослідників стверджує що чим менша довжина калібруючої частини – тим
меншою буде точність оброблення, але одночасно знизиться шорсткість обробленої
поверхні отвору. З іншої сторони вважається, що чим більша довжина калібруючої
частини – тим більша розбивка отвору. Тому рекомендується робити розвертки з
довжиною калібруючої части не більше ніж 0,25 діаметру отвору.
Значна більшість літературних джерел рекомендує виконувати розвертку із
зворотним конусом у межах 0,03…0,1 мм на 100 мм. При цьому частина авторів
рекомендує виконувати розвертку з циліндричним кільцем довжиною 10…15 мм. В той
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же час усі стандарти вказують лише на те, що розвертка не повинна мати прямого
конусу.
При обробленні точних глибоких отворів застосовують розвертки що мають
тільки одне робоче лезо. Така розвертка, в силу своєї конструкції, має значну опорну
поверхню, що сприяє центруванню інструменту в отворі. Складені конструкції таких
розверток, зазвичай, мають різальні елементи виконані із твердого сплаву. В останній
час їх опорні елементи виконують із полімерних матеріалів, що значно зменшує
коливання.
Зазвичай коливання, що виникають під час роботи інструменту, спричинюють
появлення огранки на обробленій поверхні отвору. Кількість граней залежить від
кількості зубів розвертки. Існує думка, що для попередження появи огранки отворів
крок зубів розвертки має бути нерівномірним. Також вважається, що застосування
розверток з гвинтовим зубом значно зменшує огранку. Однак останні досліди показали,
що величина огранки не зменшується, вона просто розподіляється по обробленій
поверхні більш плавно, але має таку ж саму величину.
Встановлено, що найменшу похибку форми забезпечують розвертки які мають
протилежні зуби розташовані на одному діаметрі. У такому випадку зусилля різання
мають рівновагу та збалансованість. По мірі порушення цієї рівноваги – похибка
оброблення отвору зростає. Розвертки з зубами що розташовані вздовж осі інструменту
та розвертки із гвинтовим зубом при відповідній експлуатації забезпечують однакову
якість обробленого отвору.
УДК 621.9.07
Гаєвський М.Л. студ.; Солодкий В.І. к.т.н., доц.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗВЕРТОК
Зуби розвертки, як і будь якого різального інструменту оформлені таким чином
щоб мати змогу різати та одночасно з цим забезпечувати відповідну точність
оброблення отвору. Розвертки зрізує відносно малий припуск 0,1…0,15 мм на сторону,
тому передній кут приймають рівним 0 і тільки чорнові розвертки мають додатковий
передній кут, зазвичай 5.
Кут у плані  у машинних розверток що призначені для оброблення
конструкційних сталей, за рекомендаціями нормативних документів, виконують рівним
12…15. Однак поряд з цим вважається за доцільне приймати величину кута у плані 
рівним 30 або 45. Такі розвертки мають перед розвертками з кутом =15 ту перевагу,
що їх забірна частина працює більш плавно. Усі зуби інструменту завантажені більш
рівномірно через те що вони мають биття різальних кромок виміряне в осьовому
напрямку, при цьому тим меншим чим більший кут у плані. Окрім цього розвертка з
великим значенням кута  забезпечують менше відношення ширини до товщини
стружки, що позитивно впливає на процес різання.
У той же час отримали розповсюдження так звані "радіусні" розвертки.
Розвертки такої конструкції мають плаваюче виконання і застосовуються для
оброблення отворів діаметром більше 50 мм. Робоча частина такої розвертки є не
циліндричною, сферичною. Зуб такої розвертки заточують по радіусній поверхні.
Радіусна розвертка забезпечує незначне зменшення шорсткості обробленої
поверхні, однак заточувати кожний зуб інструменту доводиться окремо із
застосуванням спеціального пристрою. Це викликає значні труднощі у виготовленні
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розвертки необхідного діаметрального розміру. Окрім цього через відсутність на
калібруючий частині стрічок калібрування, розвертка дуже швидко втрачає свої
діаметральні розміри і схильна до появи коливань.
Існує конструкція "радіусної" розвертки з несиметричною заточкою у якої
центри дуг, що утворюють різальні кромки протилежних зубів, зміщені один відносно
одного вздовж осі інструменту. На думку авторів запропонованої конструкції така
розвертка сама встановлюється в оптимальному положенні, що є дуже спірним
положенням.
З метою зменшення шорсткості обробленої поверхні інколи застосовують
розвертки що реалізують процес шабрення. Зуби такої розвертки мають від'ємний
передній кут до -30 , а калібруючи частина не має калібруючої стрічки. Однак, не
зважаючи на позитивний результат така конструкція не знайшла широкого
розповсюдження через недостатню стійкість та низьку продуктивність.
Відома конструкція дискової розвертки. Така розвертка являє собою диск
товщиною 2…3 мм з зубами які не мають забірного конуса. Це доволі дешева
конструкція, але вона не забезпечує потрібної точності оброблення отвору через малу
сумарну площу контакту між інструментом та деталлю.
Останнім часом отримали певного розповсюдження розвертки що мають
ступінчату забірну частину. У розвертки такої конструкції забірна частина має вигляд
кількох циліндричних кілець різного діаметру, який поступово збільшується на
0,05…0,1 мм. Усі геометричні параметри (передній та задній кути) такої розвертки
дорівнюють нулю, через що вона не ріже, а видавлює припуск.
Прихильники такої конструкції стверджують, що вона забезпечує рівномірну
роботу кожного зуба розвертки і утворює поверхню з малою шорсткістю, противники
ж стверджують що найголовнішим недоліком такої конструкції є те, що різниця
діаметральних кілець на забірній частині мало відрізняється від величини припуску
0,1…0,15 мм на сторону. В наслідок цього весь припуск зрізує одне кільце. Широкого
застосування така конструкція не знайшла, хоча і представлена у діючих стандартах.
Останнім часом виробники розверток приділять підвищену увагу абразивному
інструменту яки застосовують для заточки розверток. Пропонується застосування
кругів з природних мінералів або з кубічного нітриду бора. Однак треба визначити, що
в такому випадку річ іде не за конструкцію інструмента , а тільки за підвищення якості
операцій виготовлення розверток.
У теперішній час існує значна кількість рекомендацій стосовно конструктивного
виконання розверток, багато з яких носить суперечливий характер,а інколи і
протилежний. В той же час якість розвертування, як правило, не задовольняє сучасних
вимог виробництва. Насамперед це низька розмірна стійкість розвертки 80…120
отворів. Недоцільні
витрати інструментального матеріалу, адже розвертку яка
обробила 80…120 отворів і більше не забезпечує потрібного розміру просто викидають.
Вона не підлягає поновленню як свердло чи зенкер.
Таким чином, можливо стверджувати, що питання підвищення продуктивності
процесу розвертування та удосконалення конструкції розверток у теперішній час є
актуальним. Одним з перспективних напрямів подальшого удосконалення конструкції
розвертки є поєднання в одному інструменті двох протилежних процесів видалення
припуску, а саме різання та пластичного деформування. Доцільно розподілити процес
видалення припуску на дві фази. На першій фазі здійснюється часткове зрізування
припуску, а на другій фазі відбувається пластичне деформування залишків припуску до
утворення отвору потрібного розміру.
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Конструкції інструменту що працюють за таким принципом пластичного
деформування відомі, це протяжки які мають як зуби що ріжуть, так і зуби що
виконують пластичне деформування поверхні отвору.
Практика застосування протяжок такої конструкції показала, що змінюються не
тільки зовнішні параметри обробленої поверхні (шорсткість, відхилення), але і фізичні
властивості приповерхневого шару. Замість розрихленої структури утвореної в
наслідок різання приповерхневі шари утворені в результаті дії пластичної деформації
мають ущільнену структуру та підвищену твердість. Це призводить до підвищення
експлуатаційних властивостей деталі, яка була виготовлена таким інструментом. Отже
можливо стверджувати, що подальшим перспективним напрямом вдосконалення
конструкції розвертки є поєднання різання та пластичного деформування в одному
інструменті.
УДК 621.951.45
Гердель Т.В. , доц. Бесарабець Ю.Й.
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДНЬОГО КУТА НА ДОДАТКОВІЙ РІЗАЛЬНІЙ
КРОМЦІ СВЕРДЕЛ З ПЕРЕРИВЧАСТИМИ КРОМКАМИ
У стандартних спіральних свердел спостерігається різка зміна статичних
передніх кутів на різальній частини. На периферії свердла статичні передні кути мають
максимальні значення, які різко зменшуються по довжині різальної кромки. Найчастіше
величини передніх кутів на периферії, яка найбільш інтенсивно зношується, не
відповідають оптимальним значенням. З метою створення незалежних величин
передніх кутів на периферії і в центральній зоні запропонована конструкція
спірального свердла з переривчастими різальними кромками. У даній роботі ведеться
визначення статичних передніх кутів на периферійних ділянках різальних кромок, а
також з'ясовується вплив конструктивних параметрів периферійних кромок на
величини статичних передніх кутів.
Величини статичних геометричних параметрів стандартного спірального
свердла наведено на рис. 1. На різальній частини свердла має місце різка зміна передніх
кутів. На периферії свердла вони мають максимальні позитивні величини, які
інтенсивно зменшуються до центру.

Рис.1. Зміна геометричних параметрів свердла вздовж різальної кромки
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З метою зміни величин передніх кутів на периферії передбачено свердла з
переривчатими різальними кромками (рис. 2). У свердла з переривчастими різальними
кромками величини статичних передніх кутів на основних центральних різальних
кромках не відрізняються від величин передніх кутів стандартних свердел.




1

2

3
D

4


Рис. 2. Свердло з переривчатими різальними кромками
На периферійної ріжучої кромці розглянутого свердла статичні передні кути Х
в нормальному до різальної крайки перерізі розраховуються по залежностях:
- визначається умовний радіус rх серцевини свердла
rx  R  sin 1
где R – радіус свердла;
1 – прийнята величина кута  на на периферії свердла.
- розраховується величина кута х на обраному радіусі Rх, периферійної
різальної кромки в її досліджуваній точці
r
R
sin  x  x 
 sin 1
Rx Rx
- визначається кут 2 для випадку, коли периферійна різальна кромка лежить на
задній площині зуба свердла
tg  cos  II
tg 2 
cos1     II 
де II - інструментальний задній кут в перетині перпендикулярному осі свердла;
 - кут при вершині основних різальних кромок;
 - кут, що визначає положення периферійної точки різальної кромки, величина
якого вибирається при проектуванні свердла.
- розраховується величина статичного переднього кута в досліджуваній точці
периферійної різальної кромки





Rx
1  sin 2  x  sin 2  2
tg NX 
 tg 
 cos  2  tg x
R
sin  2  cos  x
Висновки. За рахунок зміни конструктивних параметрів спіральних свердел з
переривчастими різальними кромками, можна впливати на величини статичних
передніх кутів, в нормальному до периферійної кромки перетині, і вибрати найбільш
доцільний варіант конструкції свердла, у порівнянні зі стандартними спіральними
свердлами.
Забезпечити більш доцільні величини статичних передніх кутів  на
периферійній ділянці різальних кромок свердла з переривчастими кромками можна
шляхом відповідного вибору кута 1, тобто розміру умовного радіуса серцевини
свердла.
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УДК 623.451:519.6
Гречук А.І., студ.; Глоба О.В., к.т.н., доц.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В ЗОНІ СВЕРДЛІННЯ ВПКМ
Високоміцні композиційні матеріали (ВПКМ) відрізняються своєю низькою
теплопровідністю, яка сприяє слабкому тепловідведенню теплоти від ріжучого
інструменту. При обробці ВПКМ, теплота, що виділяється, розподіляється таким
чином: 90% надходить в інструмент, 5% в стружку і 5% в заготовку [1], [3].
Інструмент стає джерелом нагріву заготовки, а неможливість використання
рідких і ЗОТС не дає змоги забезпечувати тепловідвід від інструменту, що призводить
до прижогів та деструкції матеріалу. З метою запобігання цих явищ пропонується
методика визначення температури, для аналізу впливу різних параметрів геометрії,
зносу свердла та виду оброблюваного ВПКМ на тепловиділення в зоні свердління.
Визначення теплоти в зоні свердління можна визначити використовуючи
загальновідому формулу затраченої роботи (1).
 
(1)
А  F L,
де F – сила, Н; L – переміщення, мм.
Переміщення свердла в напрямку подачі обчислюється за формулою(2).
S  n 
,
Sx 
(2)
60
де S – подача, мм/об; n – частота обертання шпинделя, об/хв;  – час обробки,
сек.
Для розрахунку радіального переміщення точки на периферії різальної кромки і
перемички обчислюється за формулами (3) і (4) відповідно
(3)
D
VYk    ;
2
(4)
VYp    rp ,
рад
де rp – радіус перемички, мм;  – кутова швидкість,
обчислюються за
сек
формулами (5), (6) відповідно.
D
rp  0,15  ;
(5)
2
2   n
;

(6)
60
Сили, які діють на свердло в процесі його свердління зводяться до осьової сили
Px, H та крутного моменту M c , H  мм . Сила для кромки і перемички обчислюються по
формулах (7) і (8), моменту – (9), (10) відповідно [3].
xp

D
Pxk  C p     S yp  K p ;
2
Pxp  C p  rp xp  S yp  K p ;

(7)
(8)

xm

D
Mck  1000  Cm     S ym  K m ;
2
Mcp  1000  Cm  rp xm  S ym  K m ;
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(9)
(10)

Коефіцієнти C p , Cm, xp, yp обираються в залежності від типу оброблюваного
композиційного матеріалу. За для визначення радіальної складової сили для кромки і
перемички використовується формули (11), (12).
2  Mck
;
Pyk 
(11)
D
Mcp
;
Pyp 
(12)
rp
Коефіцієнти K p , K m обчислюються по формулах (13), (14).
(13)
K  K K K K ;
p

ph

p

p

p

(14)

K m  K hm  Km ;

Вибір коефіцієнтів залежить від геометрії свердла та зносу різальних кромок.
Сукупність розрахункових коефіцієнтів забезпечують урахування деформацій при
свердлінні в залежності від параметрів геометрії та зносу свердла а також від типу
оброблюваного композиту.
Загальна кількість теплоти інструменту, що виділяється при свердлінні
складається з суми теплоти, що виділяється за час роботи різальних кромок Qk та
перемичкою Q p , формула (15-17).
Q  Qk  Q p ;

(15)

Qk  Pxk  Sx  Pyk  Vyk  k   ;
(16)
Qp  Pxp  Sx  Pyp  Vyp  k   ,
(17)
де k - коефіцієнт тертя між ріжучої частиною свердла і матеріалом заготовки.
Теплота, яка передається до заготовки обчислюється за формулою (18), (19) [4].
Qk
Qck 
;
s   s  c s
(18)
1
c   c  cc
Qcp 

Qp

s   s  c s
1
c   c  cc

,

(19)

де s , с - теплопровідність, Н / сек  К ;  s ,  с - густина, г / мм3 ; c s , cс теплоємність, Дж / г  К .
Температура в зоні свердління знаходиться згідно із законом Фур'є (20).
Q
,
T 
(20)
cm
де с – теплоємність ВПКМ, Дж / г  К , m – маса заготовки.
Запропонована методика дає змогу визначити температуру в зоні різання з
врахуванням геометрії свердла, в залежності від типу оброблюваного композиційного
матеріалу і дозволяє проаналізувати вплив геометрії, заточки та зносу свердла на
тепловиділення при свердлінні з метою їх зменшення.
Література:
1. Залога В.А. Измерение температуры при сверлении волокнистых полимерных
композиционных материалов. / В.А. Залога, Д В. Криворучко, В.А. Колесник, А.А.
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ЯВИЩЕ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО УКРІПЛЕННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ ВПКМ
В сучасному машинобудуванні збільшуються темпи використання високоміцних
композиційних матеріалів (ВПКМ). Висока міцність, корозійна та температурна
стійкість, можливість формування різноманітних поверхонь з ВПКМ зумовлюють їх
незамінність та широке застосування в таких галузях промисловості, як: авіа- (23%),
судо- (15%), автомобілевиробництво (16%), вітроенергетика (16%), будівництво (13%)
та інше (17%) [2]. Найпоширенішими способами з’єднання деталей з ВПКМ є болтові,
кепочні та клеєві з’єднання. Шляхом здійснення клепочних і болтових з’єднань є
попередня механічна обробка отворів, яка потребує високих параметрів якості за для
забезпечення надійності кріплення.
Механічна обробка отворів у ВПКМ супроводжується розшаруванням верхніх
шарів матеріалу, роздробленням внутрішнього об'єму матеріалу, незрізаними
волокнами та деструкцією композиту в процесі свердління [1], [4].
Незрізані волокна при свердлінні ВПКМ утворюються по причині анізотропії
фізичних властивостей матеріалу з архітектурою перехресного армування. Незрізані
волокна досягають довжин, що прирівнюються до діаметру обробленого отвору.
Перемичка свердла прориває розшарований шар композиту, а різальні кромки під
тиском осьової сили не встигають зрізати розірвані волокна до завершення процесу
свердління. Незрізані волокна сприяють розшаруванню на вході отвору, а також
підвищенню температури при свердлінні, засобами тертя загинаючи волокна в
середину отвору при подальшому проході свердла під час свердління (Рис.1).
Явище деструкції матеріалу виникає за рахунок впливу великих навантажень з
боку складових сил різання і тепловиділення при обробці. Внаслідок чого відбувається
неминуча деструкція зв’язуючої речовини та механіко-хімічний адсорбційний знос
інструмента, як одна із складових його сумарного зносу, що в свою чергу призводить
до більш інтенсивного тепловиділення [3].

Рис. 1. Процес свердління заготовки з ВПКМ
Термодинамічне укріплення (ТУ) - це явище при якому, тепловиділення при
свердлінні досягає певної температури, значення якої знаходиться в околі температури
плавлення зв'язуючої речовини ВПКМ, при цьому незрізані волокна приплавляються до
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внутрішньої поверхі отвору, тим самим укріплюють роздроблену частину поверхні і
формують її спинкою свердла. Особливо свердла, що мають вигладжуючу спинку. Для
прогнозування ТУ необхідне моделювання процесу свердління з точки зору
розподілення теплоти в зоні різання та варіюючи геометричними параметрами свердла
та режимами обробки в залежності від фізико-механічних та хімічних характеристик
оброблюваного матеріалу, досягти необхідної температури в зоні різання.
Явище ТУ дозволить уникнути деструкції матеріалу, необхідності додаткової
обробки отвору (зняття незрізаних волокон), а також зміцнення внутрішньої поверхні
отвору та підвищення параметрів якості отвору, які особливо впливають на надійність
болтових та заклепочних з'єднань деталей з ВПКМ.
Література:
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ГЕОМЕТРІЯ ЗАДНІХ ПОВЕРХОНЬ СПІРАЛЬНОГО СВЕРДЛА З
РАДІУСНИМИ РІЗАЛЬНИМИ КРОМКАМИ
У роботі розглядається спосіб формоутворення задніх фасонних циліндричних
поверхонь спіральних свердел з криволінійними різальними кромками фасонним
шліфувальним кругом, профіль якого обкреслений по дузі кола. Перевага
досліджуваного способу заточування задніх поверхонь спіральних свердел з
криволінійними різальними кромками полягає в простоті кінематичної схеми обробки,
здійснення якої не вимагає складних пристосувань. Проте, рекомендації з вибору
радіусу кола профілю шліфувального круга відсутні.
Схема заточування задніх поверхонь свердла фасонним шліфувальним кругом
зображена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема заточування свердла фасонним шліфувальним кругом
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В процесі заточування шліфувальний круг, профіль якого є дугою кола,
обертається навколо своєї осі. Заточуване свердло здійснює зворотно-поступальні рухи
з швидкістю V , перпендикулярною осі шліфувального круга. Для зняття припуска
свердло періодично наближається до круга, переміщаючись уздовж своєї осі. Проте, у
момент формоутворення задньої поверхні свердла, цей рух відключається. Осі
шліфувального круга і свердла взаємно - перпендикулярні. В результаті створюється
задня поверхня свердла у формі фасонної циліндричної поверхні, профіль якої
співпадає з профілем шліфувального круга.
Положення свердла щодо шліфувального круга, виходячи з геометричних
параметрів різальної частини на периферії свердла в точці А різальної кромки,
характеризується розмірами lA і c, рівними:
lA = r  cos;
c = lA – R cos ( + II) = r cos – R cos ( + II),
tgα  tg1  sin μ
d
, tg = tg1  cosII sin μ ,
де tgθ II 
D
cosμ
1 — кут при вершині на периферії свердла;  — інструментальний задній кут в
циліндричному перетині, концентричному осі свердла в точці А; d — діаметр
серцевини свердла; D — діаметр свердла; r — радіус кола профілю шліфувального
круга.
Статичний задній кут N у вибраній точці Е, в нормальному до різальної кромки
перетині, визначається по залежності:
N = N + N,
l
0,5  d
tgβi
де sin μi 
, li = c + Ri cos(i + II), cos i  i , tg2 
, tgN =tgII 
r
Ri
cosθII
cos2, tgN = tgi  cos2.
Рекомендовані величини радіуса r кола профілю шліфувального круга, зміна
статичного заднього кута N вздовж різальної кромки свердла діаметра D=10 мм з
діаметром серцевини d = 0,15* D=1,5 мм представлені у таблиці 1.
Таблиця 1. Результати розрахунків.
r

Ri

 2 ,º

N,º

7

5
3
0,9
5
3
0,9
5
3
0,9

30
55,3
76,3
30
52,7
71,6
30
50,6
67,9

10,5
10,45
19,28
10,5
11,1
25,1
10,5
11,7
29,2

8

9

Примітка

1=30º, =20º.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОРИСНОГО МОМЕНТУ НА ВАЛУ МІНІШПИНДЕЛЯ ПРИ
МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ СВЕРДЕЛ
Ефективність магнітно-абразивного оброблення (МАО) в умовах великих
магнітних щілин кільцевого типу в значній мірі визначається динамічними
параметрами взаємодії магнітно-абразивного інструменту (МАІ) з поверхнями
оброблюваних деталей. Для ефективного та рівномірного оброблення деталей типу
осьовий різальний інструмент важливий вплив має швидкість обертання деталі навколо
власної осі, оскільки по їх довжині розташовано стружкові канавки. Для визначення
впливу кутової швидкості обертання деталі навколо власної осі ω на параметри
взаємодії МАІ з оброблюваними поверхнями виконано експериментальне визначення
корисного моменту на валу мінішпинделя.
В ході експериментального дослідження виконували МАО свердел 10 мм
виготовлених зі швидкорізальної сталі Р6М5 магнітно-абразивним порошком Феромап
200/100 мкм з додаванням в якості мастильно-охолоджуючого технологічного
середовища мастила марки Асфол. Умови оброблення: кут нахилу оправки 35° від
горизонталі, індукція магнітного поля в порожній магнітній щілині 0,2 Тл, оброблення
виконували як в режимі "натікання", так і в режимі "стікання", для відновлення форми
та властивостей МАІ в процесі МАО використовували немагнітний відновлювальний
стержневий елемент (ВСЕ) 10 мм установлений під кутом 40° відносно горизонталі.
Попередньо було визначено загальний електричний опір двигуна і його величина
склала rдв = 0,2264 Ом. Корисний момент визначали як різницю між моментом при
навантаженні та моментом холостого ходу, які визначались за формулою 1, при цьому
виключається теплові, електромагнітні, та механічні втрати. Отримані результати
експериментальних досліджень представлені на рис. 1.
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Експериментально встановлено, що найбільший корисний момент на валу
мінішпинделя має місце при найбільшій кутовій швидкості обертання деталі навколо
власної осі 900 об/хв, а найменший при – 100 об/хв. Така закономірність свідчить про
значний вплив на фрикційну взаємодію МАІ та поверхонь оброблюваних деталей
швидкості їх відносного переміщення. Тому для ефективного видалення матеріалу та
зниження параметрів шорсткості потрібно виконувати оброблення при підвищених
кутових швидкостях обертання стрижених деталей навколо власної осі.
При обробленні без ВСЕ в режимі "натікання" для всіх швидкостей обертання
оправки навколо власної осі величини моменту будуть більшими ніж для оброблення в
режимі "стікання". Це відбувається за рахунок витіснення основної маси МАІ в зону з
пониженою величиною магнітної індукцію – в зону поза межами робочої щілини під
кільцевою ванною, що знижує ефективність оброблення. При обробленні в режимі
"натікання" з ВСЕ величини моменту нижчі в порівнянні з обробленням без
використанням ВСЕ, що пояснюється тим, що при таких умовах переважно
відновлювальний елемент буде опускати МАІ за межі робочої зони, а оброблювана
деталь, нижня точка якої знаходиться в середовищі порошку, не має змоги відновити
форму МАІ. Тому при обробленні довгомірних деталей в режимі "натікання" доцільно
виконувати оброблення без використання ВСЕ. А при обробленні в режимі "стікання"
навпаки ВСЕ формує рівномірний МАІ по висоті робочої зони, особливо це видно при
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швидкості обертання деталі навколо власної осі 900 об/хв, що сприятиме рівномірному
обробленню по всій довжині оброблюваної деталі. Також при цьому не утворюються
локальної зони з підвищеною жорсткістю в нижній частині щілини та під нею.

Рис. 1. Залежність корисного моменту від кутових швидкостей обертання оправки
навколо власної осі та осі кільцевої робочої зони
При відсутності головного руху оправки вздовж робочої щілини величина
моменту для всіх умов МАО збільшується і найбільша для величини кутової швидкості
обертання оправки навколо власної осі 600 об/хв, але для швидкості обертання
900 об/хв вона різко зменшується, що може бути пояснено наявністю критичної
лінійної швидкості взаємодії МАІ з деталлю при якій магнітної сили притиснення зерен
до оброблюваних поверхонь не достатньо. При малих швидкостях до 50 об/хв величина
моменту найбільша, це відбувається за рахунок зростання сили притиснення МАІ до
оброблюваних поверхонь за рахунок динамічних сил головного руху, далі при рості
швидкості жорсткість МАІ знижується, що і викликає поступове зменшення сили
притиснення зерен до поверхонь, що і викликає зменшення моменту.
Експериментально визначено, що при кутовій швидкості обертання оправки навколо
власної осі 100 об/хв для всіх досліджуваних умов оброблення величина корисного
моменту на валу мінішпинделя різко знижується при збільшенні швидкості руху
оправки вздовж робочої щілини і уже при величині 50 об/хв знаходиться в межах 0,05 –
0,1 Н·м, а при подальшому зростанні швидкості більше 200 – 250 об/хв уже практично
рівна нулю.
Висновок: встановлено, що при збільшенні кутової швидкості обертання
стержневої деталі навколо власної осі корисний момент на валу мінішпинделя
збільшується для всіх досліджуваних величин швидкості обертання оправки навколо
осі кільцевої ванни. Для активного зняття матеріалу та зниження шорсткості необхідно
виконувати оброблення при підвищених швидкостях обертання деталі навколо власної
осі, особливо це важливо при високій швидкості руху оправки вздовж робочої щілини.
При малих лінійних швидкостях руху деталі вздовж робочої щілини, але не рівних
нулю, величина моменту найбільша і для оброблення в режимі "натікання" без ВСЕ
може досягати величини 0,55 Н·м, для режиму "стікання" з ВСЕ – 0,4 – 0,45 Н·м. При
збільшенні кутової швидкості обертання оправки навколо осі кільцевої ванни величина
моменту зменшується, але для оброблення з ВСЕ це відбувається менш інтенсивно.
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ВПЛИВ ВІДСТАНІ МІЖ ОБРОБЛЮВАНИМИ ДЕТАЛЯМИ ПРИ
МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ У ПАКЕТАХ НА ШОРСТКІСТЬ
ПОВЕРХОНЬ
Метою роботи було дослідження можливості збільшення продуктивності
магнітно-абразивного оброблення (МАО) порівняно з розробленими до того методами,
за рахунок одночасного оброблення декількох деталей попарно у пакеті. Було виконано
МАО дослідних зразків, виготовлених з конструкційної сталі. Зовнішній діаметр деталі
20 мм, діаметр внутрішнього отвору 5 мм, висота 10 мм. Оброблення проводилося з
використанням спеціально розробленої оправки для МАО БНТП в пакетах. Схема
оброблення показана на рис. 1. Оброблення виконувалося на експериментальній
установці типу кільцева ванна при наступних режимах: швидкість руху оправки вздовж
кільцевої ванни 2,5 м/с, в режимі «стікання», кут базування оправки р = 40° від
горизонту, з використання немагнітного відновлюючого стрижневого елементу,
встановленого під кутом 42°±2° від горизонту; індукція магнітного поля (0,175 Тл),
обертання оправки навколо власної осі – 1 хв. за годинниковою стрілкою та 1 хв. проти.
Для визначення оптимальної відстані між пластинами у процесі оброблення було
використано три немагнітні вставки різної висоти. Використовувався магнітноабразивний порошок Ферромап з розміром частинок 400/315 мкм.

Рис. 1. Схема оброблення деталей в пакетах
Оцінку ефективності МАО виконували по характеру зміни шорсткості поверхні
до та після оброблення, вимірювання шорсткості виконували на профілометріпрофілографі 252. Вимірювання проводилося на схемою, наведеною на рис. 2.
Відстань від краю пластини до першої зони вимірювання склала 1-1,5 мм, що
зумовлено конструктивними властивостями щупа профілометра. Відстань між зонами
вимірювання (на рис. 2 позначені стрілками) складає 2 мм. У кожній зоні контроль
параметра Ra проводився щонайменше три рази. Вимірювання виконували за і проти
напрямку текстури, утвореної при шліфуванні.
Визначено, що оброблення БНТП у пакетах з різною висотою вставок
призводить до зниження параметру шорсткості Ra порівняно з вихідним зразком та
зразками, обробленими поодинці. Найкращі результати по величині Ra отримано за
умов розташування оброблених пластин в пакетах на відстані 5 мм, що проявляється в
найбільшій різниці між початковою шорсткістю і отриманою після МАО. Окрім того за
цієї вставки практично рівноцінним є вибір швидкості обертання оправки з деталями
(рис. 3) навколо власної осі.
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Рис. 2. Схема вимірювання шорсткості на експериментальних зразках
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Рис. 3. Зміна шорсткості при різній величині кутової швидкості обертання
оправки навколо власної осі та при вставках: а) 15 мм, б) 10 мм, в) 5 мм, г) без вставки
Це може бути пояснено тим, що при цьому відбувається замикання магнітних
ліній між оброблюваною деталлю та деталлю, що імітувала наявність ще однієї деталі в
пакеті («тінь»). Таким чином в зоні між цими деталями жорсткість магнітно-абразивної
щітки підвищується, що призвело до збільшення зміни величини Ra.
Встановлено, що найбільша ефективність оброблення проявляється на
швидкостях 250 і 850 об.,/хв., що пояснюється інтенсифікацією процесу обтікання
оброблюваних деталей магнітно-абразивним інструментом і призводить до більшого
зйому матеріалу і, відповідно, кращу шорсткість поверхні, що наведено на рис. 3.
Результати виконаних досліджень показують, що для одночасного оброблення
декількох деталей типу БНТП в пакетах з метою зниження шорсткості передньої
поверхні доцільно їх розташовувати на відстані 5 мм, а оброблення виконувати на
швидкості обертання оправки навколо власної осі щонайменше 250 об.,/хв.
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УДК 621.923
Добровольський А.Р., студ., Ткачук І.В., ас., Майборода В.С., д.т.н., проф.
ВПЛИВ МАО НА ЗМІНУ ТВЕРДОСТІ ПРИПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ
БНТП
Було виконано МАО БНТП типу SNMM 120412 виготовлених з твердого сплаву,
який відноситься до групи різання ISO K30, M30 – M40. Оброблення виконували при
наступних параметрах: МАІ – суміш феромагнітних зерен ДЧК 400/315 мкм та АСМ
14/10 мкм, величина магнітної індукції В = 0,25 Тл, швидкість обертання оправки з
БНТП навколо осі кільцевої робочої зони – 300 об/хв, швидкість обертання оправки
навколо власної осі 250 об/хв, кут нахилу оправки відносно вертикальної осі p = 40°,
кут повороту оправки q = 20°, сумарний час оброблення 6 хв (3 хв обертання оправки
навколо власної осі за годинниковою стрілкою і 3 хв проти), оброблення виконували в
режимі "натікання з оправки". Для відновлення форми та властивостей МАІ
використовували протилежно встановлений відновлювальний стрижневий елемент
виготовлений з немагнітного матеріалу діаметром 10 мм [1].
Для вимірювання твердості по глибині приповерхневого шару було
підготовлено косі шліфи (рис. 1.) під кутом α = 12° оброблених та необроблених
пластин з покриттям типу Mtec та без нього.

Рис. 1. Схема виготовлення косого шліфа
Твердість визначали на мікротвердомірі ПМТ-3, для цього вимірювали довжину
діагоналей відтисків алмазної пірамідки з кутом між протилежними гранями 136° при
навантаженні у 1,5 Н. Велична твердості визначається як:

P=

1,854  N
 1000;
(d  c)2

(1)

де P – твердість по Вікерсу [ГПа], N – навантаження на індентор [H], d –
довжина діагоналі відтиску у поділках на шкалі ПМТ-3, c – коефіцієнт (с = 0,30788).
На пластинах без оброблення та після МАО вимірювання виконували від
передньої поверхні на відстані у 1,5 мм від краю пластини. Перший укол виконувався
на відстані 10 мкм від передньої поверхні, кожний наступний з кроком 10 мкм. Реальна
глибина визначалась як:
h= b  sin( );
(2)
де h – реальна глибина вимірювання; b – глибина від поверхні БНТП на яку
проводилося дослідження;  – кут шліфа.
Отримані результати досліджень представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Залежність твердості від глибини вимірюваного шару
Найкращі результати по твердості були отримані після технологічного циклу
фінішного оброблення МАО+Mtec+MAO. Відносно необроблених пластин твердість
збільшилася на 6,18% відносно вихідного зразка, на 13,14% відносно обробленого
МАО та на 3,15% відносно пластин, оброблених МАО та покритих покриттям.
Твердість приповерхневого шару має тенденцію до різкого стрибка на глибині близько
10 мкм. Це пояснюється внутрішніми напруженнями, що з’являється в процесі МАО,
під час взаємодії поверхні пластин та частинок МАІ і призводить до її наклепу. Цікавим
є результат погіршення твердості після МАО порівняно з вихідним зразком, це свідчить
про необхідність встановлення раціональних режимів оброблення та сумарного часу
для даного типу та матеріалу БНТП.
Отже для підвищення твердості доцільно використовувати магнітно-абразивне
оброблення до та після нанесення зносостійких покриттів.
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УДК 621.9
Добровольський О.Ю, студ., Вовк В.В., ст. викл.
ВИБІР КУТА НАХИЛУ ТА ВИПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ОБРОБЛЕННІ
СФЕРИЧНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ
Оброблення фасонних поверхонь сферичними кінцевими фрезами в авіа- і
машинобудівній промисловості проводиться на 3-х або 5-ти координатних верстатах з
ЧПУ. У разі 5-ти координатної обробки можливе надання інструменту кутів
випередження і нахилу. Кут нахилу - це кут між віссю фрези і нормаллю до
оброблюваної поверхні, що визначається в площині, перпендикулярній вектору
швидкості подачі і зазвичай задається для запобігання зіткнення інструменту,
наприклад, з уступом, або для безпосередньої обробки самих уступів і сходинок
укороченим інструментом.
Кут випередження - кут між віссю фрези і нормаллю до оброблюваної поверхні,
що визначається в площині, яка проходить через нормаль і вектор швидкості подачі.
Цей кут задається для запобігання різання на горизонтальних ділянках оброблюваної
заготовки вершинною ділянкою сферичного інструменту, де швидкість різання
практично рівна нулю. Значення кута випередження, з яким працюють на виробництві,
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знаходиться в межах 10º-15º і обґрунтування вибору оптимального значення цього кута
залежно від умов обробки в літературі не наводиться.
Для обґрунтування величини кутів нахилу та випередження було
проаналізовано яким чином вони впливають на кінематичні геометричні параметри
сферичних фрез. Аналіз впливу здійснювався по величині кута  між статичною і
кінематичною площинами різання, який показує наскільки зміняться нормальні
кінематичні передній і задній кути в порівнянні із нормальними статични ми.
Значення цього кута залежить від кута між векторами швидкості головного та
результуючого руху різання та від їх розташування відносно дотичного до різальної
кромки вектора.
Як показав аналіз, кут нахилу не впливає на величину кута , оскільки
поворот осі фрези відбувається в площині, перпендикулярній напрямку вектора
подачі, і в результаті цього повороту взаємне розташування векторів дотичного до
різальної кромки та направлених вздовж швидкості головного руху різання та подачі
остаються незмінними. Виходячи з проведених розрахунків було зроблено висновок,
що чим більшою буде величина кута випередження, тим меншими будуть межі
зміни кута .
В результаті розрахунків величин γk та αk для різних діаметрів фрез та
максимальних значень подач, встановлено, що для забезпечення зміни кінематичних
геометричних параметрів в межах ±1 º в порівнянні зі статичними рекомендується
вибирати кути випередження не менше: для фрез Ø1 мм - 33º, Ø2 мм - 18º, Ø3 мм 12º, Ø4 мм - 8º, Ø5-6 мм - 7º, Ø7-8 мм - 6º, Ø9-10 мм - 5º.
Крім того надання осі фрези кута випередження дозволяє як уникати різання
вершинною ділянкою різальної кромки з нераціональною геометрією, так і підвищити
мінімальну швидкість різання в точках, що приймають участь в різанні, відстань яких
до осі фрези залежить від величини кута випередження, задля чого на практиці
значення кута випередження може досягати 30º. Виходячи з цього, для підвищення
швидкості різання величину кута випередження потрібно вибирати максимально
допустиму з точки зору можливості обробки заданої поверхні деталі при такому
розташуванню сферичної кінцевої фрези.
УДК 621.9
Добровольський О.Ю, студ., Вовк В.В., ст. викл.
ФОРМИ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ ПОВЕРХОНЬ СФЕРИЧНИХ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ
Сферичні кінцеві фрези знайшли широке застосування при виготовленні
складнопрофільних поверхонь, до яких належать деталі літальних апаратів, судо- та
авіадвигунів, об’ємних штампів та пресформ, тощо.
Основною частиною, яка контактує з оброблюваним металом є її сферична
різальна частина. Саме її конструкція, режими різання та особливості умов експлуатації
визначають, перш за все, працездатність цього інструменту, продуктивність обробки та
надійність роботи будь якого верстата з ЧПУ та автоматизованого комплексу.
Сферичні кінцеві фрези за конструкцією підрозділяються на сфероциліндричні
та сфероконічні, і мають сферичну вихідну інструментальну поверхню (ВІП) різальної
частини, та відповідно циліндричну або конічну ВІП робочої частини.
Різальні кромки фрез є лінією перетину зі сферичною ВІП передньої та задньої
поверхонь, розташованих під заданими інструментальними параметрами. Одним із
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основним критеріїв, крім забезпечення необхідних геометричних параметрів, при
виборі форм передніх та задніх поверхонь є те, що лінія перетину передніх і задніх
поверхонь обов’язково повинна знаходитись на сферичній ВІП.
Формами передніх і задніх поверхонь можуть служити площини, конічні,
гвинтові та циліндричні поверхні. Передня поверхня різальних кромок, розташованих
на циліндричній або конічній частині фрези виконується плоскою для прямих
стружкових канавок, або гвинтовою у разі гвинтових стружкових канавок. Серцевина
може збільшуватися від вершини фрези до хвостовика з метою підвищення міцності і
жорсткості. Зовнішній діаметр фрез також з цією метою може бути виконаний таким,
що збільшується в напрямку до хвостовика, якщо з технологічної точки зору допустиме
застосування такої конструкції інструменту при обробці заданої поверхні деталі.
В якості передньої поверхні різальних кромок, розташованих на сферичній ВІП
найчастіше вибирається плоска, конічна або гвинтова поверхня. Плоска та конічна
передня поверхня може бути створена на універсальному обладнанні, в той час як
гвинтова – на верстатах з ЧПУ. В якості задньої поверхні приймають конічну та
гвинтову поверхні, а фасонну циліндричну поверхню не застосовують, оскільки в
порівнянні з іншими формами задні кути вздовж різальної кромки будуть змінюватись
в досить великих межах.
При проектуванні такого інструменту форми поверхонь та їх розташування
вибирають таким чином, щоб забезпечити на різальній кромці необхідні значення
геометричних параметрів, рекомендованих для оброблення заданого матеріалу,
причому зміна цих кутів вздовж кромки повинна бути мінімальною.
При застосуванні плоскої передньої поверхні статичний кут нахилу різальної
кромки в кожній її точці залежить від заданого інструментального переднього кута,
причому максимальне значення цього кута, яке спостерігатиметься на периферії
кромки, майже співпадає з ним. У фрез з конічною передньою поверхнею для заданого
інструментального переднього кута статичний кут нахилу різальної кромки залежить
від розташування площини різальної кромки, і може мати більші значення ніж для
плоскої передньої поверхні. Схожа ситуація спостерігається і у фрез з гвинтовою
передньою поверхнею. В результаті цього покращується динаміка процесу різання, за
рахунок більш плавного врізання та виходу леза з оброблюваного матеріалу. Слід
відзначити, що статичні нормальні передні та задні кути для наведених форм передніх
та задніх поверхонь є постійними вздовж різальної кромки. Зміна ж статичних
головних передніх та задніх кутів вздовж різальної кромки спричинена зміною вздовж
кромки статичного кута нахилу різальної кромки. Тобто, при проектуванні такого
інструменту необхідно вибрати такий компромісний варіант, тобто такі форми
поверхонь які забезпечать для заданих умов оброблення незначну нестабільність
статичних передніх та задніх кутів вздовж кромки при достатньому значенні
статичного кута нахилу різальної кромки.
УДК 62-523.84
Заболотній О.А., aсп.; Равська Н.С. д.т.н.
ІНСТРУМЕНТ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Одним із сучасних методів, на основі якого визначається термонапружений стан
інструменту, в процесі його експлуатації, є 3D-моделювання процесу різання. 3Dмоделювання процесу різання відносяться до віртуальних прогнозуючих методів
побудови термомеханічних моделей, як стружкоутворення так і термомеханічного
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стану різальної частини інструменту, зокрема його різальної кромки [1,2] для заданих
умов його експлуатації.
Експериментальна перевірка цих моделей здійснюється в основному
опосередкованими методами, що не дозволяє в повній мірі оцінити їх точність, та
надійність прогнозування параметрів процесу різання по цим моделям.
На основі аналізу методів експериментального визначення термодинамічного
стану складових елементів процесу різання показано, що існуючі методи безпосередньо
оцінювати цей стан не в змозі [3,5]. Таким чином, розробка методів безпосередньої
оцінки, зокрема оцінки, термонапруженого стану різальної частини інструменту є
актуальною проблемною, яка може бути вирішена на основі розробки інструменту,
який би в процесі різання міг визначати цей стан, зокрема в будь якій точці різальної
кромки.
Такий інструмент повинен володіти інтелектуальними властивостями і може
бути створений на основі використання сучасних IT технологій. Основними
елементами такого інструменту, який надає інформацію про стан інструменту є
датчики. В даній роботі розглянуті конструкції датчиків та схем що можуть бути
використані при розробці такого інструменту.
Створення інструменту з інтелектуальними властивостями дозволить
здійснювати не тільки безпосередньо перевірку моделей, а забезпечить можливість
виявити напрямки підвищення подальшої інтенсифікації процесу різання, зокрема за
рахунок удосконалення існуючих, та розробки нових конструкцій інструменту.
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УДК 621.9
Іванюк В.М., студ.; Майданюк С.В., асистент
АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КУТІВ УСТАНОВКИ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ
ДИСКОВОЇ ВІДРІЗНОЇ ФРЕЗИ З ПЕРЕМІНО-СКОШЕНИМИ ЗУБЦЯМИ
Задача визначення кутів при загостренні дискових фрез може бути розв’язана
аналітично. Аналітичне визначення кутів проводиться в такій послідовності:
1. Визначається нормаль до площини зуба фрези, що заточується, при
відповідному початковому положенні універсально-заточувальної головки і закріпленої
в ній фрези.
2. Виводяться формули переходу від системи координат, пов’язаної з
заточувальним зубом фрези до системи координат, пов’язаною з верстатом, при
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довільних кутах оберту шпинделя універсально-заточувальної головки навколо
відповідних осей.
3. Записується, використовуючи формули переходу, рівняння нормалі в системі
координат, пов’язаною з верстатом, при довільних кутах обертання головки.
4. З можливих положень нормалі відбирається те, при якому нормаль до
замочуваної площини буде перпендикулярною робочій площині шліфувального круга.
Кути обертання головки, що відповідають такому положенню нормалі, будуть
шуканими кутами, при одержувані яких при заточці забезпечують потрібні геометричні
параметри різальної частини фрези.
Визначення кутів установки при загостренні передньої поверхні зуба фрези.
Початкове положення фрези при заточці передньої поверхні зображено на рис 1. В
початковому положенні вісь фрези лежить у вертикальній площині, а вершина
заточувального зуба лежить в одній горизонтальній площині. Вважаємо, що при заточці
буде використана одна вісь обертання В. З заточувальним зубом фрези пов’язано
систему координат XYZ.
За площину XY приймаємо головну січну площину зуба фрези. Вісь Х
направлена вздовж горизонтальної осі фрези, вісь Y – вздовж вертикальної. Вісь Z, як
завжди іде перпендикулярно до осей Х і Y та направлена по осі фрези. У вибраній таким
чином системі координат площина ХY відповідає основній площині зуба, а площина ZX
- перерізу площині різання.

Рис. 1 Початкове положення фрези при загостренні
Для визначення положення нормалі проводимо вектори (рис. 2): вектор П , який
іде по передній поверхні та вектор Р , який іде вздовж головної різальної кромки.
У системі координат XYZ, пов'язаної з заточувальним зубом фрези, вектор П
може бути записаний таким чином (довжина вектора дорівнює одиниці):
П  i sin   j cos .
У системі координат X1Y1Z1 вектор Р можна записати (довжина проекції на вісь
Z1 дорівнює одиниці):
Р   j tg  k .

Рис. 2 Положення векторів на зубі фрези
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Вектор нормалі N

до передньої поверхні зуба фрези визначається як
П
векторний добуток векторів і Р та П , розміщених в цій площині:
N
 Р П .
П
Координати вектора N
в системі ХВYВZВ:
П
X
 cos   cos  sin   sin  ;
B
B
B





 sin   cos  cos   sin  ;
B
B
B
Z
 tg  sin   cos   tg  s cos  sin  .
B
При заточці нормаль N
до передньої поверхні зуба фрези повинна бути
Y

П

перпендикулярна робочій площині шліфувального круга, яка їде паралельно площині
ZВYВ, отже, нормаль N
повинна бути паралельною до осі ХВ і її проекції на вісі УВ і

П

ZВ повинні дорівнювати нулю. Тоді:

tg

B

 tg .

Знак «-» передбачає поворот фрези за напрямком годинникової стрілки.
Визначення кутів установки при загостренні головної задньої поверхні зуба
фрези. Початкове положення фрези збережемо попереднім. Будемо вважати, що при
заточці будуть використані осі обертання В і Б. З віссю головки Б пов'яжемо систему
координат ХБYБZБ.
У системі координат XYZ, пов'язаної з заточувальним зубом фрези, проводимо
вектор З (рис. 2), який іде вздовж головної задньої поверхні зуба фрези:
З  i cos  j sin .
Вектор нормалі N

до головної задньої поверхні зуба фрези визначається як
З
векторний добуток векторів Р і З , розміщених в цій площині:
N
 Р З .
З
Координати вектора N в системі ХБYБZБ :
З
X
 sin  cos  cos  sin
 cos  tg  sin ;
Б
B
B
Б
Б









 cos  cos  sin sin ;
Б
B
B
Z
 tg  cos  sin  cos  cos  sin
 sin .
Б
Б
B
B
Б
При заточці нормаль N до головної задньої поверхні зуба фрези повинна бути
З
перпендикулярна робочій площині шліфувального круга, яка їде паралельно площині
ZБYБ. Отже в розглянутому випадку нормаль N повинна бути паралельною до осі ХБ
З
і її проекції на вісі УБ і ZБ повинні дорівнювати нулю. Тоді:
  90   .
Y





B



Б

 .

Оскільки зуб фрези є перемінно-скошеним вводиться знак  , який дозволяє
загострити зубці з різним знаком нахилу різальної кромки (можливість повороту
головки в обох напрямках).
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УДК 621.9
Іванюк В.М., студ.; Майданюк С.В., асистент
ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБОК ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ДИСКОВИХ ФРЕЗ
З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ
Дисковий відрізний інструмент широко використовується для розрізання різних
матеріалів. Його конструкції, залежно від призначення, регламентуються стандартами.
При цьому умови роботи, а отже і вимоги до конструкції, для різних матеріалів сильно
відрізняються.
Відрізні фрези працюють у важких обмежених умовах, що пояснюється великим
числом зубів, недостатньо задовільною формою стружкових канавок, наявністю двох
допоміжних ріжучих кромок з несприятливою геометрією, вельми короткою головною
різальною кромкою, несприятливими умовами стружкоутворення, переривистим
характером процесу різання, змінним в часі навантаженням на зуби інструменту.
Уривчастість процесу різання створює несприятливі умови для роботи інструменту,
сприяє виникненню шкідливих вібрацій з великою амплітудою і порівняно малою
частотою.
Фрези відрізні з різнонаправленими зубами мають переваги яких 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.
Однак одним з важливих завдань при виготовленні та експлуатації таких фрез є
загострення їх та відновлення їх різальних властивостей.
Для загострення фрез з різнонаправленими зубцями можна використати
універсальну головку для загострення консольно закріпленого інструмента, що має
можливість обертатися в трьох взаємно перпендикулярних площинах.
Загострення фрези виконується шляхом обертання головки на два установочні
кути, в залежності від геометричних параметрів фрези:
- загострення передньої поверхні здійснюється шляхом повороту головки на
заданий передній кут фрези, та повороту в площині передньої поверхні на відповідний
кут довороту.
- загострення задньої поверхні здійснюється шляхом пороту головки на заданий
задній кут фрези, та повороту в площині задньої поверхні на відповідний кут довороту.
Кути довороту в площині передньої та задньої поверхонь визначаються в
залежності від потрібних, заданих геометричних параметрів: переднього та заднього
кута, кута в плані та кута нахилу різальної кромки. Таким чином при загостренні
відбувається формування профілю зубців фрези. При цьому постає задача визначення
похибок при загостренні.
Похибки, викликані неточністю встановлення портібних розрахункових
параметрів, пов’язана з ціною поділки пристрою. Дана похибка не перевищує половини
ціни поділки шкал пристрою, а оскільки ціна поділки головки становить по кожній осі
1, то дана похибка складає  o  0.5 .
Для переднього та заднього кутів похибки визначаються поворотом навколо
однієї осі В, тоді похибки для даних кутів становитимуть:
   o  0.5 ;    o  0.5
Похибки кута в плані та кута нахилу різальної кромки визначаються похибками
повороту навколо двох осей, тому похибки визначаються відповідно встановленням
фрези при загостренні та становлять:
  1.02 ;   1.02
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Порівнюючи отримані похибки з допусками на виготовлення геометричних
параметрів, які становлять  2 , можна зробити висновок – даний пристрій дозволяє
виконати загострення із заданою точністю.
УДК 621.9
Іванюк В.М., студ.; Майданюк С.В., асистент
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАГОСТРЕННЯ ДИСКОВИХ ФРЕЗ
Одним з важливих завдань при виготовленні та експлуатації дискових відрізних
фрез є загострення їх та відновлення їх різальних властивостей.
Для загострення фрез з різнонаправленими зубцями можна пристрій для
загострення консольно закріпленого інструмента, що має можливість обертатися в
трьох взаємно перпендикулярних площинах.
Пристрій складається з основи , що встановлена за допомогою стандартних
поворотних кілець на столі універсально-заточувального верстата; механізму ділення,
що включає змінний ділильний диск і регульовану опору; вузла установки та
закріплення фрези, що включає верхній і нижній притискні фланці, центрувальну
втулку, швидко-знімну шайбу і гайку для закріплення фрези при загостренні.
Переміщення фрези під загострення наступного зуба виконується вручну
поворотом фрези з ділильним диском відносно опори. Зусилля опори, необхідне для
надійної фіксації зуба при загостренні, забезпечується пружиною і регулюється
пробкою.
При обробці інструмента, а саме при заточувальній операції, виникають зусилля
різання, які намагаються провернути фрезу на оправці, тому необхідно розрахувати
відповідні параметри оправки.
У даному пристосуванні зусилля переміщення ділильного диску Qпов
передається за допомогою його повороту вручну (двома руками). Для цього випадку
згідно [ГОСТ 21753-76] Qпов  45 Н . При правильному виборі пружина забезпечує
достатнє притискання робочого органу фіксатора (конус) до ділильної головки, що в
свою чергу призводить до уникнення її повороту під час фіксації фрези гайкою та при
загостренні.
Одним з недоліків даного робочого органу фіксатора, конуса, є прискорене
зношування конуса фіксатора та ділильного диска пристрою. Тому, з метою
підвищення строку служби пристрою, без зміни параметрів точності ділення,
запропоновано змінити робочий орган фіксатора з конічного на кульковий, з
одночасним вибором параметрів пружини. Це повинно зменшити зусилля при діленні.
Нижче наведена розрахункова схема фіксатора.

Рис. 1. Розрахункова схема до розрахунку зусиль фіксатора:
а) – конусного; б) - кулькового
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Результати розрахунку сумарного зусилля пружини для різних конструкцій
фіксаторів наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Результати розрахунку сумарного зусилля пружини для різних
конструкцій фіксаторів
Кут нахилу канавки
конуса γ, град
30о
35о

Сумарне зусилля пружин фіксатора FПР, H
Для конусного фіксатора
Для кулькового фіксатора
48,3
70,9
61,1
85,9

Згідно результатів розрахунку видно, що кульковий фіксатор з кутом нахилу
канавки конуса γ = 30о забезпечує найбільш надійну фіксацію, при всіх інших рівних
параметрах. Суттєвою перевагою даного фіксатора являється низьке тертя, що
забезпечується малою площею контакту, і в свою чергу призводить до зниження
зношування контактних поверхонь фіксатора.
УДК 621.9
Іванюк В.М., студ.; Майданюк С.В., асистент
ВИПРОБУВАННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ ДИСКОВИХ ВІДРІЗНИХ ФРЕЗ
ПРИ ОБРОБЦІ ЛАМІНОВАНОГО ДСП ТА МДФ
При форматному розрізанні ламінованого ДСП та МДФ одним з основних
показників якості обробки є відсутність відколів покриття, коли зубці інструмента
виривають верхній шар матеріалу, що призводить до неякісного оброблення, а
заготовка потребує подальшого оброблення. Тому відсутність відколів на
оброблюваній деталі є одним з основних показників роботи інструмента.
Перевірка дискової відрізної фрези з різнонаправленими зубцями проводилася
шляхом проведення порівняльних випробувань якості розрізання матеріалів
(визначалася величина відколів, у відповідності до ГОСТ 9769-79 п. 4) фрезою з
різнонаправленими зубцями в порівнянні з дисковою відрізною фрезою фірми „FABA‖
(Польща) з зубцями форми FT.
Проведення випробувань.
Випробування проводилися на форматно-розкрійному верстаті мод. TR3200TZ
(Китай) з підрізним вузлом.
Основний інструмент верстата має можливість регулювання в вертикальному
напрямку, підрізний вузол має можливість регулювання в горизонтальному та
вертикальному напрямках, допускається обробка без застосування підрізного
інструмента.
Зразки матеріалів для випробувань виробництва фірми "Egger" (Австрія):
ламіноване ДСП марки EURODEKOR® E1 товщиною 18мм; - ламіноване МДФ марки
EURODEKOR® МДФ товщиною 18мм; МДФ (без покриття) МДФ-ST E1 CE
товщиною 25мм.
Випробування проводилося в кілька етапів:
– обробка всіх зразків обома конструкціями інструмента, з використанням
підрізного модуля;
– обробка ламінованого ДСП марки EURODEKOR® E1 обома конструкціями
інструмента без використання підрізного модуля.
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Вимірювання параметрів якості розрізання.
В якості параметрів якості розрізання заготовок, при форматному розрізанні
матеріалів, виступає величина відколів декоративного покриття, згідно з ГОСТ 9769-79
п. 2.26. Допустиме значення відколів декоративного покриття нормується згідно з
ГОСТ 9769-79 п. 2.26 та не повинна перевищувати 5 мм.
Вимірювання величини відколів проводилося на вході та на виході фрези в
плиту матеріалу досліджуваних зразків трьома методами: у відповідності до ГОСТ
10632-89 п.3.14 за допомогою лінійки вимірювальної металевої за ГОСТ 427-75; за
допомогою збільшувального скла зі шкалою 8х (Sandvik Coromant); на мікроскопі
УИМ-23.
Величина відколів визначається на всій довжині досліджуваних зразків в
декілька етапів: зовнішнім оглядом на досліджуваних зразках визначаються найбільші
відполи декоративного покриття та позначаються; визначається величина кожного з
відмічених відколів;
визначається найбільше значення відколів на всьому
досліджуваному зразку, яке порівнюють з допустимим значенням та роблять висновок
про придатність.
Відколи покриття можливі при входженні фрези в оброблюваний матеріал, а
також і при виході фрези з матеріалу. Особливо гостро постає це питання при виході
фрези з оброблюваного матеріалу. Тому величина відколів декоративного покриття
зразків визначалася як максимальна величина відколів на кожному досліджуваному
зразку на вході та на виході фрези.
Висновки порівняльних випробувань
1. Результати порівняльних випробувань якості обробки зразків ламінованого
ДСП та МДФ дисковою відрізною фрезою фірми „FABA‖ (Польща) з зубцями форми
FT та дисковою відрізною фрезою з різнонаправленими зубцями знаходяться в межах
нормативних показників, які регламентовані ГОСТ 9769-79 п. 2.26
2. Запропонована конструкція дискової відрізної фрези з різнонаправленими
зубцями показує результати не гірші ніж у фрези фірми „FABA‖ (Польща):
- при обробці ламінованого ДСП з підрізним вузлом величина відколів фрезою
запропонованої конструкції майже на 3% менше;
- при обробці ламінованого МДФ з підрізним вузлом величина відколів фрезою
запропонованої конструкції майже на 6% менше;
- при обробці не обицьованого МДФ з підрізним вузлом величина відколів
фрезою запропонованої конструкції на 17,5% меньше на вході плити та на 11% менше
на виході плити;
- при обробці ламінованого ДСП без підрізного вузла величина відколів фрезою
запропонованої конструкції майже на 10,5% меньше на вході плити та на 2,2% меньше
на виході плити.
Таким чином, запропонована конструкція дискової відрізної фрези з
різнонаправленими зубцями, для форматного розрізання ламінованого ДСП та МДФ,
не поступається своїми експлуатаційними характеристиками інструменту фірми
„FABA‖, Польща.
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УДК 621.992
Карпенко А.В., студент, Равська Н.С., д.т.н., проф.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ ЗУБА АРОЧНОГО КОЛЕСА В ДОВІЛЬНОМУ
ПЕРЕРІЗІ
Зубчасті колеса - найпоширеніший спосіб передачі обертового моменту. З
поміж всіх різновидів зубчастих передач, особливої уваги заслуговують арочні,
оскільки незважаючи на всі переваги цих передач, вони являються менш поширеними,
адже відсутня єдина технологія їх виготовлення, не досліджена технологічність їх
збирання, не досліджені можливості керування плямою контакту. Тому дослідження
арочних зубчастих коліс, а також розробка методів обробки та впровадження їх в
промисловість є актуальною задачею.
В роботі [1] представлена схема формоутворення (рис.1) арочних зубчастих
коліс методом копіювання торцевими головками. Торцева головка 2 радіуса R
обертається навколо власної вісі О2, рухом подачі являється поступальний рух
головки вздовж осі її обертання. Арочне колесо 1 встановлене нерухомо.

Рис. 1. Схема формоутворення торцевими головками арочних зубчастих коліс
В торцевому перерізі І-І, що проходить через вісь головки формується
евольвентний профіль. Розрахунок координат точок даного профілю виконується за
наступними формулами:
x  0,5Dx sin  x
(1)
y  0,5Dx cos  x
(2)
де Dx - діаметр довільно вибраних кіл;
φx - кут тиску профілю на колах вузлових точок.
Проте, було визначено, що при даному методі обробки, профіль зуба колеса в
довільному перпендикулярному осі перерізі буде відмінним від профілю зуба колеса в
середньому перерізі. Проаналізувавши схему формоутворення видно, що профіль СМ
зміщується відносно профілю АВ на величину Δ. Згідно схеми, величина Δ
визначається за формулою:
  R  R cos 
(5)
де, sin  

l
– кут повороту точки С.
R
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Для визначення координати х1 розглянемо трикутники D1O2C1 та E1O2M1:
З ∆D1O2C1 отримаємо, що
D1O2  R cos 
З ∆E1O2M1 матимемо, що
E1O2  ( R  x) cos 
де sin  

l
– кут повороту точки М.
Rx

Координати розрахункових точок х1 в перерізі ІІ-ІІ знаходиться, як різниці між
двома відрізками D1O2 та E1O2. Таким чином, координати точок профілю в перерізі ІІІІ, можна визначити за наступними за наступними формулами:
y1  y
(6)
x1  D1O2  E1O2  R cos   ( R  x) cos 
(7)
Таким чином, проведені дослідження [1,2] показують, що величина спотворення
профілю в довільних перерізах перпендикулярних вісі колеса залежить від радіуса
різцевої головки, ширини колеса, модуля та кількості зубів. Тому актуальними є більш
детальні дослідження впливу цих факторів на профіль зуба, а отже і на характер
зачеплення.
Література:
1. Равська Н. С. Відхилення профілю зуба арочного колеса від евольвентного
при формоутворенні торцевими різцевими головками / Н.С. Равська, С.П. Воробйов //
Вісник НТУУ КПІ серії машинобудування, Київ, №70, 2014 р., с. 19-24.
2. Воробйов С. П. Формоутворення зубчастих коліс торцевими фрезами
[дисертація на здобуття наукового ступеня магістра] / Київ – 2013, 139с.
УДК 621.914.1
Кірдан О.Ю., студ.; Красновид Д.О., к.т.н., ст. викладач
ЕФЕКТИВНЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ РІЗАЛЬНОЮ
КЕРАМІКОЮ
Сплави з різальної кераміки застосовують для широкого спектру операцій і
матеріалів. Частіше всього пластини з кераміки використовуються для
високошвидкісного точіння, а також оброблення канавок і фрезерування. Специфічні
властивості таких сплавів, при правильному застосуванні, забезпечують високу
продуктивність оброблення. Всі різальні інструменти з кераміки володіють прекрасною
тепло- та зносостійкістю при високошвидкісному обробленні.
Найбільш розповсюджені види керамічних сплавів, які застосовуються для
оброблення матеріалів підвищеної твердості і важкооброблюваних матеріалів:
 Сплав з різальної кераміки сіалон (SiAlON) поєднує в собі міцність
самоармуючої структури з нітриду кремнію і покращену хімічні стійкість. Сіалонові
сплави ідеально підходять для оброблення жароміцних сплавів.
 Кераміка армована ниткоподібними кристалами карбіда кремнію (SiC), володіє
високою міцністю і може працювати з ЗОТС. Цей вид кераміки є оптимальним
рішенням для оброблення сплавів на основі нікелю.
 Змішана кераміка посилена такими з’єднаннями як карбіди та карбонітриди
титану (TiC, TiCN). Володіє підвищеною міцністю та теплопровідністю.
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 Кераміка на основі нітриду кремнію (Si3N4) являє собою ще одну групу
керамічних матеріалів. Основа армована ниткоподібними кристалами, які забезпечують
високу міцність. Пластини з кераміки з нітриду кремнію успішно застосовуються для
оброблення сірого чавуну, однак недостатня хімічна стійкість обмежує їх застосування
для оброблення інших матеріалів.
 Основою оксидної кераміки є оксид алюминия (Al2O3) з додаванням оксиду
циркония (ZrO2), що запобігає утворенню тріщин. В результаті поєднання цих
елементів утворюється матеріал, що володіє високою хімічною стійкістю, але має
недостатню термостійкість.
Особливості оброблення різальною керамікою:
 Фрезерування керамікою здійснюється на відносно низьких подачах (~0.1
мм/зуб), швидкості різання в 20-30 разів перевищують швидкості при обробленні
твердим сплавом, що забезпечує високу продуктивність. В зв’язку з тим, що
фрезерування є переривчастим варіантом оброблення, в зону різання надходить менше
тепла, ніж при обробленні точінням. Тому при фрезеруванні швидкості різання можуть
досягати 700-1000 м/хв, в той час як при точінні 200–300 м/хв.
 Керамика схильна до утворення проточин. Це являється основною причиною
застосування круглих пластин, встановлених під від’ємним переднім кутом.
 При фрезеруванні пластинами з різальної кераміки протипоказано
застосування ЗОТС.
 При обробленні керамікою відбувається порушення цілісності структури
поверхні, шорсткість низька, тому сплави з різальної кераміки не застосовують на
чистових видах операцій.
Ефективність використання різальної кераміки при металообробленні сягає
оптимальних значень в області високих швидкостей різання. При цьому температура в
зоні різання підвищується до 1000..12000С, а у деяких випадках може сягнути
температури пластичної деформації кераміки. Різальна кераміка має відносно низьку
теплопровідність, що знижує експлуатаційні властивості інструмента, який оснащений
цим матеріалом. Знизити температурний градієнт в матеріалі та збільшити
термостійкість можливо шляхом змінювання складу кераміки, збільшуючи її
теплопровідність, або шляхом застосування шаруватих різальних пластин, у яких
різальним шаром є кераміка на основі Al2O3, а підложкою – твердий сплав, з
оптимальною товщиною цих шарів, щоб, не знижуючи міцності, збільшити
тепловідведення з пластини.
Література:
1. Родин П. Р. Металлорежущие инструменты / П.Р. Родин.- К.: Вища шк. Головное
изд-во, 1986.- 455 с.
2. Розенберг Ю. А. Резание материалов: [учебн. для техн. вузов] / Ю. А.
Розенберг. - Курган : Изд-во ОАО "Полиграфический комбинат Зауралье", 2007. - 294 с.
УДК 621.9
Кіріна З.І., студ.; Пасічник В.А.,д.т.н.,проф.
ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИНТЕЗУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБРОБЛЕННЯ ПАЗІВ І УСТУПІВ
Уступ являє собою виїмку, утворену після оброблення заготовки фрезою і
обмежену двома взаємно перпендикулярними площинами. Деталь може мати одну, дві,
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три або більше ступенів. Виїмка в деталі, що має плоскі або фасонні поверхні,
називається пазом. Пази можуть бути геометричної, Т-подібної чи фасонної форми,
наскрізними та замкнутими. Фрезерування пазів і уступів затребуване в
машинобудуванні. При цьому проводиться одночасна обробка двох поверхонь. Звідси
виникає головна вимога до цього виду обробки: перпендикулярність вертикальної
стінки і горизонтальній площині. Наявність великого вибору інструменту для обробки
пазів і уступів обумовлює важливість формалізації вибору інструменту з урахуванням
його технічних параметрів, часу на оброблення і собівартість.
Фрезерування уступів і пазів на вертикально-фрезерних верстатах, як правило,
здійснюється кінцевими фрезами. Фрезерування уступів рекомендується виконувати
фрезою з діаметром меншого розміру, ніж ширина щаблі. При фрезеруванні пазів
рекомендується брати фрезу діаметром, що точно відповідає ширині паза. При
виконанні фрезерних робіт вибір обладнання та різальних інструментів відбувається в
залежності від призначення, розмірів деталі та необхідної шорсткості поверхні.
На даному етапі розвитку машинобудування вибір відповідного інструменту
суттєво залежить від людського фактору, що неминуче включає в себе досвід роботи
людини. Автоматизація процесу вибору різального інструменту є актуальною і
остаточно невирішеною задачею в нинішній час. Слід намагатись знизити вплив
людський фактор при виборі інструментального оснащення.
В якості предмету дослідження магістерської роботи розглядаються методики,
моделі та алгоритми автоматизації визначення оптимального інструменту для обробки
пазів і уступів. Метою дослідження є скорочення термінів технологічної підготовки
виробництва за рахунок автоматизації процедури вибору різального інструменту.
У нинішній час виробниками ріжучого інструменту розроблені бази даних та
експертні системи вибору інструменту, але вони не включають в себе інтеграцію
інформації з CAD-CAM систем. Методи такої інтеграції планується також включити в
магістерську роботу.
Література:
1. Аверченков, В. И., САПР технологических процессов, приспособлений и
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УНПК, 2011. – №5 (67). – С. 5-10.
УДК 621.9.02
Колодєєв Є.Г., студ.; Красновид Д.О., к.т.н., ст. викладач
СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМИ ЗАДНІХ ПОВЕРХОНЬ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
МІТЧИКА
Задня поверхня мітчика найчастіше створюється шляхом затилування по
Архімедові спіралі, також використовується як радіальне, так і осьове затилування. При
прямолінійній вершинній кромці мітчика з прямими канавками форма задньої
затилованої поверхні буде ідентичною при відповідному виборі величин радіального і
осьового затилування. Проте, при такій формі затилування задньої поверхні при
обробленні глухих і наскрізних отворів, нарізаних не на всю глибину, стабільна робота
мітчика не гарантується. Це пояснюється тим, що в кінці процесу нарізання різьби
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перед кожним зубом залишається невідокремлене від основного металу коріння
стружки. Коріння стружки при вивертанні мітчика повинне зрізатися потиличною
поверхнею подальшого зуба. При цьому вони можуть потрапляти під задню поверхню
інструменту, викликаючи затискання стружки, і приводити до викришування різальних
кромок.
З метою усунення цього недоліку застосовують спеціальні форми поверхні.
Найбільш поширені спеціальні форми поверхонь - затилування по Архімедовій
спіралі із заданим кутом  може виконуватися на незначній ділянці f, як дотична до
різальної кромки, а решта частини профілю зуба утворюється у формі дуги кола.
Величина s в цьому випадку приймається рівною  =0,06..0,1 мм для кроку різьби
0,75..3 мм. Таке формування задньої поверхні забезпечує, при викручуванні мітчика,
відрив або зрізання кромкою спинки зуба недорізаного кореня стружки, що запобігає
попаданню кореня стружки під задню поверхню і викришування різальних кромок. При
такій формі задньої поверхні різальних зубів мітчика суттєво підвищується стійкість.
Аналогічний ефект може бути досягнутий при затилуванні по Архімедової
спіралі з такою величиной затилування К, при якій розмір  лежить в необхідних
межах, що запобігають затисканню недорізаної стружки. Проте в цьому випадку
неможливо забезпечити доцільні значення задніх кутів α.
Необхідну величину  можна забезпечити при формуванні комбінованої
задньої поверхні, яка складається з затилованої або гострозаточненої поверхні та
примикаючої до неї плоскої або затилованої по колу додаткової поверхні затилування.
Комбінована форма задньої поверхні з плоскою допоміжною затилочною
поверхнею наведена на рис.1.

Рис. 1. Форма задньої поверхні мітчика з плоскою затилочною поверхнею
Інший варіант форми задньої поверхні - Комбінована форма задньої поверхні з
радіусною затилочною поверхнею (Рис.2).

Рис.2. Комбінована форма задньої поверхні з радіусною затилочною поверхнею
Задаючись величиною  можна розрахувати радіус кола затилування та
положення його центру.
Зважаючи на те, що збільшення кута в плані та переднього кута зменшують
головні задні кути на периферії та вздовж різальної кромки, що може призвести до
заклинювання кореня стружки під задньою поверхнею та викришування зубців
мітчика, то застосування комбінованих поверхонь дозволяє уникнути цього явища.
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УДК 681.3
Кравець О.В. студ., Ковальова Л.І., доц.
РОЗРОБКА ТАБЛИЧНО – КЕРОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ДИСКОВИХ ФРЕЗ У
СИСТЕМІ CREO PARAMETRIC
Створення таблично-керованих моделей (таблиць сімейств) є одним із засобів
автоматизації проектування у системі Creo Parametric.
Таблиця сімейства — це колекція деталей, які багато в чому схожі, але
відрізняються за деякими аспектами, такими як розмір або особливість елементів.
За допомогою таблиці сімейства можна: створювати і зберігати велике число
об'єктів у зручній і компактній формі, економити час завдяки стандартизації деталей,
створювати варіації деталей з одного файлу деталі без необхідності створення кожної
деталі окремо, створювати варіації з незначними змінами без використання рівнянь для
зміни моделі, створювати таблицю деталей, яку можна зберегти у файлі друку і
включати в каталоги деталей.
У роботі представлена таблично-керована модель дискової відрізної фрези
згідно ГОСТ 2679-93.
Аналіз конструкцій дискових відрізних фрез дозволив обрати такі параметри
конструкцій: D – діаметр фрези; B – ширина фрези; d – діаметр посадочного отвору
фрези; d1 – діаметр вибірки; z – кількість зубців; кут φ – кут в плані; кут γ – передній
кут, r – радіус округлення стружкової канавки.
Алгоритм розробки таблично-керованої моделі дискової відрізної фрези
складається з таких етапів: створення конструктивних елементів твердотільної моделі
фрези; створення параметрів користувача; створення рівнянь моделі; створення таблиці
сімейств; перевірка екземплярів моделі; створення реальної деталі.
Конструктивні елементи фрези створюються командами вкладки Модель:
 створення вихідної інструментальної поверхні фрези у вигляді циліндра
діаметру D шириною B за допомогою команди Вытянуть;
 створення вибірки, яка характеризується кутом у плані φ та діаметром d1 за
допомогою команди Вращать;
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 моделювання стружкової канавки за допомогою команди Вытянуть. Профіль
стружкової канавки визначається кутовим кроком, що залежить від числа зубів фрези z,
радіуса r округлення канавки та величини переднього кута γ.
 моделювання робочих поверхонь зубів розгортки за допомогою команди
Геометрический массив;

створення посадочного отвору діаметра d за допомогою команди
Вытянуть.
Параметри користувача деталі, які відповідають параметрам конструкції фрези,
створюються за допомогою вкладки Инструменты-Параметры.
Рівняння моделі створюються за допомогою вкладки ИнструментыУравнения. У діалоговому вікні прописуємо залежність змінних від відповідних
параметрів. Наприклад, розмір діаметру фрези на моделі позначений через d0, в списку
параметрів йому відповідає діаметр D. Записуємо рівність d0=D. Цю дію повторюємо
для всіх параметрів.
Варіанти моделі створюються за допомогою команди Таблица семейств
вкладки Инструменты. Рядки містять екземпляри деталей і відповідні ним значення
параметрів, стовпці використовуються для параметрів.
Тестування моделі складається з перевірки коректності побудови кожного
екземпляру моделі при відповідних їм значеннях параметрів.
Реальну модель з використанням таблично-керованої моделі можна отримати
таким чином:
 відкрити екземпляр моделі по імені або за числовим значенням вибраного
параметру;
 записати модель з новим ім’ям. Розміри моделі будуть відповідати поточним
розмірам екземпляру.
УДК 621.923
Купреев Д.В., студ.; Джулій Д.Ю., к.т.н. асистент; Майборода В.С., д.т.н., проф.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ УМОВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ
НА РАДІУС ОКРУГЛЕННЯ РАЗІЛЬНИХ КРОМКОК КІНЦЕВИХ ФРЕЗ З
ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ
В процесі експлуатації різального інструмента різальні кромки (РК)
знаходяться в особливо несприятливих умовах – підвищених контактних,
температурних навантаженнях. Тому формування округлення РК має досить
важливий вплив на роботоздатність інструменту.
Формування радіуса округлення РК фрез ⌀6 мм виготовлених із
швидкорізальної сталі Р6М5 виконувались на експериментальній установці типу
кільцеве ванна. Експеримент проводили у два етапи.
На першому етапі магнітно-абразивної оброблення (МАО) досліджували вплив
швидкості обертання інструменту навколо власної осі на радіус округлення РК.
Оброблення виконували при зміні наступних параметрів: в якості магнітноабразивного порошку (МАП) використовували Феромап, розмір зерен 200/100 мкм;
швидкість обертання навколо осі кільцевої ванни 250 об/хв; час оброблення в режимі
―натікання‖ з кромки – 60 с, в режимі ―стікання‖ з кромки – 90 с, на кромку – 30 с.,
кут базування зразків p= 35° від горизонталі, відновлюючого елемента (ВСЕ) 40°±2°.
Магнітна індукція в робочих зонах не заповнених МАП В=0,23 Тл, швидкість
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обертання інструменту навколо власної осі складала 100 об/хв, 500 об/хв, 900 об/хв,
решта умов залишались ідентичними. Після МАО контроль зміни радіуса округлення
РК проводився на мікроскопі МЕТАМ-РІ за параметром k, який є проекцією діаметру.
Схема виміру параметру, що характеризує радіус округлення РК зображено на рис.1.

Рис.1. Схема вимірювання параметра k
На рис. 2. представлена зміна параметру k при різних швидкостях обертання
інструменту відносно власної осі. Встановлено, що найбільш рівномірний вплив на
радіус округлення вздовж РК отримано при швидкість обертання інструменту навколо
власної осі 500 об/хв.
На другому етапі МАО досліджували вплив типу МАП на параметр k.
Використовували: S330, розмір зерен 1200/900 мкм; ПР Р6М5, розмір зерен 160/100
мкм; Церамам, розмір зерен 315/200 мкм; Полимам М, розмір зерен 315/200 мкм + 5%
ФП, розмір зерен 160/100 мкм. Решта умов залишались ідентичними: швидкість
обертання інструменту навколо власної осі – 500 об/хв, час оброблення в режимі
―натікання‖ з кромки без ВСЕ – 60 с, в режимі ―стікання‖ з кромки з ВСЕ – 90 с, на
кромку – 30 с. Результати досліджень зображені на рис. 3. Встановлено, що найбільш
рівномірний вплив на радіус округлення вздовж РК отримано при використанні
порошку Полимам М + 5% ФП.

Рис.2. Зміна параметра k в
залежності від швидкості обертання
інструменту навколо власної осі

Рис.3. Зміни параметру k
залежності від типу МАП
Висновок: експериментально встановлено, що за допомогою МАО можна
контрольовано формувати радіус округлення РК по всій робочій довжині інструменту,
найбільш рівномірний радіус округлення РК формується при швидкості обертання
інструменту навколо власної осі 500 об/хв та при використанні в якості МАП
Полимам М, розмір зерен 315/200 мкм + 5% ФП, розмір зерен 160/100 мкм.
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УДК 621.923
Купреев Д.В., студ.; Джулій Д.Ю., к.т.н. асистент; Майборода В.С., д.т.н., професор;
Плівак О.А. інж.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ УМОВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ
НА ШОРСТКІСТЬ ЗАДНІХ ПОВЕРХОНЬ РАЗІЛЬНИХ КРОМКОК КІНЦЕВИХ
ФРЕЗ З ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ
Підвищення працездатності різального інструменту в значній мірі визначається
формуванням необхідних властивостей його робочих поверхонь, пов'язано, перш за
все, зі зміною властивостей як поверхневого шару і безпосередньо стану поверхні, в
особливості її мікрогеометрії. Одним з таких параметрів є шорсткість.
Дослідження виконували на фрезах ⌀6 мм виготовлених із швидкорізальної
сталі Р6М5 виконувались на експериментальній установці типу кільцеве ванна.
Експеримент проводили у два етапи.
На першому етапі МАО досліджували вплив швидкості обертання інструменту
навколо власної осі, оброблення виконували при зміні наступних параметрів: в якості
магнітно-абразивного порошку (МАП) використовували Феромап, розмір зерен
200/100 мкм; швидкість обертання навколо осі кільцевої ванни 250 об/хв; час
оброблення в режимі ―натікання‖ з кромки – 60 с, в режимі ―стікання‖ з кромки – 90 с,
на кромку – 30 с., кут базування зразків p= 35° від горизонталі, відновлюючого
елемента (ВСЕ) 40°±2°. Магнітна індукція в робочих зонах не заповнених МАП
В=0,23 Тл, швидкість обертання інструменту навколо власної осі 100 об/хв, 500 об/хв,
900 об/хв, решта умов залишались ідентичними. Після МАО контроль зміни
шорсткості задньої поверхні різальних кромок (ЗПРК) проводився на профілометріпрофілографі 252 за параметром Ra.
На рис. 1. представлена шорсткості Ra ЗПРК при різних швидкостях обертання
інструменту відносно власної осі. Встановлено, що найкращий результат по
зниженню шорсткості отримано при швидкість обертання інструменту навколо
власної осі 500 об/хв. Що імовірно повзано з особливостями переформування
магнітно-абразивного інструменту (МАІ) і наявністю порогових швидкостей
оброблення.

Рис.1. Шорсткості Ra ЗПРК в залежності від швидкості обертання
інструменту навколо власної осі
На другому етапі МАО досліджували вплив типу МАП. Використовували:
S330, розмір зерен 1200/900 мкм; ПР Р6М5, розмір зерен 160/100 мкм; Церамам,
розмір зерен 315/200 мкм; Полимам М, розмір зерен 315/200 мкм + 5% ФП, розмір
зерен 160/100 мкм. Решта умов залишались ідентичними: швидкість обертання
інструменту навколо власної осі – 500 об/хв, час оброблення в режимі ―натікання‖ з
кромки без ВСЕ – 60 с, в режимі ―стікання‖ з кромки з ВСЕ – 90 с, на кромку – 30 с.
Результати досліджень зображені на рис. 2. Встановлено, що найкращий результат по
зниженню шорсткості ЗПРК отримано при використанні порошків Царамам та
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Феромап, що визначається мікрогеометричними характеристиками частинок МАП, а
саме величиною мікрорізальних кромок частинок.

Рис.2. Шорсткості Ra ЗПРК в залежності від типу МАП
Висновок: експериментально встановлено, що найкращий результат по
зниженню шорсткості ЗПРК інструменту, відбувається при швидкості обертання
інструменту навколо власної осі 500 об/хв та при використанні в якості МАП
порошків Царамам та Феромап.
УДК 621.9.025.7
Кургуз Д.О., студ.; Марценюк Ф.В., студ.; Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
АНАЛІЗ ЗАВАНТАЖЕННЯ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КІНЦЕВОЇ ФРЕЗИ
З РІДІУСНОЮ РІЗАЛЬНОЮ КРОМКОЮ
Завантаження різальної частини суттєво впливає на працездатність різального
інструменту. При заданій схемі зрізування припуску завантаження того чи іншого
інструменту при обробці відомого матеріалу характеризується величиною швидкості

різання V , товщиною зрізу a в різних точках різальної кромки, а також величиною
активної довжини різальної кромки [1]. З точки зору підвищення продуктивності
обробки активна довжина різальних кромок має бути максимальною, проте це
призводить до збільшення сили різання. Ступінь завантаження різальної кромки
впливає на інтенсивність зношення інструменту, та відповідно, на його стійкість і
продуктивність оброблення.
Товщина зрізу в будь якій точці різальної кромки визначається за залежністю:
 
Np S
a
,
(1)
Np

де N p - вектор нормалі до поверхні різання;

S - вектор подачі.

 
N p  P V
(2)
 
(3)
S  j  Sz ,
де S z - подача на зуб фрези.
Записавши вектори нормалі та подачі та виконавши перетворення, отримали
залежність ждя визначення товщини зоізу. В середовищі Mathcad виконані розрахунки
для визначення товщини зрізу вздовж різальної кромки сферичної фрези з плоскою
передньою поверхнею і конічною задньою:
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  i4  cos ( )  cos ti  sinti2  sin( )  cos ti  sinti  sin( )  sinti  cos ti  1 2

( cos (  ) )  sin t

Аналізуючи зміну товщини зрізуваного шару в крайніх точках сферичної
різальної кромки А і B (рис. 1), можна сказати, що в точці А товщина зрізуваного шару є
мінімальна, а в точці B, яка є останньою точкою на сферичній різальній кромці досягає
максимального значення яке дорівнює подачі на зуб. На циліндричній різальній кромці
товщина зрізу вже не змінюється і дорівнює максимальному значенню. Вздовж
різальної кромки величина зрізуваного шару нелінійно збільшується від мінімального
значення в найближчій до осі точки до максимального значення на периферії.
За рахунок того, що різальна кромка не перетинає вісь обертання фрези,
оброблюваний матеріал в зоні точки А не зминається.
Швидкість різання залежить від радіуса обертання точки різальної кромки.
Оскільки максимальним є радіус точок, що знаходяться вище точки В, то відповідно,
можна очікувати, що інтенсивність зношення у цій зоні буде максимальною.
У загальному випадку, вектор подачі кінцевої фрези для обробки фасонних
профілів може бути не перпендикулярним до осі обертання фрези, а йти під іншим
кутом [2]. Очевидно, що у цьому випадку завантаження точок різальної частини буде
відрізнятись від отриманого вище.

Рис. 1. Схема перерізу зрізуваного шару
Причому у разі, коли вектор подачі спрямований у тіло деталі зверху вниз під
деяким кутом, на периферійній
ділянці різальної кромки, де швидкість є
максимальною, товщина зрізуваного шару буде зменшуватись, що сприятиме більш
рівномірному зношенню різних ділянок різальної кромки.
Література:
1. Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов. –К.: Выща шк.,
1990. -424 с. ISBN 5-11-001908-8.
2. Сахаров Г.Н. Металлорежущие инструменты/ Г.Н. Сахаров, О.Б. Арбузов,
Ю.Л. Боровой и др. М.: Машиностроение, 1989. -328 с. ISBN 5-217-00338-3.
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УДК 691.43.068.5
Кургуз Д.О., студ., Смолинець О.Р.,студ., Мусіюк О.Б., студ., Корбут Є.В., к.т.н, доц.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІЦНЮЮЧИХ
ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ
Характерною рисою технологій поверхневого зміцнення є те, що не вдається
одержати одночасного підвищення всіх властивостей деталі для всіх режимів
експлуатації.
Навіть той самий матеріал покриття, але нанесений різними способами, показує
різні експлуатаційні властивості.
Широкому впровадженню зміцнюючих захисних покриттів перешкоджає їхня
недостатня міцність і довговічність. Сьогодні думка про недостатню міцність покриттів
в екстремальних умовах експлуатації загальновизнано як у вітчизняної, так і в
закордонній літературі [1].
Спроби підвищити міцність покриттів збільшенням міцності адгезійного зв'язку
не дають позитивного ефекту, навіть знижують міцність і пластичність основного
матеріалу.
Для усунення відзначених недоліків на цей час у розробці матеріалів для
покриттів використають два методи:
1) створення багатошарових покриттів аж до мультиплікації; кожний шар у
багатошаровому покритті виконує власну функцію й забезпечує плавний перехід
фізико-механічних властивостей покриття від поверхні до основи;
2) створення багатокомпонентних шарів змінної сполуки по товщині покриття.
Обидва методи значно здорожують технологію одержання покриття й знижують
надійність одержання покриття високої якості, тому що шлюб в одному із шарів
приводить до зниження якості всього покриття [2].
У спробах усунення недоліків покриттів спостерігаються дві основні тенденції:
- нанесення багатошарових, багатофункціональних покриттів;
- розвиток інтегрованих багатоопераційних технологій [3].
Кожна технологія поверхневого зміцнення має свою нішу оптимальних умов
використання, включаючи навіть технологічні традиції, що зложилися на конкретному
підприємстві.
Література:
1. Покриття і їхнє використання в техніку // У кн. «Міцність матеріалів і
конструкцій», п/ред. В. Т. Трощенко - 2-і изд. - К.: Академпериодика, 2006. -З.981-1074.
2. Новиков Н.В., Бидный А.А., Ляшенко Б.А. і ін. Методи зміцнення поверхонь
машинобудівних деталей. К.: ИСМ АН УРСР, 1989. -112 с.
3. Ляшенко Б.А., Мовшович А.Я., Долматов А.И. Упрочняющие покриття
дискретної структури // Технологічні системи - 2001 - № 4 (10). -С.17-25.
УДК 531.7.08
Лагодич В.Д., студ.; Майданюк С.В., асистент
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ РІЗАННЯ
При обробці металів різанням між інструментом і оброблюваною деталлю
виникає сила взаємодії, яку називають силою різання. Ця сила є результатом глибокої
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пластичної деформації металу, що перетворюється в стружку, а також тертям між
інструментом і оброблюваною деталлю.
Метою огляду є визначення доцільного вибору сили різання як об'єкта
наукового дослідження.
При вимірюванні зусиль різання користуються проекціями вектора сили на осі
координат. Сили різання визначають не тільки навантаження системи ВПІЗ (верстат пристосування - інструмент - заготовка), а й температуру в зоні різання, стійкість
різального інструмента, точність обробки, продуктивність та необхідну потужність
обладнання.
Сила різання використовується в проектних розрахунках динамічних
характеристик металорізального обладнання і є одним з параметрів оптимізації при
визначенні геометрії різальної частини інструментів і режимів різання.
На підставі цього - сила різання є визначальною для дослідження якості
різальної частини інструментів.
Зазначена вище система розкладання сили різання на її складові в деякій мірі
визначає і методи вимірювання, історія розвитку яких достатньо довга і бере свій
початок з досліджень Кокіля при свердлінні (1848 р) і досліджень Тіме при струганні
(1870 р).
Кількість різновидів і конструкцій вимірювальних способів неймовірно велика,
але в кінцевому рахунку може бути зведене до п'яти методів вимірювання:
• метод зрівноважування;
• метод гальмування;
• метод витраченої потужності;
• метод пластичної деформації зразка;
• метод пружної деформації.
Використання зусиль різання в якості комплексного показника роботи
технологічної системи ВПІЗ, у тому числі в адаптивних системах управління, викликає
потребу в таких методах, які дозволяють проводити вимірювання зусиль різання з
достатньою точністю і в режимі реального часу, з передачею результатів загальній
системі управління.
Враховуючи сказане, аналіз методів і способів вимірювання проведемо за таким
основним критеріям: точність; придатність для автоматичної роботи в режимі
реального часу.
1. Метод зрівноважування, при якому вимірювана сила порівнюється з відомою
протилежно спрямованої силою в момент рівноваги, тобто оли прискорення дорівнює
нулю, є єдиним прямим і найточнішим методом вимірювання сили різання. Точність
даного методу обмежується тільки тертям в опорах вимірюваного пристрою. В
"чистому" вигляді цей метод придатний тільки для вимірювання крутного моменту при
обробці отворів. Низька точність результатів не виправдовує застосування такого
методу при точінні, фрезеруванні, струганні. Крім того, недоліком методу
врівноваження є громіздкість вимірювального пристосування і незручність
вимірювання, а також непридатність для використання в автоматичному режимі.
2. У методі гальмування вимірювання проводиться в два етапи. Спочатку
здійснюється, власне, різання та реєстрація за допомогою приладів потужності або сили
струму, що споживається з мережі електродвигуном. Без зміни швидкості обертання
шпинделя гальмо навантажується до того часу, поки показання вимірювального
приладу, включеного в ланцюг живлення двигуна, не будуть відповідати показаннями в
момент різання. Після цього за показаннями силовимірювального приладу визначається
крутний момент при гальмуванні, від якого обчислюється сила різання. Неточність
даного методу обумовлена зміною характеру навантаження шпинделя в робочому
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режимі і при гальмуванні. Крім цього метод вимагає громіздкого вимірювального
пристосування і не піддається автоматизації.
3. Метод витраченої потужності полягає у визначенні сили різання за величиною
витрат потужності в процесі обробки. Цей метод набув поширення за рахунок своєї
простоти і доступності. За витраченої потужності, визначають ефективну потужність, а
потім силу різання.
Недолік методу - досить низька точність. Причиною є невизначеність
коефіцієнтів корисної дії. Крім того, даний метод не дозволяє визначати інші складові
сили різання. Метод допускає використання в автоматичних системах.
4. Метод пластичної деформації зразка допускає, що середнє значення сили
різання може бути визначене за ступенем пластичної деформації зразка. Але в реальних
умовах динамічного навантаження результати не будуть відповідати статичному
навантаженню на твердомірі. Додаткові ускладнення вносить нелінійність
навантажувальних характеристик приладу. Крім того, одночасне вимірювання трьох
складових сили різання в даному приладі неможливо, внаслідок неминучих, при цьому,
спотворень відображень. Метод неможливо використовувати в автоматичних системах.
5. Метод пружної деформації приймає за міру сили різання викликану нею
величину пружною, а не пластичної деформації. Оскільки сила тут визначається не
шляхом порівняння з іншою силою, а по викликаному нею побічним наслідком пружною деформацією, то принципово метод пружної деформації залишається менш
точним, ніж метод врівноваження. Але цей недолік проявляє себе тільки тоді, коли
порушується лінійність зв'язку між силою та деформацією. Це явище спостерігається
при високих частотах коливання сили різання і низької жорсткості пружного ланки
динамометра, коли деформація стає функцією не тільки сили, але частоти її зміни. Ці
особливості повинні враховуватися при розробці конкретних вимірювальних систем.
Аналіз літературних джерел показав, що метод пружної деформації, на даний
час, є найбільш поширеним. Використання цього методу роботи робить можливим: не
тільки визначення середнього значення сили, але й фіксувати її зміну в часі; одночасно
вимірювати кілька складових сили різання; виконувати вимірювальні пристосування у
вигляді компактних і зручних для обслуговування динамометрів; в широких межах
регулювати чутливість динамометрів; досягати лінійності навантажувальних
характеристик динамометрів.
УДК 621.914
Левицький В.Ю., студ.; Майданюк С.В., асистент
ФРЕЗА ДИСКОВА ВІДРІЗНА З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ
ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Дисковий відрізний інструмент широко використовується для розрізання різних
матеріалів та працює у важких обмежених умовах, що пояснюється великою кількісю
зубців, незадовільною формою стружкових канавок, короткою головною різальною
кромкою, несприятливими умовами стружкоутворення, переривчастим характером
процесу різання, змінними в часі навантаженнями на зубці, наявністю шкідливих
вібрацій з великою амплітудою та порівняно малою частотою. Все це є причиною
інтенсивного зношування та поломок інструмента, які, як правило, виникають
внаслідок затискання стружки в канавках. Тому велике значення для дискових
відрізних фрез має число зубів, форма профілю зуба, розміри зуба та западини.
Існує величезне число різних конструкцій дискових відрізних фрез, кожна з яких
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має свої переваги та недоліки. За конструкцією різальної частини їх можна розділити на
наступні групи:
- за конструкцією головної різальної кромки: з прямолінійною та ламаною
різальною кромкою;
- за розміщенням зубців: з рівномірним та нерівномірним кутовим кроком
(фрези з нерівномірним кутовим кроком характеризуються підвищеною динамічною
сталістю);
- за профілем зубців: з малими, середніми та крупними зубцями;
- за формою зубців: з прямими (направляюча лінія передньої поверхні леза
прямолінійна та перпендикулярна швидкості головного руху різання) та з
різнонаправленими (направляюча лінія передньої поверхні леза прямолінійна та
нахилена під кутом до напрямку швидкості головного руху різання фрези) зубцями.
Великий вплив на роботу фрези надає схема зрізання припуску. У практиці
застосовуються різні схеми зрізання припуску. Для того, щоб забезпечити нормальні
умови стружкоутворення та її вільного розміщення в западині зуба доцільно
використовувати групову схему зрізання припуску, шляхом зменшення на кожному
зубі довжини активної ріжучої кромки. Розділення широкої стружки на ряд ділянок
можна добитися шляхом зміни діаметральних розмірів суміжних зубів і форми
різальних кромок.
Відрізні фрези мають різальні кромки, розташовані на периферії та не мають
допоміжних різальних кромок по торцях. Як правило, різальні кромки є прямими
лініями, паралельними осі фрези. У результаті цього кути нахилу різальних кромок
дорівнюють нулю та при відрізанні має місце процес прямокутного різання.
Передні та задні кути, вимірювані в перетині перпендикулярному осі фрези
вибираються відповідно з умовою їх експлуатації. Задній кут служить для зменшення
тертя між задньою поверхнею інструмента та поверхнею різання.
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.
Зміна головного кута в плані викликає зміну співвідношення між товщиною
зрізуваного шару та робочою довжиною різальної кромки, але при цьому положення
передньої поверхні інструмента відносно напрямку руху інструменту залишається
незмінним. Зміну товщини зрізуваного шару викликає зміна величини кута зрушення,
нормальної сили, сили тертя та сили зрушення, але напрямок руху стружки
залишається незмінним.
Серед геометричних параметрів різального інструменту кут нахилу головної
різальної кромки займає особливе місце. Це пояснюється тим, що він найбільш
багатогранно впливає на головні характеристики процесу різання та, в першу чергу, на
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деформацію зрізуваного шару, при перетворенні його на стружку.
Зміну кута нахилу головної різальної кромки змінює як положення передньої
поверхні інструмента відносно напрямку його руху, так і відношення робочої довжини
різальної кромки до товщини зрізуваного шару. При цьому змінюється не тільки робоча
довжина різальної кромки, але, в деяких випадках, і товщина зрізуваного шару.
В умовах скованого різання багатогранний вплив кута нахилу головної різальної
кромки посилюється скованим сходом стружки по передній поверхні, що має місце при
позитивному знаку кута нахилу різальної кромки. Зміна кута нахилу різальної кромки
приводить до зміни величин робочого переднього та заднього кутів, що також змінює
умови деформації зрізуваного шару та зношуваність задньої поверхні інструмента.
Таким чином, на підставі досліджень різних конструкцій інструментів з різними
величинами і знаками кута нахилу різальної кромки, а також, досліджень конструкцій
відрізних фрез, можна зробити висновок про те, що за рахунок зміни геометрії
різальної частини відрізної фрези та розташування різальної кромки під деяким кутом
нахилу кромки можна добитися зменшення вібрації фрези при роботі, що дозволяє
працювати на вищих частотах обертання, зменшення шуму, підвищення якості
оброблення, зменшення задирок на зрізі, змінити схему зрізання припуску, зменшити
ширину зрізу кожним зубом і забезпечити вільне розміщення стружки в западині зуба,
поліпшити процес стружкоутворення, за рахунок розділення стружки по ширині, що
забезпечить збільшення строку служби відрізних фрез.
Дослідження дискових відрізних фрез, показують, що застосування
нерівномірного кроку зубів вносить істотний вплив на вібрації при різанні, стійкість
інструмента, точність обробки та якість оброблених поверхонь.
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.
На основі проведеного аналізу для відрізання заготовок конструкційних
матеріалів доцільно вибрати дискову відрізну фрезу з різнонаправленими зубцями.
Вибір даної конструкції грунтується на тому, що, в порівнянні з прямозубими фрезами,
та фрезами з нерівномірнимним 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.
УДК 621.91
Лопасов Є.В., студ.; Равська Н.С., д.т.н., проф.
ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
Високошвидкісна обробка (ВШО) – сучасний комплексний підхід до обробки
різанням. Відмінною особливістю ВШО є висока швидкість, для реалізації якою
технологічна система повинна відповідати високим вимогам.
Однією з основних передумов використання ВШО є зменшення числа
працюючих в галузі матеріалообробки, що викликано переходом сучасного
металообробного виробництва в автоматизоване (верстати з ЧПК, гнучкі
автоматизовані системи).
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У доповіді показано, що з економічного погляду для сучасних верстатів високої
вартості застосування більш високих швидкостей різання необхідне для одержання
економічного ефекту від впровадження нового обладнання [1].
У літературних джерелах [3,4] учені відмічають, що швидкість для ВШО
залежить від групи оброблюваного матеріалу, і наводять графіки, де відображені
приблизні швидкості різання для звичайної обробки, перехідного діапазону ВШО, а
також діапазони швидкостей, які визначені обмеженнями верстата або інструменту.
Так, для важкооброблюваних матеріалів обмеженням служить зношення
інструменту, а для легкооброблюваних – обмеженими є можливості верстата по
забезпеченню високої швидкості різання, тобто частоти обертання шпинделя.
Варто відзначити, що дослідження в галузі ВШО пов’язані з перерозподілом
тепла між заготовкою та стружкою. При невеликих перерізах зрізаного шару основна
частина тепла залишається в стружці, не встигаючи переходити в заготовку. Завдяки
цьому, при ВШО тепло більш сприятливо розподіляється в системі, ніж при помірних
швидкостях. Через те, що від 75 – 95% виникаючої теплової енергії під час обробки
залишається в стружці, ВШО може застосовуватися без змащувально –
охолоджувальної рідини.
У роботі [5] зазначено, що при високих швидкостях різання, які в декілька разів
перевищують загальноприйняті, температура на різальній кромці стабілізується і тільки
інколи може зменшуватись. Це пояснюється багатьма факторами стану інструменту
при ВШО.
Збільшення швидкості різання, окрім позитивних якостей, несе в собі недолік
внаслідок погіршення умов роботи різальної кромки різця. Кількість тепла, що виникає
при ВШО на різальній кромці збільшує кількість тепла при звичайній швидкості
різання. Це викликано тим, що різець отримує теплоту з великої кількості частин
стружки, за той же час, як при звичайній швидкості.
Кількість тепла, яка виділяється на різальній кромці при ВШО різних матеріалів
інструментами і покриттями, та різним станом контактуючих поверхонь раніше не була
предметом дослідження.
Через несприятливі фактори різання, до матеріалу різців існують особливі
вимоги: висока теплостійкість інструмента, зносостійкість, вібростійкість, міцність
тощо. Відповідають цим вимогам такі матеріали, як: сучасні тверді сплави, синтетичні
надміцні матеріали на основі полікристалічних алмазів, КНБ (кубічний нітрид бора),
мінералокераміка на основі Al2O3 тощо.
Для отримання від ВШО всіх необхідних показників при виготовленні виробу,
необхідно зробити правильний вибір всіх складових факторів, які задіяні в процесі:
верстат, система числового програмного керування (ЧПК), допоміжний інструмент,
кваліфікація технолога та оператора верстата з ЧПК.
Таким чином, застосування високошвидкісної обробки матеріалів приводить до
зниження затрат, зокрема:
- Зникає необхідність у використанні змащувально – охолоджувальної рідини;
- Немає необхідності у використанні цілого ряду компонентів верстатів;
- Зниження затрат на утилізацію стружки та обробленої змащувально–
охолоджувальної рідини.
Підвищення продуктивності:
- Значне збільшення виробничого часу;
- Підвищена швидкість різання;
- Надійне управління виробничими процесами в цілому.
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Лопасов Є.В., студ.; Майданюк С.В., асистент
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІЗАННЯ
Існуючі методи вимірювання температури діляться на контактні, коли
термоперетворювач (датчик) вимірювального пристрою безпосередньо знаходиться в
контакті з оброблюваною поверхнею, та безконтактні, коли термоперетворювач
температури знаходиться на деякій відстані від цієї поверхні.
Незважаючи на значні успіхи, досягнуті у використанні аналітичних методів для
вивчення теплових явищ у зоні деформації та на контактних поверхнях інструмента,
експериментальні методи, завдяки їх надійності та простоті, є головним інструментом
дослідження. Основними об'єктами вивчення є:
- кількість виділеного при різанні тепла і його розподіл між стружкою, деталлю
й інструментом;
- температура, яка встановлює на контактних поверхнях інструменту;
- температурні поля в зоні деформації і ріжучому клині інструменту.
Калориметричний метод. Метод дозволяє визначити кількість тепла, що
переходить в стружку, деталь та інструмент. Внизу, перед передньою поверхнею різця,
встановлюється калориметр для збору стружки та ртутний термометр. Кількість тепла,
що переходить в різець, можна також визначити за методом Б.Т. Прушкова, вимірюючи
температуру в різних місцях по довжині полого різця, наповненого ртуттю.
Метод термопар. Для вимірювання середньої температури на контактних
поверхнях інструмента та в різних точках контактних площадок застосовують
різноманітні термопари.
Метод підведеної термопари, запропонований Я.Г. Усачова. Інструмент являє
собою корпус, до якого притиснута різальна пластинка. У корпусі зроблено отвір, у
який вставлена ізоляційна трубка. Термопара з гальванометром, підключеним до її
кінців торкається нижньої площини пластинки. Спай термопари реєструє температуру
опорної поверхні пластинки. Великою перевагою методу є можливість використання
стандартних термопар з відомими термоелектричними характеристиками, а тому не
потребують спеціального градуювання. Розташовуючи отвори в різних точках
передньої та задньої поверхонь, можна скласти уявлення про температурний поле в
різальному клині інструмента.
Більш простим і досконалим є метод природно утвореної термопари,
запропонований Е. Гербертом і К. Готвейном. Метод заснований на тому, що в процесі
різання в місці стикання передньої поверхні інструмента зі стружкою та задньої
поверхні з поверхнею різання природним шляхом створюються термопари,
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електродами яких є матеріал оброблюваної деталі та матеріал різальної частини
інструмента. Якщо оброблювану деталь та інструмент включити в замкнутий
електричний ланцюг, то величина термоелектрорушійної сили, що виникає в
термоелементі, буде пропорційна температурі ковзного "спаю" утвореної термопари.
Методом природно утвореної термопари вимірюють не максимальну температуру, а
деяку середню контактну температуру на передній та задній поверхнях інструмента.
Величина електрорушійної сили і напрямок термотока залежать від роду
інструментального та оброблюваного матеріалів, що утворюють термопару. Перевагою
методу природно утвореної термопари є те, що його легко здійснити не тільки при
точінні, але і при свердлінні, нарізуванні різьблення мітчиком, струганні, фрезеруванні,
протягуванні та інших видах робіт. Великою незручністю при застосуванні методу
природно утвореної термопари є необхідність нового градуювання термопари при зміні
матеріалів деталі або інструмента.
Так звані "зрізані" термопари застосовують для вивчення закону розподілу
температур на контактних поверхнях інструмента. Деталь виконують у вигляді
гвинтового гребеня прямокутного профілю. У ній свердлять отвір діаметром 0,5-0,7мм,
в яке вставляють електроди термопари. Електродами термопари служать дроти
діаметром 0,1мм з міді та константана, ізольовані емаллю. Кінці термопар підключені
до осцилографа. При перерізанні різцем захисної трубки та термопари електроди
замикаються на контактній поверхні стружки та поверхні різання. Частина електродів,
рухаючись зі швидкістю стружки, фіксує на плівці осцилографа температуру по ширині
площадки контакту стружки з різцем. Інша частина електродів, рухаючись зі
швидкістю, що дорівнює швидкості різання, фіксує температуру по ширині площадки
контакту поверхні різання.
Для дослідження розподілу температури від поверхні в глиб тіла деталі, тобто
температури всього поверхневого шару, наприклад, при плоскому шліфуванні, може
застосовуватися метод напівштучної термопари. В отвір діаметром 0,6мм на
встановленій глибині від нижньої площини зразка до дна отвори точковим
зварюванням приварюється тонка константанові нитка діаметром 0,25мм. До нижнього
торця зразка приварено залізний дріт, що виконує роль другого електрода термопари,
яку через компенсатор підключають до негативної клеми осцилографа. Якщо
проводити обробку поверхні кругом, послідовно оброблюючи при однакових режимах
різання до виявлення точки під'єднання константановой нитки, то буде встановлено
розподіл температур по всьому поверхневому шару деталі поблизу точки шліфування.
Точна реєстрація зміни температури виявилася можливою завдяки незначній
теплоємності зони контакту в точці вимірювання.
Вибір способу вимірювання температури різання
Контактний метод дозволяє вимірювати температуру з досить високою точністю
практично від 0С і вище. Для її вимірювання в контактних площадках оброблюваних
поверхонь виробів і робочих поверхонь інструмента найбільшого поширення набув
метод контактного вимірювання температур із застосуванням термоелектричних
перетворювачів - термопар.
При вимірюванні температури в масі виробу набув поширення контактний
метод
вимірювання
температур
із
застосуванням
напівпровідникових
термоперетворювачів опору - терморезисторів.
Робота термопар заснована на явищі виникнення електрорушійної сили (ЕРС) в
ланцюзі, складеному з різнорідних провідників, за умови нерівності температур в
місцях їх з'єднання. Термопари перед звичайними термометрами мають значні
переваги. З їх допомогою можна вимірювати високі температури (до 1800С і вище),
при яких застосування рідинних термометрів абсолютно неможливо. В результаті
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застосування термопар можна отримати досить високу точність вимірювання
температури, яка визначається точністю вимірювання ЕРС. Особливий науковий
інтерес представляє їх застосування при вивченні дуже невеликих різниць температур.
УДК 621.914.22
Майданюк С.В., асистент
ЗАВАНТАЖЕННЯ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДИСКОВИХ ВІДРІЗНИХ ФРЕЗ
З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ
Завантаження різальної частини будь-якого інструмента, в тому числі і фрез
відрізних, визначає інтенсивність зношування інструмента та його стійкість. Оцінка
завантаження різальної частини і, на основі цього, визначення шляхів удосконалювання
процесів різання, за рахунок раціонального завантаження різальної частини, є
важливим при створенні прогресивних констукцій різального інструмента.
Навантаження досліджуваної точки різальної кромки при обробці
характеризуються головним чином швидкістю головного руху різання швидкістю
різання, товщиною зрізуваного шару, а також, тривалістю контакту досліджуваної
точки різальної кромки з матеріалом заготовки, тобто часом різання та відпочинку.
Також, при аналізі завантаження, необхідно враховувати що при різанні
спостерігається взаємний вплив один на одного різних різальних кромок та їх ділянок,
що знаходяться в контакті з заготовкою. Тобто, для аналізу параметрів процесу різання
при відрізанні дисковими відрізними фрезами виникає необхідність визначення числа
одночасно працюючих зубців та їх змінювання в часі.
Зміна числа одночасно працюючих зубів викликає коливання зусиль різання, що
впливає на вібрацію та деформацію інструмента та інших елементів технологічної
системи.
У процесі відрізання число одночасно працюючих зубів змінюється. У різанні
прийнято прагнути до зменшення числа одночасно працюючих зубів, при цьому не
допускати, щоб кількість одночасно працюючих зубів було рівним цілому числу. При
відрізанні дисковими фрезами цих вимог практично добитися важко, що пов'язано з
товщиною заготовок, формою профілю, схемою відрізання та іншими умовами
виробництва.
Впливати на число одночасно працюючих зубів і амплітуду їх коливань можна
за рахунок зміни кількості зубців фрези та зміни кута контакту фрези із заготовкою.
Кут контакту фрези із заготовкою залежить від установки фрези. Збільшити кут
контакту фрези із заготовкою можна за рахунок несиметричного розташування
заготовки щодо фрези. Збільшення кута контакту фрези із заготовкою впливає на число
одночасно працюючих зубів у бік їх збільшення.
Відмінністю в роботі дискових відрізних фрез з різнонаправленими зубцями у
порівнянні з фрезами, які мають рівномірний крок зубів, є змінна завантаження
різальних кромок зубців і характер зміни числа одночасно працюючих зубів. Ці
відмінності викликають зміни силових навантажень на інструмент і його динамічні
характеристики.
Товщина зрізуваного шару це довжина нормалі до поверхні різання, проведенї
через задану точку різальної кромки, обмежена перерізом зрізуваного шару.
Так як, при відрізанні дисковими відрізними фрезами, швидкість обертального
руху істотно більше швидкості руху подачі, то можна вважати, що поверхнями різання
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будуть круглі циліндри, які утворюються при обертанні різальної кромки навколо осі
фрези.
Тим не менш, на реальну форму поверхні різання при відрізанні дисковими
відрізними фрезами впливає разом з обертанням і рух подачі. Реальною траєкторією
досліджуваної точки ріжучого зуба буде не коло, а трохоїда.
Це особливо стосується фрез з різнонаправленими зубцями, оскільки різальна
кромка таких фрез розташована під двома кутами відносно осі фрези та набуває виду
прямої загального положення.
При дослідженні кутів входу та виходу зубців фрез з різнонаправленими
зубцями, в межах кута контакту фрези з заготовкою, спостерігається зміна величини
ширини різання, ширини фрезерування, тобто при вході та виході зубця фрези, він
зрізує різну ширину матеріалу заготовки.
Зміна ширини різання, в залежності від конструктивних та геометричних
параметрів коливається в межах 5…35% від загальної ширини різання.
Зміна ширини різання в свою чергу призводить до більш активної зміни
активної довжини різальної кромки, що приймає участь у процесі різання, а це
призводить до зміни силових навантажень на інструмент і зміни його динамічних
характеристики.
УДК 621.9
Майданюк С.В., асистент, Вовк В.В., к.т.н., ст. викл.
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНСТРУМЕНТУ
ЗА ДОПОМОГОЮ CAD СИСТЕМ
Геометричні параметри інструментів задаються в інструментальній системі
координат, і ці кути, задані на кресленнях інструментів, не відображають дійсних
геометричних параметрів в процесі роботи інструменту та їх зміну вздовж різальної
кромки.
Забезпечення раціональних геометричних параметрів вздовж всієї різальної
кромки є однією із задач при проектуванні інструменту, оскільки відхилення,
наприклад передніх та задніх кутів, на 5º від оптимальних для оброблення заданого
матеріалу призводить до зниження стійкості інструменту в 2-5 разів; в той же при
нераціональних кутах забезпечення тієї ж стійкості може бути отримано при заниженні
режимів різання, що призводить до зниження продуктивності обробки.
Визначення геометричних параметрів різальної частини інструмента наведено в
ДСТУ 22498-93. Стандартом регламентуються геометричні параметри, які
визначаються в інструментальній, статичній та кінематичній системах координат
незалежно від його виду. Кути інструменту, задані на кресленні в інструментальній
системі координат, визначаються відносно елементів інструмента, прийнятих за базу,
зручних для виготовлення і контролю інструмента. Більш точно геометричні
параметри, які відповідають дійсним геометричних параметрів в процесі роботи
інструменту, визначаються в кінематичній системі координат, площини якої
зорієнтовані відносно швидкості результуючого руху різання, тобто сумарного руху
інструмента відносно заготовки. В той же час геометричні параметри частіше всього
визначають в статичній системі координат, зорієнтованій відносно швидкості лише
головного руху різання, тому що для більшості інструментів швидкість подачі є
неспіврозмірною зі швидкістю головного руху різання і нею нехтують.
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Сучасні CAD системи мають всі інструменти для вирішення різноманітних, в
тому числі і графічних задач. Одним із таких застосувань є визначення статичних
геометричних параметрів інструменту для заданих інструментальних та подальших їх
аналіз щодо їх відповідності раціональним кутам. Більш широкі можливості при
вирішенні таких задач досягається за рахунок параметризації 3D моделей та
геометричних побудов.
Підготовчим етапом є створення параметричної 3D моделі різальної частини
інструменту заданих розмірів, положення передньої та задньої поверхонь якого
залежить від інструментальних кутів. Методика визначення статичних геометричних
параметрів буде наступною:
- на різальній кромці вибирається довільна точка А, положення якої, як правило
визначатиметься параметром - лінійним або кутовим розміром;
- через цю точку проводяться три відрізки: направлений вздовж швидкості головного
руху різання АV; направлений вздовж швидкості подачі АVs; направлений дотично
до різальної кромки АP;
- будують площини статичної системи координат: через т. А перпендикулярно
відрізку АV основну площину Pv; через дотичний відрізок АP та відрізок АV
площину різання Pn; через відрізок АV перпендикулярно АP головну січну
площину P; через відрізки АV та АVs проводять робочу площину Ps;
- в площині P проводять два відрізка, перший з яких повинен бути дотичним до
передньої поверхні, другий – дотично до площини Pv; кут між цими відрізками і
буде статичним головним переднім кутом;
- в площині P проводять два відрізка, перший з яких повинен бути дотичним до
задньої поверхні, другий – дотично до площини Pn; кут між цими відрізками і буде
статичним головним заднім кутом;
- в площині Pv проводять відрізки, один з яких повинен належати площині Ps, а
інший – площині Pn; кут між цим відрізками і буде статичним кутом в плані;
- в площині Pn проводять відрізок, який повинен також належати площині Pv; кут
між цим відрізком і відрізком АP буде статичним кутом нахилу різальної кромки.
Отримані значення кутів і є статичними геометричними параметрами даного
інструменту. Змінюючи параметр, який визначає розташування точки на різальній
кромці, можна дослідити зміну цих параметрів вздовж всієї кромки. Застосування
такого методу визначення дозволяє досить легко визначити кути в будь-якій точці
кромки, на відміну від чисто графічного визначення цих кутів, не потребує визначення
аналітичних залежностей для розрахунку, але в порівнянні з аналітичним розрахунком
не надає в повній мірі виявити вплив того чи іншого параметру на ці кути.
УДК 621.9.025.7
Марценюк Ф.В., студ.; Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
РОЗРАХУНОК ЗМІЩЕННЯ ОСІ ГВИНТА КРІПЛЕННЯ
ФАСОННОЇ РІЗАЛЬНОЇ ПЛАСТИНИ
Для кріплення змінних багатогранних різальних пластин в корпусі інструменту
можуть бути використані різні схеми, зокрема зверху прихватом, зверху прихватом
через отвір штифтом, через отвір рухомим штифтом, гвинтом через отвір [1].
Для конструкції кінцевої фрези для обробки фасонних поверхонь була прийнята
схема кріплення гвинтом через тороїдальний отвір у різальній пластині. Такий спосіб

65

спрощує конструкцію інструменту, скорочує час на заміну твердосплавних пластин.
Для надійного закріплення пластини вісь кріпильного гвинта зміщують відносно
номінального положення осі отвору пластини. Наявність зсуву гарантує надійне
закріплення пластини в гнізді шляхом притискання пластини до опорних поверхонь
пазу.
Розмір цього зміщення залежить від діаметра циліндричної частини отвору в
пластині, діаметра кріпильного гвинта, відстані від бокової сторони гнізда корпусу до
осі різьбового отвору під гвинт та їх граничних відхилень. Під час вибору значення
зсуву необхідно враховувати, що головка гвинта не повинна виступати над пластиною
більше, ніж на висоту фаски. В іншому випадку стружка в процесі різання може
пошкодити головку гвинта, яка знаходиться на невеликій відстані від робочої зони.
Для розрахунку зсуву осі кріпильного гвинта відносно номінального
розташування осі отвору різальної пластини була використана методика [2].
Мінімальний зсув осей визначається за формулою:
 0,5 нd 
Amin  A  
,
 cos  

де А – зсув осей;  нd - нижнє граничне відхилення діаметра вписаного кола
пластини;  - кут між напрямком зміщення і перпендикуляром до бокової сторони
гнізда.
Для стандартних різальних пластин зміщення осі гвинта здійснюється у
напрямку від осі пластини до вершини кута. Особливістю пластини, що розгядається, є
її фасонна краплевидна форма, що призводить до необхідності базування пластини по
криволінійній поверхні. У цьому випадку вибір напряму зміщення не є однозначним.
Очевидно, що напрям має бути в межах кута  (рис. 1). У роботі були розраховані та
проаналізовані різні значення кута  в межах перпендикулярів, проведених до бічних
сторін пластини.

Рис. 1. Схема для розрахунку напряму зміщення осей отворів
В разі зміщення осі гвинта у напрямку вершини описаного ромба розрахункове
зміщення осі для заданої пластини склало 0,16 мм, що відповідає рекомендаціям [2],
[3]. Отже, пластини з криволінійною різальною кромкою можна замінювати фігурами
стандартної форми і вже для них застосовувати методики розрахунків.
Література:
1. Баранчиков В.И. Справочник конструктора-инструментальщика: Под общ.
ред. В.И. Баранчикова. - М.: Машиностроение, 1994.- 560 с.
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УДК 621.9.025.7
Марценюк Ф.В., студ.; Андрієнко А.А.; студ.; Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ
ДЛЯ ФАСОННОЇ ОБРОБКИ
Для виготовлення деталей складної форми, таких як формоутворюючі поверхні
штампів, прес-форм, кліше, складних виступів на корпусних деталях, лопаток турбін та
багатьох подібних деталей в авіаційній та інших галузах промисловості
використовують фрези з криволінійною різальною кромкою. Різальну кромка леза фрез
часто виконують у вигляді дуги кола у поєднанні з прямолінійними ділянками. До
сферичних фрез висуваються високі вимоги щодо точності, стійкості, теплостійкості. У
ряді випадків фрези застосовують для обробки загартованих деталей з метою
уникнення складної операції шліфування фасонних поверхонь виробів.
На основі аналізу стандартів, патентів, статей, авторефератів дисертацій,
каталогів фірм-виробників різального інструменту була виконана класифікація
сферичних фрез за призначенням та основними конструктивними ознаками (табл. 1).
Таблиця 1. Класифікація кінцевих фрез для обробки фасонних деталей
№
1

Класифікаційна ознака
За конструкцією

2

За видом хвостової
частини

3

За матеріалом
різальної часини

4

За формою різальної
частини

5

За способом
охолодження

6

За призначенням

Варіант виконання
- цільні / складені / збірні
- циліндричні
- конічні
- циліндричні спеціальні (з лискою / наріззю)
- стальні (швидкорізальна сталь)
- твердосплавні
- біметалічні
- алмазні
- сфероциліндричні
- сфероконічні
- сферичні
- еліпсовидні
- подача охолоджуючого середовища (рідини або
повітря) через внутрішні канали в інструменті
- поливом
- для чорнової / напівчистової / чистової обробки
- для обробки важкодоступних ділянок
- для обробки складних профілів
- для обробки легких металів і сплавів
- для обробки матеріалів підвищеної твердості

Умови застосування сферичних фрез відрізняються великою варіативністю,
тому неможливо конструкції фрез за рахунок уніфікації звести до кількох типів. Для
врахування особливостей обробки доводиться фрезу, особливо її різальну частину,
пристосовувати до конкретних умов. Для цього використовують різні прийоми,
зокрема вибір інструментальних матеріалів та виду захисного покриття; створення
необхідної форми різальної кромки та форми стружкових канавок; рівномірне
розподілення навантаження між різними ділянками різальних кромок леза інструменту;
застосування змінних пластин, що забезпечує необхідну форму передньої поверхні та
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скорочує час на відновлення різальної здатності інструменту після зношення;
оптимізація геометричних параметрів леза інструменту та ін.
Наявність класифікатора дозволяє обгрунтовано вибрати існуючу конструкцію
інструменту або цілеспрямовано вносити зміни в конструкцію кінцевої фрези для
створення працездатного інструменту для заданих умов обробки.
Література:
1. Сахаров Г.Н. Металлорежущие инструменты/ Г.Н. Сахаров, О.Б. Арбузов,
Ю.Л. Боровой и др. М.: Машиностроение, 1989. -328 с. ISBN 5-217-00338-3
2. Сборный твердосплавный инструмент Г.Л. Хает М.: Машиностроение, 1989. –
256 с.
3. Родин П.Р. Проектирование и производство режущего инструмента. – К.:
Техника, 1968. – 358 с.
4. Вращающийся инструмент Sandvik Coromant, 2012. – 336с.
5. SANDVIK MKTC Твердосплавные пластины, 2007. – 44с.
6. Ординарцев И.А. Справочник инструментальщика 1987. – 846с.
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8. DIN 1835 – 1 High speed steel straight shanks.
9. Патент SU 1724441 A1 1992.
10. http://www.lovejoytool.com/bpcd.htm
11. Mitsubishi materials corp C006B 2013 – 2014.
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УДК 621.9
Машкара Р.О., студ., Ковальова Л.І., к.т.н., доц.
ОПТІМІЗАЦІЯ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПРОТЯЖКИ У СИСТЕМІ CREO
PARAMETRIC
Конструкція різальної частини протяжки залежить від величини подачі на зуб sz,
кроку t і глибини h стружкової канавки, кількості зубів z, які визначаються в результаті
рішення задачі оптимізації.
Крітерієм оптимізації конструктивних параметрів різальної частини протяжки
зазвичай приймають її можливу найменшу довжину. Довжіна протяжки залежить від
кута нахилу  утворюючої конуса, на якому розташовуються зуби різальної частини.
Чим більше , тим коротше протяжка. Цю умову можна записати цільовою функцією
оптимізації, що визначає тангенс кута :
S
F  z  max.
t
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 заготовки:
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L
 1)k j k c k u k m  0,9 Pñò ;
t
L
C p πD o S zx (  1)k j k c k u k m  [ x ]Fx ;
t
L
C p πD o S zx (  1)k j k c k u k m   [ 1 ](rç  h ) 2 ;
t
πh 2
 k min ;
4s z L
L
 [ z min ]  3;
t
L
 [ z max ]  8;
t
t  tmin=5;
h0,17Do;
Sz  Szmin=0.015;
h  0.4t.
Сформульована задача умовної оптимізації може бути вирішена в системі
Mathcad за допомогою блоку Given-Maximize по такому алгоритму: привласнення
початкових значень змінним, щодо яких вирішується задача оптимізації; визначення
цільової функції F; Given; обмеження, записувані в звичайній математичній формі;
звернення до функції Maximize.
Початковими даними для проектування є такі величини: діаметр отвору під
протягування Dз, діаметр готового отвору D0, довжина протягування L.
Алгоритм розробки моделі різальної частини протяжки оптимальної конструкції
в системі Creo Parametric:
1. Створення файлу Mathcad, який дозволяє визначити величини sz, t, h і z.
Ідентифікаторам
перерахованих
змінних
привласнюють
теги
―mc2proe”.
Ідентифікаторам вхідних змінних Dз, D0 і L привласнюють теги ―proe2mc”.
2. Створення твердотільної моделі різальної частини протяжки в системі Creo
Parametric:
- створення конічної початкової поверхні за допомогою операції Вращение.
Менший діаметр конуса рівний величині діаметру отвору під простягання Dз, більший
діаметр конуса рівний величині діаметру готового отвору D0. Довжина конуса рівна
довжині простягання L;
- створення стружкової канавки за допомогою операції Вращение. Профіль
канавки залежить від величин sz, t, h;
- створення робочих поверхонь зубів за допомогою операції Массив, кількість
екземплярів якого дорівнює кількості зубів.
3. Створення параметрів і рівнянь, що пов'язують величини sz, t, h і z з
відповідними розмірами моделі. Рівняннями визначаються також необхідні розміри
профілю стружкової канавки, залежні від кроку t.
4. На вкладці Анализ створюємо Анализ Mathcad, що дозволяє пов'язати
обчислення системи Mathcad з побудовами у Creo Parametric. З Creo Parametric в
Mathcad передаємо параметри, відповідні величинам Dз, D0 та L. В результаті аналізу
створюємо параметри ―Із Mathcad в Creo Parametric‖: MC_SZ, MC_T, MC_H, MC_Z.
5. Коректування рівнянь з урахуванням створених в Mathcad параметрів.
6. Регенерація моделі.
C p πD o S zx (
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Мельник А.В. студ., Равська Н.С. д.т.н., проф.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Інтенсифікація процесів різання матеріалів базується на сучасних тенденціях
розвитку процесів різання, до яких належать:
• різання із введенням у зону різання додаткової енергії;
• високошвидкісне та надшвидкісне різання;
• використання електромагнітних ефектів, що супроводжують процес різання;
• підвищення працездатності різальних інструментів.
В роботі розглянуті основні методи і способи досягнення інтенсифікації
процесів різання по кожному із зазначених напрямків[1,2]. Показано, що
інтенсифікацію процесів різання можна досягнути за рахунок попереднього
підігрівання оброблюваного матеріалу, введенням у зону різання додаткових
вимушених коливань[3] та різання з попереднім пластичним деформуванням.
Поняття надшвидкісного різання не до кінця визначено, різні автори вкладають в
цей термін різні поняття[4]. В даній роботі наведена наближена класифікація цього
виду обробки за різними авторами. При цьому класифікація рівнів швидкостей різання
надається як за різними видами матеріалів, так і за різними видами обробки різанням.
Розглянуті особливості стружкоутворення на контактних поверхнях та температура
різання.
Показано, що процес різання матеріалів супроводжується цілим рядом
електричних явищ. Дана характеристика різних видів ефектів цих явищ[6,7].
Розглянутіспособипідвищення працездатності інструменту, які умовно поділяють на 3
групи, що:
• дозволяють покращити структуру і властивості інструментального матеріалу;
• підвищують зносостійкість термостійкість різальної частини шляхом зміни
складу і властивостей її поверхневих шарів;
• формування на поверхнях інструменту плівок іншого хімічного складу, а також
фізичних та механічних характеристик.
Визначені переваги і недоліки методів та способів, що забезпечують
інтенсифікацію процесів різання, по кожному із зазначених напрямків. Поставлені
задачі подальшої інтенсифікації процесів обробки матеріалів.
Література:
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Михалевич В., студ.; Герасимчук О.М., к.т.н., доц.
ГЕОМЕТРІЯ ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ ЗАТИЛОВАНИХ ТОРЦЕВИХ ФАСОННИХ
ФРЕЗ, У ЯКИХ =0, =0
Значення заднього кута у будь-якій точці різальної кромки фасонної фрези
залежить від способу формоутворення задньої поверхні. Фасонні різальні інструменти
переточуються, як правило, по одній передній або задній поверхні. Одна з поверхонь
різальної частини може вибиратись виходячи з необхідності забезпечення на
інструменті потрібних величин геометричних параметрів, без урахування форми
оброблюваної поверхні деталі, а фасонна різальна кромка, яка відповідає формі
оброблюваної поверхні створюється за рахунок форми другої поверхні різальної
частини.
Передньою поверхнею торцевих фасонних фрез, як правило, є площина,
положення якої задається величинами переднього кута  та кута нахилу різальної
кромки  у вибраній базовій точці. У торцевих затилованих фасонних фрез під час
формоутворення непереточуваної задньої поверхні різальна кромка здійснює обертання
навколо осі фрези та прямолінійно-поступальний рух із швидкістю V. Під час осьового
затилування швидкість V паралельна осі фрези. В результаті різальна кромка описує
гвинтову задню поверхню. Під час радіального затилування швидкість V
перпендикулярна до осі фрези і паралельна передній площині. Під час кутового
затилування швидкість V нахилена до осі фрези. В цьому випадку створюється
складна спірально-гвинтова непереточувана задня поверхня.
Дослідження задніх кутів уздовж різальної кромки торцевих фасонних фрез
мають важливе практичне значення, як для визначення їхньої працездатності, так і з
метою обґрунтованого визначення способу формоутворення задньої поверхні.
Під час роботи торцевої фасонної фрези зношування різальної кромки
відбувається в основному на задній поверхні зуба, чим пояснюються підвищені вимоги
до вибору оптимального заднього кута. Для обґрунтованої оцінки працездатності
інструменту визначаються задні кути в нормальному до різальної кромки перетині – αN.
Залежності для визначення у будь-якій точці фасонної різальної кромки торцевої фрези
нормального заднього кута αN наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Формули для визначення αN.
Спосіб затилування
Осьове

Нормальний задній кут αN
tg Ni  tg  cos  i

KZ
Ktg
sin  i , tg 
2Ri
2Ri
Кутове
KZ
tg Ni 
cos( i   )
2Ri
Де α – задній кут у базовій точці; φі – кут в плані; К= величина затилування; Z – число
зубїв фрези; Rі – радіус фрези у вибраній точці;  - кут затилування.
Радіальне

tg Ni 

Аналіз наведених залежностей показує, що нормальні задні кути у значній мірі
залежать від значення кута φ, а значить від форми оброблюваного профілю, а також
дозволяє визначити доцільність і область застосування розглядуваних способів
затилування торцевих фасонних фрез.
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Осьове затилування можна рекомендувати для фрез, у яких кути φ малі, близькі
до нуля. Радіальне затилування доцільно застосовувати для фрез, у яких кути в плані φ
у будь-якій точці різальної кромки близькі до 90. Якщо ж проектується фреза з φ
близькими до 0 та 90, застосовується кутове затилування.
Задавшись наперед значеннями нормального заднього кута α N у двох точках
різальної кромки, наприклад, на крутих ділянках, визначається кут затилування за
формулою
R tg N 2 cos 1  R1tg N 1 cos  2
.
tg  2
R1tg N 1 sin  2  R2tg N 2 sin 1
Знаючи значення , визначається величина затилування:
2R1tg N1
2R2tg N 2
.
K

Z cos 1    Z cos  2   
В окремому випадку може бути 1 = 90о, 2 = 0о. Тоді отримаємо:
R tg N 1
2R1tg N1 2R2tg N 2
tg  1
;
K

.
R2tg N 2
Z sin
Z cos 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО РІЗАЛЬНОГО
ІНСТРУМЕНТА
Актуальною задачею інструментального виробництва є пошук способів
підвищення продуктивності оброблення металорізальним інструментом із одночасним
забезпеченням потрібної точності та якості поверхонь деталей.
Головним напрямком розвитку механічного оброблення є концентрація
технологічних переходів, яка дозволяє багатократно знизити трудомісткість
виготовлення деталей, збільшити продуктивність, зменшити собівартість оброблення. З
найменшими затратами концентрація технологічних переходів здійснюється при
використанні комбінованих різальних інструментів, які складаються з двох та більше
однотипних або різнотипних осьових інструментів і дозволяють обробляти отвори за
один робочий хід, завдяки суміщенню технологічних переходів.
Ці інструменти розробляються та виготовляються спеціально для оброблення
конкретного отвору, що обумовлює велику кількість комбінованих різальних
інструментів, які відрізняються між собою конструкцією, розмірами, технологічним
призначенням тощо.
На основі аналізу існуючих конструкцій комбінованого інструменту його
використання можна розділити на дві основні групи:
1) комбіновані інструменти, що забезпечують одночасну обробку однієї або
декількох деталей одним методом обробки (точіння, свердління, зенкерування та ін.)
(Рис.1)

Рис.1. Свердло ступінчасте
2) комбіновані інструменти, що суміщають одночасну обробку декількома
методами (свердління–зенкерування, свердління–розвертування і т. д.). (Рис.2)
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Рис.2. Свердло-мітчик
За конструктивним виконанням комбіновані різальні інструменти бувають:
суцільні, з напаяними пластинами, з механічним кріпленням пластин, зі вставними
ножами та збірні. Враховуючи високу вартість інструментального матеріалу і те, що
зношуються в основному різальні кромки інструмента, доцільно використовувати
комбіновані інструменти з напаяними пластинами, механічним кріпленням пластин та
збірні. Суцільні комбіновані інструменти доцільно застосовувати лише для обробки
отворів малих розмірів з невеликим перепадом діаметрів.
Послідовність реалізації технологічних переходів обумовлює принцип роботи
ступенів комбінованих різальних інструментів: послідовний, паралельний та
послідовно-паралельний. Так, при обробленні отворів інструментом «зенкеррозвертка» або «зенкер-розвертка-мітчик», суміщення технологічних переходів
відбувається послідовно, а ступені інструмента працюють за послідовною схемою
різання. При одночасному обробробленні співвісних поверхонь, що знаходяться на
деякій відстані одна від одної, ступені комбінованих інструментів здійснюють
паралельне оброблення, якщо одночасно починають обробку та одночасно її
закінчують. Найпоширенішим є послідовно-паралельний принцип роботи ступенів, при
якому починає оброблення перший ступінь, далі інші, таким чином, що деякий час усі
ступені працюють одночасно. Це характерно для таких комбінованих інструментів, як
«свердло- зенкер-зенківка», ступінчасті зенкери тощо.
Використання комбінованих інструментів для оброблення отворів в
машинобудуванні має наступні переваги: підвищення продуктивності процесу
оброблення отворів за рахунок концентрації технологічних переходів; підвищення
точності оброблення співвісних поверхонь та отворів; зменшення допоміжного часу на
заміну та налагодження інструмента; скорочення числа технологічного устаткування
(зменшення кількості верстатів на поточних та автоматичних лініях, свердлильних
головок у агрегатних верстатах; потрібно менше позицій в інструментальних магазинах
верстатів з ЧПК, а також зменшується кількість допоміжних інструментів), що
призводить до зменшення кількості працюючих, виробничої площі, і, як наслідок,
собівартості продукції.
Разом з тим їх використання у виробництві обмежується наступними факторами:
складність виготовлення та переточування через велику кількість різальних кромок, і,
як наслідок, більша вартість порівняно зі стандартними інструментами; велике число
одночасно працюючих різальних кромок спричиняє концентрацію сил різання,
зростання температури, що може привести до збільшення величини розбиття отвору та
прискореного спрацювання інструмента; збільшення обсягу матеріалу, який зрізується,
що ускладнює відведення стружки і може спричинити її пакетування; призначення
величини подачі по лімітуючому ступеню меншого діаметра веде до неповного
використання потенційних можливостей ступенів комбінованих інструментів більших
діаметрів.
Зменшити вплив цих недоліків можна на стадії розробки та проектування
інструмента. Так, для забезпечення надійного відведення стружки із зони різання усіма
ступенями розміри та кут нахилу стружкових канавок збільшують, а також
використовують стружколоми та внутрішнє підведення ЗОТС, що також зменшує
температуру різання.
Таким чином, для забезпечення раціональних умов процесу експлуатації
комбінованого інструменту, доцільно використовувати збірні інструменти з різальними
елементами у вигляді твердосплавних швидкозмінних пластин. Їх застосування
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виключає необхідність заточування різальних кромок, дозволяє підвищувати швидкість
різання, стійкість, а також економити дороговартісний інструментальний матеріал та
час на оновлення різальних кромок.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФРЕЗ
Фреза може працювати продуктивно лише за умови правильної її експлуатації.
Якщо фрезерування відбувається на правильно призначених режимах, то фреза може
обробити передбачену кількість деталей, перш ніж її необхідно віддати для
переточування.
У процесі роботи фреза затупляется. Затуплення фрези відбувається внаслідок
зносу, викликаного тертям задньої поверхні зуба фрези об оброблену поверхню і
тертям стружки, що сходить, об передню поверхню зуба. У процесі фрезерування на
задній поверхні зуба утворюється площа зносу, ширина якої весь час збільшується.
Одночасно на передній поверхні в результаті тертя стружки, що сходить - утворюється
ледь помітна лунка, причому вона знаходиться на деякій відстані від різальної кромки.
По мірі роботи знос задньої поверхні весь час випереджає знос передньої, поки площа
зносу на задній поверхні не з'єднається з лункою. З цього моменту знос різко зростає,
так як зруйноване лезо не може різати нормально. Настає так званий катастрофічний
знос інструменту, після якого для відновлення правильної геометрії леза доводиться
знімати великий шар металу з передньої і задньої поверхонь зубів.
Тому фрезерувальник не повинен допускати фрезу до катастрофічного зносу, а
знімати її для переточки негайно після того, як настав нормальний знос. Ознаками
початку затупления фрези є наступаюча вібрація, поява нерівної (рваної) поверхні
обробки і надмірний нагрів фрези внаслідок збільшення тертя.
Одночасно з цим, збільшення зусиль тертя викликає завжди збільшення
температури ріжучого інструменту, що в свою чергу знижує твердість його леза і
сприяє швидшому затупленню. Таким чином, затуплення фрези відбувається як під
впливом зносу, так і від надмірного нагрівання в процесі різання.
Щоб зменшити нагрівання інструменту і продовжити термін його служби без
переточування, вдаються до охолодження. Для охолодження фрези застосовують
спеціальні охолоджуючі рідини. Деякі з них мають змащувальні властивості, завдяки
чому зменшується тертя між ріжучим інструментом і оброблюваною поверхнею.
Охолоджуючу рідину слід підводити обов'язково безперервним струменем із
першого ж моменту різання. Охолоджувальні та охолоджувально - мастильні рідини
застосовують залежно від оброблюваного матеріалу і виду фрезерування. Зазвичай це
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водний розчин лугів (мила) з добавками масел. При застосуванні охолоджуючих рідин,
верстат, інструмент та деталі оберігають від іржі, використовуючи лише масляні
емульсії, що мають у своєму складі соду, а також змішані масла і масла з добавкою
речовин, що містять сірку. Тому в емульсію не можна додавати звичайну воду.
Останнім часом починають застосовувати для охолодження ріжучого
інструменту промисловий туман. Для цієї мети верстат оснащують змішувачем,
залитим емульсією. До змішувача підводять стиснене повітря під тиском 4-5 кг / см2,
який розпилює емульсію в найдрібніші, невидимі простим оком крапельки. Так
утворюється промисловий туман, який під тиском направляється до місця обробки.
Потрапивши в зону зіткнення інструменту з оброблюваною деталлю, розпорошена
рідина не тільки поглинає виділене при різанні тепло, а й виконує роль мастила.
Охолодження туманом подовжує термін служби (стійкість) інструменту і дозволяє
підвищувати режими різання.
Не менш перспективним є застосування поверхнево-активних речовин. Це
речовини, які мають властивість накопичуватися (згущуватися) на поверхні зіткнення
двох тіл, так званій міжфазній поверхні або поверхні розділу фаз. На міжфазній
поверхні поверхнево-активні речовини утворюють шар підвищеної концентрації адсорбційний шар.
УДК 621.9.07
Музиченко О.Ю. студ.; Солодкий В.І. к.т.н., доц.
ФІНІШНЕ ОБРОБЛЕННЯ КОЛИВАННЯМ
В даний час в машинобудуванні досить широко застосовується оброблення з
накладанням вібрацій, особливо при виконанні фінішних операцій - хонінгування,
суперфінішування, доведення - притирання і полірування. Це такі процеси, як
віброгалтовка, віброполірування, які відносять до так званої віброабразивної обробки.
Вібраційне оброблення деталей в абразивному середовищі являє собою
механічний або хіміко-механічний процес знімання матеріалу з оброблюваної поверхні
частинками (гранулами, зернами) робочого середовища які роблять коливання
викликані дією вібрацій.
Оброблювані деталі завантажуються в робочу камеру, заповнену робочим
середовищем. Ця камера, змонтована на пружинах, може коливатися в різних
напрямках. Від інерційного вібратора (від обертового вала з незбалансованими
вантажами) вона піддається вібрації з частотою 900- 3000 кол/хв і амплітудою від 0,5
до 5…9 мм. Робоче середовище та деталі при цьому переміщаються, здійснюючи два
види рухів - коливання і повільне обертання всієї маси. Деталі займають різні
положення в робочому середовищі, що забезпечує досить рівномірну обробку всіх їх
поверхонь. Велика кількість мікроударів, що діють на деталі одночасно в різних
напрямках, сприяє утриманню їх в підвішеному стані і виключає утворення грубих
забоїн і пошкоджень на поверхнях.
Процес оброблення може протікати "всуху" або з періодичною і безперервною
подачею рідкого розчину. Більшість операцій здійснюється з подачею рідкого розчину,
який забезпечує видалення продуктів оброблення з поверхні деталей і частинок
робочого середовища, змочування деталей, рівномірний розподіл їх в середовищі. До
складу розчину можуть вводитися різного роду хімічні добавки зі спеціальними
властивостями.
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Інтенсивність вібраційного оброблення залежить від її тривалості,
характеристик і розмірів частинок робочого середовища, об'єму камери і ступеня її
заповнення, механічних властивостей матеріалу деталей та інших параметрів.
Основними показниками даного процесу є характер і швидкість руху робочої камери і
частинок робочого середовища, сила мікроударів, контактні тиску, напруги і
температури, що виникають в зоні дії мікроударів, середня температура в робочій
камері.
Конструкція обладнання для вібраційної обробки дозволяє розміщувати і
застосовувати різні тверді, рідкі та змішані склади робочих середовищ. Це створює
умови для протікання процесів як механічної обробки (мікрорізання і пластичного
деформування), так і фізико-хімічних (хімічних реакцій, дифузій, адгезії, адсорбції) і їх
суміщення шляхом введення до складу робочого середовища відповідних
порошкоподібних матеріалів, розчинів, суспензій, електролітів.
Нові види вібраційної обробки створені шляхом введення в робочу зону
магнітного і теплового полів, електрохімічного процесу та надання оброблюваним
деталям додаткових рухів. На цій основі створені шпиндельна, вібраційна,
віброабразивна, електрохімічна, магнітно-віброабразивна, вібраційно-механотермічна
види обробки.
Установки для вібраційного полірування мають різні конструкції. За способом
кріплення контейнерів вони можуть бути зі знімними, перекидним та стаціонарними
контейнерами. За методом створення вібрацій розрізняють установки, де вібрації
створюються механічним шляхом - за допомогою обертових неврівноважених мас або
кривошипно-шатунних механізмів і де вони створюються за допомогою
електромагнітів. За характером вібрацій розрізняють установки з двохкомпонентною і з
трикомпонентною вібрацією - спрямованої в двох і трьох напрямках.
Найпростішими за конструкцією і найбільш поширеними є установки, в яких
збуджуючі сили, що приводять систему в коливання, створюються за рахунок
неврівноваженості (дисбалансу) обертових мас. Такі установки забезпечують
отримання двохкомпонентної вібрації, необхідної для створення кругових траєкторій
при переміщенні частинок робочого середовища і деталей.
На практиці застосовується двокамерні вібраційні установки. Одна з
особливостей їх конструкції - пружні опори у вигляді пневматичних балонів замість
спіральних пружин. Тиск у балонах може регулюватися. Для обробки деталей
невеликими партіями використовують і багатосекційні (розділені перегородками на
кілька секцій) робочі камери.
Вібраційні установки з робочою камерою кільцевого типу, яка спирається на
пружини, розташовані по окружності основи установки. Такі установки компактні,
робота їх протікає більш рівномірно і з меншим шумом, а кільцева форма камери
сприяє більш раціональному розподілу плоских деталей в робочому середовищі, що
підвищує рівномірність їх обробки.
До складу робочого середовища зазвичай входять: твердий наповнювач у
вигляді абразивних (абразивної крихти, шліфзерна, гальки, вапняку, граніту і т. п.) і
неабразивних матеріалів (предметів різної форми з металів, деревини, пластмаси,
волокна, шкіри, гуми і т.д.. Рідкий наповнювач у вигляді водних розчинів, з різного
роду добавками з необхідними властивостями (миючими, розділяючими, труєними,
пасивуючими, блискостворюючими і т. п.), що циркулює через робочу камеру
безперервно або змінюється періодично. При сухому способі для регенерації робочого
середовища застосовують стиснене повітря.
Для вібраційної обробки використовують штучні і природні абразивні
матеріали. Вибір їх зернистості залежить від вихідної і необхідної шорсткості поверхні.
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В якості твердого наповнювача застосовують абразивну крихту на різних зв'язках,
сталеві поліровані кульки, деревну крихту, повстяні, шкіряні або фетрові обрізки з
нанесенням на них шару полірувальної пасти. При використанні в якості твердого
наповнювача повстяних, шкіряних або фетрових обрізків з шаром пасти та введення
хімічних речовин процес полірування здійснюється "всуху".
Рідкий наповнювач використовують при роботі дрібнозернистою абразивною
крихтою і сталевими або скляними кульками. При обробці деталей з чорних і деяких
кольорових металів широко застосовується мильний або мильно-содовий розчин. Для
зменшення шорсткості поверхні в нього додають 0,5- 1% олеїнової кислоти. Для
полірування міді і її сплавів служить водний розчин зеленого мила зі стеариновою
кислотою.
В інструментальному виробництві вібраційна абразивна обробка може
застосовуватися для попереднього приробляння різальних кромок інструменту. Певне
поєднання рухів дозволяє створювати на поверхні ріжучого елемента необхідне
округлення кромки, що сприяє підвищенню якості обробки. Крім цього відбувається
видалення приповерхневих шарів матеріалу інструменту, схильного до дефектів після
заточки абразивними кругами. Це підвищує загальну стійкість інструменту. Для цієї ж
цілі можливо застосовувати магніто-абразивне оброблення, але це потребує досить
складного устаткування. Тому вібраційне оброблення є більш перспективною
фінішною операцією загострення різального інструменту.
УДК 621.9.07
Мусіюк О.Б. студ.; Солодкий В.І. к.т.н., доц.
ГЕОМЕТРІЯ ФРЕЗИ
Фреза є ріжучий багатозубий інструмент, кожен зуб якої представляє собою
найпростіший різець, який може мати ріжучу кромку. Передня поверхня зуба фрези
утворює з вертикальною площиною передній кут . Задня поверхня зуба утворює з
обробленою поверхнею заготовки задній кут . Передня поверхня зуба утворює з
задньою поверхнею зуба кут загострення.
Ріжуча кромка або лезо, утворена перетином передньої і задньої поверхонь.
Практично ріжучу кромку зуба фрези роблять не у вигляді лінії, а у вигляді вузької
смужки (стрічки) шириною близько однієї десятої міліметра розташованої на задній
поверхні зуба. Ця стрічка забезпечує правильну заточку фрези. Вона дозволяє
одночасно розташувати усі ріжучі кромки фрези на вихідної інструментальної
поверхні. При заточуванні фрез, особливо фасонних, через похибки виготовлення
інструменту і пристосувань, практично неможливо отримати ріжучі кромки на одній
поверхні обертання. Саме з цієї причини на задній поверхні зуба залишають
циліндричну стрічку.
Зовнішній діаметр фрези, розміри і форма западини зуба для розміщення і
виходу стружки, висота і профіль зуба, кількість зубів, їх крок також є елементами
фрези.
Вибір правильної величини ріжучих кутів і розмірів елементів фрези є
вирішальним засобом для отримання найкращих результатів при фрезеруванні.
Сукупність геометричних розмірів ріжучих кутів розмірів і форм зубів фрези
називають геометрією фрези.
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Задній кут  являє собою кут між дотичною до задньої поверхні зуба фрези і
нормаллю до осьової площини, що проходить через розглянуту точку леза даного зуба.
Цей кут вимірюється в площині, перпендикулярній до осі фрези. Нормальний задній
кут  вимірюється в площині, перпендикулярній до ріжучої кромки. Зі збільшенням
заднього кута зменшується тертя інструменту по обробленій поверхні деталі і, отже,
знос зуба по задній поверхні, що збільшує термін роботи фрези без переточування і
покращує чистоту обробленої поверхні. Проте зі збільшенням заднього кута
зменшується кут загострення , а це призводить до ослаблення зуба і може викликати
його поломку (викришування) при великій товщині стружки. Зазвичай задній кут 
призначають в межах від 12 до 30 ° залежно від типу фрези.
Передній і кут  вимірюють як кут, між дотичною до передньої поверхні зуба
фрези і осьовий площиною, що проходить через розглянуту точку леза даного зуба. Цей
кут вимірюється в площині, перпендикулярній до ріжучої кромки. Додатково передній
кут вимірюють у площині, перпендикулярній до осі фрези, тобто в площині торця
фрези. Сукупність цих кутів дозволяє досить просто налаштувати пристосування при
заточуванні фрези. Передній кут фрези може мати як додатне, так і від'ємне значення.
При правильно обраному передньому куті  зрізання стружки відбувається
більш плавно і знос зуба по передній поверхні (затуплення фрези) виходить меншим,
що дозволяє фрезі працювати довше без переточування. Зазвичай передній кут 
призначають в межах від -10 до + 20 ° залежно від типу фрези, матеріалу ріжучої
частини і твердості оброблюваного матеріалу.
Кут загострення  утворено передньою і задньою поверхнями і залежить від
значення переднього і заднього кутів. Так як міцність зуба фрези тим більше, чим
більше кут загострення , то цілком зрозуміло бажання збільшити цей кут. При
фрезеруванні твердосплавними фрезами сталей підвищеної твердості і твердих чавунів
щоб уникнути викришування леза зуба фрези застосовують негативний передній кут 
для збільшення кута загострення .
Кут нахилу  гвинтової ріжучої кромки служить для збільшення плавності
роботи фрези і для створення напрямку сходу стружки. Зазвичай кут нахилу різальної
кромки  призначають в межах 10…55 ° в залежності від типу фрез.
Складнішою є геометрії фасонних фрез. У цьому випадку значення
геометричних параметрів змінюється вздовж різальної кромки, тим більше, чим більше
кромка відрізняється від прямої лінії. Непостійність геометричних параметрів вздовж
кромки значно ускладнює вибір значень передніх і задніх кутів. У зв'язку з цим
призначення геометричних параметрів виконують у два етапи. На першому етапі
визначають ділянку кромки, яка є найбільш навантаженою або працює в найменш
сприятливих умовах. Потім, для цієї ділянки призначають значення геометричних
параметрів з подальшим контролем їх змін вздовж кромки. Якщо в якій-небудь точці
кромки геометричні параметри виявляються неприйнятні, їх коригують в потрібному
напрямку.
Останнім часом фрези виготовляють оснащеними змінними ріжучими
елементами. Це дозволяє застосовувати на різних ділянках різальних кромок ріжучі
елементи різної геометрії. Таким чином, створюються фасонні фрези складної
конструкції, що володіють підвищеною продуктивністю.
Перспективним напрямом вдосконалення геометрії фрез є застосування змінних
ріжучих елементів, що дозволяє цілеспрямовано змінювати величини геометричних
параметрів уздовж ріжучої кромки. Вирішення цього завдання можливе лише при
розвитку методів аналізу характеру геометричних параметрів фрези.
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УДК 621.9.07
Мусіюк О.Б. студ.; Солодкий В.І. к.т.н., доц.
ФОРМА ЗУБІВ ФРЕЗИ
За конструктивними ознаками і формою розрізняють фрези з гострими
(гострозаточенним) і затилованними зубами. Фреза з гострозаточеними зубами за
формою нагадує пилу. Така конструкція зубів дуже поширена. Фрези з
гострозаточенними зубами широко застосовуються внаслідок простоти їх
виготовлення.
Зуби гострозаточенних фрез заточують по задній поверхні зуба, причому з
кожним новим переточуванням висота зуба і проміжок між зубами скорочуються і,
отже, зменшується місце для виходу стружки. Це є недоліком фрез з гострими зубами.
Існує кілька основних форм гострозаточеного зуба. Звичайний профіль зуба
обмежений прямолінійною задньою поверхнею застосовується для робіт, які не
потребують великих зусиль (наприклад при чистовому фрезеруванні). Профіль зуба з
ламаною спинкою, що складається з двох або більше ламаних прямолінійних ділянок,
застосовується в великозубих фрезах для зняття великих припусків. Іноді такий зуб
називають посиленим, так як він має більш товсту ніжку і менш схильний до згинання
при роботі. Профіль зуба з криволінійною спинкою є більш важким при виготовленні
фрез, але він забезпечує більшу міцність зуба і рекомендується недавніми стандартами
(хоча був відомий ще на початку 20-го століття) на циліндричні, торцеві і кінцеві
фрези.
Фрезам з гострозаточенними зубами рідко надають фасонний профіль, так як
після переточування зуб втрачає потрібний профіль, що веде до зменшення точності
оброблення. Тому для фасонних фрез застосовують затиловану конструкцію зуба.
У фрез з затилованими зубами задня поверхня зуба створена не по прямій лінії,
як у фрези з гострими зубами, а по кривій. Задня поверхня обробляється по спіралі на
спеціальному токарно-затиловочному верстаті. Форма спіралі може бути різною. В
даний час відомі фрези затиловані по евольвентній та Архімедовій спіралях.
Фрези затиловані по евольвентній спіралі мають ту перевагу, що при їх
переточуванні величини задніх кутів не змінюються. Але вони складні у виготовленні.
Фрези затиловані по Архімедовій спіралі після їх переточки змінюють величини задніх
кутів (в досить малому діапазоні) проте значно простіші у виготовленні. Саме з цієї
причини більшість затилованних фрез затиловують по Архімедовій спіралі.
Задній кут такої фрези визначається як кут між дотичною до кола і дотичної до
задньої поверхні (спіралі). Крива по якій обточена задня поверхня зуба, має ту
властивість, що радіальний профіль при переточуванні фрези по передній поверхні зуба
завжди буде залишиться незмінним. З кожним новим переточуваннями западина між
зубами (стружкова канавка) стає ширше і місце для виходу стружки збільшується.
Отже, перевага фрез з затилованими зубами полягає в тому, що їх профіль після
переточувань не змінюється. Треба, однак, пам'ятати, що через велику складності
виготовлення фрез з затилованими зубами їх вартість значно вища, ніж фрез з гострими
зубами.
Передня поверхня зуба фрези зазвичай виконується плоскою. Слід зазначити,
що у затилованних фрез передній кут приймають рівним нулю. В іншому випадку після
переточування затиловані фрези матимуть змінений профіль. Для того, щоб затиловані
фрези могли мати позитивний передній кут її передня поверхня повинна бути виконана
за Архімедовою спіраллю параметри якої залежать від діаметра фрези, що значно
ускладнює їх виготовлення.
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За напрямом зубів відносно вісі інструменту розрізняють фрези з прямими і
гвинтовими зубами. Фрези з прямими зубами останнім часом рідко обробляють
площини, їх застосовують головним чином тільки для обробки фасонних поверхонь.
Основним недоліком цих фрез є неспокійна робота внаслідок того, що кожен зуб
врізається і виходить з оброблюваної поверхні відразу по всій своїй ширині, що при
невеликій глибині різання дає удари і може викликати вібрацію.
Застосовуючи фрези з гвинтовими зубами, можна домогтися більш плавної
роботи, при цьому, принаймні, два зуба фрези повинні бути постійно в різанні. Крім
того, за допомогою гвинтових зубів полегшується сход стружки - вона направляється
гвинтовою канавкою фрези з меж зони різання. Розрізняють фрези з лівими і правими
гвинтовими зубами. Такі фрези іноді для стислості називають відповідно лівими і
правими. Для звичайних видів роботи вживаються фрези з правими гвинтовими
зубами.
Для безпомилкового визначення правої або лівої гвинтової фрези існує просте
правило. Фрезу ставлять на торець і дивляться, в який бік має підйом канавка: якщо
канавка піднімається зліва направо, фреза називається правої; якщо канавка
піднімається справа наліво, фреза називається лівою.
Цілісна конструкція зубів разом з корпусом фрези не економічно, якщо фреза
має великий розмір - у разі спрацювання зубів після багаторазового переточування або
після їх поломки доводиться здавати фрезу у відхід . Тому застосовують більш
економічні фрези зі вставними зубами, або збірні.
Збірні фрези застосовуються, починаючи з діаметра 60 мм і більше. Корпус
збірної фрези виготовлений з конструкційної сталі, а зуби - з швидкорізальної сталі або
з вуглецевої сталі з напаяними пластинками твердого сплаву.
Чим більше швидкість різання, тим більше виділяється тепла і тим сильніше
нагріваються зуби фрези. При досягненні певної температури ріжуча кромка втрачає
твердість, внаслідок чого фреза перестає різати. Температура, при якій ріжуча кромка
фрези втрачає твердість, різна для вуглецевої і швидкорізальної сталей і для твердих
сплавів.
Вуглецева сталь втрачає ріжучі властивості при температурі 250°, а
швидкорізальна - при 550°. Тверді сплави зберігають ріжучі властивості при
температурах порядку 800…1000°. Вуглецеву сталь У12А застосовують для фасонних
затилованих фрез малих діаметрів з не шліфованим профілем, що працюють з
незначними швидкостями різання. Леговану сталь 9ХС і ХВГ застосовують для
фасонних затилованних фрез, що працюють при нормальних швидкостях різання і
малих перетинах стружки.
Фрези зі швидкорізальної сталі (наприклад Р6М5) допускають великі швидкості
різання і подачі, ніж фрези з вуглецевої і легованої сталей, і ними зазвичай
користуються в практиці фрезерування. Останнім часом для фрезерування жароміцних
сталей застосовують швидкорізальну сталь з надбавкою кобальту (Р9К5 і Р9К8) або
ванадію Р9Ф5.
Для оснащення фрез тверді сплави випускаються у вигляді пластинок. Такі
пластинки припаюють або до державки з конструкційної вуглецевої або легованої
сталей (в цьому випадку вони утворюють вставні ножі), або механічно кріплять до
корпусу фрези. Вони не вимагають термічної обробки.
В даний час одним з перспективних напрямів вдосконалення форми зуба фрези є
розробка способів заточування передньої поверхні за деякою криволінійною поверхнею
більш технологічною ніж спіраль Архімеда.
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УДК 621.922.04
Оробченко А.П., асп.; Бесарабець, Ю.Й. к.т.н., доц.
3D-МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СВЕРДЛІННЯ СПІРАЛЬНИМИ СВЕРДЛАМИ
З КОМБІНОВАНОЮ РІЗАЛЬНОЮ ЧАСТИНОЮ
Сучасний розвиток комп’ютерних технологій, поєднання їх з фундаментальними
законами механіки твердого тіла дають можливість моделювати процес різання і
дослідити деякі явища, що його супроводжують. Застосування 2-D та 3-D моделювання
процесу різання дає можливості для розробки та удосконалення конструкції
інструмента [2-4], а також, дозволяє економити кошти на експерименти.
Аналіз публікацій показав, що за допомогою методу скінчених елементів (МСЕ)
можна отримувати 3-D моделі з точністю результатів в межах 10 - 30%. Питання 3-D
моделювання процесу свердління стандартними спіральними свердлами розглядалося в
працях [2-4] та інших, однак отримані методики створення скінченоелементної моделі
(СЕ-моделі), мають ряд обмежень і не може бути застосована для моделювання роботи
комбінованого інструменту з рознесеними різальними кромками.
Одним із ключових етапів створення моделі процесу свердління є етап
створення скінченноелементної сітки на CAD – геометрії. Відомо два основних методи
створення сітки: побудова довільної і упорядкованої сітки. Нажаль, в більшості
випадків не вдається створити впорядковану сітку з «брускових» елементів на CAD геометрії інструменту, тому доводиться використовувати тетраедричну, для пружного
тіла це припустимо. Однак, у випадку великих пластичних деформацій тетраедричні
елементи призводять до значної втрати точності через так зване «об'ємне запирання
СЕ», і тому їх не можна використовувати для створення моделі «заготовки» оброблюваного матеріалу. Необхідно використовувати лише СЕ типу «брусок». А,
отже, для моделювання роботи складнопрофільного інструменту виникає задача
розробки методики створення заготовки з впорядкованих кубічних СЕ.
В цій роботі було запропоновано вирішати цю задачу на базі МСЕ (вирішувач
LS-Dyna).
Дослідження проводилися при свердлінні конструкційної сталі 45, HRC 40
спіральним свердлом з рознесеними різальними кромками, розробленим в [1] із
заточкою по двом площинам. Свердло виготовлене із швидкорізальної сталі Р6М5
діаметром D=28 мм. Режими різання: швидкість різання: V=22 м/хв., подача Sо=0,2
мм/об. Профіль інструменту зображений на рис. 1.

Рис. 1. Різальна частина свердла
На інструменту було створено 400231 тетраедричних 4 вузлових елементи, з
додатковим згущенням різальних кромках. Моделі матеріалів, параметри вирішувача
LS-Dyna, граничні та початкові умови були обрані згідно з [4].
Враховуючи обмеження застосування алгоритмів генерування впорядкованої СЕ
сітки та складність профілю інструменту заготовка складається з 2-ох тіл з прямими
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гранями. На геометрії було згенеровано 837540 об’ємних 8-ми вузлових кубічних
елементів типу брусок (рис.2.). При генерації такої сітки не можливо точно передати
профіль інструменту, тому всі лінії на заготовці прямі. Для забезпечення передачі
точної геометрії заготовки при моделюванні стаціонарного режиму різання був
здійснений 1 холостий оберт з заданою подачею свердла в постановці абсолютно
жорстке тіло. Таким чином була отримана заготовка, профіль якої точно відповідає
різальній кромці свердла.
Загальний вигляд моделі для 3-D моделювання свердління зображений на рис. 3,
де 1- СЕ модель інструменту; 2- СЕ заготовка для рознесених різальних кромок; 3-СЕ
заготовка для основних різальних кромок.
В результаті моделювання були визначені ключові параметри, що
характеризують процес свердління: осьова сила різання та крутний момент.

Рис. 2. Поперечний переріз заготовки

Рис. 3. СЕ модель для моделювання
процесу свердління
Результати моделювання в порівнянні з експериментальним дослідженням
наведено в таблиці 1.
Таблиця. 1. Порівняння експериментальних даних з результатами
моделювання
Осьова сила, Н
Мк, Нм

Модель
6855
65,3

Експеримент
7650
71,4

Похибка
-10,3%
-8,5%

Висновки:
Отримано практичні рекомендації щодо створення СЕ моделі заготовки з
елементів типу брусок для моделювання процесу свердління комбінованим
інструментом. Встановлено, що використання якісної сітки суттєво збільшує точність
моделей.
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УДК681.586.4
Потапов Д., Девин Л.Н., Стахнив Н.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПРОФИЛЯ ОБРАБОТАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ
ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ РЕЗЦАМИ ИЗ
НАНОКОМПОЗИТА АЛМАЗ – КАРБИД ВОЛЬФРАМА
Перспективным способом улучшения спекания алмазных порошков является
введение в них добавок, которые при спекании образуют химические соединения с
углеродом и, таким образом, связывают алмазные частицы. В ИСМ им. В. Н. Бакуля
НАН Украины впервые были изготовлены режущие пластины в условиях реакционного
спекания при высоком давлении и температуре из нанопорошков алмаза и вольфрама
[1].
Работоспособность резцов из нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама
изучали на автоматизированном стенде на базе токарного станка с ЧПУ мод.
ТПК 125ВМ [2]. Эксперименты выполняли при чистовом точении образца
диаметром d = 60-65 мм из алюминиевого сплава AК6. Резец с механическим
креплением круглой режущей пластины диаметром 7+0,025 мм имел
геометрические параметры: передний угол  = 0°; задний угол  = 10 0 . Выполнены
несколько серий экспериментов с постоянной глубиной резания: t = 0,1 мм. В
каждой серии фиксировали один из режимов резания, например, подачу S, при
этом дискретно изменяли скорость резания V. Для определения параметров
вибрации использовали акселерометр KD-35 немецкой фирмы MMF (рабочий
диапазон частот 10 – 10000 Гц). Его закрепляли в нижней части резца,
максимально приближено к зоне резания. Сигналы от динамометра и
акселерометра поступали на АЦП ADA-1406. Управление АЦП осуществлялось
программой Power Graph [3] с частотой опроса 50 кГц. Для исследования
шероховатости обработанной поверхности применяли аналоговый прибор
Surtronic-3 (фирма Renk Teylor Hobson, Великобритания), который через АЦП
модели A812-PG был соединен с ПК. Была написана программа, которая позволяла
по профилограмме вычислять параметры шероховатости и волнистости.
В низкочастотной области при частоте 48 – 54 Гц наблюдался всплеск
амплитуд, который оказывает доминирующее влияние колебаний на
формирование микропрофиля обрабатываемой поверхности. Поэтому, для анализа
вибраций, возникающих в процессе обработки, целесообразно выбрать амплитуду
колебаний, на частоте 48 – 54 Гц, а также среднеквадратическое отклонение
амплитуды вибраций.
Выполненные исследования показывают, что параметр шероховатости Ra
при увеличении подачи (рис. 2,а) и скорости резания (рис. 2,б) незначительно
возрастает. Резцы из нанокомпозитов алмаз – карбид вольфрама при чистовом
точения сплавов алюминия обеспечивают шероховатость поверхности до Ra = 0,4
мкм.
Исследования также показали существенное увеличение параметра
волнистости Raw при увеличении подачи (рис. 3,б) и скорости резания (рис. 3,б).
При этом наблюдалась корреляционная связь параметра волнистости Raw с
СКО амплитуды вибраций (рис. 3), а также с амплитудой вибраций на частоте 48
– 54 Гц (рис. 4).
Анализ графиков (рис. 3,4) показывает, что при чистовом точении сплавов
алюминия резцами из нанокомпозитов алмаз – карбид вольфрама подача не
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должна превышать 0,25 мм/об, а скорость резания - 4,5 м/с. При данных условиях
обеспечивается шероховатость до Ra =0,4 мкм и волнистость до Raw =0,7 мкм.
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УДК 621.9
Приходько В.І., студ.; Майданюк С.В., асистент
ГЕОМЕТРІЯ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ
Фрезерування є одним з найпоширеніших методів обробки. За рівнем
продуктивності фрезерування перевищує стругання і в умовах багато серійного
виробництва поступається лише зовнішньому протягуванню. Кінематика процесу
фрезерування характеризується швидким обертанням інструменту навколо його осі й
повільним рухом подачі. Рух подачі при цьому може бути прямолінійно –
поступальним ,обертальним , гвинтовим.
Фреза являє собою вихідне тіло обертання, яке в процесі обробки торкається
поверхні деталі і на поверхні якого формуються різальні зубці. Форма вихідного тіла
обертання залежить від форми оброблюваної поверхні і розташування осі фрези
відносно деталі. Змінюючи положення осі інструменту відносно оброблюваної
поверхні, можна спроектувати різні типи фрез, призначених для виготовлення заданої
деталі.
Для обробки глибоких пазів в корпусних деталях, контурних виїмок, уступів
взаємно перпендикулярних площин використовуються кінцеві фрези. Кінцеві фрези в
шпинделі верстату кріпляться конічним або циліндричним хвостовиком. У цих фрез
основну роботу різання виконують головні ріжучі кромки, розміщені на циліндричній
поверхні, а допоміжні торцеві ріжучі кромки зачищають дно канавки, паза чи уступу.
Такі фрези виготовляються з гвинтовими або похилими зубцями, з рівномірним або
нерівномірним розташуванням зубців на периферії та на торці.
Найбільш широке застосування кінцеві фрези знайшли при обробці вузьких
площин типу уступ або паз, що виконується або на всій довжині оброблюваної деталі,
або на її частині. Оброблені поверхні, як правило, є спряжувані і є, свого
роду,напрямними або фіксаторами, для передачі значних зусиль.
Для того, щоб різальний інструмент мав гарні характеристики різання треба
вибрати оптимальні геометричні параметри відповідно до режимних умов його
експлуатації. Під оптимальними величинами геометричних параметрів розуміють такі,
які забезпечують найбільшу стійкість інструменту при визначених режимах обробки.
Передні кути, як видно з багатьох досліджень, залежать здебільшого від
властивостей оброблюваного матеріалу і матеріалу інструменту. Зі збільшенням
міцності та твердості оброблюваного матеріалу оптимальний передній кут
зменшується, а зі збільшенням міцності інструментального матеріалу – збільшується.
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Кут нахилу різальної кромки λ впливає на процес стружкоутворення, на
співвідношення проекцій сили різання, на рівномірність процесу різання і на напрямок
відведення стружки.
Кути на циліндричних зубцях
На оптимальне значення переднього кута циліндричних зубців найбільший
вплив справляє подача і швидкість різання. З підвищенням подачі, глибини різання і
ширини фрезерування і зменшення швидкості значення переднього кута знижується до
10˚. А підвищення кута піднімає стійкість. Отже оптимальне значення переднього кута
Н=15˚. Задній кут доцільно брати рівним 14˚.
Кут нахилу зубців доходить до 30…45о, діаметр кінцевих фрез вибирають
меншим (до 0,1 мм) ширини канавки, так як при фрезеруванні спостерігається розбиття
канавки.
З метою поліпшення відводу стружки, при обробці деталей з в'язких матеріалів,
застосовують фрези зі збільшеним кроком зубів.
Для зниження вібрацій в процесі роботи і отримання більш чистої поверхні,
застосовують фрези з кутом нахилу зубів  до 45°
Для забезпечення жорсткості зубці фрези на циліндричній поверхні повинні
мати параболічну форму зуба. Для забезпечення високої точності обробки фреза
повинна мати гвинтові зубці на циліндричній поверхні.
УДК 621.9.02
Рогозінський І.П., студ.; ГлобаО.В., к.т.н., доц.
РОЗРАХУНОК ЗУСИЛЛЯ ЗАТИСКУ ТВЕРДОСПЛАВНОЇ
НЕПЕРЕТОЧУВАНОЇ ПЛАСТИНИ В КОРПУСІ ТОРЦЕВОЇ ФРЕЗИ
Торцева фреза діаметром 63 мм з механічним кріпленням п’ятигранних
твердосплавних пластин, призначена для обробки площин деталей із чавуна.
Торцева фреза складається із корпуса 1 в пази якого розміщують державки 3 на
яких, механічно закріплені за допомогою штифтів d=6 мм 8, твердосплавні пластини 4.
З боку хвостовика встановлюється кільце 2 із ступінчастими отворами під болти
М6  30  5,8 7. Для запобігання самовигвинчування болта передбачено встановлення
пружин 5 в отвори кільця та шайби 6 під болти.
При складанні фрези дуже важливо враховувати зусилля затяжки болта, тому що
при надмірному зусиллі різьбу можна зірвати, під час роботи через надмірні
напруження можливе руйнування болта. У разі недостатнього зусилля затяжки
можливе самовигвинчування, недостатнє притискання опорних поверхонь
твердосплавної пластини до корпуса фрези, що в свою чергу призведе до швидкого
виходу із ладу твердосплавної пластини.

Рис. 1. Схема державки пластини в торцевій фрезі.
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При загвинчуванні до ключа прикладають момент загвинчування
M 3  Fp L  M  M t ,

(1)

Рис. 2. Схема визначення моменту загвинчування
де F p - сила на кінці ключа;
L - довжина ключа;
M - момент в різьбі від окружної сили Ft прикладеної по дотичній до
окружності середнього діаметру різьби.
Fd
F d 
M  t 2   o 2 tg    .
(2)
2
 2 
де Fo  сила затяжки болта;
M f  момент тертя на опорному торці головки болта.
Опорний торець болта представляє собою кільце із зовнішнім діаметром D1 ,
рівним діаметру фаски, і внутрішнім діаметром d o рівним діаметру отвору шайби.
Не допускаючи суттєвої похибки ,можна прийняти, що рівнодіюча сила тертя
R f  Fo f прикладена не середньому радіусі Rcp  ( D1  d o ) / 4 опорної поверхні болта.
При цьому:
(D  do )
(3)
M f  R f Rcp  Fo f 1
.
4
Отже, момент загвинчування:
f ( D1  d o 
d
M  Fp L  Fo  2 tg     
(4)
.
4
 2

Кут підйому різьби:
p
tg 
;
(5)
d 2
де p  крок різьби;
d 2  середній діаметр різьби.
Приведений кут тертя при     / 2 :
f
  arctg
.
cos  
Із (4) визначимо силу затяжки:
M
Fo 
.
f ( D1  d o )
d2
tg (   ) 
2
4
Враховуючи силу необхідну для стиску пружини Fnp в результаті отримуємо:
F3  Fo  Fnp .

F3  9800H
Із (1) визначимо силу, яку необхідно прикласти до ключа:
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M
.
L
Fp  125 Н
За ГОСТ 1759.4-87 розрахункове навантаження не перевищує мінімальне
руйнуюче навантаження для болта М6  30  5,8 що становить 10400 Н. Також
розраховане зусилля знаходиться в межах 30% в меншу сторону від стандартного.
Таким чином з’єднання працездатне і немає загрози поломки інструменту,
забезпечується надійне притискання пластини до корпусу фрези.
Література:
1. Антонюк В. Е., Корольов В. А., Башеев С. М. Справочник конструктора по
рас чету и проектированию станочных приспособлений. Минск, ―Беларусь‖ , 1969.
2. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. Учебник для техникумов. М.,
"Высшая школа", 1987.
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УДК 621.762:691:921
Рудницький М. М. студ., Мініцька Н.В. к.т.н., доцент
ВПЛИВ ТИПУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ПОРОШКУ НА СТІЙКІСТЬ
РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ
Працездатність різального інструменту залежить від багатьох факторів,
повязаних як з технологією виготовлення, із геометрією та мікрогеометрією робочих
елементів інструменту, яка формується на фінішних етапах оброблення, станом
поверхні та поверхневого шару, так і з умовами його експлуатації. Втрата
експлуатаційних характеристик відбувається переважно в результаті зношування,
викришування поверхневого шару робочих елементів під дією механічних, механохімічних, теплових процесів, що виникають при різанні. Важливими факторами при
взаємодії інструменту з оброблюваним матеріалом є форма та стан стружки. В значній
мірі на форму і стан стружки будуть впливати такі чинники як геометрія та
мікрогеометрія різальних кромок, передньої та задньої поверхонь [1]. Саме їх стан
залежить та формується на фінішних етапах виготовлення інструменту і чуттєво
впливає на процеси контактної взаємодії при різанні. Одним з перспективних методів
фінішної обробки різального інструменту є магнітно-абразивна обробка [2] у великих
магнітних щілинах, яка дозволяє виконувати не тільки полірування і зміцнення робочих
поверхонь, а і забезпечує формування різальних кромок інструменту необхідних
розмірів та якості [ 3].
Попередні дослідження з магнітно-абразивного оброблення (МАО) свердел
виконано із застосуванням переважно рівновісного, оскольчатого порошку Полімам –
Т. Отримані результати показали, що доцільність МАО свердел в умовах великих
магнітних щілин. Проте відсутня інформація про застосування для МАО різального
інструменту порошкових матеріалів з іншою формою частинок і їх складом.
Метою роботи є дослідити вплив форми, розміру частинок на взаємодію
обробленого інструменту з деталлю в процесі експлуатації.
Досліджувані свердла 6.8 мм, виготовлені німецькою фірмою FETTE зі сталі,
яка є аналогом Р6М5. МАО досліджуваних свердел виконували на установці типу
кільцева ванна. Варіювали тип магнітно-абразивного порошку, розмір частинок МАП.
Величина магнітної індукції в робочих зонах, час і швидкість оброблення однакова для
досліджуваних свердел.
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До МАО шорсткість робочих поверхонь свердел складала Ra (0,4-0,47) мкм, радіус
округления різальних кромок R=(5-6) мкм, поверхнева твердість HV200=(9,1-9,3) ГПа. В
якості порошкових МАМ для формування МАІ використовували порошки з розміром
часток 315/200 мкм, і 200/100 мкм, отримані методом розпилення з розплавів – рівновісні
порошки ПР Р6М5 и Полимам-М з округлою формою часток , Полимам-Т з осколочною
формою часток, Царамам з нерівновісними частками. Додатково досліджували дві суміші
порошків, які містять Полимам-М і 5% більш дрібного Полимам-Т и суміш Полімам-Т і 10
% більш дрібного ПР Р6М5, які за рекомендаціям [4, 5, 6, 7] забезпечують формування МАІ
з комплексною поліруючо-зміцнюючою дією.
Експрес оцінку працездатності виконували при глухому свердлінні сталі 40Х. У
зв’язку з багатьма дослідними даними, за якими на перемичку припадає 40-50%
загального зусилля подачі свердла, було вирішено, для кращого розгляду зусиль, що
припадають на різальні кромки і їх характеристики до і після МАО, попередньо отвір
розсвердлювати, свердлами Ø2 мм зі сталі Р6М5, які повністю відповідають діаметру
перемички свердел 6.8мм. Для отримання достовірних результатів виконували
свердління не менше як 10 - 15 отворів зі сталими зусиллям подачі та частотою
обертання шпинделя верстата.
Для розсвердлювання свердлами Ø2мм,
використовувалась частота верстату 1500 об./хв., а для досліджуваних свердел 6.8мм
– 880 об./хв.
Після експерименту отримали стружку, яка при однакових умовах роботи
відрізнялась за типом та формою.
Досліджено вплив форми, розміру частинок, типу магнітно-абразивного
порошку на взаємодію обробленого інструменту з деталлю в процесі експлуатації.
Отримана в результаті цієї взаємодії стружка, при однакових умовах роботи,
відрізнялась за типом та формою. Показано, що найбільш сприятлива для роботи є
елементна стружка, тому що вона зручно видаляється з зони обробки. Отримані
результати свідчать про важливість забезпечення при виготовленні свердел
оптимального радіусу заокруглення різальної кромки, який знаходиться в межах 7-8
мкм.
Література:
1. Tikal F.; Holsten S. Wenn die Schneidkantenarchitektur das Zerspanergebnis
determiniert: Neue Anforderungen erfordern neue Werkzeuge. In: VDI-Z 148 (2006) 3, S. 4446
2. Майборода В.С. Основи створення i використання порошкового магнiтноабразивного iнструменту для фiнiшноi обробки фасонних поверхонь. Диссертацiя …
докт.техн.наук. – Киiв, 2001. – 404с.
3. Byelyaev O. Erhöhung der Leistungsfähigkiet von HSS-Spiralbohrern durch Einsatz der
magnetabrasiven Bearbeitung. Dissertation Dr.-Ing. –Magdeburg, Germany, 2008.-149 p.
4.Коновалов Е.Г., Чистовая оброботка деталей в магнитном поле
ферромагнитными порошками./ Коновалов Е.Г., Шулев Г.С. – Мн.:Наука и техника,
1967. – 125 с.
5. Сакулевич Ф.Ю. Объемная магнитно-абразивная обработка. – Мн.:Наука и
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6. Сакулевич Ф.Ю. Основы магнитно-абразивной обработки./ Сакулевич Ф.Ю. –
Мн.:Наука и техника, 1981. – 328 с.
7. Алмазно-абразивная обработка и упрочнение изделий в магнитном поле. /
П.И. Ящерицын, М.Т. Забавский, Л.М. Кожуро, Л.М. Акулович. – Минск.: Наука и
техника. – 1988. –272 с.
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УДК 621.914.22
Самбульський М.В., студ.; Герасимчук О.М., к.т.н., доц.
ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНОГО ЗАДНЬОГО КУТА ТОРЦЕВОЇ ФАСОННОЇ
ФРЕЗИ ІЗ ЗАДНЬОЮ ПОВЕРХНЕЮ, ЗАТИЛОВАНОЮ ПО КОЛУ
Торцеві фасонні фрези із задньою поверхнею різальної частини, що затилована
по колу належать до збірних фрез. Задня поверхня таких фрез є поверхнею обертання.
Перевагою такої форми задньої поверхні є досить простий спосіб її утворення –
затилування по колу можна виконувати на токарному або круглошліфувальному
верстаті, причому корпус фрези може бути застосований і під час утворення задньої
поверхні.
Статичний задній кут  N визначається для випадку, коли передня площина
фрези проходить через її вісь, тобто кути  і  дорівнюють 0 (рис.1).

Рис.1 Визначення статичного заднього кута  N торцевих фасонних
фрез, затилованих по колу
Задня поверхня ножа фрези утворюється під час обертання різальної кромки
навколо осі пристосування. Для того, щоб отримати потрібний кут  в базовій точці В,
кут між віссю пристосування О та передньою площиною теж має дорівнювати  . При
обертанні довільної точки С різальної кромки навколо осі пристосування, вона опише
коло, розташоване на задній поверхні в перерізі І-І. Це коло спроектується в натуральну
величину на площину Н.
В системі координат XYZ вісь Y направлена паралельно осі фрези, а вісь X вздовж різальної кромки ВЕ через базову точку В перпендикулярно до осі фрези.
Статичний задній кут  N , в нормальному до різальної кромки перерізі, визначається за
формулою:
N P  N З 
tg N 
,
N P  N З 
де N P – нормаль до статичної поверхні різання; N З – нормаль до задньої
поверхні.
Вектор N P нормалі до поверхні різання визначається, як
N P  P  V   i sin   j cos  ,
де P - одиничний вектор, дотичний до різальної кромки в точці С:
P  i cos   j sin  ,
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а V – одиничний вектор швидкості різання - швидкості обертання точки С
навколо осі фрези:
V k.
Вектор нормалі до задньої поверхні визначається, як
N З  P  З  i  sin  cos    j cos  cos   k  cos  sin   tg sin  ,





де вектор З , дотичний до задньої поверхні:
З  i  tg   j sin   k cos  ,
Y sin 
За побудовою
tg 
,
R X
де X , Y - координати довільної точки С різальної кромки; R - радіус базової
точки В;  - задній кут в базовій точці В.
Після перетворень отримаємо:
sin tg  cos  sin 
tg N  
.
cos 
За цією формулою можна визначити величини статичних задніх кутів  N в
нормальному перерізі, в будь-яких точках різальних кромок фасонних торцевих фрез.
Переважно кут  дуже малий. Тому можна прийняти, що tg  0 . Тоді формула
для визначення заднього кута  N суттєво спрощується:
(1)
tg N  tg cos .
За цією формулою визначається нормальний задній кут у базовій точці різальної
кромки, для якої =0, а α – задній кут у цій точці у поздовжньому перерізі.
При   90 0 задній кут  N , в нормальному до різальної кромки перерізі,
дорівнює нулю. Тому такий спосіб утворення задньої поверхні, коли під час
затилування передня площина проходить через вісь, можна застосовувати, коли кути в
плані φ у різних точках різальної кромки близькі до 0.
УДК 621.9.02
Самойленко А.С., студ.; Глоба О.В., к.т.н., доц.
РОЗРАХУНОК ЗУСИЛЛЯ ЗАТИСКУ ТВЕРДОСПЛАВНОЇ
НЕПЕРЕТОЧУВАННОЇ ПЛАСИНИ L-ПОДІБНИМ ВАЖЕЛЕМ

Рис. 1. Кріплення L-подібним
важелем

В
інструментальній
промисловості
широке розповсюдження одержали кріплення
ріжучих пластин за допомогою L-подібного
важеля. Так, як в процесі різання, на різець діють
сили різання Px, Py, Pz, тому необхідно знати
силу затиску пластини, щоб запобігти її
вириванню із корпусу різця.
Різець складається із державки 1, ріжучої
пластини 2, L-подібного важеля 3, опорної
пластини 4, гвинта 5 та пружинної втулки 6.
Для
напівчастової
обробки
низьколегованої сталі, при глибині різання 3 мм
та подачі 0,45 мм/об, сили різання складуть:
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Pz=550 Н, Py=220 Н. Визначимо силу затиску для даних умов.

Рис. 2. Схема кріплення пластини
Рис. 3. Схема важеля
Використовуючи схему кріплення пластини (рис. 2), виведемо формулу для
визначення сили затиску Р. Введемо систему координат, яка збігається з напрямком сил
різання. Умова рівноваги пластини:
М А  0,

Py  a  Pz  lпл  P  b  f  l 
де Pz, Py-складові сили різання,
lпл-довжина пластини,
а, b- відстань від точки прикладення сили Р до упорної бази.
Після перетворення виразу (2) маємо залежність між силами різання Рy і Pz та
силою затиску Р:
P

k  Py  a  Pz  lпл 
b  f l

При вище заданих режимах різання, зусилля затиску ріжучої пластини має бути
не менше 133.7 Н. Для отримання необхідного зусилля, знайдемо силу Q, яку потрібно
прикласти до важеля (рис. 3):
l
Q  P 1
l2

Текст в
Текст в

Текст вы

Текст вы

де l1, l2-плечі важеля.

Q  140.1 Н
Знайдемо зусилля, яке необхідно прикласти до ключа, для створення сили Q.
Виходячи з умови рівноваги:
Q  rсер  tan   пр   М тр  Pроб  l

Текст вы

де l-довжина ключа,
rсер -середній радіус різьби,
Мтр -момент тертя між виточкою гвинта і важелем,
Рроб -сила, що прикладається до рукоятки ключа.
α- кут підйому різьби,
φпр – приведений коефіцієнт тертя.
З виразу (5), знайдемо силу, яку необхідно прикласти до ключа:

Pроб 

Q  rсер  tan   пр   М тр

Текст выв

l
Момент тертя між виточкою гвинта і важелем складе:
11
D3  d 3 
М тр   Q  f 2

43
D  d2 
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Текст вы

М тр  16.3 Н / мм
Виконавши необхідні обчислення, підставляємо отримані значення в (6), і
отримаємо зусилля, яке робітник має прикласти до рукоятки ключа:
Pроб  78,6 Н
Отримані залежності дозволяють розрахувати силу затиску твердосплавної
пластини L-подібним важелем, задаючись величиною сил різання Pz, Py. А також
провести подальші розрахунки, для визначення зусилля, яке робітник повинен
прикласти до рукоятки ключа для створення такої сили затиску.
Література:
1. Антонюк В. Е., Корольов В. А., Башеев С. М. Справочник конструктора по
рас чету и проектированию станочных приспособлений. Минск, ―Беларусь‖ , 1969.
2. Котельников В.К. Приспособления для изготовления металлорежущего
инструмента. М.: Машиностроение, 1977.
УДК 621.9
Сенченко Н.В., студ.; Пасічник В.А., д.т.н., проф.
ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИНТЕЗУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБРОБЛЕННЯ ФАСОННОГО ПАЗУ
СФЕРОЦИЛІНДРИЧНОЮ ФРЕЗОЮ
В машинобудуванні широко використовується механічне оброблення
складних фасонних поверхонь кінцевим інструментом зі сферичною вихідною
інструментальною поверхнею на верстатах з ЧПК. Сфероциліндрична фреза
застосовується виключно для складних поверхонь, виключно на верстатах з ЧПУ і
потреба в обробці таких поверхонь з року в рік збільшується. Їх конструктивні
елементи – це зовнішній діаметр D, довжина L, діаметр приєднувального отвору d,
кількість зубів z, кути тіла зуба і западини, форма зуба, геометрія зуба.
Виходячи з типу зубів і конструкції самого інструменту, виділяють три
основних типи фрез: цілісні, зварні та збірні. Основні конструктивні елементи цілої
фрези – робоча частина і корпус. У зварної фрези ріжуча частина і хвостовик
зроблені з різних матеріалів, з'єднаних зварюванням. Збірні фрези також
складаються з різних матеріалів, але, на відміну від зварних, вони з’єднані
кріпильними елементами – гайками, клинами або болтами. У зварних фрез в якості
конструктивних елементів виділяють корпус, ріжучі елементи і кріплення. Ріжучі
елементи являють собою переточувані ножі і можуть бути виготовлені цілком з
швидкорізальної сталі або мати напаяних робочу частину з твердого сплаву.
При проектуванні фасонних кінцевих фрез для заданих умов фрезерування,
щоб уникнути недопустимих значень геометричних параметрів в будь-якій точці
різальної кромки виникає задача їх аналізу в процесі роботи. Такий аналіз може
здійснюватися на основі визначення геометричних параметрів. Для цього, перш за
все, повинна бути відомою форма проекції різальної кромки та її положення
відносно осі фрези в площині, на яку вектор швидкості головного руху інструменту
проектується
в
натуральну
величину.
Для
удосконалення
геометрії
сфероциліндричної фрези для швидкісного різання фасонної поверхні (фасонного
паза) проаналізуємо конструкції існуючих сферичних кінцевих фрез.
Фрези кінцеві сферичні, оснащені коронками з твердого сплаву. За рахунок
великої кількості зубів та малої глибини стружкових канавок можуть
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використовуватися лише при чистових операціях. Недоліком даного інструменту є
невисока продуктивність через роботу невеликою частиною інструменту та висока
вартість інструменту через складну геометрію.
Фрези кінцеві сферичні твердосплавні. Фрези даної конструкції мають
складну фасонну форму різальної поверхні, що ускладнює їх виготовлення та
переточування після втрати працездатності. За рахунок великої кількості зубів та
малої глибини стружкових канавок можуть використовуватися лише при чистових
операціях, де невелика товщина зрізу.
Фрези кінцеві сфероциліндричні твердосплавні цільні. Перевагами даного
твердосплавного інструменту є проста для виготовлення конструкція. До недоліків
конструкції можна віднести складність переточування після втрати працездатності.
Фрези кінцеві сфероциліндричні. Перевагою даної конструкції є те, що вона має
спеціальний хвостових для кріплення на верстатах з ЧПК, так як більшість процесів
оброблення фасонних поверхонь відбувається саме на верстатах цієї групи. Також фреза
має просту для виготовлення та переточування конструкцію. Недоліком фрези, є те що
вона призначена для обробки легких сплавів, а отже і виготовляється з швидкорізальної
сталі.
Автоматизація вибору необхідна для того, щоб підвищити ефективність
операцій з використанням такого інструменту за рахунок більш обґрунтованого
вибору самого інструменту і режимів його експлуатації .
Для того, щоб побачити перспективи в удосконаленні інструмента, нам
необхідно забезпечити постійність геометричних параметрів вздовж різальної
кромки. Таким чином процес різання буде стабільним. Цього можна досягти шляхом
заміни плоскої передньої поверхні конічною, геометричні параметри, такі як
статичний передній кут, при цьому кут нахилу різальної кромки та статичний задній
кут, стануть постійними вздовж різальної кромки. Для проектування нам також
необхідні наступні вихідні дані: матеріал інструмента, оброблюваний профіль,
оброблюваний матеріал, умови експлуатації. На даний момент на виробництвах
застосовуються методи автоматизації вибору ріжучого інструменту, але вони не
включають в себе інтеграцію з САD / CAM систем.
Метою роботи є вирішення даної проблеми з вибором автоматизації
інструменту, а також удосконалення геометрії різального інструменту, для
забезпечення нормальної працездатності при заданих умовах експлуатації.
УДК 621.9
Середенко Б.М., асп.; Равська Н.С., д.т.н., проф.
ВИСОКОШВИДКІСНЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ
Високошвидкісне фрезерування є важливою складовою високоефективних
технологій сучасного виробництва, що знайшло широке застосування в обробці різних
матеріалів, зокрема і титанових сплавів. Завдяки більш високій швидкості різання
можливе отримання більш вузьких зазорів між рядами фрезерування, що сприяє
покращенню якості поверхні деталі. Це пов’язано зі зниженням шорсткості та
покращенням точності форми. Така якість поверхні часто дозволяє повністю
виключити необхідність ручного доопрацювання.
Технологічною передумовою високошвидкісної обробки є перерозподілення
тепла в зоні різання. При невеликих перетинах зрізуваного шару, в певному діапазоні
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швидкостей різання основна частина тепла концентрується в середині, не встигаючи
переходити в заготовку. Звідси основний принцип високошвидкісної обробки - малий
перетин зрізуваного шару, в поєднанні з високою швидкістю різання, і відповідно
високі оберти шпинделя та висока мінімальна подача з глибиною різання не більше
10% діаметра інструменту.
При високих швидкостях різання, що в декілька разів перевищують
загальноприйняті зараз, температура на різальній кромці стабілізується, а іноді і
зменшується з підвищенням швидкості. Причиною цього є те, що швидкість подачі
перевищує швидкість теплопровідності оброблюваного матеріалу. Завдяки цьому,
значного розповсюдження тепла в заготовку та інструмент вдається уникнути, а
основна доля тепла при різанні відводиться в стружку. За рахунок цього підвищується
стійкість інструменту. З експериментальних [1] досліджень для важкооброблюваних
матеріалів виділене тепло розподіляється у відношенні: 75% - стружка, 20% - різальний
інструмент, 5 – оброблювана заготовка.
В результаті зменшення тепла, що переходить в заготовку, знижується також і
максимальна температура, що в свою чергу визначає величину залишкових напружень
в поверхневому шарі оброблюваного матеріалу. Високі напруження на розтяг в деталі
обумовлюють виникнення тріщин на поверхні деталі. Особливо важливим це питання
є в авіаційній промисловості, а також при виготовленні деталей відповідального
призначення, таких як: моноколеса, лопатки ГТД та інші.
В теперішній час, режими різання при високошвидкісній обробці мають швидше
рекомендаційний характер і мало описані в літературі. Так в роботі [2] рекомендовані
режими різання для різних видів обробки титанових сплавів (табл..1).
Таблиця 1 Режими фрезерування моноколіс ГТД.
Вид обробки
Чорнова
Напівчистова
Чистова

Швидкість
різання, м/хв
15…25
50…70
100…300

Подача,
мм/зуб
0,02…0,03
0,03…0,04
0,04…0,06

Глибина різання,
мм
1,5…3
0,7…1
0,2…0,5

З виробничого досвіду відомо [2], що при обробці титанових сплавів широко
застосовуються різні види обробки (табл..1), які характеризуються різними
швидкостями різання. Їх аналіз показує, що ВШО обробка титану та його сплавів
застосовується переважно при чистових операціях.
Використана література:
1. Болотов М.А.,
Проничев Н.Д., Сурков О.С. Высокоскоростная и
высокопроизводительная обработка (режимы, характеристика станков, инструмент):
метод. указания / – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. – 80 с.
2. Качан А.Я., Петров С.А., Панасенко В.А., Мозговой С.В., Карась Г.В.
Технология обработки осевых моноколес высокоскоростным фрезерованием // Вестник
двигателестроения, - 2006.
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УДК 621.9.025.7
Сидорук В.В., студ.; Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПІДВЕДЕННЯ МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОГО
ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДВИЩА В ЗОНУ РІЗАННЯ
Мастильно-охолоджуючі технологічні середовища (МОТС) застосовуються в
основному при обробці металів різанням, сприяють зниженню зношення інструментів і
підвищенню точності оброблених деталей.
Застосовують наступні способи подачі МОТС в зону різання лезовим
інструментом: вільно падаючим струменем; високо-напірним струменем; повітрянорідинної суміші/в розпиленому стані; через канали в тілі ріжучого інструменту.
Подача МОТС найчастіше здійснюється вільно падаючим струменем. Вільно
падаючий струмінь витікає із сопла різних конструкцій під тиском 0,03-0,1 МПа, тобто
під дією сили тяжіння, добре поливає зону різання. Застосовується, зазвичай, в
дрібносерійному і одиничному виробництві.
Основною перевагою цього способу є простота подачі МОТС в зону різання. До
недоліків можна віднести: значні витрати рідини та нерівномірне охолодження в зоні
різання.
Широко застосовується подача МОТС високонапірним струменем під тиском
0,1- 2,5 МПа. На операціях глибокого свердління тиск струменя досягає 10 МПа.
Напірний струмінь можна подавати як в зону обробки (з боку задньої поверхні
інструменту), так і по каналах в тілі інструменту. При подачі в зону обробки швидкість
струменя досягає 40-60 м/с. З метою зменшення розбризкування рекомендується
розгалужувати струмінь охолоджуючої рідини – частина потоку направляти у вигляді
тонкого напірного струменя, а частину – вільним поливом.
Недоліками
подачі охолоджуючої рідини високонапірним струменем є:
складність забезпечення в умовах виробництва потрібного напрямку струменя на
ріжучу кромку інструменту; необхідність ретельної очистки рідини, щоб унеможливити
забруднення сопла; необхідність оснащення верстату спеціальною насосною станцією;
сильне розбризкування рідини.
Менш ефективним в порівнянні із високонапірним струменем, але більш
зручним є подача МОТС в розпиленому стані. Подача здійснюється шляхом
змішування МОТС та повітря і у вигляді аерозолю, що направляють в зону різання.
Ефективність дії МОТС при такому способі подачі можна пояснити підвищеним
фізичної і хімічної активності МОТС у порівнянні з охолодженням не розпиленим
струменем. До переваг цього способу можна віднести надзвичайно малі витрати рідини
400-500 г/год водяною МОТС і 0,5-3 г/год розпиленої. Такий спосіб застосовують в
наступних випадках: на операціях, де застосування МОТС поливанням неможливе; при
обробці важкооброблюваних матеріалів, коли поливання не ефективне; при
необхідності оздоровлення умов праці; для зменшення температурних деформацій
деталей в процесі обробки. Аерозолі успішно використовують на агрегатних верстатах,
автоматичних лініях і верстатах з ЧПК, в тому числі багатоопераційних.
Подача МОТС по каналах в тілі інструменту доволі ефективна, але можлива для
обмеженої номенклатури інструментів. Така технологія подачі рідини отримала
поширення при обробці глибоких отворів спіральними свердлами, твердосплавними
свердлами одностороннього різання, рушничні і кільцевими свердлами, мітчиками,
протяжками. Для підведення МОТС до осьових інструментів із внутрішніми каналами
застосовують спеціальні патрони і маслоприймачі.
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В результаті аналізу визначено, що при обробці точінням доцільно
застосовувати подачу МОТС у розпиленому стані та високонапірним методом через
канали у корпусі інструменту, бо ці способи є найбільш ефективними та економічними.
Література:
1. Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов
резанием. Справочник / Под ред. С.Г. Энтелиса, Э.М. Берлинера, М.: Машиностроение,
1995.
2. Бердичевский Е.Г. Смазочно-охлаждающие средства для обработки
материалов. Справочник-М.: Машиностроение, 1984.
УДК 621.941: 534.647
Смерчинський О.В., магістр, Девін Л.М., д.т.н., проф.
ЙМОВІРНІСТЬ РУЙНУВАННЯ РІЗЦІВ З МОНОКРИСТАЛІВ АЛМАЗУ ПРИ
ТОНКОМУ ТОЧІННІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
Алмазні монокристали найбільш ефективно застосовують в різцях при чистових
операціях при обробці деталей, виготовлених з кольорових сплавів [1]. При обробці
таких матеріалів твердосплавні різці не забезпечують необхідної точності і шорсткості
поверхні. Традиційні операції, на яких використовують алмазні різці - чистові, тобто
алмазне тонке або мікро- точіння. При чистовій обробці сили різання не великі, проте
напруження, що виникаютьу гостро заточеному ріжучому клині, можуть досягати
значних величин. Враховуючи високу крихкість алмазу і його порівняно невисоку
міцність при розтягуванні [2], навіть невеликі вібрації можуть призвести до сколу
вершини різця. У зв'язку з цим доцільно оцінити ймовірність руйнування (сколів)
вершини такого різця.
Метою роботи є кількісно оцінити надійність (ймовірність руйнування) різців з
алмазних монокристалів при зміні швидкості різання і кута нахилу різальної кромки
різця при косокутному точінні алюмінієвих сплавів.
Міцність монокристалла алмазу також характеризується середніми значеннями
межі міцності при розтягуванні і стисканні і їх середньоквадратичному відхиленні.
Відомо, що розподіл міцності крихких матеріалів найбільш добре описується законом
Вейбулла. Однак при оцінці параметрів розподілу по малій вибірці (до 20-30 зразків)
важко віддати перевагу закону Вейбулла в порівнянні з нормальним або логарифмічно
нормальним розподілом [3].
Як і в роботі [4] для спрощення розрахунків на першому етапі припустимо, що
розподіл міцності і підпорядковується нормальному закону (див. рис. 1.)
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Рис.1. Диференціальні функції розподілу S R і S P
З [5] відомо, що ймовірність руйнування різця в даному випадку буде рівна лощі
фігури, утвореної перетином кривих цих функцій тоді:
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(1)

де S A - напруження, яке відповідаж точці А перетину диференціальних
функцій.
Для розрахунку ймовірності руйнування напруження на гранях різців
порівнювали з межами міцності при розтягуванні і стисненні. У цьому випадку
формула (1) виглядає інакше:
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 0
Sa
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Sa
На рис. 2 наведені криві ймовірності руйнування, обчислені за формулами (2).

а
б
Рис. 2. Зміна ймовірності руйнування різців при зміні швидкості різання при
λ=5° (а) і кута λ при швидкості 50 м / хв (б)
Як видно з графіка ймовірність руйнування різця при збільшенні швидкості
різання збільшується зі сторони задньої поверхні, та зменшується зі сторони передньої.
При збільшенні кута нахилу різальної кромки вірогідність руйнування зі сторони
задньої поверхні зменшується, а зі сторони передньої Така залежність викликана
збільшенням сил різання, та контактного напруження при точінні.
Таким чином, застосування автоматизованої системи дослідження процесів
точіння дозволило дослідити особливості різання при тонкому точінні алюмінієвих
сплавів різцями з монокристалічного алмазу.
Література:
1. Несмелов А.Ф. Алмазные инструменты в промышленности – М. :
Машиностроение, 1964. – 277 с.
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Г.С., Руденко В.Н., Третьяченко Г.Н., – К. : Наукова думка, 1966. – 791 с.
4. Девин Л.Н., Прогнозирование вероятности разрушения резцов на основе КНБ /
Девин Л.Н., Вильгельм М. // Сверхтвердые материалы. – Киев, 1992. №6 – С.41 – 46.
УДК 621.91:678.5
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СХЕМИ ОБРОБКИ ОТВОРІВ У ДЕТАЛЯХ
З ПОЛІМРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Полімерні композиційні матеріали (ПКМ) завдяки комплексу високих
механічних властивостей широко застосовуються в багатьох галузях виробництва,
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зокрема авіабудуванні, автомобілебудуванні, виробництві спортивного знаряддя тощо.
Не дивлячись на те, що на етапі формування форма заготовки наближається до форми
готового виробу, уникнути повністю механічної обробки ПКМ неможливо. Найбільш
поширеною операцією механічної обробки ПКМ є свердління отворів під болтові,
клапельні та інші з’єднання.
Однак під час свердління виникають дефекти обробки – деструкція
поверхневого шару, припали, сколи, ворсистість розшарування матеріалу. Серед
вказаних дефектів найбільш небезпечним є розшарування, оскільки вони не можуть
бути усунені подальшою чистовою обробкою і суттєво знижують механічні
характеристики виробів.
Як встановлено у багатьох роботах, причиною розшарування під час свердління
ПКМ є осьова сила, що визначається геометрією інструменту, подачею та ступенем
зношення різальних кромок. Для зниження осьової сили було запропоновано низку
конструктивних удосконалень свердел та технологічних прийомів Для традиційного
свердління це – оптимізація геометричних параметрів. поліпшення якості поверхонь
леза, застосування підточувань серцевини свердла, застосування трубчастих,
ступінчастих та пікоподібних свердел тощо. До технологічних прийомів можна
віднести адаптивне управління величиною подачею за значенням осьової сили,
застосування реверсивної подачі, орбітальне свердління та інші [1], [2].
Нами були проаналізовані можливі схеми обробки отворів за допомогою
ступінчастого інструмента. Наприклад, схема (рис. 1, а) характеризується тим, що
початковий отвір D1 у суцільному матеріалі утворюється ступенем свердла меншого
діаметра, а остаточний розмір отвору D2 оброблює другий ступінь свердла за тієї ж
подачі.

а)
б)
в)
Рис. 1. Схема обробки отворів: 1 – вхідна поверхня заготовки;
2 – вихідна поверхня заготовки
За такої обробки осьова сила під час остаточної обробки буде значно нижчою,
ніж при звичайному свердлінні, проте повністю уникнути розшарування нижніх шарів
заготовки практично не вдається.
Схема обробки (рис.1, б) відрізняється тим, що остаточний отвір D2 утворюється
нижнім ножем під час зворотної подачі інструменту S2 . Причому під час обробки на
поверхню 1 заготовки встановлюється різальна втулка, що сприймає на себе осьову
силу з боку другого ступеню свердла та перешкоджає розшаруванню матеріалу.
Конструктивно нижня частина інструменту виготовляється у вигляді відкидного ножа.
Вісь відкидного ножа муже бути паралельною або перпендикулярною до осі свердла.
Недоліком такої схеми є певна складність та необхідність застосування різальної
втулки.
Схема обробки (рис. 1, в) характеризується тим, що немає необхідності
застосовувати різальну втулку, оскільки ступінчасте свердло обробляє отвір за подачі
S1. При цьому повністю обробляється отвір D1, а отвір D2 обробляється лише до
середини листової заготовки ПКМ. Нижня частина отвору обробляється відкидним
ножем за подачі S2. Така схема дозволяє уникнути розшарувань, оскільки міжшарова
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міцність в середній частині заготовки є вищою, ніж поблизу зовнішніх шарів.
На базі вказаних схем розроблені конструкції інструментів та отримані
позитивні рішення на корисні моделі [3], [4], [5].
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КОМБІНОВАНІ СВЕРДЛА ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ У ДЕТАЛЯХ З ПКМ
Полімерні композиційні матеріали (ПКМ) знаходять дедалі ширше застосування
у машинобудуванні завдяки високій питомій міцності, жорсткості, зносостійкості та ін.
Проте під час виготовлення отворів у деталях з ПКМ виникають дефекти, зокрема
розшарування, ворсистість, сколи та ін., які обмежують застосування цих матеріалів.
У ході вивчення даних проблем при обробленні отворів у деталях з ПКМ було
розглянуто дві конструкції різального інструменту: пристрій для оброблення отворів
[1] (рис. 1а) та комбіноване свердло для обробки композитів [2] (рис. 1б), та проведено
їх порівняльний аналіз.

а)
б)
Рис. 1. Конструкції різального інструменту
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Відсутній вихід інструмента з
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3
відбувається в середині заготовки.
Більший виліт
границі заготовки.

інструмента

за

Проаналізувавши переваги та недоліки було зроблено висновки, якщо маємо
необмежений виліт інструмента за границі заготовки, то краще використовувати
комбіноване свердло. Дефектна зона переходить у середину заготовки, що забезпечує
якість обробки граничних шарів заготовки.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ТОРЦЕВОЇ
ФАСОННОЇ ФРЕЗИ ПІД ЧАС ОБРОБЛЕННЯ ФАСОННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ
ПОВЕРХОНЬ
Проектування будь-якого різального інструменту для оброблення заданої
поверхні деталі включає два етапи: визначення вихідної інструментальної поверхні,
спряженої з поверхнею деталі за вибраної схеми формоутворення та перетворення тіла,
обмеженого вихідною інструментальною поверхнею в працездатний різальний
інструмент.
Під час фасонного торцевого фрезерування схема формоутворення включає
обертання поверхні деталі відносно осі інструмента. Характеристикою або лінією
контакту спряжених поверхонь є ортогональна проекція осі інструмента на поверхню
деталі 1. Форма характеристики в процесі оброблення не змінюється, тому за такої
схеми формоутворення можна обробляти тільки поверхні, які допускають ковзання
«самих по собі»: фасонні циліндричні поверхні, поверхні обертання та гвинтові
поверхні постійного кроку. Вихідною інструментальною поверхнею буде поверхня
обертання характеристики навколо осі інструмента. Для забезпечення отримання
заданої поверхні деталі необхідний аналіз виконання умов формоутворення. Виходячи
з аналізу умов контакту спряжених поверхонь, вихідну інструментальну поверхню під
час проектування торцевих фасонних фрез можна відтворити однією або сукупністю
ліній, що розташовані на вихідній інструментальній поверхні, прийнявши за ці лінії
різальні кромки. Під час обертання інструменту різальні кромки будуть описувати
вихідну інструментальну поверхню обертання і обробляти задану поверхню деталі.
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Фасонні циліндричні поверхні можуть бути такими, у яких кут нахилу дотичної
до фасонного профілю деталі має постійний знак (рис.1а) і такими, у яких цей знак
змінюється - фасонні канавки (рис.1б).

б
а
Рис.1 Схеми фрезерування фасонних циліндричних поверхонь торцевими
фрезами
Під час оброблення фасонних циліндричних поверхонь торцева фреза
обертається навколо своєї осі О, а оброблювана деталь здійснює прямолінійнопоступальний рух подачі S, швидкість, якого V паралельна твірним фасонної циліндричної
поверхні Д. Вісь фрези розташована в площині перпендикулярній твірним. Рух подачі
призводить до ковзання поверхні деталі – «сама по собі». Тому рух подачі під час визначення
вихідної інструментальної поверхні ВІП, що огинає поверхню деталі за її руху відносно
інструмента, можна не враховувати. Вихідна інструментальна поверхня буде поверхнею, що
огинає поверхню деталі за її обертання навколо осі інструмента. Характеристикою буде лінія
перетину поверхні деталі Д і площини І-І, що проходить через вісь фрези перпендикулярно до
твірних поверхні деталі.
В першому випадку (рис.1а) лінією перетину буде лінія АВ. В усіх точках цієї

лінії нормалі до поверхні деталі перетинають вісь обертання О. Тому, за властивістю
спільних нормалей, лінія АВ буде характеристикою. Обертанням характеристики АВ
навколо осі О створюється вихідна інструментальна поверхня ВІП, профіль якої
збігається з профілем деталі Д. В перетинах перпендикулярних до осі фрези кола, що
розташовані на вихідній інструментальній поверхні ВІП, та твірні фасонної циліндричної
поверхні деталі мають зовнішній контакт. Умови формоутворення дотримуються і оброблення
заданої поверхні деталі забезпечено.
У другому випадку (рис.1б) характеристикою буде лінія АСВ. Під час обертання

лінії АСВ навколо осі фрези створюється спряжена вихідна інструментальна поверхня
ВІП. На ділянці характеристики ВС, в перетинах перпендикулярних до осі фрези,
спостерігається зовнішній контакт спряжених профілів. Умови формоутворення
дотримуються і оброблення заданої ділянки поверхні деталі можливе. А на ділянці
характеристики АВ спряжені профілі вихідної інструментальної поверхні та твірних

фасонної циліндричної поверхні перетинаються і оброблення відповідної ділянки
поверхні деталі не можливе.
Таким чином, торцевими фрезами можна обробляти фасонні циліндричні
поверхні, у яких не змінюється знак кута нахилу дотичної до профілю поверхні деталі,
причому фрези можуть бути будь-якого діаметра.
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ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ
МІТЧИКІВ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ
Магнітно-абразивне оброблення (МАО) різального інструмента (РІ) дозволяє
сформувати мікрогеометрію, радіуси округлення різальних кромок (РК), збільшити
поверхневу твердість робочих частин, що повинно суттєво впливати на його стійкість.
Метою даної роботи є дослідження впливу МАО з використанням магнітноабразивних матеріалів (МАМ) різних типів і розмірів на стійкість мітчиків М10,
виготовлених із швидкорізальної сталі.
Експериментальні досліджування виконували на мітчиках М10 з гвинтовим
підточенням, виготовлених із швидкорізальної сталі Р6М5. Оброблення виконували на
експериментальному верстаті з кільцевим розташуванням робочої щілини. Швидкість
руху деталі вздовж кільцевої ванни 2,5м/с., швидкість обертання навколо власної осі –
250об/хв. Величина магнітної індукції у вільних від МАМ робочих щілинах складала
0,25Тл. Кути базування мітчиків у робочій зоні: кут нахилу осі мітчиків p до площини
робочої зони - 45° та кут повороту осі мітчиків відносно дотичної до кола обертання
навколо осі кільцевої ванни q – 25°. Умови базування відновлювального стрижневого
елементу (ВСЕ) з немагнітного матеріалу діаметром 8мм відповідали рекомендаціям
наведеним в [1]. Оброблення виконували в 3 етапи. Час оброблення одного етапу в сумі
складав 90с., з них 60с в режимі «стікання» і обертання проти годинникової стрілки
навколо власної осі та 30с без ВСЕ в режимі «натікання» і обертання за годинниковою
стрілкою навколо власної осі.
Для МАО використовували різні типи МАМ, а саме Полімам-М 400/315мкм,
Царамам 630/400мкм, Полімам-Т 400/315мкм та ПР Р6М5 200/160мкм. У вихідному
стані твердість поверхневого шару робочої частини – HV = 9 ГПа. Відзначимо, що у
необроблених мітчиків мають місце задирки на передній поверхні.
Нарізання наскрізної різі виконували в спеціально підготовленій плиті
товщиною 10 мм, виготовленої з сталі 20 з твердістю HV=1,85 ГПа на верстаті 2К13502. Швидкість різання V  2,83 м/хв., подача S =1,5 мм.
Вимірювання зношення зубців мітчика проводили на інструментальному
мікроскопі УІМ-2М. Поверхневу твердість мітчиків визначали на мікротвердомірі
ПМТ-3 при навантаженні на індентор 1; 1,5 і 2Н.
Результати досліджень поверхневої твердості наведено у вигляді гістограм на
рис. 1. Після оброблення поверхнева твердість робочої частини мітчиків збільшилась
на 2-10%.

Рис. 1. Поверхнева твердість HV робочої частини мітчиків до та після МАО
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Основним критерієм стійкості мітчиків є зношення по задній поверхні. Було
досліджено зношення по задній поверхні різальної частини мітчиків від кількості
нарізаних отворів. Точність нарізаної різі контролювали калібром-пробкою. Результати
досліджування на стійкість приведені у вигляді графіків на рис.2.
Встановлено, що стійкість мітчиків, виготовлених із швидкорізальної сталі після
МАО збільшується в 3 рази. Критичне зношення мітчиків по задній поверхні для
забезпечення точності нарізаної різі становить 0,3 мм.
Досліджено вплив МАО на стійкість мітчиків, виготовлених із швидкорізальної
сталі. Встановлено, що поверхнева твердість робочої частини збільшується на 10%, а
стійкість інструменту збільшується в 3 рази.

Рис. 2. Зношення зубців мітчиків від кількості нарізаної різі
Найкращі результати отримано на мітчиках після МАО порошком ПР Р6М5 з
округлою формою частинок, в умовах забезпечення переважного пластичного
деформування поверхневого шару і його зміцнення. Критичне зношення інструменту
становить 0,3 мм. Отримані результати дають змогу рекомендувати використання МАО
для підвищення якості осьового різьбонарізного інструменту.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ
В современном машиностроении широко применяется обработка сложных
поверхностей на станках с ЧПУ, без которого трудно будет добиться желаемого
результата. Результат во многих случаях зависит от выбора технологии обработки,
эффективности выбора инструмента, качества наладки станка.
На сегодняшний день имеются широкий выбор программных пакетов для
расчета, анализа конечных элементов и симуляции физических процессов, таких как
Autodesk Simulation, Deform Mech3D, SolidWorks Simulation, NX Nastran и т.д.
Инструментальное обеспечение – один из видов обеспечений работы
автоматизированных производственных систем, среди которых техническое,
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технологическое, математическое, программное информационное, лингвистическое,
методическое, организационное, экономическое обеспечения. Они представляют собой
совокупность средств, методов, моделей, документов, показателей, с помощью которых
достигается эффективная работа системы.
Основная цель моей магистерской работы заключается в использовании
системы инструментального обеспечения (ИО) для повышения эффективности,
обработки сложных поверхностей на станках с ЧПУ, изготовления изделий требуемого
качества, обеспечении необходимого количества выпущенных изделий и адекватный
уровень затрат на выпуск продукции.
Литература:
1. Гжиров Р.И. Инструментальные системы автоматизированного производства:
–М.: Политехника, 1993.- 399 с.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ
ОТВОРІВ В КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ
В авіаційній та автомобілебудівній галузях з кожним роком зростає ступінь
використання композиційних матеріалів, зокрема вуглепластиків та підвищуються
вимоги до параметрів якості й продуктивності механічного оброблення. Окремо гостро
стоїть питання про оброблення отворів в таких деталях. Це зумовлено великою
кількістю отворів, суттєвим впливом на якість та експлуатаційні характеристики
з’єднань, а також часто обмеженнями стосовно доступу до поверхонь, що обмежують
отвори. Існує велика кількість технічних рішень щодо забезпечення параметрів якості
оброблюваних отворів і їхня кількість постійно зростає.
Всі методи механічного оброблення отворів у композиційних матеріалах можна
поділити на дві групи: методи свердління, що передбачають наявність двох узгоджених
рухів інструменту – обертання навколо осі та подачі вздовж осі оброблюваного отвору
з можливим додаванням нестабільності і їхні значення; методи на основі, так званого,
«орбітального свердління», які передбачають додаткові кругові й кутові подачі для
покращення перебігу процесу оброблення отвору.
Операція свердління є однією з найбільш поширених при обробленні отворів в
композиційних матеріалах. Суттєвими перевагами методу є простота реалізації,
широкий діапазон діаметрів, незначні обмеження щодо можливості застосування в
якості ручного або автоматизованого методу та умов доступу. В той же час даному
методу властиві такі недоліки, як розшарування матеріалу, наявність нерозрізаних
волокон, викришування, невисока точність оброблених отворів. Головною причиною
розшарування є велика осьова сила, причиною якої є перемичка свердла. Так на вході
свердла перемичка «розтискує» матеріал, а різальні кромки «підхоплюють» його й
«витягують» назовні. При виході перемичка не ріже, а відтискає нижні шари,
утворюючи тим самим дуже небезпечне відділення шарів.
Можливими шляхами зниження негативного впливу процесу свердління на
розшарування композиційних матеріалів можуть бути: удосконалення геометрії
інструменту, удосконалення процесу без зміни його суті та удосконалення оснастки для
реалізації.
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«Орбітальне» свердління насправді є спіральним фрезеруванням, де інструмент
одночасно обертається навколо своєї осі й одночасно обертається навколо вісі отвору, і
в той час отримує осьове переміщення.
Розвитком методу «орбітального свердління» є удосконалення можливих схем
руху інструменту, що дозволяє обробляти різні ділянки й зони отвору з різними
режимами, а також забезпечує зняття чорнового й чистового припуску з різними
режимами та різним напрямком осьової подачі. Інший варіант забезпечує оброблення
спочатку конічного або ступінчастого отвору як чорнового й остаточне його
оброблення з силами різання, що спрямовані всередину пакету.
Подальшим розвитком «орбітального» свердління стало «похиле планетарне
свердління».
У випадку «орбітального» свердління, вісь ріжучого інструменту паралельна осі
обертання та зміщена на величину ексцентриситету. У випадку розробленого методу,
ексцентриситет реалізується шляхом нахилу осі шпинделя інструменту. Таким чином,
інерційне коливання обертання інструменту знижується, тому що кут нахилу механізму
менше ексцентриситету кінчика ріжучого інструменту. Ще одною перевагою похилого
планетарного свердління є те, що центр різального інструменту, який має нульову
швидкість різання, не має контакту з оброблюваним матеріалом.
На основі інформації наведемо варіант якісного порівняння варіантів
механічного оброблення отворів у композиційних матеріалах. Для цього введемо
систему показників, розділивши їх на три групи: 1 – група параметрів якості; 2 – група
параметрів продуктивності й економічності; 3 – група параметрів технологічних
можливостей.
Далі кожен показник групи оцінимо системою «добре – задовільно –
незадовільно». «Добре» – означає найкраще значення з можливих або позитивний
вплив в комбінації з іншими методами; «задовільно» – означає в цілому прийнятне,
проте не найкраще рішення або відсутність позитивного впливу в комбінації з іншими
рішеннями; «незадовільно» – означає найгірший варіант з можливих, або неможливість
досягнення показника, або погіршення впливу в комбінації з іншими. Перелік
параметрів із тлумаченням відповідного рівня оцінювання наведено у табл. 1.
Таблиця 1. Параметри оцінювання способів механічного оброблення отворів
у композиційних матеріалах
№
1
1.1
1.2

1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

3.3

Параметр оцінювання

(D) Добре
(Z) Задовільно
Група параметрів якості
Висока
Середня
Мала
Середня

Точність оброблених отворів
Ймовірність появи розшарування
матеріалу, нерозрізаних волокон,
викришування матеріалу
Температура в зоні різання
Нормальна
Підвищена
Група параметрів продуктивності та економічності
Продуктивність
Висока
Середня
Пристосованість до автоматизації
Без обмежень
Із обмеженнями
Витрати на інструмент і обладнання
Мінімальні
Середні
Група параметрів технологічних можливостей
Діапазон оброблюваних отворів
Широкий
Незначна зміна
Мобільність (відсутність вимог до
Висока
Можлива за умови
стаціонарного обладнання та
(без обмежень)
додаткового оснащення
пристосованість до ручного
(Із обмеженнями)
оброблення)
Обмеження щодо доступу
Майже немає
Із обмеженнями

(N) Незадовільно
Низька
Висока
Висока
Низька
Не можливе
Максимальні
Незмінний
Тільки стаціонарне
обладнання
(ручне оброблення не
можливе
Критично велика
кількість обмежень

Тепер усі напрямки удосконалення оброблення отворів та представленням їхніх
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переваг і недоліків відповідно до пропонованої системи (табл. 1) зведемо до табл. 2.
Зазначимо, що оцінки методів носять експертний характер, відмінності між рівнями не
є рівномірними, в деяких випадках два гарні варіанти оцінювались як «добре» для
найкращого з них і як «задовільно» для того, який лише трохи поступається першому.
Таблиця 2. Оцінка напрямків, варіантів та особливостей удосконалення
базових процесів механічного оброблення отворів у композиційних матеріалах
Напрямки, варіанти та особливості удосконалення
Удосконалення
геометрії
різальної кромки

Удосконалення
процесу

Удосконалення
оснастки
Спіральне
фрезерування
(орбітальне
свердління)

Зміна форми різальних та поперечної
кромки або ліквідація останньої
Використання ступінчастих та
комбінованих свердел
Подачі
Зміна закону
управління
Обертання
Низькочастотних
Накладання
додаткових
Високочастотних
коливань
(ультразвукових)
Технологічні покриття
Підпори
Зверху
(напрямні
Знизу
втулки)
З простим рухом осьової
Без нахилу
подачі
осі
Зі складним рухом
інструменту
осьової подачі
З нахилом осі інструменту

1.1

1.2
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Стосовно інтегральної оцінки рішення, то вона суттєво залежить від задач, що
ставляться. Так групи параметрів (табл. 1) можуть мати різну цінність для користувача,
так саме різну цінність можуть мати самі показники в межах групи. Для експресоцінювання варіантів рішень у Microsoft Excel створена система, яка дозволяє
користувачеві визначити цінність груп параметрів в системі значущості. Далі
здійснюється автоматичний перерахунок значень вагових коефіцієнтів всіх параметрів
оцінювання. На останньому етапі здійснюється автоматичний перерахунок рейтингу
кожного напрямку удосконалення, який представляється числом, де значенню «1»
відповідає один чи кілька найкращих варіантів. Автоматично будується діаграма.
Залежно від обраного пріоритету показників, рекомендовані варіанти можуть
різнитися. На рис. 1 наведені результати розрахунків для значення оцінок D=2, Z=1,
N=0.
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Рис. 1. Оцінка перспективності різних варіантів для різних умов
Як видно з рисунків, що рекомендовані результати можуть доволі сильно
різнитися. Так варіант зміни форми різальних та поперечних кромок є найкращим для
пріоритету економічності та продуктивності процесу, проте він програє для випадку
пріоритету якості оброблення. Можна також звернути увагу на суттєві перспективи
методів спірального фрезерування, які у більшості випадків є лідерами.
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УДК 621.953
Черказний В.Ю., магістрант, Пасічник В.А., д.т.н., проф.
АНАЛІЗ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ
МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ОТВОРІВ
Для того щоб бути конкурентоспроможним на ринку необхідно раціонально
використовувати ресурси виробництва. Це стосується також і механічного оброблення
отворів в авіаційній галузі. Для даної проблеми існує багато технічних рішень, які
відрізняються за способом оброблення, ступенем автоматизації процесу, ін.
Ручні пристрої використовують зазвичай в важкодоступних місцях або в місцях
де неможливо розмітити будь-який інший пристрій. Звичайні ручні пристрої, по типу
ручної дрилі, мають невисоку точність та якість, так як при обробленні всі ці параметри
залежать від оператора, який не в змозі ідеально точно обробити отвір, при цьому
зберігаючи постійні режими оброблення. Для підвищення точності можливе
використання додаткових пристосувань, таких як кондуктори. Для того щоб підвищити
якість необхідно, щоб пристрій мав змогу сам підтримувати режими оброблення, які
встановив йому оператор.
Для підвищення продуктивності оброблення та перекриття більшої зони було
запропоновано технічне рішення, яке полягає у суміщенні робота-маніпулятора та
робочого органу. Перевагами такого синтезу є гнучкість конструкції маніпулятора, за
допомогою якої він може перекрити певну зону оброблення, а в деяких випадках може
проводити обробку в місцях обмеженого доступу, де зазвичай використовувалися ручні
пристрої. Точність позиціонування робочого органу зумовлена тим, що маніпулятор, на
якому він встановлений, під’єднаний до комп’ютера або контролера і керується за
допомогою програми, в якій записані всі координати отворів, які попадають в зону його
дії.
Якщо необхідно обробити велику кількість отворів на деякій площі, такій як
крило літака, попередні технічні рішення не є досить продуктивними. Використання
ручних пристроїв при обробленні отворів на великій площі не є продуктивним. Більш
продуктивним буде використання маніпуляторів, але для цього необхідне додаткове
пристосування, для встановлення крила літака вертикально. Так як при цьому висота
крила буде більшою за робочу зону маніпулятора, необхідно буде перевстановлювати
крило на інший бік, що є трудомістким і непродуктивним. А отже до затрат на
маніпулятор, пристосування для вертикального підтримування крила додаються ще
затрати на його перевстановлювання. Більшим продуктивним технічним рішенням
проблеми є те, що крило залишається у нормальному горизонтальному положенні, а на
нього встановлюється свердлильний пристрій, який має певну зону обробки, яка
обмежена розмірами основної рами.
Перше рішення в області автоматизації, для процесу свердління та
заклепування, була заснована на машинах, які мають С-подібну раму, всередині якої
розміщується оброблювана деталь. В такій машині з однієї сторони рами розміщуються
свердлильні шпинделі, а з другої сторони напроти шпинделя встановлюється
притискний орган, в наслідок чого пошкодження отворів в процесі оброблення
набагато зменшується. Свердлильні шпинделі мають можливість переміщуватися по
висоті деталі, а для оброблення по довжині існує можливість переміщення рами
машини на напрямних рельсах. Будова рами машини (С-подібна форма) гарантує
жорсткість всієї рухомої системи.
Для забезпечення більшої автоматизації процесу оброблення отворів на великій
території, було створено технічне рішення, яке полягає у тому, що на поверхню деталі,
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в якій необхідно обробити отвори, кріпляться напрямні рельси, по яким рухається
робот. Напрямні рельси виготовляються гнучкими для того, що вони відтворювали
кривизну поверхні на яку вони встановлюються.
Ще одним варіантом автоматизації процесу оброблення отворів на великій
площі є технічне рішення виконане у вигляді пристрою, який переміщується по заданій
поверхні по типу крокуючого робота. Перевагою є те, що для їх переміщення не
потрібні будь які напрямні, а контроль за траєкторією переміщення контролюється за
допомогою оптичних, лазерних та інших датчиків, які пов’язані з комп’ютером або
іншою системою керування, такою як стійка ЧПК.
Проаналізувавши розглянуті технічні рішення щодо методів та пристроїв для
механічного оброблення отворів в композиційних матеріалах, можна розробити
наступні параметри для їх класифікації та внести їх до таблиці 1.
Таблиця 1. Параметри для класифікації технічних рішень
Параметр

Метод оброблення

Ступінь автоматизації

Ступінь мобільності
Робоча система
координат

Система кріплення

Підпараметр

Позначення

Розшифрування

Свердління
Орбітальне свердління
Похиле планетарне свердління
Гіроскопічне свердління шліфувальним
кругом
Ручні
Напівавтоматичні
Автоматичні
Стаціонарні
Робот-маніпулятор
Мобільні (рухомі)
Ортогональна
Циліндрична
Сферична
Вакуумні присоски
Напрямні рейки
Затискний пристрій
Нерухома основа

D
E
T

Drilling
Eccentricity orbital drilling
Tilted Planetary Drilling

W

Gyro drilling grinding wheel

H
S
A
F
R
M
O
C
B
V
G
J
I

Hand
Semi-automatic
Automatic
Fixed
Robot
Mobile
Orthogonal
Cylindrical
Ball
Vacuum suction cups
Guide rail
Jig
Immobile base

УДК 621.9
Шахаров А., студ.; Равская Н.С., проф., д.т.н.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ
ДИСКОВЫХ ПИЛ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
В работе рассмотрены конструктивные элементы и формы профилей зубьев
дисковых пил, особенности технологии их изготовления и пути усовершенствования их
режущей части.
Показано, что в процессе работы дисковые пилы характеризуются
неблагоприятными условиями стружкообразования, переменной во времена нагрузкой
на зубья инструмента, а прерывистость процесс резания, приводит к возникновению
вредных вибраций с большой амплитудой и сравнительно малой частотой [1].
Все это является причиной интенсивного износа и поломок инструмента,
которые, как правило, возникают вследствие защемления стружки в канавках.
Отмечается, что специфической операцией при изготовлении дисковых пил
является формообразование стружечных канавок.
Рассмотрены способы обработки стружечных канавок. Показано, что один из
наиболее прогрессивных способов изготовления зубьев дисковых фрез является их
вышлифовка на станках с ЧПУ.
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Работоспособность дисковых пил и эффективность отрезки заготовок во многом
зависит от конструкции режущей части пилы.
В работе указано, что совершенствования конструкций режущей части пил
возможно путем:
 повышения ее изностойкости за счет применения новых инструментальных
материалов и покрытий;
 разработки рациональной формы профиля и оптимизации конструктивных и
геометрических параметров зубьев в зависимости от конкретных условий обработки;
 применения прогрессивных схем срезания припуска;
 конструирования пил с улучшенными динамическими характеристиками.
В работе отмечается, что виброактивность зоны резания можно существенно
изменить используя фрезы с неравномерным шагом зубьев и таким образом повысить
работоспособность [2].
Литература:
1. Бабенко А.Е. Влияние динамических характеристик дисковых пил на их
работоспособность [текст] / А.Е. Бабенко, Н.С. Равская, О.А. Боронко // Вестник НТУУ
«КПИ», вып.43, К.: 2002, – с. 160-171.
2. Равская Н.С. Определение критерия динамического критерия дисковой пилы /
Н.С. Равская, А.Е. Бабенко, О.А. Боронко, Р. Лорох [текст] // Сб. Резание инструмент в
технологических и системах, Харьков, ХТУ, 1997, с 84-87.
УДК 621.914.22
Шкорбут Д., студ.; Герасимчук О.М., к.т.н., доц.
ТОРЦЕВЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ ФАСОННИХ ПОВЕРХОНЬ
Торцеві фрези в основному застосовуються для оброблення площин. Порівняно
з циліндричними та дисковими фрезами, у торцевих фрез більший кут контакту з
оброблюваною заготовкою, а значить менша кількість одночасно працюючих зубїв.
Завдяки цьому менші коливання навантаження та більш рівномірний процес
фрезерування. Довжина кожної різальної кромки торцевої фрези менша ніж у
циліндричних та дискових фрез, що суттєво змінює схему зрізання припуску та процес
стружко утворення. Торцеві фрези мають більшу продуктивність, потребують менших
витрат енергії на фрезерування. Торцева фреза може бути більш масивною та
жорсткою, порівняно з циліндричними фрезами, що дозволяє оптимально розміщати та
надійно закріпляти ріжучі зубці та оснащувати їх твердим сплавом та надтвердими
матеріалами. Розроблено надійно працюючі конструкції торцевих фрез з рівномірним
та нерівномірним кроком зубїв, з різними схемами зрізання припуску, збірні з
окремими ножами та оснащені непереточуваними твердосплавними пластинами та
надтвердими матеріалами, з різальними частинами, що обертаються тощо.
Фасонні поверхні обробляються торцевими фрезами ще досить обмежено. Хоча
є розробки та дослідження, що показують доцільність застосування торцевих фрез для
оброблення фасонних поверхонь.
Можливі способи оброблення фасонних поверхонь торцевими фрезами
розділяються на:
- оброблення фасонних поверхонь за послідовною (генераторною) схемою
зрізання припуску;
- оброблення фасонних поверхонь за профільною схемою зрізання припуску.
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За послідовною схемою зрізання припуску формоутворення фасонної поверхні
деталі здійснюється профілюючим колом обертання вершин зубїв навколо осі фрези.
Профілююче коло під час оброблення займає певне положення відносно заготовки і,
здійснюючи певні рухи, описує оброблену поверхню деталі. Змінюючи положення
профілюючого кола і надаючи йому різні рухи відносно заготовки створюють
різноманітні процеси формоутворення відповідних фасонних поверхонь торцевими
фрезами.
Під час реалізації розглядуваних процесів можуть успішно застосовуватись
торцеві фрези, що застосовуються для оброблення площин.
За профільною схемою зрізання припуску формоутворення фасонної поверхні
деталі здійснюється вихідною інструментальною поверхнею, спряженою із заданою
поверхнею деталі, за заданого руху заготовки відносно інструменту. В цьому випадку
під час проектування процесу оброблення та відповідного інструменту вирішується
задача визначення вихідної інструментальної поверхні, після цього тіло, обмежене
вихідною інструментальною поверхнею, перетворюється у працездатний інструмент із
відповідними геометричними параметрами різальної частини.
Надаючи вихідній інструментальній поверхні прямолінійно-поступальний рух
відносно заготовки формують фасонну циліндричну поверхню. Зміна форми вихідної
інструментальної поверхні призводить до зміни форми оброблюваної поверхні.
За обертального руху вихідної інструментальної поверхні відносно заготовки
формується фасонна поверхня обертання, а за гвинтового руху вихідної
інструментальної поверхні обертання відносно заготовки формується спряжена
гвинтова поверхня деталі.
За заданої поверхні деталі та відомого або прийнятого руху заготовки відносно
інструменту, визначається вихідна інструментальна поверхня, яка спряжена з
поверхнею деталі, на базі якої проектується процес оброблення та відповідний
різальний інструмент.
УДК 621.9.02
Юхимчук В.М., аспірант
АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ефективність процесів механічного оброблення значною мірою залежить від
технологічного процесу виготовлення і, особливо, параметрів інструментального
забезпечення оброблення. Значна частка собівартості виробу закладається на стадіях
технологічного та інструментального підготовлення виробництва, тому актуальним є
розробленням методик та алгоритмів попередньої калькуляції собівартості оброблення.
В даній роботі представлений узагальнений алгоритм визначення собівартості
оброблення деталі на основі автоматизованого розрахунку складових собівартості, які,
в свою чергу, розраховуються відповідно до кількісних, якісних та вартісних
параметрів технологічного маршруту та різального інструменту (рис. 1)
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Рис. 1. Алгоритм розрахунку ефективності варіантів
інструментального забезпечення
Використання такого алгоритму дозволить автоматизувати оцінку собівартості
та приймати економічно вигідні рішення на ранніх етапах технологічного
проектування.
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