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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність досліджень Одною із актуальних проблем в сучасному
авіа-машинобудуванні являється підвищення працездатності процесів різання,
так як жароміцні сталі і сплави, які застосовуються при виготовлені деталей
двигунів, компресорів, мають високі фізико-механічні властивості і відповідно
низьку обробку різанням, а трудомісткість їх обробки різанням складає 50% від
загальної трудомісткості виготовлення двигуна.
Сьогодні виготовлення складно-профільних поверхонь деталей
компресора вертолітного двигуна являється однією з найбільш складних
проблем сучасного авіабудування. Це викликано як конструктивними
особливостями деталей, так і особливостями конструкції, і умов експлуатації
різального інструмента. Особливості деталі і її конфігурації визначають
схильність процесу обробки до вібрацій, а конструкція інструмента визначає
його схильність до поломок чи викришування.
За цього одним із шляхів підвищення працездатності обробки складнопрофільних деталей є розробка рекомендацій по раціональної експлуатації
інструмента і підвищення його якості, здатність працювання в важких умовах і
витримувати високі нагрузки забезпечуючи високу міцність при обробці
деталей компресора вертолітного двигуна.
Тому підвищення працездатності кінцевих фрез при обробці титанових
сплавів є актуальною задачею для підвищення продуктивності виготовлених
деталей з титанового сплаву.
Зв'язок теми з науковими розробками, темами.
Магістерська робота є складовою частиною виконаних робіт згідно
договору між НТУУ КПІ кафедри ІТМ та ПАТ “Мотор Січ”. На тему
«Моделювання та теоретико - експериментальне дослідження процесу різання
при виготовленні деталей компресора вертолітного двигуна»
Мета і задачі дослідження.
Метою дослідження є підвищення продуктивності обробки складнопрофільних поверхні деталей компресора вертолітного двигуна, на основі
підвищення працездатності кінцевих фрез і визначення раціональних умов його
експлуатації на основі моделювання і теоретико-експериментальних
досліджень процесу фрезерування деталей компресора вертолітного двигуна.
Для досягнення мети необхідно виріши наступний ряд задач:
1. Провести аналіз стану проблеми підвищення працездатності
кінцевих фрез при обробці деталей компресора вертолітного двигуна.
2. Розкрити методику досліджень.
3. Провести аналіз геометрії інструменту, що використовуються на
ПАТ “Мотор Січ” в порівняні з геометрією на Sandvik Coromant.
4. Обґрунтувати вибір методу побудови математичних моделей на
основі експериментальних даних.
5. Провести синтез моделі залежності стійкості інструмента від
режимів різання.
6. Дослідити вплив режимів різання на стійкість інструмента

7. Визначити режими фрезерування, що забезпечують утворення
вторинних зміцнених шарів на контактних поверхнях інструменту.
8. Розробити рекомендації, що до підвищення продуктивності
обробки.
Об’єкт дослідження - процес фрезерування титанових сплавів.
Предмет дослідження – підвищення продуктивності фрезерування кінцевими
фрезами.
Методи дослідження. Виконані дослідження базуються на методах теорії
проектування різальних інструментів, теорії різання матеріалів, математичного
моделювання.
Наукова новизна отриманих результатів.
На базі проведених експериментальних досліджень створена математична
модель залежності T=f(V) та T=f(Sz). Екпериментальних щляхом було визначено
режими фрезерування, які забезпечують утворення вториних зміцнювальних
структур на контактних поверхнях. Розроблені рекомендації, що до підвищення
працездатності кінцевих фрез при обробці титанового сплаву на 25%.
Практичне значення отриманих результатів.
Освоєна методика моделювання процесу фрезерування кінцевими фрезами за
допомогою методу МГУА, визначення невідомих змінних. Експериментальним
шляхом визначені оптимальні приробіточні режими різання. На основі
експериментальних даних розроблені рекомендації що до підвищення
продуктивності за рахунок підбору оптимальних умов різання.
Публікації. По темі магістерської дисертації 1 стаття подана до друку, 2
тез на студентській конференції.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел із 40 найменувань на 4 стор.,
2 додатків. Основний текст дисертації викладено на 87 стор. Повний обсяг
становить 114 стор.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми, сформульовано мету,
об’єкт, предмет дослідження і задачі, які були розглянуті у роботі.
У першому розділі проаналізовано проблеми підвищення працездатності
кінцевих твердосплавних фрез при фрезеруванні титанових сплавів. Розглянуті
шляхи підвищення працездатності інструмента за рахунок:
Зміни конструкції інструмента;
Використання більш якісних інструментальних матеріалів;
Застосуванням раціональних геометричних параметрів;
Та інших методів до яких відноситься покриття, МАО, утворення
вторинних зміцнених шарів інструмента на контактних поверхнях та інші
методи.
Проаналізовано геометрію та конструкцію кінцевих фрез, вибрано
оптимальні геометричні параметри та підібрані оптимальні режими різання, які

використовуються на ПАТ “Мотор Січ”. Детально проаналізовано методи
досліджень кінцевих фрез.
У другому розділі розглянута методика експериментальних досліджень. Ця
методика передбачає вирішення завдань моделювання основних характеристик
процесу фрезерування і взаємозв'язку з іншими факторами на приробітку
інструмента і його зносостійкість після приробітки, а також проведення
контрольних дослідів і лабораторних випробувань, що підтверджують
результати моделювання. Розроблений статистичний план проведення
експериментів. Визначили метод моделювання. Досвід моделювання процесів
різання із застосуванням алгоритмів МГУА показує, що цей - метод забезпечує
побудову математичних моделей, які придатні для оптимізації параметрів
процесу і дозволяють оптимально в заданих умовах керувати обробкою
різанням
Тому було виконано моделювання за допомогою методу МГУА.
За визначеним статистичним планом, проведено ряд експериментальних
досліджень для визначення
Проведення експериментів передбачало отримання даних для вирішення
цілого ряду завдань моделювання постановці контрольних дослідів і
лабораторних випробувань одним із найважливіших моделювань є
моделювання стійкості інструменту після приробітки.
У третьому розділі було визначено і пояснено експериментальним
шляхом режими різання на яких проводиться приробітка різанням. Проведено
моделювання обробки фрез після приробітки інструменту.
Модель залежності стійкості інструменту від V та Sz при фрезерувані:
𝐿𝑛𝑇 = 8.8 + 9.6 ∙ 10−1 ∙ ln(𝑉) ∙ ln(𝑆𝑧 ) + 7.9 ∙ 10−3 ∙ ln(𝑆 4 ) ∙ ln(𝑉 2 ) − 1.32
∙ 10−6 ∙ ln(𝑉 5 ) ∙ ln(𝑆 8 )
Відносна помилка складає 12%
Проаналізовано вплив швидкості різання та подачі на стійкість
інструмента яка представлена в графічній залежності на (рис 3.2 а, б)
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Рис. 3.2. Вплив швидкості різання та подачі на стійкість інструмента
а) залежності T=f(V) б) залежності T=f(Sz)

Наведені рекомендації щодо підвищення працездатності інструмента за
рахунок вибору рекомендованих режимів різання. Як видно з наведеного
рисунку (3.3 -3.4) підвищення продуктивності може бути досягнена до 25%
тільки при збільшені хвилиної подачі.

Рис.3.3- Визначення продуктивності;
Рис.3.4. Залежність Sхв від Sz.
У четвертому розділі приведений аналіз небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, діючих при роботі в робочому приміщенні розглянуті
загальні вимоги щодо використання комп’ютерів в приміщеннях. Розроблені
рекомендації для збереження здоров’я оператора ПК, а також заходи щодо
зниження можливої дії шкідливих і усуненню небезпечних чинників при роботі
за ПК. Розглянуті норми щодо організації робочого місця, його освітлення,
мікроклімату, тощо.
ВИСНОВКИ
В результаті проведення дослідження процесу підвищення працездатності
кінцевих фрез при обробці титанових сплавів отримані наступні результати:
1. На базі розглянутого стану проблеми підвищення працездатності
кінцевих фрез була доведена можливість удосконалення конструкції інтрумену
за рахунок зміни геометрії.
2. За рахунок аналізу геометрії інструмента, що використовується на
ПАТ “Мотор Січ” і в порівнянні з геометрією Sandvik Coromant було вибрано
фрезу для подальшого дослідження.
3. Розроблена методика експериментальних досліджень.
4. Розроблена модель та методика моделювання процесу фрезерування,
проаналізований вплив режимів різання при фрезеруванні.
5. Досліджено вплив режимів різання на стійкість інструменту.
6. Експериментальним шляхом визначено режими фрезерування, що
забезпечують утворення вториних зміцнювальних шарів на контактних поверхнях
інструмента.
7. Розроблені рекомендації, що до підвищення продуктивності обробки
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АНОТАЦІЯ
Боримський Володимир Анатолійович Підвищення працездатності
кінцевих фрез при фрезеруванні титанового сплаву
Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю
8.05050302 – інструментальне виробництво. – Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014
Одною із актуальних проблем в сучасному авіа-машинобудуванні
являється підвищення працездатності процесів різання кінцевими фрезами при
обробці титанових сплавів. При виготовлені деталей двигунів, компресорів
широко застосовуються титанові сплави, вони мають високі фізико-механічні
властивості і відповідно низьку обробку різанням, а трудомісткість їх обробки
різанням складає 50% від загальної трудомісткості виготовлення двигуна.
Сьогодні виготовлення складно-профільних поверхонь деталей
компресора вертолітного двигуна являється однією з найбільш складних
проблем сучасного авіабудування. Це викликано як конструктивними
особливостями деталей, так і особливостями конструкції, і умов експлуатації
різального інструмента.
В дисертації
розглянуто конструкція і параметри інструменту,
рекомендовані режими різання, наведені шляхи підвищення працездатності
кінцевих фрез при обробці титанового сплаву ВТ6, розробка рекомендацій по
раціональній експлуатації інструмента і підвищення його якості та стійкості за
рахунок утворення вторинних зміцнювальних структур на контактних
поверхнях.
В результаті проведених експериментів по стійкості інструмента,
вдалося підвищити працездатність кінцевих фрез при оброблені титанових
сплавів вище чим на 25% за рахунок приробітки різанням.
Ключові слова. Кіцева фреза, підвищення працездатності, фрезерування
титанових сплавів, приробітка різанням, режими різання.

АННОТАЦИЯ
Борымский Владимир Анатольевич Повышение работоспособности
концевых фрез при фрезеровании титанового сплава.
Диссертация на соискание ученой степени магистра по специальности
8.05050302 - инструментальное производство. - Национальный технический
университет Украины "Киевский политехнический институт". - Киев, 2014
Одной из актуальных проблем в современном авиа-машиностроении
является повышение работоспособности процессов резания концевыми
фрезами при обработке титановых сплавов. При изготовлении деталей
двигателей, компрессоров широко применяются титановые сплавы, они имеют
высокие физико-механические свойства и соответственно низкую обработку
резанием, а трудоемкость их обработки резанием составляет 50% от общей
трудоемкости изготовления двигателя.
Сегодня изготовление сложно-профильных поверхностей деталей
компрессора вертолетного двигателя является одной из наиболее сложных
проблем современного авиастроения. Это вызвано как конструктивными
особенностями деталей, так и особенностями конструкции и условий
эксплуатации режущего инструмента.
В диссертации рассмотрены конструкция и параметры инструмента,
рекомендованные
режимы
резания,
приведены
пути
повышения
работоспособности концевых фрез при обработке титанового сплава ВТ6,
разработка рекомендаций по рациональной эксплуатации инструмента и
повышения его качества и устойчивости за счет образования вторичных
укрепляющих структур на контактных поверхностях.
В результате проведенных экспериментов по стойкости инструмента,
удалось повысить работоспособность концевых фрез при обработки титановых
сплавов выше чем на 25%, за счет приработки резанием.
Ключевые слова. Кицева фреза, повышения работоспособности,
фрезерования титановых сплавов, приработки резанием, режимы резания.
ABSTRACT
Borymskyi Vladimir A. Improving the performance end mills with milling
titanium alloy Dissertation for the degree of MA in 8.05050302 - tool making. National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". - Kyiv, 2014
One of the urgent problems in modern aircraft engineering is increasing the
efficiency of processes cutting end mills in the processing of titanium alloys. When
manufactured engine parts, compressors are widely used titanium alloys, they have
high physical and mechanical properties and therefore lower machining and
complexity of machining is 50% of the total complexity of manufacturing output.
Today, the manufacture of hard-core surfaces of the compressor motor
helicopter is one of the most difficult problems of modern aviation. This is how the
design of the components and design features and operating conditions of the cutting
tool.
The dissertation deals with the design and parameters of the tool
recommended cutting conditions are given ways to improve performance end mills in

the processing of titanium alloy VT6, recommendations for the rational exploitation
of the instrument and enhance its quality and stability by strengthening the formation
of secondary structures on the contact surfaces.
As a result of experiments on the stability of the instrument, it was possible to
increase the performance end mills with processed titanium alloys is higher than 25%
due to running-cutting.
Keywords. Kitseva mills, increase efficiency, milling titanium alloys,
running-cutting, the cutting conditions.

