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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність досліджень. В умовах ринкової економіки, ефективність
машинобудівного виробництва багато в чому визначається використанням
прогресивних металорізальних інструментів. Одним зі шляхів підйому
ефективності механічної обробки різанням є перехід з використання
напаяного різального інструменту на збірний з механічним кріпленням
змінних багатогранних пластин (ЗМП) із інструментальних матеріалів,
очевидні переваги якого підтверджені світовою практикою.
Однак виробнича статистика свідчить про те, що на частку відмов
інструментів зі ЗМП із інструментальних матеріалів у результаті руйнування
пластин доводиться 70-75%. Аналіз видів відмов ріжучих пластин у
виробничих умовах показав, що характерними видами руйнувань є
викрашування, сколювання, поломка.
Існує велика кількість практичних рекомендацій в інструментальних
каталогах і довідниках по застосуванню збірного інструмента, але не
розроблені інженерні методики вибору й розрахунку ЗБП на основі
міцнісного підходу.
Особливості зношування й руйнування ріжучих елементів із
інструментальних матеріалів у всьому температурному діапазоні не можна
пояснити тільки з позицій існуючих подань про взаємозв'язок явищ при
різанні металів. Тому виникає необхідність більше детального вивчення
НДС, механіки руйнування й міцності ріжучих пластин із інструментальних
матеріалів, як структурно неоднорідних матеріалів, з обліком їхніх фізикомеханічних характеристик, що змінюються залежно від температури.
На сьогоднішній день є результати експериментальних і теоретичних
досліджень НДС і методики інженерних розрахунків на міцність ріжучого
клина інструмента. Однак вирішення задач про НДС і міцності ЗБП із
інструментальних матеріалів відрізняється тим, що пластини мають різні
конструктивні параметри, схеми базування й кріплення їх у корпусі
інструмента й випробовують складне НДС, обумовлене не тільки зовнішнім
силовим і температурним навантаженням, але й внутрішніми
температурними мікронапругами (напруги II роду).
Тому дослідження НДС, механіки руйнування й міцності ЗМП із
інструментальних матеріалів з метою підвищення працездатності збірних
різальних інструментів є актуальною проблемою.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Магістерська дисертація виконана у Інститут надтвердих матеріалів ім.
В.М.Бакуля НАН України у відповідності з тематичним планом науководослідних робіт Міністерства освіти і науки України
Мета і задачі дослідження: Метою роботи є підвищення продуктивності
збірних різальних інструментів на основі результатів дослідження НДС й
міцності змінних пластин з різних інструментальних матеріалів.
Для досягнення мети було поставлено наступні задачі:

1. Проаналізувати існуючі методи розрахунку міцності ріжучого
інструменту й критерії міцності інструментальних матеріалів.
2. Провести експериментальні дослідження по визначенню сил різання
при обробці загартованої сталі ШХ15 різцем з ПНТМ на основі КНБ.
3. Експериментально визначити довжину контакту стружки з передньою
поверхнею інструментів із ПНТМ на основі КНБ.
4. Провести аналітичний розрахунок складових сил різання та середніх
контактних навантажень в залежності від умов обробки й
оброблюваного матеріалу.
5. Створити кінцево-елементної моделі на основі геометричної моделі й
моделювання пружного стану ріжучого інструменту.
6. Дослідити вплив геометричних параметрів інструменту та режимів
обробки на напружено-деформований стан та сили різання.
7. Дослідити напружено-деформований стан ріжучого клину.
8. На базі аналізу напружено-деформованого стану розробити
рекомендації по застосуванню ріжучого інструменту з метою
підвищення ефективності процесу лезвійної обробки залізовуглецевих
сплавів.
Об’єкт дослідження – є процес обробки загартованих сталей косокутним
однокромочним інструментом, оснащеним різальними пластинами з різних
інструментальних матеріалах.
Предмет дослідження – є силові та стійкісні закономірності косокутного
різання та продуктивність процесу обробки, оброблених косокутним
однокромочним інструментом, оснащеним різними інструментальними
матеріалами.
Методи дослідження. Дослідження засновані на використанні
фундаментальних положень теорії пружності й пластичності, сучасних
чисельних методів рішення завдань із використанням методу кінцевих
елементів та інших. Експериментальні дослідження виконувалися в
лабораторних і виробничих умовах і включали вивчення НДС, механіки
руйнування, міцності й працездатності ЗБП.
Наукова новизна одержаних результатів.
1. Експериментально визначено довжини контакту стружки з передньою
поверхнею інструментів із ПНТМ на основі КНБ, що дає можливість їх
використовувати для вирішування ряду теоретично й практично
проблем обробки металів різанням інструментами із ПНТМ на основі
КНБ, що буде сприяти вдосконалюванню відомих методик, а також
розробці нових методів дослідження процесів різання.
2. Встановлено, що в умовах динамічного навантаження в зоні різання,
нормальні контактні напруження на передні поверхні різця до 2-х раз
перевищують величину даного параметру при стаціонарній обробці за
однакових режимів обробки.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження
планується реалізувати при виконанні робіт з оптимізації технологічних
процесів механічної обробки з метою підвищення продуктивності обробки

важкооброблюваних матеріалів (високоміцних чавунів, загартованих сталей)
у процесі впровадження науково-технічної продукції ІНМ ім. В.М. Бакуля
НАН України на машинобудівних підприємствах України. Методи. Моделі
та результати розрахунків отримані автором, також будуть використані у
НДР, що виконуються відділом Технологічного забезпечення якості
обробленої поверхні ІНМ.
Публікації та доповіді на конференціях. По темі магістерської дисертації
були подані тези та опубліковані у посібнику 14-го Міжнародного науковотехнічного семінару «Сучасні проблеми виробництва й ремонту у промисловості
та на транспорті».
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел із 55 найменувань та
додатків. Основний текст дисертації викладено на 150 стор. Повний обсяг
становить 169 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету, об’єкт,
предмет дослідження і задачі, які автор розв’язує у роботі.
У першому розділі розглянуті види інструментальних матеріалів та їх
механічні властивості. Також були розглянуті методи розрахунку міцності
різального інструменту й критерії міцності інструментальних матеріалів.
Одним із перспективних методів розрахунку міцності різального інструменту
є метод скінчених елементів (МСЕ).
У другому розділі розглянуто устаткування та інструмент для
проведення досліджень. Експерименти по дослідженню процесу точіння
загартованої сталі ШХ15 різцем оснащеним різальними пластинами з ПНТМ
на основі КНБ проводилися в лабораторії Інституту надтвердих матеріалів ім.
В.М.Бакуля на токарно-гвинторізному верстаті моделі ФТ-11 (рис.1).

Рисунок 1 - Токарний верстат мод. ФТ-11
Також визначалися складові сили різання. Вимірялися вони
універсальним динамометром УДМ-600 конструкції “ВНИИ Інструмент”.
Торировку динамометра робили в спеціальному пристосуванні зразковим
динамометром ДОСМ-200 (мал.2).
Дані виміри складових сил різання фіксувалися з використанням
спеціально розробленого й виготовленого апаратно-програмного комплексу,
що має модуль виміру, оснащений АЦП, і оброблялися на персональному
комп'ютері. Це дало можливість робити запис й обробку інформації за
допомогою ЕОМ у режимі реального часу. Інтерфейс програмного
забезпечення, що застосовувалося при виконанні вимірів, показаний на рис.3.

Рис 2 - Торировка динамометра УДМ-600
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Рисунок 3 - Інтерфейс програми "Tenzosation2"
Також були проведені експериментальні дослідження по визначенню
довжини контакту стружки з передньою поверхнею різця.
Визначення величини довжини контакту стружки з передньою поверхнею
інструментів із ПНТМ на основі КНБ є важливим завданням, оскільки точне
визначення цієї величини відіграє важливу роль при аналітичних
розрахунках таких параметрів процесу різання як: сили різання, напружений
стан ріжучого інструменту, визначення температур різання, коефіцієнта тертя
й т.д.

Найбільше часто довжину контакту стружки з передньою поверхнею
визначають аналітично, використовуючи емпіричні формули, отримані за
допомогою теоретичного аналізу зони стружкоутворення. Аналіз результатів
розрахунків, виконаних з використанням цих формул, показує істотну
відмінність друг від друга. Тому найбільш достовірними даними будуть
експериментальні дані, отримані для кожного окремого випадку обробки.
Для проведення експериментів були використані ріжучі пластини із
ПНТМ на основі КНБ із нанесеним тонким шаром міді. Використання такого
інструмента дає можливість чітко бачити досліджувану зону контакту
(рис.4).

б)
а)
Рисунок 4 - Вид контактних ділянок інструмента після точіння сталі ШХ15
(S = 0,14 мм/про; t = 0,2 мм); а – v = 1,0 м/с; б – v = 1,5 м/с
Експериментально визначалися такі характеристики як довжина контакту,
ширина активної частини ріжучої кромки (b), а також площа контакту (A).
Результати досліджень представлені в таблиці 1 і рис.5
Таблиця 1 - Усадка, розрахункова й експериментальна довжини контакту
стружки, активна довжина ріжучої кромки й площа контакту при точінні
сталі ШХ15
S,
t,
Cексп,
Срозрах, bексп,
bрозрах, A,
v, м/с
ζ
мм/про мм
мм
мм
мм
мм
мм2
1,0
3,4
0,245
0,231
1,33
1,34
0,321
1,5
3,0
0,221
0,201
1,33
1,32
0,278
0,14
0,2
2,0
2,5
0,178
0,165
1,33
1,31
0,231
2,5
2,3
0,158
0,151
1,33
1,35
0,213
Розрахункові значення довжини контакту стружки з інструментом
отримані по формулі Ю.А. Розенберга:


2 
C = a ⋅ ξ 0,1 ξ (1 − tgγ ) +

cos γ 


(1)

Значення усадки стружки по товщині визначені експериментально. За
допомогою мікроскопа визначалися поперечні розміри стружки а1 й із
використанням рівняння (2) розраховували коефіцієнт усадки стружки.
ξa =

Активна довжина ріжучої
обчислювалася по формулі:

a1
a

кромки

(2)
для

S
r −t 
b = r ⋅ a cos
 + r ⋅ a sin  
r
 r 

циліндричної

пластини

(3)

де r – радіус ріжучої пластини.

Рисунок 5 - Залежність експериментальної – 1 і розрахункової – 2 довжини
контакту стружки з інструментом, а також усадки стружки – 3 від швидкості
різання при точінні сталі ШХ15 (S = 0,14 мм/про; t = 0,2 мм)
Аналіз результатів досліджень дає можливість зробити висновок, що
експериментально отримані значення
довжини контакту стружки з
передньою поверхнею інструмента із ПНТМ на основі КНБ підтверджуються
теоретичним розрахунком з використання формули (1). Це дає можливість їх
використати для рішення ряду теоретично й практично проблем обробки
металів різанням інструментами із ПНТМ на основі КНБ, що буде сприяти
вдосконалювати відомих методик,
а також розробці нових методів
дослідження процесів різання.

У третьому розділі розглядається методика визначення параметрів
перетину зрізу.
Визначається перетин зрізу за формулою (5):
(5)

=
F a=
st ,
1b1

де a1 й b1 - товщина й ширина зрізу, м; s і t - подача й глибина різання, м.
При вільному різанні товщина й ширина зрізу визначаються відомими
формулами:
t
a1 =
s ⋅ sin ϕ ; b1 =
,
sin ϕ

(6)

причому a1 завжди перпендикулярна b1 .
У нашому випадку зняття припуску здійснюється радіусною й
прямолінійною частинами головної ріжучої кромки. Перетин залишкового
виступу (нерівності) на обробленій поверхні оформляється радіусними
бічними сторонами (рис.6). Даний випадок має місце при дотриманні
наступних співвідношень:
t ≥ r (1 − cos ϕ );
s ≤ 2r ⋅ sin ϕ1 ,

де r - радіус при вершині різця в плані; ϕ1 - допоміжний кут у плані різця.
Нижче приводяться формули для визначення ширини й товщини зрізу, а
також сумарної довжини b робочих ділянок ріжучих кромок різця, отримані
Сіліном С.С. за допомогою теореми синусів і методики М. И. Клушина.
Формули для розрахунку a1 , b1 и b мають вигляд:
a1 =



s
c'
sin arctg 
;
 [1 − a '(1 − cos ϕ ) ] ctgϕ + a '(sin ϕ + b ') 
c'



b1 =

c 't


c'
sin arctg 

 [1 − a '(1 − cos ϕ ) ] ctgϕ + a '(sin ϕ + b ') 


ϕ
t 
arccos 1 − b '2
1 − a ' 1 − cos ϕ −
=
−
b

sin ϕ 
sin ϕ
sin ϕ


r
t

s
2r

де a ' = ; b ' = ; c ' =−
1 a '(1 − 1 − b '2 ) .

(7)

;


 ;



(8)

(9)

Рисунок 6 - Розрахункова схема процесу різання
Складові сили різання Px, Py, Pz визначалися за методикою С.С.Сіліна.
Розрахункову схему можна побачити на рисунку 7.

Рисунок 7 - Розрахункова схема визначення сил Pz , Py і Px
Рівняння для розрахунку сил Px, Py і Pz приймають вид:
1

0, 625 EM
B
=
Px τ p a1b1  − 1 +
cos α  sin ϕ ;
µ1
sin α
B

1

0, 625 EM
B
=
Py τ p a1b1  − 1 +
cos α  cos ϕ ;
µ1
sin α
B

 1

B
=
Pz τ p a1b1 1 + + 0, 625 EM
cos α  .
sin α
 B


(10)
(11)
(12)

де М =

b
- відношення периметра робочих ділянок ріжучих кромок до
b1

ширини зрізу; E =

ρ1
a1

- відношення округлення ріжучої кромки до товщини

зрізуємого шару; τ p - опір оброблюваного матеріалу пластичному зсуву,
обумовлене по формулі; B - величина, що характеризує ступінь пластичних
деформацій металу знімаємого припуску і поверхневого шару оброблюваної
деталі, обумовлена по формулі (13).
B=

mPe n
F k D p (1 − sin γ )

q

,

(13)

У четвертому розділі розглядається чисельне моделювання силових
напруг у ріжучому інструменті.
Одним з важливих етапів створення моделі є одержання плоскої або
просторової скінчено-елементної сітки (СЕС). Так, для найбільш важливих, з
погляду точності одержуваної розв'язки місць, необхідно задавати як можна
більше дрібну розбивку. Області, у яких одержуваний результат не має
вирішального значення, розбивають із більшим кроком.
Побудова моделі різального інструменту в середовищі ANSIS базується
на редагуванні "твердотільних примітивів" або шляхом "видавлювання" (для
одержання геометрії покриття) плоскої геометричної поверхні.

Рисунок 8 - Скінчено-елементна модель прохідного різця
Умови навантаження інструмента при точінні сталі ШХ15 та сірого
чавуну СЧ 40-60 різцем, оснащеним пластинками SNMM-120408 з різних
інструментальних матеріалів, таких як: тверді сплави Т15К6 та ВК8, cNB
«кіборит», інструментальна кераміка ВОК-71 наведені в записці у табл.3.33.20.

Геометричні параметри інструмента: γ =
−10° / 0° /10°; α =°
10 /10° / 5°; λ =
0° .
Під розрахунковими значеннями сил розуміються величини сил, перелічені
на випадок: γ =°
0 ; α =°
0 ; λ =°
0 .
Користуючись експериментальними даними величин складові сили різання
на передній і задній поверхнях інструмента й геометричних параметрів
контактних площадок, представленими в таблицях, легко розрахувати
нормальні й дотичні навантаження, визначивши, таким чином, граничні умови
для подальших розрахунків.
Закони розподілу навантажень на передній і задній поверхнях математично
можна представити в наступному виді:
ξ

 x 
q( x, y ) = p1 − i  y 2j ⋅ A + B
 lc 

(

)

(14)

де p – максимальна величина qn ; lC – сумарна довжина ділянки пружньопластичного контакту на передній поверхні ;

(

q( x, y ) = (q f ( x )) y 2j ⋅ A + B

)

(15)

де q f – максимальне величина питомої сили тертя;
Епюри навантажень на передній і задній контактних площадках інструмента
представлені на рис.9.

а

б

в

г

Рисунок 9 - Схеми розподілу навантажень на контактних поверхнях
інструмента
а – нормальне навантаження на передній поверхні;
б – дотичне навантаження на передній поверхні;
в – нормальне навантаження на задній поверхні;
г – дотичне навантаження на задній поверхні.
Оцінка напруженого стану ріжучого інструменту
Як критерій міцності інструментального матеріалу використаємо теорію
Писаренко-Лебедєва, що дозволяє визначити умови настання граничного
стану (руйнування) в умовах сложнонапруженого стану для широкого класу
матеріалів, у тому числі твердого сплаву, інструментальної кераміки й
ПНТМ на основі КНБ.
З метою оцінки складного напруженого стану в крихких матеріалах у
роботі [Писаренко-Лебедєв підручник опір матеріалів] А.А.Лебедєвим
запропоновано використати для обчислення еквівалентних напруг
вираження:

σ экв = χσ i + (1 − χ )σ 1 ⋅ A1−J ≤ [σ ]
де: χ =

(16)

Rm
– параметр, що характеризує роль сдвигової деформації при
Rcm

руйнуванні матеріалу й обумовлений відношенням його меж міцності при
1
2
2
2
⋅ (σ 1 − σ 2 ) + (σ 2 − σ 3 ) + (σ 1 − σ 3 )
розтягуванні й стиску; σ i =
–
2
інтенсивність напруг; А – константа, що залежить від характеру наявних у
матеріалі дефектів, отже відбиває статистичну суть процесу руйнування;

[

]

J=

3 ⋅σ 0

σ1

– параметр, що характеризує напружений стан і має сенс твердості

навантажегння σ 0 =

σ 1+σ 2 + σ 3
3

, σ 1 , σ 2 , σ 3 - головні напруги; [σ ] -

максимальне допустиме напруження при розтягуванні.
Використовуване програмне забезпечення дозволяє визначати величину
еквівалентних напруг по Писаренко-Лебедєву й головних напруг. Приклади
розрахунків представлені на рисунку 10, максимальної величини напруги
досягають на ділянці, де товщина зрізу має найбільше значення. При цьому
як треба з рисунку 13, на якому представлене осьовий переріз ріжучої
пластини площиною минаючої через цю ділянку, еквівалентні напруги мають
однакову величину, як з боку передньої, так і з боку задньої поверхонь. При
цьому з боку задньої поверхні ізолінії напруг поширюються на більшу
відстань, що перевищує величину довжини ділянки контакту резецобрабатываемая деталь, прийняту при розрахунках рівної 30 мкм. Перший
інваріант (найбільша нормальна напруга) має позитивний знак та є
розтягуючою. Використовуючи, дані розрахунків σ1 й τокт, для елементів
моделі в які ці величини мають максимальне значення, визначимо
еквівалентні напруги теорії Писаренко-Лебедєва. Порівнюючи надалі
отримані величини з межами міцності інструментальних матеріалів при
розтягуванні визначимо наскільки близькі напруги в інструменті до
максимально припустимих.

а
б
Рисунок 10 - Величина еквівалентних напруг по Писаренко-Лебедєву (а) і
максимальних нормальних напруг (б) при S=0,38 мм/об, t=0,3 мм
Як показує аналіз розподілу напруг в обсязі ріжучої пластини (мал.10),
максимальна їхня величина спостерігається в крапці додатка максимальних
контактних навантажень для якої координата y у вираженнях 14 й 15
дорівнює нулю. Таким чином, можна перейти до рішення плоского завдання,
розглядаючи замість ріжучої пластини її радіальний перетин (ріжучий клин).

У цьому випадку геометричні параметри розглянутої моделі будуть
виглядати, як показано на малюнку 11.

Мал.11. Геометричні параметри розглянутої моделі
Граничні умови для плоского завдання сформулюємо в такий спосіб:

 x 
q ( x) = p1 − i 
 lc 

ξ

(17)

де p – максимальне величина qn ; lc – сумарна довжина ділянки пружногопластичного контакту на передній поверхні ζ= 3,1.

q f ,0 ≤ x ≤ lc / 2

τ ( x) = 
2q f (− x / lc + 1), lc / 2 ≤ x ≤ lc

(18)

де qf – максимальне величина питомої сили тертя;
Максимальні значення контактних напруг визначимо беручи до уваги
епюру їхнього розподілу уздовж передньої поверхні інструмента:
p=

σ Nср ⋅ L1
n

x

∫0 1 − L  dx
L

(19)

де L1 – одинична довжина, n = 3,1, звідки p = 4,1 ⋅ q Ncр .
З урахуванням виду епюри розподілу тангенціальних контактних напруг:
qF =

4
⋅ q Fсс
3

(20)

Рисунок 12 - Скінчено-елементна модель ріжучого клину (2D)

Рисунок 13 - Еквівалентні напруження за Писаренко-Лебедєвим у осьовому
перетині ріжучого інструменту
Обробка загартованої сталі ШХ15
Обробка сталі ШХ15 різцем з БНП із cNB «кіборит»

а, γ =−10°; α =
10°

б, γ =
0°; α =°
10

в, γ =°
10 ; α =
5°
Рисунок 14 - Залежність максимальних еквівалентних напруг по ПисаренкоЛебедєву від подачі й глибини різання при швидкості V = 90 м / хв
У п’ятому розділі подаються рекомендації по геометричним параметрам
інструмента та режимам різання.
На рисунках 15 та 16 можна побачити діаграми продуктивності при
точінні різних залізовуглецевих матеріалівв залежності від геометрії
інструменту та глибини різання.

Рисунок 15 - Діаграма продуктивності обробки при точінні загартованої сталі
ШХ15 різними інструментальними матеріалама в залежності від геометрії
інструменту та глибини різання

Рисунок 16 - Діаграма продуктивності обробки при точінні високоміцного
чавуну СЧ40-60 різними інструментальними матеріалама в залежності від
геометрії інструменту та глибини різання
В результаті проведеної роботи були встановлені оптимальні геометричні
параметри різального інструменту та режими різання при обробці
загартованої сталі ШХ15 (табл.2) та високоміцного чавуну СЧ40-60 (табл.3),
які забезпечують високу продуктивність та стійкість інструменту для різних
глибин різання.
Таблиця 2 - Геометричні параметри інструменту та режими різання при
обробці загартованої сталі ШХ15 при різних глибинах різання
Геометрія інструменту
Передній кут γ , град
Задній кут α , град

t = 0,1 мм

t = 0,3 мм

ВОК-71

ВОК-71

-10
10

-10
10

t = 0,5 мм

КНБ
«кіборит»
-10
10

Продовження табл.2
Головний кут у плані ϕ , град
Допоміжний кут у плані ϕ1 , град
Радіус при вершині різця r , мкм
Радіус округлення ріжучої
кромки ρ , мкм
Режими різання
Швидкість різання V , м / хв
Повздовжня подача s, мм / об

60
30
400

60
30
400

60
30
400

10

10

10

150
0,38

150
0,19

90
0,19

Таблиця 3 - Геометричні параметри інструменту та режими різання при
обробці високоміцного чавуну СЧ40-60 при різних глибинах різання.
t = 1 мм

Геометрія інструменту
Передній кут γ , град
Задній кут α , град
Головний кут у плані ϕ , град
Допоміжний кут у плані ϕ1 , град
Радіус при вершині різця r , мкм
Радіус округлення ріжучої
кромки ρ , мкм
Режими різання
Швидкість різання V , м / хв
Повздовжня подача s, мм / об

t = 2 мм

t = 3 мм

КНБ
«кіборит»
-10
10
60
30
400

КНБ
«кіборит»
-10
10
60
30
400

10

10

10

700
0,38

700
0,19

500
0,19

ВОК-71
-10
10
60
30
400

ВИСНОВКИ
1. Показано, що для максимальної ефективності=
при t 0,1
=
мм Q 5700 мм3 / хв
при обробці загартованої сталі ШХ15 характерен інструмент із
інструментальної кераміки ВОК-71. При обробці на глибині t = 0,3 мм в
цьому випадку максимальна ефективність ( Q = 8550 мм3 / хв ) досягається
також інструментом із ВОК-71. Та при обробці на глибині t = 0,5 мм ,
максимальна ефективність ( Q = 8550 мм3 / хв ) досягається інструментом із
КНБ.
При обробці високоміцного чавуну СЧ40-60 на глибині t = 1 мм
максимальну
ефективність
показує
інструмент
із
КНБ
3
( Q = 266000 мм / хв ). А при обробці на глибині t = 2 мм також КНБ
( Q = 266000 мм3 / хв ). При глибині t = 3 мм - ВОК-71 ( Q = 285000 мм3 / хв ).

2. Була отримана математична модель розрахунку сил різання при обробці
сталей та чавунів з використанням інструментів, оснащених різними
типами інструментальних матеріалів.
3. Отриман алгоритм для визначення максимально-допустимої подачі у
процесі розрахунку на міцність різального клину методом скінчених
елементів, що враховує режим обробки, геометрію різального
інструменту та його фізико-механічні властивості.
4. Отримані дані у вигляді таблиць та діаграм, що надають змогу
оптимізувати за критерієм максимальної продуктивності процесів
чорнової та напівчистової обробки загартованих сталей та високоміцних
чавунів.
5. Вперше було проведено розрахунок критичної подачі ріжучого
інструменту з урахуванням характеристики динамічної міцності
інструментального матеріалу. Доказано, що при глибині t = 0,1 мм
максимальна подача при обробці загартованої сталі ШХ15 різцем з
ПНТМ на основі КНБ становить s = 0, 08 мм / об

Рисунок 17 - Порівняльний графік максимальних еквівалентних напруг по
Писаренко-Лебедєву та допустимик критичних подач при обробці
загартованої сталі ШХ15 різцем з ПНТМ на основі КНБ
( V =90 м / хв; t =0,1мм; γ =−10°;α =
10° )
СПИСОК ДРУКОВАННИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
ТА ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЯХ
Кліменко С.А.. Манохін А.С.Експериментальне визначення довжини
контакту стружки з передньою поверхнею інструментів із ПНТМ на основі
КНБ/ С.А. Кліменко, А.С. Манохін, С.А. Задорожній // 14-тий Міжнародний

науково-технічний семінар «Сучасні проблеми виробництва та ремонту у
промисловості й на транспорті», 24-28 лютого 2014 р, м.Свалява, Карпати.
АНОТАЦІЯ
Задорожній С.А. Вплив міцнісних характеристик ріжучого
інструменту на продуктивність обробки залізовуглецевих сплавів
Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю
8.05050302 – інструментальне виробництво. – Національний технічний
університет України „Київський політехнічний інститут. – Київ, 2014
На основі аналізу сучасних методів розрахунку міцності різального
інструменту обрано метод скінчених елементів як альтернативу натурним
експериментам. За допомогою цього методу визначені еквівалентні
навантаження, які діють на ріжучу пластину різця під час обробки, проведено
аналіз напружено-деформованого стану інструменту. На базі цього аналізу
дані рекомендації по застосуванню ріжучого інструменту з метою
підвищення ефективності процесу лезвійної обробки матеріалів.
Проведено експериментальну перевірку результатів моделювання, та
встановлено, що МСЕ може частково замінити експеримент, і за наявності
потужних ЕОМ суттєво прискорити та здешевити дослідження.
Ключові слова. Метод скінчених елементів, моделювання, ріжуча
пластина, напружено-деформований стан.
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Задорожний С.А. Влияние прочностных характеристик режущего
инструмента на производительность обработки железоуглеродистых
сплавов
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8.05050302 – инструментальное производство. – Национальный технический
университет Украины „Киевский политехнический институт. – Киев, 2014
На основе анализа современных методов расчета прочности режущих
инструментов избран метод конечных элементов как альтернативу натурным
экспериментам. С помощью этого метода определенны эквивалентные
нагрузки, которые действуют на режущую пластину резца во время
обработки, проведен анализ напряженно-деформированного состояния
инструмента. На базе этого анализа даны рекомендации по применению
режущего инструмента с целью повышения эффективности процесса
лезвийной обработки материалов.
Проведена экспериментальная проверка результатов моделирования, и
установлено, что МКЭ может частично заменить эксперимент, и при
наличии мощных ЭВМ существенно ускорить и удешевить исследование.
Ключевые слова. Метод конечных элементов, моделирование, режущая
пластина, напряженно-деформируемое состояние
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Zadorozhniy S. A. The influence of strengthening characteristics of the
cutting tool for productivity of iron-carbon alloys processing
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There is a method of finite elements selected as an alternative to the natural
experiments by analysing modern methods of strength calculating of cutting tools.
The equivalent loads, which operate on the cutter cutting plate during the
processing, were determined thanks to this method. The analysis of stress-strain
state of the instruments is also provided by a method of finite elements. The
recommendations for using the cutting tools with the aim of rising the
effectiveness of process of materials blade processing were given based of this
analysis.
An experimental verification of modeling results was done so it helped to
ascertain that FEM can partially replace the experiment and appreciably speed up
and reduce the price of research having the computers.
The keywords: method of finite elements, modeling, cutting plate, the stressstain state.

