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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність досліджень. Завдяки комплексу високих механічних
характеристик, зокрема питомій міцності, жорсткості, зносостійкості та ін. у
поєднанні з низькою вагою, полімерні композиційні матеріали та гібридні
металополімерні композиції знаходять все ширше застосування для
виготовлення елементів конструкцій авіаційної, ракетної техніки,
автомобілів, товарів військового та спортивного призначення.
В даний час застосовуються різні технології механічної та немеханічної
обробки отворів в композитних матеріалах: свердління, свердління в
поєднанні з ультразвуковими коливаннями, «орбітальне» свердління,
вирубка, гидроабразивне оброблення, лазерне оброблення, електроерозійне
оброблення.
Процес свердління, як і кожний вид механічної обробки, являє собою
систему, що характеризується вхідними складовими, а саме процесом
різання, та параметрами на виході, зміст яких залежить від поставленої мети.
Будь-який інструмент є одним із основних вхідних складових елементів, які
характеризуються багатьма параметрами. В залежності від конструкції
свердла в великій мірі залежить результат досліджуваних параметрів на
виході.
Свердління є одним з найбільш доступних методів обробки отворів, що
пов'язано з простотою його реалізації.
Найбільш небезпечним дефектом при виготовленні отворів є
розшарування матеріалу, оскільки воно суттєво знижує характеристики
міцності та жорсткості виробу і його не можна усунути на подальших
чистових операціях.
Аналіз робіт, з удосконалення конструкцій комбінованого інструмента
показує, що більшість із них направлена на зменшення силових показників у
процесі різання завдяки покращення геометрії різальної частини та
вдосконалення циклу оброблення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Магістерська дисертація виконана на кафедрі інтегрованих технологій
машинобудування в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут» у відповідності з тематичним планом
науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України.
Мета роботи – забезпечення якості оброблення отворів в деталях з ПКМ
на базі удосконалення комбінованого різального інструменту.
Для досягнення мети було поставлено наступні задачі:
1.
Провести аналіз сучасних схем та перспектив оброблення отворів
в деталях з ПКМ;
2.
Удосконалити комбінований осьовий різальний інструмент та
визначити його основні конструктивні параметри;
3.
Визначити раціональні умови експлуатації для різних
конструкцій удосконаленого різального інструменту;
4.
Провести
експериментальну
перевірку
працездатності

удосконаленого різального інструмента.
Об’єкт дослідження – процес механічного оброблення отворів у
деталях з ПКМ.
Предмет дослідження – комбіновані свердла для оброблення отворів в
деталях з ПКМ.
Методи дослідження. Виконані дослідження базуються на методах
теорії проектування різальних інструментів, теорії різання полімерних
композиційних матеріалів.
Наукова новизна отриманих результатів.
Удосконалення схем механічного оброблення отворів в деталях з ПКМ,
що обробляються новим комбінованим осьовим різальним інструментом та
забезпечують якість оброблення.
Практичне значення отриманих результатів.
На базі можливих схем розроблені нові конструкції інструментів, а саме:
1.
Комбінований різальний інструмент з підкладним елементом
(Патент України на корисну модель UA 88454);
2.
Комбінований різальний інструмент без підкладного елементу,
(Патент України на корисну модель UA 89574);
3.
Комбіноване свердло з обгінною муфтою осьового ходу (заявка
на Патент України на корисну модель u 2015 04479).
Публікації та доповіді на конференціях. По темі магістерської
дисертації опубліковано 5 друковані роботи, з них подана 1 стаття видані в
спеціалізованих наукових виданнях, затверджених ВАК України та 3 патенти
України на корисну модель.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел із 36 найменувань, 2
додатків. Основний текст дисертації викладено на 95 стор. Повний обсяг
становить 159 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 проаналізовані сучасні полімерні композиційні
матеріали та методики оброблення їх. Встановлено, що вуглепластики
істотно перевершують метали і сплави по виброміцності, оскільки володіють
високою демпфирующей здатністю. В даний час застосовуються різні
технології механічної та немеханічної обробки отворів в композитних
матеріалах: свердління, свердління в поєднанні з ультразвуковими
коливаннями, «орбітальне» свердління, вирубка, гидроабразивне оброблення,
лазерне оброблення, електроерозійне оброблення. Свердління є одним з
найбільш доступних методів обробки отворів, що пов'язано з простотою його
реалізації. При використанні комбінованих інструменті фактично
відбувається свердління та розсвердлювання отвору. Дефекти обробленого

матеріалу, що виникли під час роботи першого ступеня будуть видалені
другим ступенем свердла.
У другому розділі проведемо аналіз можливих схем оброблення отворів
(рис. 1) за допомогою ступінчастого інструмента.

а)
б)
в)
Рисунок 1 - Схема обробки отворів: 1 – вхідна поверхня заготовки;
2 – вихідна поверхня заготовки; а – схема оброблення отвору ступінчастим
інструментом при постійній подачі; б – схема оброблення отвору зі змінною напрямком
подачі; в – схема оброблення отвору ступінчастим інструментом зі змінною напрямку подачі

На базі вказаних схем розроблені конструкції комбінованого різального
інструмента та отримані позитивні рішення на патенти України на корисну
моделі.
В основу нових моделей поставлена задача забезпечення якості та
підвищення продуктивності при обробці ПКМ.
Три напрямки оброблення отворів у деталях з ПКМ:
- з підкладним елементом (рис. 2.а);
- без підкладного елемента (рис. 2.б);
- комбіноване свердло з обгінною муфтою осьового ходу (рис. 2.в).

а)
б)
в)
Рисунок 2 - конструкції комбінованого різального інструмента: а – з підкладним
елементом; б – без підкладного елементу; в – комбіноване свердло з обгінною муфтою
осьового ходу

У третьому розділі розглядається цикл оброблення отворів у деталях з
ПКМ на верстатах з ЧПК та визначення умов експлуатації інструментів: з
підкладним елементом (рис. 3) та без підкладного елементу (рис. 4).

Рисунок 3 - Цикл оброблення отвору у
деталях з ПКМ комбінованим інструментом
з підкладним елементом

Рисунок 4 - Цикл оброблення отвору у
деталях з ПКМ комбінованим інструментом
,без підкладного елементу

Цикл оброблення з підкладним елементом передбачає переміщення по
точкам (Р0П  Р1  Р2  Р3  Р4  Р0П) з різними режимами на кожному
переході. Цикл оброблення без підкладного елементу передбачає
переміщення по точкам (Р0П*  Р1*  Р2*  Р3*  Р4*  Р5*  Р2*  Р0П*) з різними
режимами на кожному переході. Координати та режими наведені у табл. 1-2.
Таблиця 1 - Етапи оброблення отвору з підкладним елементом.
Точка

Zi

Р0П

-(LB+LР)

Р1

-LР

Р2

L+LР+LV

Р3

L+LР+LК2

Р4

L

Р0П

-(LB+LР)

Перехід

Подача,
мм/хв

Частота
обертання, об/хв.

Відстань,
мм

tі, хв.

Р0П-Р1

Sприс

-

LB

LB/Sприс

Р1-Р2

SР1

nP1

2LР+L+LV

(2LР+L+LV)/SР1

Р2-Р3

Sприс

nP1

LК2-LV

(LК2-LV)/Sприс

Р3-Р4

SР2

nP2

LК2+LР

(LК2+LР)/SР2

Р4-Р0П

Sприс

-

LB+LР+L

(LB+LР+L)/Sприс

Сумарний час на реалізацію циклу:
5

t П 

 ti



i 1



LB
S прис



2 L Р  L  LV
L
 LV
L + LР
L  LР  L
 К2
 К2
 B

S Р1
S прис
SР2
S прис

2 L B  L Р  L  LV  L К 2 2 L Р  L  LV
L  LV

 К2
S прис
S Р1
SР2

;

(1)

Таблиця 2 - Етапи оброблення отвору без підкладного елементу.
Точка

Zi

Перехід

Подача,
мм/хв

Частота
обертання,
об/хв.

Відстань, мм

tі*, хв.

Р0П*

-(LB+LР)

Р0П*-Р1*

Sприс

-

LB

LB/Sприс

Р1*

-LР
Р1*-Р2*

SР1

nP1

2LР+L+LV

(2LР+L+LV)/SР1

Р2*-Р3*

Sприс

nP1

2LК3

2LК3/Sприс

Р3*-Р4*

SР2

nP2

LК4-2LК3-LV

(LК4-2LК3-LV)/SР2

Р4*-Р5*

Sприс

nP2

LV

LV/Sприс

Р5*-Р2*

SР2

nP2

LК4-2LV

(LК4-2LV)/SР2

Р2*-Р0П*

Sприс

-

LB+2LР+L+LV

(LB+2LР+L+LV)/Sприс

Р2*

L+LР+LV

Р3*

L+LР+LV+2LК3

Р4*

L+LР+LК4

Р5*

L+LР+LК4-LV

Р2*

L+LР+LV

Р0П*

-(LB+LР)

Сумарний час на реалізацію циклу:
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tБ 

 t i*
i 1



LB
2 L Р  L  LV
2 LК 3
L
 2 L К 3  LV
LV
L
 2 LV
L  L  2 L Р  LV


 К4

 К4
 B

S прис
S Р1
S прис
SР2
S п р ис
SР2
S п ри с



2( L B  L К 3  LV  L Р )  L 2 L Р  L  LV
2( L К 4  L К 3 )  3 LV


S прис
S Р1
SР2

;

(2)

Порівняльний аналіз двох інструментів.
У ході вивчення даних проблем при обробленні отворів у деталях з ПКМ
було розглянуто два різального інструменту та проведено їх порівняльний
аналіз (табл. 3).

Переваги

На виході ножів з контакту з
деталлю різальна втулка та
інструмент стискають шари
матеріалу між собою, що значно
підвищує жорсткість заготовки
та запобігає появі дефектів

Відсутній вихід інструмента з
заготовки на робочій подачі.
Оскільки завершення обробки
ножем 3 відбувається в середині
заготовки.

Недоліки

Таблиця 3 - Порівняльний аналіз двох конструкцій.
Комбінований різальній
Комбінований різальний
інструмент з підкладним
інструмент без підкладного
елементом
елементу

Складність установки
різальної втулки співвісно з
віссю інструмента.

Більший виліт інструмента за
границі заготовки.

Від рівняння (2) віднімемо (1) і отримуємо різницю у часі по
обробленню отвору:

 t  t Б  t П 

L Р ( S Р 2  3 S пр ис )  3 LV ( S Р 2  S пр ис )  2 S Р 2 ( L К 3  L К 2 )  ( L / 2) S пр ис
S п ри с * S Р 2

;

Відомо, що Sприс>>SР2 виходячи з цієї умови чисельник буде мати
від’ємне значення. На оброблення отвору комбінованим інструментом без
підкладного елементу потрібно більше часу ніж з підкладним елементом
Для даних конструкцій інструменту було проведено розрахунок режимів
різання та вплив геометричних параметрів інструменту на осьову силу
різання та крутний момент при свердлінні та розсвердленні отвору в ПКМ.
Вибір геометричних параметрів свердел і режимів різання необхідно
призводити не тільки для забезпечення високої стійкості, але і для отримання
отворів заданої точності.
Залежність сили різання від зносу по задній поверхні та від подачі для
свердління та розсвердлення представлено на рис. 5.
В роботі також досліджується залежність сили різання від зміни кута у
плані та від подачі для свердління та розсвердлення, а також залежність сили
різання від зміни переднього кута та від подачі для свердління та
розсвердлення.
1200

300

1066.701
1080
960

240

840

210

720
Po1i , 0
Po1i , 1

При hz=0, мм
При hz=0.3мм

270

Сила різання, Н

Сила різання, Н

259.383

При hz=0, мм
При hz=0.3 мм

600
480

180
Po2i , 0
Po2i , 1

150
120

360

90

240

60

120

30

52.153

12.682
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2
Si

Подача, мм/об

0.25

0.3

0.35
0.35

0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Si

0.35
0.35

Подача, мм/об

а)
б)
Рисунок 5 - Залежність сили різання від зносу по задній поверхні та подачі: а – при
свердлінні отвору 8 мм; б – при розсвердленні отвору 10 мм.

Розглянуто верстат та комбінований різальний інструмент для
проведення досліджень. Експеримент по дослідженню процесу оброблення
отвору у деталі з вуглепластику комбінованим свердлом з обгінною муфтою
осьового ходу (рис. 6) проводилися в лабораторії в 22 корпусі Національний
технічний університет України «КПІ» на широко універсальному фрезерному
верстаті 6Б75ВФ (рис. 7).
На основі експериментальної перевірки було отримання оброблений
отвір звичайним свердлом та комбінованим свердлом з обгінною муфтою
осьового ходу (рис. 8).

Рисунок 6 - Комбінованим свердлом з
обгінною муфтою осьового ходу

Рисунок 7 - Широко універсальний
фрезерний верстат 6Б75ВФ

а)
б)
в)
г)
Рисунок 8 – Отвори отримані при обробленні: а - спіральним свердлом якість на
вході; б – спіральним свердлом якість на виході; в - комбінованим свердлом з обгінною
муфтою осьового ходу якість отвору на вході; г - комбінованим свердлом з обгінною
муфтою осьового ходу якість отвору на виході

Як бачимо з рис. 8 на вході якість однакова, а на виході лівий отвір
оброблений спіральним свердлом має дефектний шар (розшарування).
У четвертому розділі приведена методика виявлення та аналізу
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, діючих при роботі в
робочому приміщенні розглянуті загальні вимоги щодо використання
верстатів. Розроблені рекомендації для збереження здоров’я оператора
верстата, наведені можливі фактори ураження та методи запобігання їм.
Розроблені заходи щодо зниження можливої дії шкідливих і усуненню
небезпечних чинників при роботі з абразивними кругами та ЗОТС. Детально
розглянуті норми щодо організації робочого місця, його освітлення,
мікроклімату, тощо.
ВИСНОВКИ
1.
Удосконалення схем механічної оброблення отворів в деталях з
ПКМ знижує значення силових показників; забезпечення якості на виході

інструмента з оброблюваної заготовки; підвищення продуктивності та
уникнення утворення розшарування.
2.
На базі можливих схем розроблені конструкції інструментів:
комбінований різальний інструмент з підкладним елементом та без
підкладного елементу, на данні конструкції було отримано Патенти України
на корисну модель; комбіноване свердло з обгінною муфтою осьового ходу
та подана заявку на Патент України на корисну модель.
3.
Порівняння умов експлуатації двох конструкцій удосконаленого
інструмента отримуємо такі результати: комбінований інструмент з
підкладним елементом має кращій результат по часу оброблені отвору та
менший виліт інструменту за границю заготовки ніж без підкладного
елементу. Якщо маємо необмежений виліт інструмента за границі заготовки,
то краще використовувати комбінований інструмент без підкладного
елементу. Дефектна зона переходить у середину заготовки, що забезпечує
якість обробки граничних шарів заготовки.
4.
Дослід показав, при використання удосконалених схем
механічної обробки отворів в деталях з ПКМ, що оброблюються
комбінованим свердлом з обгінною муфтою осьового ходу забезпечує якість
оброблюваної поверхні на виході інструмента уникнення утворення
розшарування.
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АНОТАЦІЯ
Степаненко С.О. Удосконалення різального інструменту для
оброблення отворів у композиційних матеріалів
Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю
8.05050302 – інструментальне виробництво. – Національний технічний
університет України „ Київський політехнічний інститут. – Київ, 2015
На основі аналізу можливих схем оброблення отворів комбінованим
інструментом розроблені конструкції інструмента. Використання нових
конструкцій комбінованого різального інструменту, що розроблені у даній
роботі стало наступним: зменшення силових показників; забезпечення якості
поверхні на виході інструмента з оброблюваної заготовки; підвищення
продуктивності та уникнення утворення розшарування.
Проведено теоретичне дослідження впливу геометричних параметрів:
знос по задній поверхні; кута у плані та переднього кута на силові показники.
За результатами досліджень отримано патенти України на корисну
модель.
Ключові слова. полімерні композиційні матеріали; комбінований
різальний інструмент; з підкладним елементом; без підкладного елемента;
комбіноване свердло з обгінною муфтою осьового ходу.
АННОТАЦИЯ
Степаненко С.А. Усовершенствование инструмента для обработки
отверстий в композиционных материалов
Диссертация на соискание ученой степени магистра по специальности
8.05050302 – инструментальное производство. – Национальный технический
университет Украины „Киевский политехнический институт. – Киев, 2015
На основе анализа возможных схем обработки отверстий
комбинированным инструментом разработаны конструкции инструмента.
Использование новых конструкций комбинированного инструмента,
разработанные в данной работе стало следующим: уменьшение силовых
показателей; сохранения качества поверхности на выходе инструмента с
обрабатываемой заготовки; повышение производительности и избегания
образования расслоения.

Проведено теоретическое исследование влияния геометрических
параметров: износ по задней поверхности; угла в плане и переднего угла на
силовые показатели.
По результатам исследований получены патенты Украины на полезную
модель.
Ключевые
слова.
полимерные
композиционные
материалы;
комбинированный режущий инструмент; с подкладным элементом; без
подкладного элемента; комбинированное сверло с обгонной муфтой осевого
хода.
ABSTRACT
Stepanenko SA Improvement cutting tool for treatment holes in
composite materials
MSc thesis by specialty8.05050302 – Tool Production. – National Technical
University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. – Kyiv, 2015
Based on the analysis of possible schemes holes combined processing tool
developed a design tool. Using new designs combined cutting tool, developed in
this study were the following: reduce power rates; QA surface output tool with the
workpiece; improve performance and avoid the formation of a bundle.
A theoretical study of the influence of geometric parameters: wear on the
back surface; in terms of angle and forward angle on power rates.
According to the research Ukraine received patent for utility model.
Keywords. Polymer composite materials; Combined cutting tools; with lining
element; without lining element; combined with drill clutch overrunning axial
motion.

