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1. АНОТАЦ1Я
Проект спрямований на подальше вдосконапення технолог!! виготовлення поверхонь деталей
з1 зниженою жорсткгстю, як! застосовуються в ав!а-1 машинобудуванш 1 працюють в умовах
тривалих знакозм!нних навантажень 1з застосуванням високошвидюсного фрезерування
(ВШФ). Акцентовано придглятиметься увага досл!дженням впливу технолог!чних параметр!в
та режим!в р!зання на формування якюних 1 експлуатац!йних характеристик
експериментальних зразюв та динам!ку обробно!' системи при ВШФ деталей, яю вимагають
консольного закршлення при виготовлен!, а також при обробщ довгом!рних плоских вироб!в
з наявн!стю кишень 1 ребер жорсткость Вагомого наукового значения набуде встановлення
м!ждисциплшарних зав'язюв м!ж технолопею машинобудування, комп'ютерним
моделюванням та програмуванням, що дозволить п!двищити продуктивн!сть обробки,
отримати шукану якгсть продукцп та тдвищити комфортн!сть умов прац! для лгодини.
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛЩЖЕННЯ ТА 11 АКТУАЛЬШСТЬ
Сучасне машинобудування характеризуется п!двищенням вимог до якост! 1 точност!
виготовлення поверхонь деталей з! зниженою жорстк!стю. Тому 1нтенсиф1кац1я
технологичного процесу та максимальне виключення несприятливих явищ механ1чно"1
обробки деталей з! зниженою жорсткгстю е одн!ею 1з приоритетных проблем, що спонукае до
пошуку оптимальних технолопчних р!шень. Основою шдвищення якост! та точност!
виготовлення деталей з! зниженою жорсткгстю е вивчення кореляц!ю процесу швидкост!
обробки, об'ему видаленого матер!алу, плинних статичних та динамхчних вщхилень об'екту
обробки, поширення температур у зон! р!зання та 1н.
3. МЕТА ТА ОСНОВЫ ЗАВДАННЯ



Метою проекту с шдвищення якост! ф!н!шноУ обробки ! точност! виготовлення деталей з!
зниженою жорстюстю з! спещальних сталей ! алюмо-магшевих сллав!в при обробш методом
ВШФ к!нцевими фрезами в умовах одиничного ! др!бносершного автоматизованого
виробництва на обробних центрах (ОЦ). Для досягнення поставлено'! мети в робот!
сформульоваш наступи! задач!: - розробки рекомендаций щодо вдосконалення технологи
виготовлення деталей з! зниженою жорсткютю методом ВШФ; - розробка методики
дослщження вщхилень тонкостшних елемент!в деталей з! зниженою жорстк!стю у процес!
ВШФ; - розробка матмодел! процесу фрезеруваныя деталей з! зниженою жорстюстю на ОЦ,
що враховуватиме швидюсть р!зання, змщу жорсткост! детал! в процес! обробки,
законом!рн!сть зняття припуску, розрахунок сил р!зання ! деформащУ при ВШФ;-
запропонувати метод компенсацп небажамих вщхилень тонкост!нного елемента деталей ав!о-
та машинобудування в процес! виготовлення його на ОЦ; - виконати експериментальн!
дослщження обробки експериментальних зразк!в з! зниженою жорстюстю за технологию
ВШФ для з'ясування впливу технолог!чних чинник!в на формування якост! поверхн!.
характеристику тривалоТ втомноУ м!цност!, терм!ну служби ! надшност!.
4. ОЧ1КУВАН1 РЕЗУЛЬТАТЫ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА IX НАУКОВА НОВИЗНА

Оч!куваш результати виконання проекту полягають у розробц! методики та засоб!в
удосконалення процесу фрезерування деталей з! зниженою жорстк!стю. Це дозволить
встановити залежшсть м!ж режимами обробки, характеристиками матер!ал!в, геометр!ею
!нструмеиту та детал!. Оцшка отриманих результат!в надасть можлив!сть обрати найбшып
ефективну модель обробки, виявити вплив засоб!в стабшзащ'У процесу (комбшащя режимов
р!зання, змша геометр!"! шструменту, юлькост! р!жучих частин, керована шдтримка
нежорсткоУ детал!, та !н.). Планована методика складаеться з: динам!чного анал!зу у
результат! котрого отримуються сили р!зання, що найб!льшим чином впливають на явище
вщхилення зразку детал!; статичного анал!зу, Б результат! якого отриман! сили включен! в
модель розрахунку вщхилень критичних точок зразка; модального анал!зу, що дае змогу
визначити власну частоту структури зразка; гармоничного анал!зу вщгуку, в результат! якого
€ можлившть наочно ощнити амплггуду вимушених коливань зразка. На кожному з етатв
проводиться пор!вняння розрахунково! величини математично'У модел! та юнцево-
елементного розрахунку. Методика надасть можливють спрогнозувати вплив параметр!в
р!зання на стаб!льн!сть процесу обробки, як!сть поверхн!, уникнути резонансних явит.
Впровадження розробленоУ методики у виробництв! деталей з! зниженою жорстюстю
надасть змогу обирати оптимальне обладнання, оснащения, режими при обробц! та ш.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦШШСТЬ РЕЗУЛЫАТ1В
Детал!, типу лопаток турб!н, 1мпелери, крильчатки, ! !нш!, як! мають тонкост!нн! елементи в
сво'ш геометр!'!, використовуються ! е незам!нними в авто-, аша-, аерокосм!чнш галуз!.
Дослщження спрямоване виявити стабшьт режими обробки деталей з! зниженою
жорстюстю, обирати оптимальне обладнання та оснащения, прогнозувати брак, а не
виявляти його практикою, зменшити час обробки. Створення та використання спещальних
пристро'Гв пов'язане з додатковими витратами, що веде до збшыпенням соб!вартост!
продукц!У, тому важливо дослщити вплив параметр!в обробки на юнцеву як!сть виробу.
За результатами виконання проекту плануеться розробити техн!чн! рекомендащУ на
удосконалення процесу виготовлення, надати пщгрунтя для використання результатов у
сучасних машинобуд!вних ЕКР-системах.
Наукова щнн!сть полягас у формуванн! !нформац!йиоУ бази для подальших дослщжень
впровадження ВШФ, щодо обробки деталей з! зниженою жорсткштю, та комбшацп цього
методу з 1НШИМИ. Дослщження дозволяе розширити^;^ш^в»и§11про явище пружноУ деформацп
в процес! обробки тонкоепнних вкроб!в.
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