
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ»

 

 

 
   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до магістерської роботи
   на тему  

Дослідження роботи ротаційного інструменту при обробці
циліндричних деталей

   Виконав: студент 6курсу, групи ПМ-17-1м(тм)
зі спеціальності

131 – «Прикладна механіка»
за освітньою-професійною програмою

«Технології машинобудування»

Коноваленко Анна Олегівна

Керівник   Пузир Р.Г.

        Рецензент                     
 

                                                                                              

Кременчук - 2018 року



ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................10
1 АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................13
1.1 Основні етапи розвитку ротаційного різання ........................13
1.2 Принципові особливості реалізації процесу ротаційного
різання ...............................................................................................24
1.3 Аналіз конструктивних і геометричних особливостей
існуючих ротаційних ріжучих інструментів.................................28
2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ РОТАЦІЙНОГО
РІЗАННЯ.............................................................................................37
2.1 Розробка конструкції ротаційного різця.................................37
2.2 Кінематичні аспекти ротаційного різання..............................40
2.3 Дослідження динаміки процесу ротаційного різання з
використанням розробленої конструкції різця.............................42
3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
   ШОРСТКОСТІ  ОБРОБЛЮВАНОЇ    ПОВЕРХНІ
ПРИ РОТАЦІЙНОМУ ТОЧІННІ.....................................................51
3.1 Мета досліджень .......................................................................51
3.2 Матеріали досліджень...............................................................52
3.3 Етапи побудови математичної моделі методом
повнофакторного експерименту........................................................56
3.3.1 Планування експерименту........................................................56
3.3.2 Дисперсія відтворення експерименту.......................................58
3.3.3 Обробка результатів експериментів..........................................59
3.3.4 Перевірка адекватності моделі.................................................60
3.4 Аналіз отриманої залежності......................................................62
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................... ..................................67
4.1 Характеристика і службове призначення компресора. Умови
експлуатації. Опис функцій, які виконують функціональні
поверхні деталі шток.............................................................................67
4.2 Аналіз точності деталі та вузла................................................69
4.3 Характеристика матеріалу деталі............................................71
4.4 Вибір режиму роботи цеху........................................................72
4.5 Характеристика виробничої програми....................................74
4.6 Попереднє визначення типу виробництва..............................75
5 РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ......................78
5.1 Аналіз технологічності вузла...................................................78
5.1.1 Аналіз технологічності деталі..............................................78
5.2 Аналіз діючих технологічних процесів...................................80
5.3 Аналіз методів одержання заготовки. Техніко-економічне
обґрунтування вибраного методу і його характеристика............83
5.4 Вибір маршрутів обробки поверхонь......................................85
5.5 Розробка маршрутів виготовлення деталі...............................88
5.6 Визначення припусків на обробку та операційних розмірів



деталі..................................................................................................89
5.7 Вибір металорізальних верстатів.............................................93
5.8 Вибір різального інструменту..................................................95
5.9 Вибір верстатних пристроїв.....................................................96
5.10 Вибір вимірювальних пристроїв та інструментів................97
5.11 Нормування технологічного процесу обробки....................98
5.12 Розрахунок режимів різання...................................................99
6 КОНСТРУЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ МЕХАНІЗАЦІЇ
ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ....................................................................103
6.1 Методика проектування верстатних пристроїв....................103
6.2 Вибір схеми базування деталі................................................104
6.3 Опис будови та принцип дії затискного пристрою..............
6.4 Розрахунок необхідної сили затиску заготовки...................106
6.5 Опис конструкції контрольного пристрою...........................107
7 ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.....................................................109
7.1 Розрахунок програми запуску, календарно-планових
нормативів та уточнення типу виробництва...................................111
7.2 Визначення кількості виробничого обладнання......................114
7.3 Визначення чисельності робітничого складу виробничих
дільниць цеху та його площі..............................................................116
7.4 Вибір складу допоміжних відділень цеху та визначення їх
площі.....................................................................................................121
7.4.1 Заточувальне відділення............................................................121
7.4.2 Контрольне відділення................................................................123
7.4.3 Ремонтне відділення...................................................................123
7.4.4 Відділення для приготування та роздачі
змащувально-охолоджуючої рідини (ЗОР)......................................126
7.4.5 Цеховий склад матеріалів та заготовок...................................126
7.4.6 Інструментально-роздавальна комора (ІРК) ...........................127
7.4.7 Відділення для переробки стружки.........................................128
7.5 Визначення загальної площі цеху, вибір типу та розмірів
виробничого будинку..........................................................................128
7.6 Розробка загального планування цеху...................................129
7.7 Організація внутрішньо цехового транспорту......................130
7.8 Організація інструментального господарства......................131
7.9 Вибір складу службово-побутових приміщень та визначення
їх площі ..............................................................................................132
7.10 Заходи з НОП.........................................................................133
7.11 Оцінка варіантів технологічного процесу..........................134
8 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.........................................................138
8.1 Розрахунок площі цеху...........................................................139
8.2. Розрахунок вартості споруди цеху.......................................140
8.3 Розрахунок вартості обладнання...........................................141
8.4. Розрахунок капітальних вкладень в обігові кошти.............144
8.5 Планування фондів заробітної платні...................................145



8.5.1 Планування фондів заробітної платні робітників.................145
8.5.2 Планування фонду заробітної платні ІТР, службовців
та МО...........................................................................................149
8.5.3 Визначення середньої заробітної платні..........................151
8.6 Розрахунок собівартості продукції......................................152
8.6.1 Складання калькуляції вартості виробу...........................151
8.7 Техніко-економічні показники роботи механічного цеху.......160
9 ОХОРОНА ПРАЦІ...........................................................................161
9.1 Характеристика використовується технологічного
обладнання, яке для виготовлення деталі шток з точки зору
шкідливості та небезпечності............................................................161
9.2 Технічні заходи з безпечного ведення робіт, передбачених в
проекті. ................................................................................................163
9.2.1 Інженерний розрахунок загальної
освітленості
ділянки методом коефіцієнта використання.....................................167
9.2.2 Інженерний розрахунок заземлення токарного
верстата з ЧПК моделі 16Б16Ф3-05..................................................169
9.3 Протипожежні заходи на виробничих ділянках.........................171
ВИСНОВОК........................................................................................176
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....................................................................177

                                                  Реферат

Структура й обсяг магістерської роботи.
Робота складається зі змісту, шести розділів і висновків.
Загальний обсяг роботи – 184 сторінки, 45 малюнків, 12 таблиць, список
використаних джерел з 60 найменувань.
Мета роботи: детальне дослідження і аналіз процесу ротаційної
обробки, оптимізація параметрів процесу ротаційного точіння для отримання
оптимальних показників шорсткості оброблюваної поверхні.
Перші три розділи присвячені аналізу літературних та
експериментальних даних про процес ротаційного точіння. Розроблено
конструкцію спеціального ротаційного різця. Для даного різця було
проведено ряд дослідів на дослідження динаміки процесу ротаційного
точіння. У третьому розділі першої частини теоретично висвітлено та
експериментально підтверджено, як на основі відомостей про фактори
процесу ротаційного різання, що впливають на формування параметра
шорсткості оброблюваної поверхні Rz, визначити оптимальні значення цих
факторів для забезпечення найліпших показників шорсткості. З цією метою у
даній роботі було отримано математичну модель, яка дозволяє вирішувати
задачі оптимізації шорсткості при обробці деталей.
Друга частина роботи присвячена проектуванню механічного цеха по



виготовленню компресора 2 ГУ 0,5-1,0/11 БС з детальним розробленням
технологічного процесу виготовлення штока в умовах дрібносерійного
виробництва.

Ключові слова: ротаційний різець, шорсткість поверхні, багатофакторний 
експеримент, регресійна модель, профілометр, оброблена
поверхня, механічні властивості.  

                                                            Abstract

      Structure and volume of master's work.
The work consists of content, six sections and conclusions.
The total volume of work - 184 pages, 45 drawings, 12 tables, list of sources used
from 60 titles.
     Purpose of work: more detailed information and analysis of the process of
processing, optimal analysis of the process of rotation of the information to
determine the best indicators of training on the surface.
Pershe three distributing prisvychyhenі analіzu literary and experimental
data about the process of rotation of the exact point. Broken down by the design of
a special rotacion rіztsya. For this performance, a series of doslіdiv to
doslіdzhennya dynamіki rotatsіynnogo exactly. At the third party I use the method
of this robot model to create a mathematical model, which allows us to solve
problems in the optimal way of working with details.
     The other part of the robot is assigned to the design of the mechanical
workshop for the compressed wig-mount compressor 2 GU 0.5-1.0 / 11 BS with
detailed development of the technological process of the wig-breech rod in the
minds of other virobits.

Key words: rotacion riziec, shortliness of the surface, bagatofactorny
experiment, regression model, profilometer, crushed surface, mechanical power.


