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                                                        РЕФЕРАТ

      Магістерська робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків,
списку використаних джерел; викладена на 109 сторінках, містить 33
ілюстрації, 10 таблиць, перелік цитованої літератури з 27 найменувань.
     Метою роботи є вирішення важливої науково-технічної задачі, що має
практичне значення – на основі комплексного теоретичного дослідження
дослідити вплив конструкцій та технологічних параметрів черв’ячних
збірних фрез на точність зубофрезерування циліндричних зубчатих коліс.
   Методи дослідження. Теоретичні дослідження виконані з використанням 
основних положень теорії зубчастих зачеплень, геометричної теорії 
формоутворення поверхонь різанням, математичної статистики.
    Експериментальні дослідження проведені в лабораторних та виробничих
умовах на діючому технологічному обладнанні і з наступною обробкою
результатів на комп’ютері.
    Наукова новизна роботи полягає у тому, що отримані закономірності
дозволяють розрахувати та прогнозувати можливі похибки ще до здійснення
процесу зубофрезерування, що дозволяє, змінюючи певні технологічні
параметри збірної фрези, керувати точністю фрезерування циліндричних
зубчатих коліс.
    Встановлено похибки збірних черв’ячних фрез. Виявлено, що точність
коліс при використанні однієї і тієї ж фрези підвищується зі збільшенням
числа їх зубів. Зі збільшенням модуля колеса число стружкових канавок
фрези, необхідне для забезпечення допустимої точності профілю, має
збільшуватися.
Результати проведених розрахунків підтверджують необхідність переходу при 
черв'ячному зубофрезеруванні циліндричних коліс від монолітних до збірних 
фрез з поворотними зубчастими рейками.

Ключові слова:    черв’ячна фреза, збірна фреза, стружкові канавки, похибки
збірних черв’ячних фрез, процес зубофрезерування.

                                                          ABSTRACT

      Master's degree paper consists of an introduction, four chapters,
conclusion, and list of sources used; described on 109 pages, contains 33



illustrations, 10 table, a list of quoted literature of 27 titles.
     The aim of the work is to solve an important scientific and technical
problem of practical significance - on the basis of a complex theoretical research to
investigate the influence of structures and technological parameters of worm
assembly mills on the accuracy of gear milling of cylindrical gear wheels.
Research methods. Theoretical investigations are carried out using the
basic provisions of the theory of gear ties, the geometric theory of shaping the
surfaces of cutting, mathematical statistics. Experimental studies were carried out
in laboratory and production conditions on active technological equipment and
with subsequent processing of results on a computer.
     The scientific novelty of the work consists in the fact that the received
regularities allow to calculate and predict possible errors before the process of
ginning, which allows, changing certain technological parameters of the mill
cutter, to control the accuracy of milling cylindrical gear wheels.
    The errors of prefabricated worm mills are established. It is revealed that
the accuracy of wheels when using the same cutter increases with an increase in
the number of their teeth. With the increase of the wheel module, the number of
shaving grooves cutters needed to ensure acceptable accuracy of the profile should
increase. The results of the performed calculations confirm the necessity of
transition in the worm gear milling of cylindrical wheels from monolithic to
prefabricated mills with rotary gear rails. This will not only improve the machine's
productivity by controlling the tool's stability, but also provide better processing
quality.
 
Key words:     worm cutter, milling cutter, shaving grooves, mistakes of
prefabricated worm mills, gutter milling process.


