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                                                               Реферат

      Магістерська атестаційна робота ЗАЄЗЖАЙ Вікторії Олегівни на
одержання ступеня магістра за освітньою програмою «Технології
машинобудування» на тему «Дослідження напружено-деформованого стану
ріжучого клину торцевої фрези з використанням методу скінченних
елементів» на кафедрі «Технологія машинобудування» Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського, м. Кременчук,
2018 рік.
    Робота складається з вступної частини, трьох основних частин, розділу
охорони праці, висновків та переліку літературних джерел. Робота містить
_92_сторінок машинописного тексту, _47__рисунків, _18__таблиць,
__28_літературних джерел.
    Мета роботи – розробка методу дослідження НДС ріжучого клину із
застосуванням програмного забезпечення, яке використовує метод скінченних 
елементів.
   Завдання дослідження – дослідження шляхом моделювання у
програмному забезпеченні ANSYS впливу подачі, оброблюваного матеріалу,
фактору врізання та зношення на НДС різального клину.
     В процесі дослідження були проведені: створення 3D-моделей
різальних інструментів, визначення розподілу контактних навантажень на
робочій поверхні, дослідження розподілу внутрішніх напружень у різальному
клині, обчислення температур у різальному клині, дослідження НДС
інструмента при різних режимах різання, отримання та аналіз результатів
моделювання різання при фрезеруванні, вирішення питань безпеки роботи,
дій при надзвичайних ситуаціях і заходи щодо їх запобігання, аналіз впливу
виробничих факторів на навколишнє середовище.
 
Ключові слова:    міцність різального інструменту, розподіл внутрішніх 
напружень, сила різання, зношення різального інструменту, торцева фреза, 
метод скінченних елементів, режим різання

                                                   ABSTRACT
Master's degree work ZAIEZZHAI Viktoriia Olehivna for obtaining a
Master's Degree in the educational program «Technology of Mechanical
Engineering» was performed on the topic «Investigation of the stress-strain state of
the cutting edge of the cutter using the finite element method» at the Department of
Mechanical engineering technology Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi
National University, Kremenchuk , 2018 year.



The work consists of an introductory part, three major parts, a conclusion
and a list of literary sources. The work contains _92__ pages of typewritten text,
_47__ drawings, _18_ tables, _28__ literary sources.
The purpose of the work is to develop a method of researching the stress-
strain condition of a cutting wedge using a software that uses the finite element
method.
    The task of the study is to investigate the impact of forward moving,
machined material, cutting torque and the instrument wear on the cutting edge due
to the ANSYS software simulation.
   In this paper the research were provided: the creation of the cutting tools 3D-
models, determining the distribution of contact loads on the working surface,
researching the distribution of internal stresses in the cutting wedge, calculating the
temperatures in the cutting wedge, researching of the tool stress-strain condition at
a different cutting modes, obtaining and analyzing of the cutting modeling at
milling results, the solution of safety issues and the emergency actions, analysis of
the influence of industrial factors on the environment.

   Keywords:    the strength of the cutting tool, the distribution of internal stresses, the
cutting force, the cutting tool wear, face mill, finite element method, cutting mode.


