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                                                    Реферат

Структура й обсяг магістерської роботи.
Робота складається зі змісту, трьох розділів і висновків.
Загальний обсяг роботи – 81 сторінки,
34 малюнків, 8 таблиць, список
використаних джерел з 24 найменувань.
  Мета роботи: дослідження впливу радіуса округлення на міцність
ріжучих кромок кінцевих фрез при обробці сталі аустенітного класу
12Х18Н10М3Т.
    Підвищення ресурсу твердосплавних кінцевих фрез за рахунок оптимізації
геометрії леза при обробці важко оброблювальних сталей пов'язане з
дослідженням кінетики зміни радіуса округлення ріжучих кромок та розробкою
рекомендацій по їх доведенню, що забезпечує зменшення витрат на підготовку



виробництва, підвищення продуктивності та якості отриманих виробів.
Проведено аналіз проблем, які виникають при обробці важко оброблювальних 
нержавіючих сталей, шляхів їх вирішення, причин виходу з ладу ріжучого 
інструмента, а також методів підвищення його працездатності.
   Встановлено, що одним із пріоритетних напрямів підвищення працездатності
інструмента є доведення його ріжучих кромок.
На основі моделі стружко утворення в головній січній площині зуба фрези
у постановці плоскої деформації проведено дослідження за допомогою
моделювання методом кінцевих елементів в програмному пакеті LS-DYNA із
застосуванням пре- і постпроцесора OCFEM. Проведено послідовне обчислення
напружень для різних значень радіусу округлення ріжучої кромки лез в

Ключові слова: напруження, навантаження, лезо, руйнування, радіус
округлення, ріжуча кромка, цикл різання.

                                                       
                                                            Abstract

 and volume of master's work.
The work consists of content, six sections and conclusions.
The total volume of work - 81 pages, 34 drawings, 8 tables, list of sources used from
24 titles.
Purpose of work: investigation of the influence of the rounding radius on the
strength of the cutting edges of the end mills when processing steel of the austenitic
class 12Х18Н10М3Т.
The increase of the resource of hard alloy mills due to optimization of the
geometry of the blade in the processing of hard-working steels is due to the study of
kinetics of the change in the radius of rounding of cutting edges and the development
of recommendations for their proof, which reduces the cost of preparing for
production, increasing the productivity and quality of the products.
The analysis of problems that arise during the processing of hard-working
stainless steels, the ways of their solution, the reasons for failure of the cutting tool,
as well as methods for improving its efficiency. It was established that one of the
priority directions of increasing the efficiency of the tool is to prove its cutting edges.
On the basis of the model of shaving formation in the main sieve of the tooth
cutter plane in the form of flat deformation, a study was carried out using finite
element modeling in the software package LS-DYNA using the pre and post
processor OCFEM. A sequential calculation of the stresses for different values of the
radius of rounding of the cutting edge of the blades in

Keywords: stress, load, blade, fracture, rounding radius, cutting edge, cutting
cycle.


