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                                               РЕФЕРАТ

  
    Робота складається з вступної частини, трьох основних частин,
висновку та переліку літературних джерел. Робота містить _61_сторінок
машинописного тексту, _8__рисунків, _9__таблиці, __42_літературних
джерел.
    Мета роботи – удосконалення технологічних процесів обробки
шаруватих матеріалів шляхом оптимізації режимів різання.
Завдання дослідження – постановка повно-факторного експерименту
типу 2 3 для дослідження впливу режимів різання на якість поверхні, що
обробляється.
Розглянуто стан теорії і практики обробки шаруватих композиційних
матеріалів. Надано тенденції розвитку виробництва і динаміка застосування



шаруватих композицій та особливості обробки виробів із шаруватих
композицій.
    У розділі надано вибір напрямків дослідження, вибір параметрів
оптимізації та факторів, що досліджуються, характеристика об'єкта
дослідження, поділ параметрів технологічних процесів на основні типи за
ознакою їх складності. Теоретичні дослідження процесу різання шаруватих
композиційних матеріалів залучають математичне моделювання та
оптимізація технологічних процесів обробки різанням, побудову планів 1-го
порядку повно-факторний експеримент. Визначено вплив режимів різання на
шорсткість обробленої поверхні при обробці шаруватих матеріалів.

Ключові слова: шаруваті матеріали, математичне моделювання,
технологічні процеси, повно-факторний експеримент, композиції                          

                                          THE ABSTRACT

     Master's degree work HAPON Olena Serhiivna for obtaining a Master's
Degree in the educational program «Technology of Mechanical Engineering» was
performed on the topic «Optimization of the geometric parameters of the cutting
tools and cutting modes in the processing of laminar materials» 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 _61__ pages of typewritten text,
_8__ drawings, _9_ tables, _42__ literary sources.
The purpose of the work is to improve the processing processes of the
layered materials by optimizing the cutting modes.
The task of the research is to formulate a fully-featured type experiment 23
to study the effect of cutting modes on the quality of the surface to be processed.
The state of the theory and practice of processing of layered composite
materials is considered. The tendencies of development of production and
dynamics of application of layered compositions and features of processing of
products from layered compositions are given.
The section gives the choice of research directions, the choice of
optimization parameters and factors, the study of the characteristics of the research
object, the separation of the parameters of technological processes on the main
types by their complexity.
Theoretical researches of the cutting process of layered composite materials
involve mathematical modeling and optimization of technological processes of
cutting, construction of first-order plans, full factor experiment. The effect of
cutting modes on the roughness of the treated surface during processing of
laminate materials has been determined.
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