
ISSN 2079–004Х (print) Технології в машинобудуванні 

 

50 | Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технології в машинобудуванні» 2016. №33(1205) | 

УДК 621.9.02 

 

О.Р. ОНИСЬКО 

  
МОДЕЛЮВАННЯ БІЧНОГО ПРОФІЛЮ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАМКОВОЇ 

НАРІЗІ 
 

Виробництво бурильних труб включає  технологічний процес виготовлення замкових нарізей на їх кінцях. До вказаних труб пред’явлено 

широкий діапазон  вимог щодо міцності, починаючи із 400 МПа і аж до 1100 МПА.  В той сам час сучасні виробники різців для точ іння 

нарізей не застосовують відповідний діапазон геометричних параметрів,серед яких передній кут, що мав би варіюватися у межах від 20° до 

–10.° Існуючі профілі інструментів виконані тільки для  інструментів з нульовими значеннями переднього кута і кута нахилу різа льної кро-

мки. Отримано геометричну модель бічного прямолінійного профілю різальної кромки різця для точіння замкової нарізі, який залежить від 

величини статичного переднього кута у вершинній точці і кута підйому нарізі , яка визначається за координатами двох  його крайніх точок. 

Ключові слова: замкова нарізь, різець, передній кут,  кут підйому нарізі, гіперболічний профіль,  профіль різальної кромки, кут на-

хилу різальної кромки, конічна поверхня. 

 

Производство бурильных труб включает процесс технологический процесс изготовления замковых резьбы на их концах. К указанным тру-

бам предъявлено широкий диапазон требований по прочности, начиная с 400 МПа и вплоть до 1100 МПа. В это же время современные 

производители резцов для точения резьбы не применяют соответствующий диапазон геометрических параметров, среди которых передний 

угол, который должен варьироваться в пределах от 20 ° до -10. ° Существующие профили инструментов выполнены только для   инстру-

ментов с нулевыми значениями переднего угла и угла наклона режущей кромки. Получено геометрическую модель бокового прямолиней-

ного профиля режущей кромки резца для точения замковой резьбы, который зависит от величины статического переднего угла в вершин-

ной точке и угла подъема резьбы, которая определяется по координатам двух его крайних точек. 

Ключевые слова: замковая резьба, резец, передний угол, угол подъема резьбы, гиперболический профиль, профиль режущей кром-

ки, угол наклона режущей кромки, коническая поверхность. 
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Drill pipe production includes manufacturing process of its tool-joint tapered thread. There is a wide range of requirements for strength, ranging from 

400 MPa and up to 1100 MPa to these pipes. At the same time, today's manufacturers cutting tools for threading do not apply the appropriate range of 

geometric parameters, including back rake angle, which requires range from 20 ° to -10°. Existing instrument profiles are produced only for cutting 

tool with zero back rake angle and zero side rake angle. Perhaps this situation exists because of the absence of a clear a lgorithm simulation cutters 

with the profile. The view of impossibility of the creation of such instruments is prevailing today. We obtained the geometric model  of the  straight  

side  cutting edge tool  profile for tool-joint tapered thread, which depends on the static back rake  angle in front vertex point and thread lead angle, 

defined by the coordinates of its two extreme points. 

Keywords: Tool-joint tapered thread, cutter, back rake angle, lead angle, hyperbolic profile, cutting edge profile, side rake angle, tapered sur-

face. 
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Вступ. Великосерійне виробництво бурильних 

труб включає в себе технологічний процес виготов-

лення гвинтової нарізі на її кінцях. Здебільшого вка-

заний процес на вітчизняних та зарубіжних підприєм-

ствах виконується з допомогою одно чи багатонитко-

вих різців та різцевих головок. Динаміка розвитку 

нафтовидобувної галузі диктує виробникам труб наф-

тогазового сортаменту усе дужчі вимоги до їх міцнос-
ті.  До бурильних труб, які працюють у відносно лег-

ких породах вимоги найменші і згідно зі  стандартом 

[1] границя міцності sв<400Мпа. Для важких умов 

буріння пропонують труби міцність яких за sв>1000 

Мпа.  У нафтогазовій індустрії застосовують також 

труби границя міцності яких навіть більша за 1100 

Мпа [2]. У той сам час розмаїті умови середовища 

буріння, особливо похилого спричиняють все зроста-

ючий попит на міцність і точність саме нарізевих по-

верхонь, тобто замків. Власне стан замкових нарізей 

активно визначають якість бурової колони. Тож  ве-

льми актуальною є проблема ефективності нарізання 
замків і підвищення їх якості, а значить точності цих 

гвинтових конічних нарізей.   

Мета роботи полягає у отриманні алгоритму 

моделювання бічного профілю різальної кромки у 

залежності від геометричних параметрів різця для 

виготовлення замкової нарізі. 

Аналіз останніх досліджень. Найближче до по-

ставленої мети підходить праця [3]. Відповідно до [3] 

на рисунку 1 проілюстровано  схему  отримання пе-

рерізу конічної поверхні і площини, яка нахилена до 

осі конуса під кутом  . 

 

 
 

Рис.1 –  Схема отримання перерізу  конічної поверхні і  

площини, яка є нахилена до осі конуса на кут  .  

 
У роботі [3] отримано формулу залежності  про-

філю різальної кромки від геометричних параметрів: 

переднього кута і кута нахилу різальної кромки та 

зовнішнього та внутрішнього діаметрів нарізі. 
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Слід уточнити, що    – це кут профілю нарізі. 

Згідно  із [4]  =60° (див. рис.2). Кут λ  це величина 

повороту ріця навколо осі, що проходить через його 
вершину і є перпендикулярною до осі нарізі. По суті 

це кут підйому нарізі. Кут γ – це величина статичного 

переднього кута у вершині різальної кромки. Пара-

метр r – це по суті своїй  параметр rmin котрий побудо-

вано на рисунку 2. 

У працях [5,6] доведено, що теоретичний гіпер-

болічний  профіль різальної кромки  технологічно 

доцільно  замінити на прямолінійний. По суті це до-

водить, що криву CD на рисунку 4 доцільно підмінити 

на відрізок CD. 

 У роботі [7] йдеться про рекомендації щодо ве-
личин передніх кутів для виготовлення нарізей в де-

талях з різних за міцністю матеріалів. Автор вказує на 

діапазон величин переднього кута від γ=20° для ста-

лей з  sв<400Мпа   до γ=0°  для сталей із міцністю  до 

1177 Мпа. Окрім того у роботі  [7] вказуються вели-

чини передніх кутів , що сягають відємних значень 
γ=–10° для обробки нарізей у деталях із міцністю  

понад 1765 Мпа. Останні відносяться до групи VIII 

важкообробних сталей [8]. Такі сталі застосовують 

для виготовлення важконавантажених деталей, а тому 

вони у найближчій перспективі  можливо постануть у 

ролі матеріалів для нафтогазового сортаменту труб. 

Сучасні виробники нарізевих інструментів (у тому 

числі різців для виготовлення нарізей) не виготовля-

ють  інструменти у яких передній кут відмінний від 0 

[9]. Менше того, профіль різальних кромок  провідних 

виробників функціонально не залежить від кута під-
йому нарізі, яка як відомо у трубах нафтогазового 

сортаменту коливається у широких межах від 0° до 

5°. 

Постановка проблеми.  На основі математич-

них  залежностей слід побудувати модель бічного 

профілю різальної кромки різця, що призначений для 

виготовлення  стандартних  замкових гвинтових нарі-

зей, яка є функціонально залежною від величини ста-

тичного переднього кута у вершині, а також від кута 

підйому нарізі. 

 Отримання  заданого профілю трикутної 

різьби. Бічний профіль замкової  нарізі   за   [9] є 
прямолінійним відрізком спряженим з заданими раді-

усними профілями у впадинах і вершинах. На рисун-

ку 1 показано ламану лінію DАВ, що є вихідним три-

кутником нарізі згідно із [9].   

Згідно зі стандартом [9]    профіль є асиметрич-

ним відносно осі AG. Кут профілю становить 60°. Ін-

ші параметри, які показано на рисунку 1 представлені 

у таблиці 1. У таблиці також подані їх значення при 

умові що форма профілю – І. 

 
Рис. 2 – Схема профілю замкової нарізі  згідно із ста-

ндартом   ГОСТ 28487-90 
 

Таблиця 1. Параметри замкової нарізі за стандартом 
ГОСТ 28487-90 

Назва параметру  Значення парма-

тру 

Крок нарізі Р 5.08 мм 

Висота вихідного 

профілю Н 

4,376 мм 

Висота профілю h1 2.993 мм 

Кут нахилу нарізі φ 7° 7'30''  

Зріз вершини, b 0,875 мм 

Зріз впадини, f 0,508 мм 

 

Побудова графічної  моделі  профілю різаль-

ної кромки  у площині передньої поверхні, що на-

хилена під переднім кутом і кутом λ, який відпові-

дає куту підйому нарізі. На рисунку 3 проілюстрова-

но  вище згадану схему замкової еарізі із прив’язкою 
до системи координат XYZ.  Вісь Z співпадає з віссю 

нарізі. Профіль нарізі спроектований у площині ZOX. 

Координати точок вихідного трикутника D, А, В,  по 

осі Z визначаються відповідно: 0, 0,5Р, По осі Х Ці 

координати величинами rmin для точки А і rmax для то-

чок B, D.  

При умові, якщо мова йде про зовнішню нарізь, 

то зазначені величини  можна визначити за формула-

ми: 

  
bh

2

tanl21d
r 1

3
min 





, (2) 

  
f

2

tanl21d
r 3
max 





,(3) 

Де 

d3 – діаметр меншої основи конуса; 

l – відстань від торця конуса до певного витка 

нарізі. 

На рисунку 4 зображено комплексне креслення 

конічної поверхні з основами 2rmin і 2rmax  та висотою 

P/2. Конус перерізаний площиною NCDO1, що є пер-

пендикулярною до площини проекцій p1 і нахилена 

до осі Z під кутом λ. Параметр k визначається, як вка-

зано після формули 1, тільки замість величини r тут 

слід застосувати rmin. 

Отже по суті ми  маємо  геометричну побудову 

перетину конуса і передньої  пласкої поверхні із зага-

льним розміщенням (тобто із ненульовими значення-

ми переднього кута і кута нахилу різальної кромки 
різця). 
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Рис. 3 – Схема профілю замкової нарізі  у координат-

ній площині ZOX 
 

 
Рис. 4 – Комплексне креслення перерізу конічної по-

верхні площиною передньої поверхні різця 

 

Оскільки  теоретична гвинтова поверхня є пове-

рхнею обертання і рівномірного переміщення коніч-

ної поверхні уздовж своєї осі то лінія CD на рисунку 5 

є профілем цього перетину, тобто профілем різальної 

кромки різця у площині його передньої поверхні  

 
 

Рис. 5 – Бічний профіль різальної кромки  різця 
для виконання нарізі 

Оскільки вказаний профіль побудований у пло-

щині UV то аналітичний вигляд профілю заданий фо-

рмулою 1. Лінія CD має гіперболічний вигляд, але 

оскільки роботами [5,6] доведено, що стріла опуклості 

цієї лінії щодо прямої яка проходить через її крайні 

точки сягає величини не більшої аніж 3мкм то техно-
логічно доцільно замість неї за різальну кромку 

приймати відрізок CD.   

Згідно із [3] та рисунком 3  для розрахунку вка-

заних на рисунку 4 координат застосуємо такі форму-

ли: 

2

min

2

maxmax rrv  , (4) 

2
2

minmin tan
2

P
krv 








  , (5) 

cos2
max

P
u  , (6) 

де  

sinrk min  

 

Визначення профільного кута різальної кромки  

даного інструмента можна отримати за формулою: 
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За формалами 2–7 можна вести профілювання 

неповно профільного різця для виготовлення вказаних 

конічних нарізей. 

Висновки.  
1. Бічний прямолінійний профіль різальної кро-

мки різця для точіння замкової нарізі, який залежить 

від величини статичного переднього кута у вершинній 

точці і кута підйому нарізі визначається за двома його 

крайніми точками за отриманими  математичними 

виразами 2,3,4,5,6.  

2. Профіль різальної кромки неповнопрофільно-

го різця  із ненульовими значеннями переднього кута 

і кута нахилу різальної кромки можна виконати за 

формулами  7 і  2,3,4,5,6. 

3. Геометрична модель бічного профілю вказаної 
різальної кромки уможливлює її використання для 

створення завершеного профілю одно чи багато нит-

кового  повнопрофільного різця для виготовлення 

усіх типорозмірів замкових нарізей з диференційним 

підходом щодо величини передніх кутів.  

У подальших дослідженнях, варто зосередитися 

на створенні програмного застосунку для автоматизо-

ваного розрахунку профілю різальної кромки вказа-

них різців. 
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