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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Головна мета сучасного виробництва – забезпечення 
випуску конкурентоспроможності продукції. Для цього потрібні перспективні 
розробки для їх подальшого розвитку і блокування розробок конкурентів. 
Найбільш повно ці вимоги задовольняє метод морфологічного аналізу, який 
дозволяє охопити усі можливі варіанти технічних рішень і вибрати кращі з них. 
Металорізальні інструменти та їх виробництво – одна з головних складових 
систем сучасного машинобудування. Забезпечення його високоефективним 
конкурентоспроможним інструментом є актуальною і важливою проблемою. 

Найбільш прогресивними сучасними інструментами є збірні, з механічним 
кріпленням до корпусу змінних непереточуваних пластин (ЗНП), які вилучають 
потребу у переточках і забезпечують швидку заміну зношених лез без зняття 
інструменту. Їх доля постійно зростає і в промислово розвинутих країнах досягає 
85…90%. Провідні позиції мають закордонні виробники – концерни: Sandvik 
Coromant, ISCAR, HORN, TAEGUTEC, MITSUBISHI та ін. Тому є потреба в 
розвитку вітчизняної інструментальної промисловості та використанні 
ефективних методик проектування і виготовлення прогресивних інструментів. 

Відомі збірні інструменти із ЗНП мають недоліки. У відрізних різців ЗНП 
мають максимальну кількість у 5 різальних кромок  при радіусі відрізки 10 мм. 
Мінімальна ширина пазу для відрізних дискових фрез із ЗНП становить 10 мм, 
а мінімальний діаметр кільцевих свердел – 70 мм. Тому йде постійний пошук 
нових технічних рішень на рівні винаходів. Однак він ускладнений великою 
кількістю відомих винаходів і відсутністю систем для швидкої розробки нових і 
відбору кращих з них. Тому, в умовах постійного росту вимог до інструментів і 
ЗНП, потрібен якісно новий методологічний підхід для вирішення цих проблем, 
які є актуальними. На їх вирішення спрямована дана дисертаційна робота. 

Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 
темами. Роботу виконано на кафедрі транспортних технологій Херсонської 
державної морської академії згідно науково-дослідних тем: «Розробка та 
дослідження відрізних різців та дискових фрез з непереточуваними різальними 
пластинами бічної установки» (номер Державної реєстрації 0112U001149), 
«Дослідження і розробка нових матеріалів і технологій для експлуатації та 
ремонту засобів транспорту» (номер Державної реєстрації 0117U000443). 

Мета роботи і задачі досліджень. Мета дисертаційної роботи – 

подальший розвиток теорії проектування різальних інструментів і синтез нових 
збірних інструментів та змінних непереточуваних пластин бічної установки для 
їх оснащення на базі морфологічного аналізу, як методу систематизованого 
пошуку великої кількості нових технічних рішень. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі: 
1. Виконати порівняльний аналіз відомих конструкцій збірних різальних 

інструментів з механічним кріпленням змінних непереточуваних пластин для їх 
оснащення, а саме: відрізних різців, дискових фрез, торцевих фрез і кільцевих 
свердел та їх технологічних можливостей, а також відомих методів і методик їх 
проектування, обґрунтувати основні шляхи їх розвитку, мету і задачі досліджень. 
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2. Обґрунтувати доцільність бічної установки непереточуваних пластин у 
збірних металорізальних інструментах та особливості конструкцій, геометрії, 
технології виготовлення і використання даних пластин, визначити головні їх 
відміни від пластин радіальної і тангенціальної установок. 

3. Сформулювати основні принципи розвитку методології створення і 
проектування нових різновидів відрізних і канавкових різців, дискових фрез, 
торцевих фрез і кільцевих свердел та змінних пластин для їх оснащення на базі 
системних методів пошуку нових технічних рішень, а саме: морфологічного і 
функціонально-вартісного аналізу та функціонально орієнтованих технологій, за 
якими розробити систему комплексної алгоритмічної розробки і виробництва 
продукції, що має строго впорядковану структуру і правила для її використання. 

4. Розробити структурно-математичні морфологічні моделі системного 
пошуку нових конструкцій різальних пластин, способів їх установки і кріплення 
на корпусах відрізних різців, дискових фрез, торцевих фрез і кільцевих свердел, 
на базі яких обґрунтувати усі можливі і розробити найбільш доцільні варіанти 
виконання, систематизувати і розробити їх структурну класифікацію. 

5. На базі методу морфологічного аналізу розробити найбільш доцільні 
конструкції пластини бічної установки та їх заготовок з урахуванням умов 
виробництва і експлуатації, отримати розрахункові залежності для визначення 
параметрів пластин і провести їх дослідження. 

6. Розробити нові різновиди конструкцій збірних відрізних різців, 
дискових фрез, торцевих фрез і кільцевих свердел, оснащених пропонованими 
пластинами, обґрунтувати їх переваги, конструктивні і геометричні параметри. 

7. Розробити методики проведення експериментальних досліджень, на 
базі яких провести основні дослідження створених інструментів, оснащених 
пропонованими змінними непереточуваними пластинами бічної установки. 

8. На базі запропонованих методик, структурно-математичних моделей і 
проведених досліджень розробити рекомендації для системного розвитку і 
проектування нових різновидів пластин та оснащених ними збірних різальних 
інструментів і визначити шляхи подальшого їх удосконалення та використання. 

Об’єкт досліджень – процес проектування збірних різальних інструментів 
з механічним кріпленням змінних непереточуваних пластин. 

Предмет досліджень – закономірності системного пошуку нових виконань 
відрізних різців, дискових та торцевих фрез і кільцевих свердел, в т.ч. для 
глибокого свердління, та нових різновидів змінних непереточуваних пластин 
бічної установки для їх оснащення. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження базуються на системних 
методах пошуку нових технічних рішень: морфологічному та функціонально-
вартісному аналізі, функціонально-орієнтованих технологіях та на принципах 
еволюції технічних систем, на базі яких запропоновано метод комплексної 
алгоритмічної розробки і виробництва продукції. А також на елементах теорії 
графів, елементах теорії обробки потоків інформації та експертних оцінок. 

В експериментальних дослідженнях використано: метод багатофакторного 
планування і статистичної обробки результатів експериментів, метод кінцевих 
елементів, методи вимірювання сил різання з використанням типового 
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обладнання і оснастки, напружень і деформацій в різальних інструментах, за 
якими проведено випробування у лабораторних і промислових умовах. 

Наукова новизна отриманих результатів. На базі системного аналізу, 
теорії і практики проектування збірних різальних інструментів з механічним 
кріпленням змінних непереточуваних пластин та морфологічного аналізу, як 
методу системного пошуку нових технічних рішень, запропоновано 
методологію створення нових конструкцій збірних різальних інструментів та 
непереточуваних пластин з бічною установкою для їх оснащення, що забезпечує 
вибір множини раціональних технічних рішень з поетапним відсіюванням з них 
дублюючих, нездійсненних і непрацездатних та подальшим теоретичним 
обґрунтуванням найбільш доцільних з них. Для цього виконано: 

1. Отримали подальший розвиток принципи розробки і проектування 
різальних пластин із застосуванням структурно-математичних морфологічних 
моделей для пошуку раціональних рішень для їх виробництва і оснащення 
відрізних різців, дискових і торцевих фрез та кільцевих свердел. 

2. Удосконалено основні структурні моделі для системного розвитку 
методології проектування нових різальних інструментів: збірних відрізних і 
канавкових різців, дискових і відрізних фрез, торцевих фрез та кільцевих 
свердел. 

3. Вперше обґрунтовано ознаки, знайдено і досліджено можливі 
конструктивні і геометричні параметри змінних непереточуваних пластин 
бічної установки з лисками і дуговими виїмками на їх вершинах, з виступами та 
піднутреннями на їх бічних сторонах для збірних відрізних різців, дискових 
фрез, торцевих фрез та кільцевих свердел. 

4. Вперше на базі методу морфологічного аналізу обґрунтовано множини 
можливих технічних рішень, що забезпечило можливість розробки 
високоефективного різального інструменту та змінних непереточуваних платин 
для їх оснащення, серед яких відібрано кілька десятків найбільш доцільних 
виконань, що визнано винаходами. 

5. Вперше сформульовано основні положення системного проектування 
заготовок різальних пластин з урахуванням способів їх виготовлення при 
різних типах виробництва, а також особливостей конструкцій оснащуваних 
ними різальних інструментів. 

6. Удосконалено основні положення системного проектування збірних 
різальних інструментів та змінних непереточуваних пластин для їх оснащення, 
як структуровану систему комплексної алгоритмічної розробки і виробництва 
продукції, з урахуванням всього її життєвого циклу та запитів і можливостей 
розвитку суспільства. 

Практичне значення отриманих результатів: 
1. Проведено експериментальні дослідження працездатності, міцності і 

сил різання запропонованими збірними інструментами і змінними пластинами, 
обґрунтовано їх можливості та розроблено рекомендації щодо їх експлуатації. 

2. Запропоновано нову систему комплексної алгоритмічної розробки і 
виробництва продукції, яка враховує усі етапи життєвого циклу техніки та 
запити і можливості суспільства, а також полегшує її створення і впровадження 
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за рахунок використання розроблених структурних схем поетапних дій і правил 
їх використання. 

3. Запропоновано нові різновиди змінних пластин бічної установки для 
збірних відрізних різців, дискових фрез, торцевих фрез та кільцевих свердел, які 
мають від 3-х до 16-ти лез і можливість механічного кріплення в інструменті, що 
збільшує кількість їх переустановлень, підвищує працездатність і зменшує 
витрати на їх виготовлення і експлуатацію. 

4. На базі пропонованих змінних пластин розроблено відрізні різці (патент 
на винахід РФ № 2366542), які збільшують радіус відрізки з 10 до 24 мм, дискові 
фрези (патент України на винахід № 91670), які зменшують ширину прорізання 
пазу при відрізці з 10 до 6 мм, торцеві фрези (патент на винахід РФ № 2318634), 
які забезпечують можливість чистової та комбінованої обробки поверхонь, а 
також збірні кільцеві свердла (патент на винахід РФ № 2656190), які зменшують 
мінімальний діаметр свердління з 70 до 12 мм без обмеження максимального 
діаметру. 

5. Розроблено методики проектування пропонованих збірних інструментів 
та змінних пластин для їх оснащення. Визначено їх раціональні конструктивні і 
геометричні параметри та сфери їх використання, варіанти їх виробництва та 
виконання заготовок, які збільшують їх стійкість і зменшують собівартість. 

6. Створено ефективні способи кріплення і базування створених пластин 
бічної установки в різальних інструментах, які поліпшують умови їх експлуатації. 

7. На основі розрахунків та проведених експериментальних досліджень 
працездатності і параметрів процесу різання пропонованими інструментами та 
пластинами обґрунтовано їх технічні можливості та умови експлуатації. 

8. Головні результати досліджень впроваджені на Херсонському ДОЧП 
«ПРОМАВТОМАТИКА» з економічним ефектом від 29,9 до 300 гривень на 
один інструмент в залежності від їх різновиду і типорозміру, на НПКГ «Зоря-
Машпроект» (м. Миколаїв) з річним економічним ефектом 33499 грн. на одну 
збірну дискову фрезу, прийняті також до впровадження на Луцькому дочірньому 
підприємстві «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Богдан Моторс». Результати 
випробувань і впровадження інструментів підтверджено відповідними актами. 

9. Створені методи проектування та інструменти використовуються в курсі 
лекцій, лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Сучасні технології 
ремонту засобів транспорту» Херсонської державної морської академії. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертації отримані 
автором самостійно. Здобувач особисто розробив методологію проектування 
змінних різальних пластин та оснащених ними інструментів на базі методу 
морфологічного аналізу, а також запропонував системи класифікації змінних 
пластин, їх конструктивних елементів та варіантів їх кріплення у відрізних 
різцях, дискових фрезах, торцевих фрезах та кільцевих свердлах. В публікаціях 
у співавторстві дисертанту належать основні ідеї. 

Апробація результатів дисертації. Отримані результати та наукові 
положення дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на наступних 
конференціях і наукових семінарах: 

– 12-й Міжнародній. науково-технічній конференції «Фізичні і 
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компьютерні технології», м. Харків : ХНВК “ФЕД”, 2006. 
XVIII Міжнародній конференції «Наука, Техніка, Технологія», 

м. Славське-Київ, 2008 р.; 
– XVI, XVII, XVIII, ХІХ Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Машинобудування і техносфера XXI віку», м. Севастополь, 2009 – 2012 р.; 
– VII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

та організаційно-правові засади співробітництва України і КНР в сфері високих 
технологій», м. Київ, 2010 р.; 

– І, ІІ, III Всеукраїнських, V, VI та VII Міжнародних науково-практичних 
конференціях «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технологія та 
обладнання для їх обслуговування», м. Херсон, 2010 – 2016 р.р.; 

– III та ХІІ Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні 
інформаційні та інноваційні технології на транспорті», м. Херсон, 2011, 2019 р.р. 

У повному обсязі дисертаційна робота доповідались, обговорювалась і 
схвалена на науково-технічних конференціях та кафедральних семінарах: 

– IV, V, VI Всеукраїнських науково-технічних конференціях «Прогресивні 
технології в машинобудуванні», м. Львів, Національний університет «Львівська 
політехніка», 2016 – 2018 р.р.; 

– 40, 41, 42-й Міжнародних науково-технічних конференціях «Проблеми 
якості і довговічності зубчастих передач і механічного приводу ЗП-2016,  
ЗП-2017, ЗП-2018», м. Одеса-Харків, 2016 – 2018 р.р.; 

– Міжнародних науково-технічних конференціях «Високі технології, 
тенденції розвитку (Інтерпартнер 2016, 2018)», м. Харків-Одеса, 2016, 2018 р.; 

– III Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології 
промислового комплексу», м. Херсон, 2017 р.; 

– Спільному науковому семінарі кафедр: «Конструювання верстатів, 
інструментів і машин» і «Технологія машинобудування» Тернопільського 
національного технічного університету ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2016 р.; 

– Спільному науковому семінарі кафедр Херсонської державної морської 
академії, м. Херсон, 2019 р. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 63 наукові роботи, з них 1 
монографія, 1 брошура, 21 стаття у фахових виданнях, рекомендованих МОН 
України, 5 статей в інших виданнях (з них 3 закордонних), 8 – включено до 
наукометричних баз даних (Web of Science Core Collection, Index Copernicus, 
WorldCat, Google Scholar), 21 – тези доповідей. Отримано 10 патентів на 
винаходи (6 – Російської Федерації і 4 – України), а також 4 патенти України  
на корисні моделі. 

Монографія, брошура, 7 статей у фахових виданнях, 3 статті в інших 
виданнях, 8 тез доповідей та 2 патенти на винаходи опубліковані одноосібно. 

Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 
вступу, семи розділів, висновків і додатків. Вона містить основну частину на 
287 сторінках, серед яких 20 ілюстрацій і таблиць на окремих сторінках  
(всього по тексту 143 рисунка та 27 таблиць). Список використаних джерел із 
256 найменувань містить 27 сторінок, додатки - 169 сторінок. Загальний обсяг 
роботи становить 483 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі подано загальну характеристику дисертаційної роботи, 
обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі роботи, визначено 
об’єкт і предмет досліджень, висвітлено наукову новизну і практичну значимість 
роботи та отриманих результатів, наведені дані про їх апробацію і публікацію. 

У першому розділі виконано огляд розвитку прогресивних збірних 
різальних інструментів з механічним кріпленням ЗНП і проблеми розробки 
методології їх проектування. 

Еволюція інструментальних матеріалів, а саме твердосплавних, привела 
до створення на їх базі в 1955 р. ЗНП, що забезпечують можливість їх 
механічного кріплення та швидкої заміни в інструментах збірних конструкцій 
без зняття їх з верстату і вилучення операцій заточування. При цьому вимоги до 
виробництва пластин та закріплення їх в корпусі інструменту, до розробки і 
виробництва цих корпусів, а також до експлуатації пластин та інструменту, 
постійно зростають. 

Створенню ЗНП передували глибокі дослідження в сфері стійкості і зносу 
інструментальних матеріалів, в які великий внесок зробили видатні вчені: 
Аваков А.А., Бетанелі А.Й., Бобров В.Х., Грановський Г.І., Данієлян А.М., 
Жилін В.О., Зорєв М.М., Клушин М.І., Костецький Б.І., Кривоухов В.О., 
Ларін М.Н., Лоладзе Т.М., Макаров О.Д., Остаф’єв В.О., Панкін О.В., 
Панов В.С., Подураєв В.М., Полетіка М.Ф., Резніков А.Н., Розенберг О.М., 
Семко М.Ф., Сілін С.С., Старков В.К., Утєшєв М.Х., Хаєт Г.Л. та багато інших. 

Перехід до інструментів, оснащених ЗНП, пояснюється їх перевагами, а 
саме: підвищенням якості, точності і продуктивності обробки виробів, умов 
виробництва інструментів і ЗНП з підвищенням їх зносостійкості і надійності, 
поліпшенням умов відведення стружки, уніфікацією і зменшенням номенклатури 
і типорозмірів ЗНП та корпусів інструментів при їх багаторазовому застосуванні 
та розширенні видів і сфер їх використання. 

Серед різальних інструментів найбільш поширеними є токарні різці, тому 
їх дослідженню присвячена велика кількість наукових робіт. Однак вітчизняні 
розробки поступаються світовим виробникам пластин та різців (фірми Sandvik 
Coromant, ISCAR, Taegu Clamp, HORN, BOTHLERIN та ін.), тому подальший 
аналіз виконано для інструментів цих фірм. На його підставі для відрізних різців 
виділено 2 варіанти: 1) бічного кріплення трьох-, чотирьох-, п’ятигранних ЗНП 
спеціальної форми – збоку гвинтом до голівки різця; 2) бічної установки ЗНП з 
однією або двома різальними кромками в гнізді головки, з кріпленням їх зверху 
пружними або накладними гвинтовими притискачами (рис.1). 

Недолік першої схеми – малий радіус відрізки (6…10 мм), недолік другої 
схеми – мала кількість (1…2) різальних кромок пластин. 

Для їх усунення потрібен пошук нових технічних рішень, які у більшості 
мають рівень винаходів, що ускладнює їх створення в рамках великої кількості 
раніше відомих. Найбільш ефективний такий пошук при розробці методології, 
заснованої на системних методах, тому потрібен їх детальний аналіз і подальше 
удосконалення. 
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Рисунок 1 – Бічне кріплення ЗНП гвинтом та бічна установка і кріплення ЗНП 
зверху пружними або накладними гвинтовими притискачами 

В основу розробки відрізних різців покладено базові ЗНП простих форм: 
ГОСТ 19043-80, 19047-80, 19049-80, 19057-80, 24256-80, 19064-80 19067-80, 
ГОСТ 19069-80, що показані на рис. 2. Однак їх використання у відрізних різцях 
при бічній установці і бічному кріпленні неможливе, оскільки значний радіус 
округлення бічних граней цих ЗНП виключає можливість різання ними. 
 
 
 

Рисунок 2 – Основні форми стандартних ЗНП для токарних різців 

Рисунок 4 – Базова 
торцева фреза з бічним 

кріпленням ЗНП 

У збірних дискових фрезах використовують 
аналогічні ЗНП з їх радіальним кріпленням, що 
збільшує ширину прорізі до розміру, який на 10…15% 
більше за ширину ЗНП (рис. 3). Інший недолік відомих 
фрез – відносна складність установки та механічного 
кріплення ЗНП на корпусі. 

 
 
 
 
 
 

Збірні торцеві фрези відносяться до найбільш 
продуктивних видів фрез, що пояснюється їх високою 
міцністю, жорсткістю та зручністю кріплення ЗНП. За 
базову прийнято збірну торцеву фрезу Сестрорецького 
інструментального заводу з бічним кріпленням ЗНП 
(рис. 4), яка призначена для обробки бічних уступів. 

Рисунок 3 – Дискова 
збірна фреза із ЗНП 

Її недолік – неможливість виконання чистового та 
напівчистового оброблення площини, яка сполучена з 
уступом, оскільки при бічній установці стандартних 
ЗНП (рис. 2) радіус округлення їх вершин r ≥ 0,2 мм, що 
не дозволяє зрізати припуск менше 0,5 r. 

Свердла – вид інструменту, що працює в найбільш 
несприятливих умовах різання, оскільки входить в оброблюваний отвір при 
осьовій подачі зі значним охопленням робочих поверхонь, що погіршує умови 
відведення тепла і стружки та підводу до свердла мастильно-охолоджувальних 
технологічних засобів. 
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Свердління в суцільному матеріалі ускладнює роботу перемички свердла, 
тому їх доцільно замінити на збірні кільцеві свердла з механічним кріпленням 
різальних пластин на головці (рис. 5). При глибокому свердлінні головка 
кріпиться до труби різьбовим сполученням. 

Рисунок 5 – Свердло збірне 
кільцеве (ТУ 2-035-524-70) 

Недоліки відомих свердел ТУ 2-035-524-70:  
1) радіальна установка ЗНП, що збільшує ширину 
кільцевого прорізу; 2) використання пластин із 
швидкорізальних сталей; 3) мінімальний діаметр 
свердління складає 70 мм. Для збірних свердел 
фірми Sandvik Coromant з твердосплавними ЗНП 
мінімальний діаметр свердління складає 120 мм. 

Вилучення вказаних недоліків є важливою науково-технічною проблемою, 
яка потребує пошуку нових технічних рішень. Для їх розв’язання потрібен 
системний підхід, розробка якого складає основну задачу подальших досліджень. 

Розвитку теорії проектування різальних інструментів в останні роки велику 
увагу приділяли вітчизняні вчені: Грицай І.Є., Доброскок В.Л., Залога В.О., 
Криворучко Д.В., Кальченко В.В., Луців І.В., Матюха П.Г., Мироненко Є.В., 
Панчук В.Г., Пасічник В.А., Петраков Ю.В., Равська Н.С., Родін П.Р., Хаєт Г.Л., 
та інші. Однак в їх роботах, окрім робіт Хаєта Г.Л. та учнів його наукової 
школи, недостатньо уваги приділено розробці системних методів пошуку нових 
технічних рішень в сфері інструменту, що потребує усунення даного недоліку. 

Найбільш повно методологія системних принципів розв’язання технічних 
задач розглянута в роботах Кузнєцова Ю.М., Шинкаренко В.Ф. і багатьох інших 
вчених. В сфері верстатобудування основні роботи ведуться в НТУУ «КПІ імені 
Ігоря Сікорського», в заснованій Кузнєцовим Ю.М. науковій школі з учнями в 
Україні, Анголі, Болгарії, Йорданії, Лівані, Росії. Запропонований ним 
диференціально-морфологічний метод реалізовано в затискних механізмах та в 
інших технічних системах. Наукові розробки професора Шинкаренко В.Ф. в 
генетичній електромеханіці дали поштовх для застосування основ теорії 
еволюції складних механічних систем з позицій міждисциплінарного підходу. 
Однак в цих роботах теж не розглянуті питання розробки збірних різальних 
інструментів, що потребує розвитку даного напрямку. 

Серед системних методів пошуку нових технічних рішень найбільш 
перспективними визнано: алгоритм і теорія рішення винахідницьких задач 
(АРВЗ) Альтшуллера Г.С.; загальний евристичний метод Половінкіна О.І. і його 
учнів; морфологічний аналіз і синтез  Цвіккі Ф., розвинутий Одріним В.М.; 

функціонально-вартісний аналіз (ФВА), що є творчою розробкою великого 
колективну вчених; функціонально-орієнтовані технології (ФОТ), в розробці 
яких значний внесок належить Тернюку М.Е. та Михайлову О.М. На цій базі 
здійснено узагальнення відомих методів і методологій та обґрунтовано потреби і 
можливості розробки нових. 

У другому розділі на базі основних відомих системних методів пошуку 
нових технічних рішень виконано обґрунтування запропонованого методу 
проектування різальних інструментів з механічним кріпленням ЗНП та методів 
їх досліджень. 
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Рисунок 6 – Узагальнена 
структурна схема життєвого 
циклу технічних систем та їх 

взаємного впливу 

В основу покладено принципи ФОТ. Однак для ЗНП та різальних 
інструментів потрібна їх доробка. Окрім цього ФОТ не враховує весь життєвий 
цикл виробів, а лише дві його частини – виробництво та експлуатацію. Повний 
цикл повинен мати ще 2 пари взаємопов’язаних додаткових етапів, а саме: 

проектування і конструювання, а також ремонт і 
утилізацію. Їх схема наведена на рис. 6, вона є 
вихідною для запропонованої методології. 

Другою доробкою запропонованої 
методології є врахування реальних потреб 
суспільства, техніко-економічного стану його 
розвитку на базі рівнів розвитку макросистем (i 

та j), що його складають, а саме: 1) споживання, 
2) економіки, 3) науки, 4) техніки, 5) виробництва, 
які мають запити Зi 

j та можливості Мi 
j для їх 

реалізації у варіантах і та j від 1 до 5 (рис. 7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Алгоритмічна багатопелюсткова узагальнена структурна модель 
макросистем техніко-економічного розвитку суспільства 

При цьому запити, що виникають, і можливості їх реалізації мають прямий 
і зворотний зв'язок між макросистемами, що формують в даній схемі внутрішній 

1. Зi 
j > Мi 

j → Пi 
j 

2. Зi 
j = Мi 

j → Сi 
j 

3. Зi 
j < Мi 

j → Рi 
j 

4. Зi 
j ≤ Мi 

j → Брп  

5. Зi 
j > Мi 

j → ΔЗi
j 

Пi 
j – прогрес 

   Сi 
j – стагнація 

   Рi 
j – регрес 

Шрп
 – швидке вирішення

           проблеми 
 ΔЗi

j – додатковий запит
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і зовнішній контури системи запитів та можливостей їх реалізації. При слабкому 
рівні розвитку суспільства, або будь якої з його макросистем, рішення складних 
соціальних і техніко-економічних задач неможливе. Тому будь-які розробки нової 
техніки слід здійснювати після повного аналізу можливостей усіх макросистем. 

Для елементів кріплення пластин різального інструменту запропоновано 
схему штучного інтелекту, як процесу мислення, у вигляді комбінації сполучень 
хвиль і частотних імпульсів та їх двійкових кодів, що дало змогу знайти нові 
рішення – пластини з отворами, яких не було у початковій матриці (рис. 8). 

 
 
 

Рисунок 8 – Початкова матриця та додаткові пластини з 
різними отворами, які утворені частотними імпульсами

 
 

Загальна структурна схема запропонованої методології показана на рис. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9 – Загальна структурна схема запропонованої методології 

На базі розроблених систем (рис. 6 – 9) та вихідного варіанту ФОТ, процес 
створення нової техніки запропоновано розвинути до загальної системи (рис.10) 
– комплексної алгоритмічної розробки та виробництва продукції (КАРВП). 

Мета КАРВП – проблемне проектування на базі системних методів, які 
зменшують інерцію мислення проектувальника. Для цього систематизовано 
етап вибору та постановки проблеми, який охоплює усі етапи життєвого циклу 
об’єктів техніки. Подальша постановка завдання полягає у виборі показників і 
формулюванні мети та головної потреби нового об’єкту техніки, виходячи з 
потреб суспільства. Важливим є доповнення даної системи запропонованими 
Половінкіним О.І. 4-ма групами загальних критеріїв розвитку технічних систем: 
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функціональними, технологічними, економічними і соціальними. Далі введений 
метод морфологічного аналізу, посилений елементами ФВА, АРВЗ, що дозволяє 
за допомогою КАРВП здійснити прогнозований пошук нових технічних систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 – Система основних етапів і факторів процесу комплексного 
алгоритмічної розроблення та виробництва продукції (КАРВП) 

Розроблено систему для аналізу факторів початкового етапу проектування, 
яка спрощує його і охоплює 3 взаємно пов’язані групи, що мають 53 = 125 ознак. 
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На базі усіх запропонованих структур і схем удосконалено загальний алгоритм 
системного проектування, який впорядковує пошук нових технічних рішень. 

У третьому розділі запропоновано реалізацію системного проектування 
відрізних різців, оснащених ЗНП. Згідно проведеного аналізу, виявлено три 
варіанти установки ЗНП: а) радіальну, б) тангенціальну, в) бічну (рис. 11). В 
останній виділено 2 види схем: 1) бічного кріплення ЗНП, 2) бічної установки. 

д) г) 

Рисунок 11 –  Взаємозв’язок 
можливих схем установки ЗНП в 
різцях по трьом площинам кубу 

На їх базі розроблено комплексний 
варіант установки пластин, що закриває усі 
три площині загальної структури у вигляді 
граней кубу (рис. 11. а - в). Це характеризує 
дані три варіанти, як єдину систему і робить 
її завершеною. Однак ЗНП радіальної 
установки не можуть бути використані в 
тангенціальній, або бічний установках, 
оскільки значний радіус r їх вершин суттєво 

погіршує умови зрізання кореня стружки (рис. 11. г). Таким чином ці ЗНП не є 
взаємозамінними, тому запропоновано розділити їх на: радіальні (РЗНП) з 
різальними кромками на ребрах широких граней; тангенціальні (ТЗНП) з 
різальними кромками на ребрах широкої і вузької гранях; бічні (БЗНП) з 
різальними кромками на ребрах вузьких граней. За даними ознаками можна 
строго розрізнити РЗНП, ТЗНП та БЗНП без їх установки на інструменті      
(рис. 11. д). При цьому БЗНП є такими, що встановлені на свою вузьку грань у 
нормальній площині до основної поверхні та до поверхні різання і здійснюють 
різання лезами, які утворені на ребрах їх вузьких граней. 

Для усунення радіусу r на ребрах базових ЗНП, запропоновано після їх 
пресування виконувати додаткову заточку лисок m або виїмок радіусу rв (рис. 
12. а, б), що зменшує перехідну радісну ділянку з r ≥ 0,2 мм до величини  
r'≤ 0,01 мм. 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 12 – Найбільш прості БЗНП: a) з лисками m, б) з виїмками rв у вершин 

При заточуванні лисок, які формують передню поверхню БЗНП, можлива 
оптимізація їх параметрів. Окрім зменшення ширини пазу, що прорізується, 
перевагами пропонованих БЗНП є: простота їх форми, збільшення кількості 
різальних кромок та збільшення товщини перетину і міцності БЗНП в напрямку 
дії сил різання, що є резервом для підвищення продуктивності різання шляхом 
збільшенням об’єму металу, що зрізається. 
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На базі запропонованої 
методології та системи КАРВП 
створено новий метод 

системної розробки збірних 
відрізних і канавкових різців та 
БЗНП для їх оснащення. 
Запропоновано пелюсткову 
структурну схему елементів 
різця, яку показано на рис. 13. 
Для БЗНП виділено 6 складових 
елементів: Бк

 – бічне кріплення; 
Бу

 – бічна установка; Ог – 

кількість різальних кромок 
(ребер) та їх використання: Он 
– для зовнішньої обробки; От

 – 
для торцевої обробки; Ов –

 для 
внутрішньої обробки канавок. 

Рисунок 13 –  Алгоритмічна багатопелюсткова
структурна схема основних елементів збірних 
відрізних різців з БЗНП та їх взаємні зв’язки 

Аналогічні алгоритмічні 
схеми створено для розробки 
дискових фрез (відрізних і 
канавкових), торцевих фрез та 
кільцевих свердел. 

Далі для розробки нових БЗНП використано метод морфологічного 
аналізу, в якому виділено 17 морфологічних ознак пластини та визначено 
можливі варіанти їх виконання: 

А – форма контуру граней у фронтальній площині (в площині різання, або 
вид спереду); 

Б – форма контуру граней у фронтальній площині (вид ззаду); 
В – форма контуру граней в горизонтальній площині (вид в плані зверху); 
 Г – форма контуру граней в горизонтальній площині (вид в плані знизу); 
Д – форма контуру граней в профільній площині (лівій бічній площині); 
 Е – форма контуру граней в профільній площині (правій бічній площині); 
Ж – форма поверхні бічних сторін у фронтальній площині; 
 З – форма поверхні бічних сторін в горизонтальній площині; 
 І  – форма поверхні бічних сторін в профільній площині; 
К – форма стрічок з'єднання граней у фронтальній площині; 
Л – форма стрічок з'єднання граней в горизонтальній площині; 
М – форма стрічок з'єднання граней в профільній площині; 
Н – кути нахилу головних різальних кромок λ; 
О – кути профілю головних різальних кромок φ; 
П – передні кути γ; 
Р – бічні задні кути αбіч; 
С – задні кути α. 
З урахуванням можливих варіантів виконання кожної ознаки матричну  

структурну модель було виражено структурно-математичною формулою 
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               S = A18·В18·Д24·Ж3 З3 И3 К3·Л3·М3·Н3·О3·П3·Р3·С           (1) 3. 

Загальна кількість варіантів можливих рішень за формулою (1) становить 

    
   (2) 

16 5

1

18 18 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1377495072.
n

i
i

N K


                 
Однак така кількість комбінацій варіантів є незручною для проведення 

морфологічного аналізу, тому здійснено поділ матриць в паралельні структури 
зі збільшенням рівня подальшої деталізації тільки для найкращих варіантів. 

Таким чином, на 1-му етапі для подальшого аналізу прийнято тільки форми 
пластин, що дозволило скоротити кількість можливих їх виконань до величини 

5 5
1

1

18 18 24 3 2 7776
n

i
i

N k


       (варіантів).           (3) 

Після вилучення нереальних і тавтологічних варіантів їх кінцева кількість 
значно скоротилася, що спростило аналіз можливих виконань до величини 

   (варіанта).           (4) 
5

3
1

4 4 22 11 2 352
n

i
i

N k


      
В результаті аналізу вперше виділено: пірамідальні, кубічні і конічні 

виконання БЗНП (рис. 14), що найбільш доцільно для надтвердих матеріалів. 

Рисунок 14 – Форми БЗНП, які 
вперше знайдено за допомогою 
методу морфологічного аналізу 

Для БЗНП із твердих 
сплавів більш доцільні базові 
варіанти (рис. 2), у яких 
виконано: радіусні виїмки 1, 
односторонні лиски 2, або 
двосторонні лиски 3, 4 на 
обох гранях, що формують 
ребра БЗНП (рис. 15). 
Кількість таких варіантів 
досягає 19. Усі БЗНП можуть 
мати центральний отвір для 
їх бічного кріплення, що 
подвоює кількість варіантів 
з 19 до 38. 

Рисунок 15 – Стандартні 
форми БЗНП за патентом РФ 
№ 2366542: 1 – з дуговими 
виїмками радіусу r1, 2 – з 

односторонньою лискою, 3, 4 – 

з двохсторонніми лисками 

Другою паралельною 
структурою прийнято ознаки форм бічних сторін: Ж – спереду, З – зверху, І – 
збоку (фронтальний вид), що дало морфологічну структуру у 2197 варіантів 
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можливих рішень для однієї пластини, які було спрощено до 11 виконань 
виступів у вершин, або бічних піднутрень БЗНП, показаних на рис. 16. 

                                                                                
 

 

Рисунок 16 – Конструктивні виконання можливих форм виступів у вершин і 
піднутрень на бічних сторонах БЗНП за патентом РФ № 2366542 

Ці виконання було трансформовано на 19 конструктивних виконань БЗНП 
(рис. 15) і враховано можливість виконання в них отворів, що у 2 рази збільшило 
загальну кількість виконань, яка становить N9 = 11×19×2 = 418 варіантів. Знайти і 
перебрати ці варіанти, не пропустивши жодного з них, дозволяє лише метод 
морфологічного аналізу. 

Таким чином, з початкових N = 1377495072 варіантів створено понад 90 
кінцевих рішень на рівні винаходів, що підтвердило ефективність даного методу. 

Кінцеві види кріплення БЗНП в пропонованих відрізних різцях зведено до 
трьох (рис.17). Надійний затиск забезпечує клинова форма гнізда в корпусі. 

Рисунок 17 – Найбільш доцільні виконання 
відрізних різців за патентом РФ № 2366542: 
а) з накладним притискачем, б) з пружним 
притискачем; в) з П-подібним корпусом. 

Для повного базування БЗНП в гнізді різця запропоновано застосування 
шаблонів, а також фіксованих, або висувних, або поворотних бічних упорів. 

У четвертому розділі виконано розробку та дослідження пропонованих 
БЗНП та їх заготовок. В їх основу покладено принцип зниження собівартості 
виробництва шляхом зменшення об’єму припуску інструментального матеріалу, 

що видаляється при 
додатковій заточці. Схеми 
формування і розрахунку 
цього припуску показано 
на рис. 18. 

Рисунок 18 – Схеми 
додаткової заточки лисок 
на БЗНП та їх розрахункові 
параметри для поверхонь: 
а) передньої; б) задньої; в) 
передньої і задньої разом 

(двостороння заточка) 
 

При заточуванні БЗНП по передній або задній поверхнях загальна площа 
So припуску біля однієї вершини складе суму площ сектора Sдс і трикутника Sтр 

 
2 2 2

.
2 2 2o дс трS S S tg tg

                      (5) 
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де ρ – радіус заготовки при вершині, ε – кут сполучення бічних граней БЗНП. 
Взаємозв'язок між стрічками f, h і радіусом ρ відображає залежність 

        f = h = ρ(1 + tg ε).              (6) 
На базі залежності (6) можливий вибір радіусу ρ заготовки при заданій 

ширині стрічок f і h, для чого отримано відповідні математичні залежності. 
Площі So заточування збільшуються адекватно кількості n ребер БЗНП. Зі 

збільшенням радіусу ρ при вершині з 0,2 до 2,4 мм площа заточування зростає 
за квадратичною залежністю (max 122 = 144 рази). Вихідна площа БЗНП зростає 
з ростом кута ε при вершині. Якщо за 100% прийнято лиски тригранної БЗНП з 
найменшим стандартним діаметром вписаного кола do = 9,525 мм, то при do = 
=12,70 мм, 15,875 мм, 19,05 мм, 22,20 мм їх частка зменшується за квадратичною 
залежністю згідно співвідношення фактичного do до вихідного do

 = 9,525 мм. 
При цьому заточка лисок можлива тільки для тригранних і ромбічних БЗНП. 
Відносну зміну площі заточки у % показано на рис. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19 – Відносна зміна в % площі заточки лисок при вершинах БЗНП 
різних типів з однаковою шириною лисок і фасок 

Перевагами двосторонньої заточки при однакових розмірах стрічок f"= f 
та h" = h, є: 1) збільшення радіусу ρ" на вершинах заготовки на 37 ... 63% в 
залежності від кута ε при вершині пластини; 2) зменшення кута різання β < 90о. 
Однак трудомісткість такої заточки зростає у 2 рази. 

Рисунок 20 – Схема заточки 
вершин БЗНП по дузі кола 

Заточування дугових виїмок на вершинах БЗНП подвоює кількість 
різальних кромок, що є їх суттєвою перевагою. Найбільш простий варіант 

виконання – за дугою кола радіусом rв (рис. 20). 
Вибір rв вимагає рішення 2-х задач:  
1) забезпечення необхідних умов формування і 
сходу стружки; 2) забезпечення максимально 
можливої міцності у перетині БЗНП та її 
різальних кромок, що створює технічну 
суперечність, яка потребує усунення.  

Розв’язання 1-ї задачі забезпечено 
збільшенням розмірів БЗНП, 2-ї задачі – дотиком 
вписаного кола з бічними гранями та дуговими 
западинами БЗНП згідно залежності 
Dо = 2rв + do.                    (7) 
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Радіус rв дугової виїмки визначається за рівняннями: 
 

          

1
1 ,

2 22 sin sin
2 2

o o o
в

d d d
r  

 
 

   
 
 

            (8) 

де ε – кут сполучення граней ЗНП, який при їх правильній форми становить 

2 2
1 ,

n

n n
       

 
          (9) 

де n – кількість граней ЗНП. 
Об’єм матеріалу, що видаляється при заточці, визначає товщина БЗНП і 

сумарна площа ΣSдс дугових секторів радіусу rв в межах кута ε їх повороту 

.
2

2 
вдс nrS             (10) 

Як і для заточки лисок, основним критерієм прийнято радіальну площу 
перерізу матеріалу, що видаляється при заточуванні після пресування ЗНП. 

Для поліпшення умов формування і сходження стружки збільшено радіус 
rв шляхом зменшення внутрішнього діаметру do БЗНП на 10…20% (рис. 21). 

Рисунок 21 – БЗНП зі 
збільшеним радіусом виїмок 
для сходження стружки 

Виконання виїмок за однорадіусною дугою rв може привести до зносу її 
парної вершини стружкою, що дає позитивний ефект самозаточування, але це 
явище недопустиме при нанесенні на її поверхню зносостійких покриттів. Для 
усунення даного недоліку запропоновано двохрадіусну дугову форму виїмок, 
що утворює в середині стружковідвідний виступ з кутом ξ = 1…2о і не допускає 
контакту стружки з протилежною вершиною (рис. 22). 

Розв’язання даної задачі можливе після перетворення початкового 

рівняння (8) в кінцеве для отримання радіусу rв2 

      

1

2 sin 1 .
2 2

o
в

d
r

 
      

   
             (11) 

Рисунок 22 – Тригранна ЗНП 
з двохрадіусними виїмками 

Для зменшення об’єму припуску на 
додаткову заточку, запропоновано заготовки 
БЗНП, у яких на лисках, або на бічних гранях 
сформовано дугові виступи-вушка мінімального 
радіусу r, що дорівнює початковому радіусу ρ 
сполучення бічних граней пластини. Величину 
радіусу ρ ≥ 0,2 мм обрано в межах стандартних 
значень за умовами збільшення довговічності та 
міцності роботи пресформ для виготовлення  
БЗНП (рис. 23). 
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а)       б)        в)           г) r          д)       е)     ж) 

Рисунок 23 – Варіанти виконання додаткових виступів радіусу r на заготовках 
тригранних і квадратної БЗНП, які шліфують при їх заточці після спікання: а) на 
лисках, б) на бічних поверхнях, в) з обох боків різальної кромки, в) на бічних 
поверхнях квадратних пластин, д) на дугових виїмках, е) на бічних поверхнях, 

ж) на виїмках і бічних поверхнях з обох боків різальної кромки 

З трьох варіантів виконання виступів (рис. 23), найбільш доцільним визнано 
їх зовнішнє розташування на прямолінійній ділянці БЗНП, яке дозволило 
застосувати плаский круг, спростило його правку і збільшило їх кількість в 
межах алмазного шару. Поздовжня подача кругу розподілила знос на всю його 
поверхню і збільшила продуктивність процесу заточування. 

Для бічних поверхонь БЗНП найбільш технологічні піднутрення увігнутої 
сферичної, або конічної форми, з виконанням залишкових виступів ∆f (рис. 24), 
оскільки вони збільшують об'єм матеріалу при однаковій величині лінійного 
зносу ∆h і поліпшують умови розподілу тепла. В масовому виробництві їх 
виконують пресуванням, в індивідуальному і дрібносерійному – шліфуванням. 
а)     б)           в) 

           

 

 

 

 

 
Рисунок 24 – Залишкові виступи у вершин тригранних пластин; а) з лисками, б) 
з радіусними виїмками на вершинах, в) схема для визначення радіусу правки 

шліфувального кругу Rк та величини піднутрення ΔS 

Радіус rсф кола піднутрення (рис. 24) визначено для пластин з лисками – 
за залежністю (12), а для пластин з радіусними канавками – за залежністю (13):  
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де d – діаметр кола вписаного в профіль ЗНП; 
ε – кут сполучення граней ЗНП; 
ρ – радіус сполучення бічних граней пластини; 
Δf – величина залишкового виступу. 
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де rв – радіус дугової виїмки для сходження стружки. 
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В межах величини бічного радіусу сфери rсф (13) і величини обраного 
допоміжного кута в плані φ1, за залежністю (14) знайдено радіус правки 
шліфувального кола Rк, який далі скориговано до стандартних розмірів. 
Глибину піднутрення ∆S і кут φ1 після цього теж скориговано. 

.
sin 1

сф
к

r
R              (14) 

Виконано також розрахунки сил і напруг від затиску БЗНП у гнізді різця. 

У п’ятому розділі запропоновано системне проектування нових дискових 
відрізних і канавкових фрез із БЗНП і проведено їх дослідження. Перспективною 
для зменшення ширини розпилювання заготовок визнано бічну установку 
БЗНП в гнізді на корпусі дискової фрези. При цьому може бути використано усі 

варіанти пластин, наведених на рис. 15, в 
т.ч. у виконанні з центральними отворами. 
Одну з конструкцій збірних дискових фрез з 
БЗНП, запропонованих в патенті України на 
винахід № 91670, показано на рис. 25. 

Рисунок 25 – Збірна дискова 
фреза з бічною установкою БЗНП

Її зубцями є БЗНП ромбічної форми 
товщиною s без задніх кутів, які встановлено 
на торцях корпусу 1 в лівих 2 і правих 3 
пазах з бічними сторонами 4 і мають ліве 5 
та праве 6 виконання з лисками 7, або 
дуговими виїмками на гострих вершинах. За 
рахунок перекриття звернених одна до 
одної БЗНП сформовано ширину фрези  
H <2s та її зовнішній діаметр D. Кріплення 
БЗНП здійснено по їх центральних отворах 
8 з фаскою 9 гвинтами 10, з упором основи 

пластин в основи пазів 2, 3 та в їх бічні сторони 4, за рахунок зміщення 
(ексцентриситету) e10 осей, виконаних в корпусі різьбових отворів під гвинти 10, 
та отворів 8 пластин, виконаних в межах перехідних посадок. Дія сил різання 

також забезпечує притиск БЗНП до бічної сторони паза. 
Однак потреба фаски на центральному отворі БЗНП зводить їх виконання 

до лівих і правих, з прив’язкою до лівої і правої сторони корпусу фрези, що є 
недоліком, який усунунено в інших виконаннях фрез. Для розміщення і 
відведення стружки від передньої поверхні зубців на зовнішній поверхні корпусу 
виконано стружкові канавки 11, які примкнуто до бічної сторони пластин. 

Методологію проектування фрез за розробленими системними принципами 
пов’язано з перебиранням можливих варіантів виконання пропонованих БЗНП 
та варіантів їх кріплення в гніздах корпусу. В її основу також покладено метод 
морфологічного аналізу, в якому морфологічними ознаками є розроблені 
варіанти виконання БЗНП, які наведено на рис. 15 (А = 19), та кріпильні 
елементи Б, які розроблено далі. Для них виділено 4 морфологічні ознаки, які є 
принципово різними: Б1

 – кріплення гвинтом (рис. 26), Б2 – ексцентриковим 
штифтом, Б3 – притискачем, Б4 – клином. 
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Рисунок 26 –  Кріплення БЗНП з центральним отвором до корпусу фрези гвинтом 

Далі розвиток варіантів виконання кожної з цих ознак здійснено у 
паралельних структурах вказаних в п. 1…4: 

1. Кріплення БЗНП гвинтом через її центральний отвір. Для вилучення 
виходу гвинта за межі ширини фрези, отвір має фаски для правої і лівої сторони 
фрези, що зводить їх до 2-х варіантів морфологічних ознак Б11, Б12, які пов'язано 
з формами БЗНП, з яких найбільш доцільні ромбічна, тригранна і квадратна. 

2. Кріплення БЗНП штифтом. 1-й варіант – внутрішнім штифтом через 
центральний отвір БЗНП з упором в бічну стінку паза Б21 (отвори БЗНП гладкі, 
а штифт – бочкоподібний). 2-й варіант – зовнішнім штифтом по бічній стороні 
БЗНП з упором в її центральний отвір Б22. 3-й варіант – зовнішнім штифтом по 
бічній стороні БЗНП з упором її в бічну поверхню паза Б23. 4-й варіант – 
зовнішнім штифтом по бічній стороні БЗНП без отвору з упором її в бічну 
поверхню паза Б24. 

3. Кріплення притискачем. 1-й варіант – збоку передньої поверхні БЗНП – 
Б31, 2-й варіант – збоку спинки БЗНП – Б32, 

4. Кріплення клином. 1-й варіант – радіальним з боку передньої поверхні 
БЗНП – Б41. 2-й варіант – поперечним з боку передньої поверхні БЗНП – Б42. 3-
й і 4-й варіанти – аналогічними клинами з боку спинки зуба: Б43, Б44. Варіанти 5 
– 8 (Б45, Б46, Б47, Б48) мають конічну або клинову форму штифтів, Для n = 2×19 = 
38 варіантів БЗНП (рис. 15), це дало структурно-математичну формулу матриці 

11 12 21 22 23 24 31 32 41 42 43 44 45 46 47 48
1

38 16 608.
n

нов i
i

N K n Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б


                     (15) 

Їх перебір вилучив можливі обхідні технічні рішення для конкурентів. 
Аналогічні структури розроблено для 3-ї та 4-ї паралельних груп. 

На базі виконаних розробок виготовлено і випробувано у виробничих 
умовах дискові відрізні фрези із затисканням БЗНП клиновими притискачами та 
ексцентриковими гвинтами (рис. 27). 

Рисунок 27 – Дискові відрізні 
фрези з ромбічними БЗНП при 

їх механічному кріпленні 
клиновими притискачами (а) та 
ексцентриковими гвинтами (б) 

БЗНП, що рекомендовано 
до використання: в одиничному та дрібносерійному виробництві – ромбічні з 
кутом 80о і лисками, у масовому – квадратні з видаленими вушками і з дуговими 
виїмками. Оскільки у 5-ти, 6-ти, 8-ми граних та круглих пластин замалі розміри 
дугових виїмок ускладнюють розміщення в них стружки, їх не рекомендовано. 
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Порівняння ширини прорізу 
збірних стандартних фрез з РЗНП і 
пропонованих з БЗНП показало, що 
вона зменшується з 10 до 6 мм (рис. 
28), а переріз у напрямку дії сил 
різання збільшується до ширини 
БЗНП, тому зростає з 8,1 до 19,3 мм 
(у відомих РЗНП переріз становить 
відповідно 3,18 і 6,35 мм). Це веде 

до збільшення міцності і жорсткості 
зубців даних фрез, що є резервом 
для росту їх продуктивності. 

Рисунок 28 – Порівняння ширини прорізі 
пропонованих і базових дискових фрез 

різних діаметрів 

Інші конструктивні і 
геометричні параметри фрез та їх 
корпусів зведені до стандартних, 
що спрощує їх виробництво. 

Розроблено систему дослідження навантаження корпусу пропонованих 
конструкцій дискових відрізних фрез на базі методу скінченних елементів. При 
цьому враховано, що руйнування загартованого корпусу при його стисканні 
відбувається під кутом 45о до дії сил навантаження, що відповідає загальним 
принципам руйнувань крихких металів. Тому форма комірки для навантаження 
прийнята у вигляді рівнобедреного трикутника з кутом 2×45о при вершині, який 
симетричний в напрямку нормалі дії сил навантаження (рис. 29. а). Кількість 
розрахункових точок на обох опорних поверхнях гнізда по 5, що дає достовірний 
результат не ускладнюючи розрахунки. Напрямок дії навантажень силами dPy – 
по нормалі до опорної поверхні, що має кут нахилу δ, визначає розташування 
розрахункової комірки – перпендикулярно до опорної поверхні (рис. 29. а-в). 

Рисунок 29 – Побудова схеми 
розвитку напруг в корпусі дискової 

фрези при дії сили dPy,
 

прикладеної до обраної опорної 
а гнізді дляточки н  БЗНП 

Оскільки напруження в 
системі ідентичні формі її комірок, 

тому катети трикутної комірки постійно зберігають свою форму, розміри і 
напрямок під кутом 45о до векторів розвитку напружень iDi в попередньому, та 
вектору jDj в наступному вузлі (шарі) системи, що дозволяє для кожної опорної 
точки виділити локальний елемент розвитку напружень (рис. 29. б, в). 
Переміщення локального елементу за обраними точками на гнізді дає загальну 
картину напружень, при цьому розміри елементів пропорційні прикладеним до 
опорних точок силам. Побудова локального елементу розвитку напружень в 
корпусі дискової фрези від дії сили dPz аналогічна попередньому варіанту для 
сили dPy, тому кінцеві варіанти (рис. 28. в) пропорційні цим силам. 
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Рисунок 30 – Збірні 
дискові фрези з трьома 

і чотирма БЗНП 

Розвиток конструктивного виконання дискових 
фрез пов'язано з переходом до пазових тристоронніх, з 
різною шириною оброблюваних пазів. Для цього три, 
або більшу кількість БЗНП встановлюють між собою в 
шаховому порядку (рис. 30). Таким чином охоплено 
увесь можливий діапазон розмірів ширини дискових, 
канавкових і прорізних фрез. 

У шостому розділі запропоновано системне 
проектування торцевих фрез та кільцевих свердел і виконано їх дослідження. 
Базовими прийнято: 1) збірну торцеву фрезу Сестрорецького інструментального 
заводу (рис. 5.), 2) кільцеве свердло (ТУ 2-035-524-70) (рис. 6). 

Системна розробка конструкцій торцевих фрез передбачає перебирання 
виконань БЗНП в межах базових ЗНП з лисками і дуговими виїмками (рис. 15), 
при використанні методу морфологічного аналізу на прикладах, які ідентичні 
для відрізних різців і дискових фрез, тому цей перебір детально не розглянуто. 

Рисунок 31. Базова збірна 
торцева фреза після заміни 
стандартних ЗНП на БЗНП 

Заміна квадратних ЗНП у чорнових базових фрез 
(рис. 5) на ромбічні БЗНП з кутом профілю 80о і 
заточкою лисок з радіусом сполучення різальних 
кромок ≤ 0,01 мм (рис. 31) згідно патенту РФ № 

2318634, перетворює чорнову фрезу у чистову. 
Окрім ромбічних можлива установка усіх інших 
виконань БЗНП, які показано на рис. 15. 

Конструкцію пропонованої торцевої фрези 
з тригранними БЗНП показано на рис. 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконання 1 

Рисунок 32 – Конструкція збірної торцевої фрези з тригранними БЗНП 

Фреза має корпус 1 та БЗНП тригранної форми 2, які встановлено у пази 
на зовнішній бічній поверхні корпусу. Опорна поверхня пазу 3 забезпечує 
установку БЗНП з бічним заднім кутом біч = 1,5 ... 2,5о, а подовжня опорна 
поверхня 4 під бічну сторону пластини розташована під кутом ос до осі фрези. 

Кріплення БЗНП можливе гвинтом 6 з конічною голівкою, що контактує з 
фаскою 7 отвору БЗНП при зміщенні осі 8 нарізного отвору під гвинт до опори 
4 (виконання 1), або до штифтів 9 (виконання 2). Для зменшення зносу штифтів 
поверхня на їх голівці збільшена виконанням лисок 10. Можлива установка 

Виконання 2 Виконання 3 
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БЗНП отвором на штифт 11 і затиск її гвинтом 12 з ексцентричною поверхнею 
13, вектор сили затяжки якої перетинає поверхні інших опор (виконання 3). 

Подальший розвиток пропонованих конструкцій фрез і нових способів їх 
використання пов’язано з можливістю деформуючої чистової обробки виробів. 
Для цього достатньо базову фрезу (рис. 4) обертати проти годинникової стрілки, 
а подачу виконати в напрямку вихідного заднього кута. Найбільш ефективним в 
даному випадку є використання круглих ЗНП, які забезпечують деформування 
в будь-якому напрямку обертання фрези. 

Наступними варіантами розвитку фрез є одночасне поєднання на них 
різальних БЗНП і деформуючих ЗНП у 2-х варіантах їх установки: 1) чергуванні 
одна за одною послідовно, що зменшує кількість різальних пластин на діаметрі 
фрези; 2) накладені одна на одну, що дозволяє зберегти їх початкову кількість.  

Можлива заміна 2-х накладних пластин на одну різально-деформуючу, у 
якої на половині товщини бічних ребер у вершин виконані лиски з кутом 
нахилу 15 … 30о, або дугові виїмки, а на другий половині збережений радіус 
округлення вершин стандартних ЗНП. 

Особливості системного проектування збірних кільцевих свердел з БЗНП 
пов’язано з їх бічною установкою і зменшенням діаметру свердління. Базовими 
прийнято запропоновані БЗНП з лисками або виїмками на вершинах (рис. 15), 
виконання яких подвоюється для пластин з отворами. Однак при конструюванні 
свердел цих даних для проведення морфологічного аналізу недостатньо, тому 
було використано систему КАРВП (рис. 10). В основу розробки покладено 
конструкцію торцевої фрези з бічним кріпленням БЗНП (рис. 31), яку можна 
використати для кільцевого свердління листового матеріалу товщиною до 2 мм, 
що визначає подальший шлях пошуку нових технічних рішень у напрямку 
збільшення глибини свердління. 

Згідно системі КАРВП дану задачу розділено на 2 підзадачі, які показали, 
що обмеження глибини свердління базовою фрезою пов’язано з бічним 
кріпленням БЗНП до корпусу. Усунути цей недолік дозволяє: 1) розміщення 
БЗНП на лобовій кільцевій поверхні свердла, 2) парне кріплення БЗНП, що 
прорізають канавки по зовнішньому і внутрішньому діаметрам свердління при 
узгодженні їх розмірів, параметрів установки і діаметру свердління. 

Для кільцевого свердла оснащеного двома 
парами зовнішніх і внутрішніх ромбічних БЗНП 
на базі ЗНП ГОСТ 19056-80 з кутом профілю 80о, 

мінімальний зовнішній діаметр свердління D'a
 
min

 

може бути забезпечено за умови перекриття слідів 
різання парними БЗНП (рис. 33) 

 2 2
min min min2 2 0,5a o o

Рисунок 33 – Компоновка 
свердла на базі 4-х БЗНП 

,D d s d d    
       

(16) 

де do min – мінімальний середній діаметр свердла, 
мм; s – товщина пластини, мм; 

d – діаметр вписаного кола пластини, мм. 
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Мінімальний діаметр для даної компоновки свердла D'a min = 28 мм. Для 
поліпшення умов різання БЗНП можуть мати трапеційний перетин з кріпленням 
через отвір гвинтом, що зменшує діаметр до D''a min = 23 мм. 

Мінімальний діаметр кільцевого свердління D'''a min = 11,8 мм і суцільного 
свердління D''''a min = 10,3 мм забезпечено спеціальною формою БЗНП (рис. 34). 

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 34 – БЗНП і збірні свердла для свердлення кільцевих отворів з діаметром 
від 11,8 до 23 мм, та суцільного свердління отворів з діаметром 10,3 мм 

Максимальний діаметр свердлення запропонованими свердлами не має 
обмежень і визначається лише розмірами та кількістю БЗНП (рис. 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 35 – Збірне кільцеве свердло з БЗНП для великих діаметрів обробки 

Рисунок 36 – Голівка 
збірного кільцевого 

свердла 

Усі запропоновані конструкції свердел і БЗНП 
мають високу розрахункову міцність, жорсткість, 

точність і працездатність. Голівку свердла (рис. 36) з 
діаметром свердління D'a = 28 мм було виготовлено і 
випробувано з позитивними результатами. 

Запропоновані конструкції формують новий 
напрямок розробки свердел та БЗНП для них. 

В сьомому розділі розглянуто питання виробництва та експлуатації 
розроблених інструментів і БЗНП для їх оснащення та проведено їх дослідження, 
викладено основні принципи і методи їх проведення, описано використане 
обладнання, апаратуру, пристрої та оброблювальні матеріали, вимірювальні та 
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різальні інструменти. Приведено методики оцінки статичної жорсткості різців 
та інших інструментів, визначення у них раціонального переднього γ і заднього 
α кутів. На всіх етапах дослідження виконано обробку експериментальних даних 
із застосуванням методів математичної статистики, а також із використанням 
пакетів програм «Microsoft Office Excel 2003» та «Мaple V15.0». 

Дослідження розмірно-масових показників відомих і пропонованих БЗНП 
показали, що за витратами інструментального матеріалу вони поступаються 
пластинам Q–Cut і CoroCut 2, але мають у 3-6 разів більшу кількість різальних 
кромок. У порівнянні з пластинами CoroCut 3, MultiCut-4, PentaCut, вони мають 
переваги за витратою інструментального матеріалу і за діаметром відрізки, 
оскільки збільшують його з 6,10…7,88 мм до 24 мм та до 19,5 мм (рис. 37). 

 
 
 
 

Рисунок 37 – Порівняння розмірів відрізки базовими і пропонованими БЗНП 

Кріплення БЗНП у відрізних різцях доцільне притискачами згідно рис. 38. 
 
 
 
 
 

Рисунок 38 – Схеми затискання БЗНП (1): коротким притискачами (2), 
збільшеним притискачем (3), які кріпляться за допомогою гвинтів (4) 

Вимірюваннями деформації голівки різця встановлено, що переваги має 
схема, де притискач діє по центральній осі гнізда. 

При проведенні експериментальних досліджень зважали на те, що дані 
інструменти до теперішнього часу не експлуатували, тому повний комплекс їх 
досліджень потребує значного часу і буде метою наступних робіт. У виконуваній 
роботі обмежилися встановленням працездатності даних інструментів, для чого 
ними виконували однакові види робіт, за тими ж умовами і режимами, на яких 
експлуатують базові інструменти, і робили висновок про їх працездатність. 

Деформації розроблених відрізних різців вимірювали експериментально і 
розрахунками за методом кінцевих елементів (рис. 39). 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 39 – Експериментальні вимірювання і розрахунки деформацій 
пропонованого відрізного різця 
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Максимальний режим випробувань різців t = 3,18 мм, so = 0,12 мм,  
швидкість різання 80 м/хв. Випробування проведено в Донбаській державній 
машинобудівній академії, (м. Краматорськ). 

Для дискових і торцевих фрез та кільцевих свердел в індивідуальному 
виробництві найбільш доцільними визнано ромбічні БЗНП з кутом профілю 80о.  

В масовому виробництві, при пресуванні зовнішніх виступів радіусу r на 
заготовках, більш доцільні квадратні пластини. 

Дослідження деформацій дискових фрез від дії сил різання здійснено по 
аналогії з різцями – експериментально і розрахунками за методом кінцевих 
елементів. Схема навантажень і результати вимірювань показані на рис. 40: 
Іспити показали, що різальні кромки пластин руйнуються раніше, ніж корпус, 
оскільки він має праві та ліві гнізда під пластини без наскрізних прорізей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 40 – Дослідження деформацій пропонованої дискової фрези 

Для збірної дискової фрези, показаної на рис. 27.б, максимальний режим 
випробувань t = 6 мм, sо = 0,7 мм, швидкість різання 76 м/хв. Випробування 
проведено в НВО «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв). 

Для збірної торцевої фрези, показаної на рис. 31, максимальний режим 
випробувань t = 0,5 мм, sо = 0,7 мм, швидкість різання 100 м/хв. Випробування 
проведено на ТОВ «Херсонський механічний завод». 

Для збірного кільцевого свердла, показаного на рис. 36 максимальний 
режим випробувань t = 14 мм, sz = 0,07 мм, швидкість різання 100 м/хв. 
Випробування проведено на ТОВ «Херсонський механічний завод». 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішено важливу наукову проблему розвитку 
системних принципів проектування на базі методу морфологічного аналізу 
збірних різальних інструментів з механічним кріпленням непереточуваних 
пластини бічної установки, згідно яких створено, виготовлено і проведено 
випробування нових різновидів збірних відрізних різців, дискових фрез, 
торцевих фрез і кільцевих свердел та змінних непереточуваних пластин бічної 
установки для їх оснащення, знайдено нові різновиди елементів їх кріплення і 
базування. В результаті роботи фактично створено новий напрямок розвитку 
даних пластин та інструментів і розроблено структурно-математичні моделі для 
їх системного проектування. Основні результати роботи наступні: 

1. Виконано порівняльний аналіз відомих конструкцій збірних різальних 
інструментів з механічним кріпленням змінних непереточуваних пластин для їх 

26



оснащення. Показано, що відомі пластини для збірних відрізних різців мають 
1...5 різальних лез, однак 3…5-ти лезові пластини мають складну конструкцію і 
малий радіус відрізки – до 10 мм. Пластини ГОСТ 19043-80 ... 19081-80, ГОСТ 
24247-80 ... 24257-80 для збірних токарних різців є більш простими, однак 
значний радіус сполучення їх бічних граней > 0,2 мм виключає можливість їх 
використання при бічній установці або кріпленні. Збірні відрізні фрези мають 
радіальну установку змінних непереточуваних пластин, що збільшує мінімальну 
ширину прорізі до 10 мм. Збірні торцеві фрези з бічною установкою змінних 
непереточуваних пластин за рахунок радіусу на вершинах > 0,2 мм вилучають 
можливість їх використання для чистової обробки. Збірні кільцеві свердла 
мають радіальну установку змінних непереточуваних пластин, що збільшує 
мінімальну ширину прорізі до 10 мм, а мінімальний діаметр свердлення ними – 
до 70 мм. Виконано аналіз відомих методів і методик проектування даних 
пластин та інструментів. Показано, що для них не використовуються системні 
методи, які дозволяють охопити усі можливі варіанти конструкцій і вибрати 
кращі з них для виробництва і експлуатації, що знижує якість виконання даних 
робіт. Усунення вказаних недоліків виконано у запропонованій роботі. 

2.  Обґрунтовано особливості бічної установки змінних непереточуваних 
пластин в інструменті та різання ними. Наведена схема бічної, радіальної і 
тангенціальної установок різальних пластин, які всі разом формують кубічну 
систему, що є ознакою її завершеності. Показано, що головними відмінами для 
пластини радіальної установки є різання лезами на ребрах їх широких граней, 
пластини тангенціальної установки – різання лезами на ребрах їх широкої і 
вузької гранях, а пластин бічної установки – різання лезами лише на ребрах їх 
вузьких граней. За цими ознаками дані пластини можна відрізнити одна від 
іншої без установки на інструменті, тому пластини з гострими різальними 
кромками на ребрах вузьких граней виділено в новий різновид – бічних змінних 
непереточуваних пластин (БЗНП). В інструменті вони встановлені на свою 
вузьку грань у нормальній площині до основної поверхні та до поверхні різання 
і здійснюють різання лезами, які утворені на ребрах їх вузьких граней. Для 
даних пластин після їх пресування запропоновано додаткове заточування лисок 
або дугових виїмок на перехідних радіусних ділянках сполучення ребер бічних 
граней за патентами на винаходи України №№ 91670, 100795 та Російської 
Федерації №№ 2366542, 2318634. 

3. Сформульовано основні структурні і системні принципи для розвитку 
методології створення і проектування нових різновидів відрізних і канавкових 
різців, дискових і відрізних фрез, торцевих фрез і кільцевих свердел та змінних 
пластин для їх оснащення на базі системних методів, а саме: морфологічного та 
функціонально-вартісного аналізу і функціонально орієнтованих технологій, за 
якими розроблено систему комплексної алгоритмічної розробки і виробництва 
продукції (КАРВП), що має впорядковану структуру і правила її використання, 
які дозволяють охопити все поле можливих рішень і знайти найкращі з них. 

4. Розроблено структурно-математичні морфологічні моделі системного 
пошуку нових конструкцій різальних пластин бічної установки, що охоплюють 
1377495072 початкових варіантів, з яких понад 90 кінцевих рішень визнані 
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винаходами у патентах РФ №№ 2318634, 2366542 та патентах України №№ 
91670, 100795. Охоплено більше 200 способів їх установки і кріплення в корпусах 
відрізних різців, дискових фрез, торцевих фрез і кільцевих свердел у патентах у 
РФ №№ 2318634, 2366542, 2656190 та патенті України № 91670. Таким чином 
обґрунтовано усі можливі і розроблені найбільш доцільні варіанти їх виконання, 
за якими проведено їх систематизацію і розроблено структурну класифікацію. 

5. На базі методу морфологічного аналізу розроблено найбільш доцільні 
конструкції пластини бічної установки та їх заготовок з урахуванням умов їх 
виробництва і експлуатації. В повному обсязі розроблено методологію і 
отримано розрахункові залежності для визначення параметрів лисок і дугових 
виїмок на ребрах БЗНП, досліджено повні умови їх формування. Показано, що 
виконання лисок можливе тільки у тригранних, ромбічних і квадратних БЗНП, а 
виконання виїмок можливі для БЗНП будь-якої форми. Кількість різальних 
кромок у них подвоюється і перевищує максимально відому їх кількість 5 штук 
у пластин Pentacut, у наступному співвідношенні: 6/5 для тригранних БЗНП, 8/5 
для квадратних, 10/5 п’ятигранних, 12/5 шестигранних, 16/5 восьмигранних, 20/5 
круглих. Для зниження трудомісткості заточки БЗНП запропоновано заготовки з 
зовнішніми дуговими виступами біля вершин, які дають можливість формування 
лисок у квадратних БЗНП. Показано, що найбільш ефективно виконання дугових 
виступів на бічних прямолінійних ділянках у БЗНП з виїмками, що економить 
від 4 до 29% інструментального матеріалу у порівнянні з базовими ЗНП. 

6. Розроблено нові різновиди конструкцій пропонованих інструментів і 
пластин, обґрунтовано їх переваги, конструктивні і геометричні параметри. 
Показано, що БЗНП, які утворені на базі пластин ГОСТ 19043-80 ... 19081-80, 
ГОСТ 24247-80 ... 24257-80, мають більш просту конструкцію і максимальну 
товщину перерізу у напрямку дії сил різання, а оснащені ними відрізні різці 
збільшують мінімальний радіус відрізки з 10 до 24 мм. Збірні дискові фрези 
зменшують мінімальну ширину прорізу з 10 до 6 мм, а торцеві фрези здатні 
виконувати чистову обробку поверхні і деформуючу обробку для її зміцнення. 
Розроблені збірні кільцеві свердла з механічним кріпленням БЗНП зменшують 
мінімальний діаметр свердління з 70 до 12 мм без обмежень максимального 
діаметру, а також зменшують ширину прорізі і мають максимальну товщину 
перетину пластин у напрямку дії сил різання. 

7. Розроблено методики проведення експериментальних досліджень, на 
базі яких виконано дослідження запропонованих інструментів і пластин. Вони 
показали, що в умовах експлуатації, які аналогічні базовим, їх працездатність, 
міцність і жорсткість не поступається відомим, а дискових фрез – перевершує, 
за рахунок відсутності наскрізних прорізей і виконання пазів під БЗНП на 
суцільному диску корпусу. Їх технологічні можливості розширились, а саме: 
збільшився радіус відрізки різцями, зменшилася ширина прорізі при відрізці 
дисковими фрезами, створені нової можливості чистової обробки торцевими 
фрезами, зменшився мінімальний діаметр кільцевого свердлення. 

8. На базі створених методик, математичних моделей і проведених 
досліджень розроблено рекомендації для системного розвитку і проектування 
нових різновидів пластин та оснащених ними збірних різальних інструментів і 
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сформульовано можливості подальшого їх удосконалення та використання. Для 
відрізних різців найбільш доцільні тригранні БЗНП з лисками або дуговими 
виїмками на вершинах, оскільки забезпечують надійне їх кріплення в гнізді 
різця клинової форми, а їх виготовлення є найбільш простим в умовах будь-
якого типу виробництва і зменшує витрати інструментального матеріалу на одну 
різальну кромку. Ще більш ефективні квадратні БЗНП з виїмками, але для 
відрізних різців вони потребують виготовлення складної форми гнізда для їх 
розміщення. Збірні дискові фрези і кільцеві свердла з бічним кріпленням БЗНП 
створено вперше, можлива розробка нових їх різновидів і нових напрямків 
досліджень на базі патентів на винаходи Російської Федерації №№ 2366542, 
2318634 і України №№ 91670, 100795 з урахування досвіду провідних світових 
фірм. Запропоновано введення їх в резервні розділи загального класифікатора 
продукції (ЗКП) і розробку на їх базі нових ДСТУ. 

9. Поставлену в дисертаційній роботі мету досягнуто, а задачі розв’язано. 
Виконані теоретичні та експериментальні дослідження дозволили отримати 
практичні рекомендації для створення нових різновидів різальних інструментів 
і БЗНП, що впроваджені на Херсонському ДОЧП «ПРОМАВТОМАТИКА» з 
економічним ефектом від 29,9 до 300 гривень на один інструмент, в залежності 
від їх різновиду і типорозміру; на НПКГ «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв) з 
річним економічним ефектом 33499 грн. на одну збірну дискову фрезу, а також 
прийняті до впровадження на Луцькому дочірньому підприємстві 
«Автоскладальний завод №1» ПАТ «Богдан моторс». Результати роботи також 
отримали впровадження в навчальному процесі Херсонської державної 
морської академії. 
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фрез та кільцевих свердел, оснащених бічними змінними непереточуваними 
пластинами (БЗНП) на базі методу морфологічного аналізу, який охоплює усі 
можливі варіанти виконань і дозволяє провести їх повний аналіз з відбором 
найбільш доцільних з них. Запропоновано комплексну алгоритмічну розробку і 
виробництво продукції та методологію її проектування, яка враховує потреби 
суспільства, рівень його соціально-економічного та науково-технічного розвитку 
в умовах всього життєвого циклу створюваної техніки. Головною ознакою 
БЗНП є наявність гострих різальних кромок на її їх бічних ребрах. Ці БЗНП, в 
сукупності з радіальними і тангенціальними непереточуваними пластинами, 
завершують кубічну схему їх установок в різальних інструментах. Обґрунтовано і 
знайдено розрахункові залежності для визначення конструктивних і геометричних 
параметрів БЗНП, в них враховано умови зменшення припуску на їх обробку та 
забезпечення найбільшої міцності і кращого сходження стружки. Для відрізних 
різців рекомендовано тригранні БЗНП з лисками або дуговими виїмками на їх 
вершинах, які мають надійне кріплення в гнізді різця клинової форми, а їх 
виготовлення є найбільш простим в умовах будь-якого типу виробництва. Дані 
БЗНП переважають БЗНП Corocut-3, Multicut, Pentacut, оскільки збільшують 
радіус відрізки з 10 до 24 мм і зменшують витрати інструментального матеріалу 
на одну різальну кромку. Ще більш ефективні квадратні БЗНП з виїмками, але у 
відрізних різців вони потребують складної форми гнізда для їх розміщення. 
Створено нові різновиди дискових фрез з бічним кріпленням БЗНП, які 
зменшують мінімальну товщину пазу відрізки з 10 до 6 мм, та торцеві фрези з 
БЗНП для чистової обробки, які доповнюють процес різання зміцнюючою 
деформуючою обробкою. Розроблено кільцеві свердла з механічним кріпленням 
БЗНП, які зменшують мінімальний діаметр свердлення з 70 до 12 мм без 
обмежень максимального діаметру. Випробування і дослідження пропонованих 
інструментів підтвердили їх працездатність, що дозволило рекомендувати їх до 
широкого подальшого дослідження і впровадження з розробкою ДСТУ. 

Ключові слова: збірні різальні інструменти, бічні змінні непереточувані 
пластини, морфологічний аналіз, методологія проектування. 

АННОТАЦИЯ 

Настасенко В.А. Проектирование сборных режущих инструментов с 
неперетачиваемыми пластинами боковой установки методом 
морфологического анализа. – Квалификационная научная работа на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук по 
специальности 05.03.01 – процессы механической обработки, станки и 
инструменты. – Херсонская государственная морская академия, г. Херсон, 2019. 

Диссертация посвящена решению важной научно-практической задачи – 
разработке сменных неперетачиваемых пластин (СНП), в частности боковых 
(БСНП) и оснащаемых ими сборных отрезных резцов, дисковых и торцевых 
фрез, кольцевых сверл с механическим креплением БСНП при использовании 
метода морфологического анализа, который позволяет охватить все возможные 
варианты исполнений и провести полный анализ с отбором из них наиболее 
целесообразных решений. Выделен главный признак БСНП, которым является 
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наличие острых режущих кромок на узких боковых ребрах. Вместе с радиальными 
(РСНП) и тангенциальными (ТСНП) они завершают кубическую систему их 
установок в режущих инструментах. Предложена также система комплексной 
алгоритмической разработки и производства продукции (КАРПП), которая 
основана на принципах функционально-ориентированных технологий (ФОТ) и 
учитывает весь комплекс условий и макросистем уровней развития общества: 
его запросы и потребности, социально-экономическое, научно-техническое 
развитие и уровень производства в рамках всего жизненного цикла создаваемой 
техники, включая ее утилизацию. Система дополнена элементами алгоритма 
решения изобретательских задач (АРИЗ), функционально-стоимостного анализа 
(ФСА) и эволюции технических систем. Обоснованы и полученные расчетные 
зависимости для определения всех конструктивных и геометрических параметров 
БСНП и их заготовок. Обосновано уменьшение припуска на их обработку и 
обеспечение наибольшей прочности, а также улучшение условий схода стружки. 

Для отрезных резцов рекомендованы трехгранные БСНП с лысками или 
дуговыми выемками на вершинах, которые обеспечивают надежное крепление в 
гнезде резца клиновой формы, а их изготовление наиболее простое для любого 
типа производства. Предлагаемые БСНП превосходят БСНП Corocut, Multicut, 
Pentacut, поскольку увеличивают радиус отрезки резцами с 10 до 24 мм и 
уменьшают расходы инструментального материала на одну режущую кромку. 

Еще более эффективны квадратные БСНП с выемками на вершинах, но для 
отрезных резцов они требуют изготовления сложной формы гнезда для их 
размещения. Созданы новые разновидности дисковых отрезных фрез с боковым 
креплением БСНП, которые уменьшают минимальную ширину прорезаемого 
паза с 10 до 6 мм, и торцевые фрезы с БСНП для чистовой обработки, которые 
дополняют процесс резания возможностью упрочняющей деформирующей 
обработки. Разработаны сборные кольцевые сверла (в т.ч. для глубокого 
сверления) с механическим креплением БСНП, которые уменьшают 
минимальный диаметр сверления с 70 до 12 мм без ограничений максимального 
диаметра. Испытания и исследования предлагаемых инструментов подтвердили 
их работоспособность, что позволяет рекомендовать их к широкому внедрению 
с разработкой государственных стандартов. 

Ключевые слова: сменные неперетачиваемые пластины, сборные 
режущие инструменты, морфологический анализ, методология проектирования. 

ABSTRACT 

Nastasenko V.A. Design of prefabricated cutting tools and lateral unrecoverable 
plates for their equipment on the basis of system-morphological approach. – The 
qualification scientific work on the manuscript copyright. 

Dissertation for the scientific the degree of doctoral of technical sciences with 
major in 05.03.01 “Machining Processes, Machines and Tools”. – Kherson State 
Maritime Academy, Kherson, 2019. 

The dissertation is devoted to solving an important scientific and practical task - 
the creation and design of prefabricated cut-off cutters, disk mills, face mills and ring 
drills, equipped with lateral replaceable unrecoverable plates (LRUP). The basis of the 
work is laid by the method of morphological analysis, which covers all possible 
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variants of performances and allows conducting a full analysis of them with the 
selection of the most appropriate solutions. The complex systems algorithmic 
development and production of products and its methodology are proposed, which 
takes into account the needs of society, the level of its socio-economic and scientific 
and technological development in the conditions of the entire life cycle of the 
technical objects. The main feature of LRUP is the presence of sharp cutting edges on 
the narrow side faces of the plates. These LRUP, in combination with radial and 
tangential unrecoverable plates, complete the cubic scheme of their installations in the 
cutting tools. The calculating dependences for constructive and geometrical 
parameters of the LRUP have been substantiated and found, the conditions for 
reducing the allowances to their processing, and ensuring the greatest strength and the 
best convergence of the shavings. For cut-off cutters triangular LRUP with flat 
chamfer on the vertexes surfaces or arched grooves on the vertexes are recommended. 

They create a reliable fixation in the wedge-shaped pocket of a cut-off tool, and their 
manufacture is the simplest in conditions of any type of productions. They LRUP 
excel and prevail from Corocut-3, Multicut, Pentacut, because they increase the cut 
radius from 10 to 24 mm and reduce the cost of the tool material by one cutting edge. 
Square LRUP with arched grooves are even more efficient, but in cut-off cutters they 
require manufacturing of a pocket of complex shape for their placement. New types of 
disk milling cutters with lateral installation of LRUP, that reduced the minimum 
cutting width from 10 to 6 mm, and face milling cutters with LRUP for finishing are 
created, which can complement the cutting process of the deformed processing. 
Annular drills with mechanical fastening of LRUP have been developed, which 
reduce the minimum diameter of drilling from 70 to 12 mm without limits of the 
maximum diameter. Industrial tests and laboratory research of the offered instruments 
confirmed their efficiency, which allows recommending their wide implementation 
with the development of the State Standard of Ukraine (DSTU). 

Keywords: prefabricated cutting tools, lateral replaceable unrecoverable 
plates, morphological analysis, design methodology 
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