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Abstract: The article considers core areas forces optimization in dependence of cutting plates constructive and geometric parameters, 
one to another location of the cutting plates when building the set up of cutting addition. More than 500 options of drills with diameter D=22 
mm and D=40 mm are analyzed. As a result these which answers the following criteria are selected: approximately equal values of analyzed 
forces, values excluding instruments wedging and ensuring proper lubrication within the contact zone with the cooling agent. The results 
obtained will be used for: design of the instrumentation type analyzed, treated areas quality parameters prediction, the drilling process and 
subsequent plastic deformation of the drilled holes energy consumption reduction. 
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1. Въведение 

Една от основните особености при работата на свредла за 
обработка на дълбоки отвори е наличието на направляващи 
(най-често две), контактуващи със стените на вече обработения 
участък на отвора. Главното предназначение на 
направляващите е свързано с надеждното направляване и 
гарантиране на устойчивата работа на инструмента. Освен 
изброените предназначения при определени условия 
въздействието на тези елементи биха указали съществено 
влияние и върху формирането на микрорелефа на 
обработваната повърхнина. 

Осигуряването на такива условия изисква анализирането на 
вида на триене в опорите и създаване на предпоставки за 
въздействие върху този процес. 

2. Влияние на направляващите елементи на 
свредло за дълбоки отвори върху триенето 

Според характера на относителното движение на триещите 
се тела различаваме: триене при плъзгане, триене при 
търкаляне и точково триене. При свредлата с направляващи 
елементи триенето би могло да бъде триене при плъзгане и 
триене при търкаляне, като последното изисква особен вид 
направляващи елементи. 

По – сложно е определянето на триенето в зависимост от 
характера на мазането на триещите се повърхности. 

При обработка на отвори с инструменти, имащи 
направляващи опори, като правило се използват мазилно-
охлаждащи течности (МОТ), представляващи минерални или 
синтетични масла. 

Известните в практиката видове триене са: чисто триене (на 
практика може да се получи само във вакуум), сухо триене, 
полусухо триене, гранично триене (при маслена обвивка с 
дебелина  по – малка от 0,1 µm), полутечно триене и течно 
триене. 

При работа на инструмента с направляващи в зоната на 
контакта могат да възникнат полусухо, гранично, полутечно и 
течно триене. Изброените видове триене възникват в различни 
периоди от време и в различни участъци на обработваната 
повърхнина. Главна причина за това явление основно се дължи 
на промяната на силите на рязане във времето. 

Очевидно е, че за да се определи характера на триене и да 
се използват особеностите на конструкцията на свредлата с 
направляващи елементи, каквито са тези за обработка на 
дълбоки отвори, е необходимо изследване на силите, 
възникващи в направляващите елементи (фиг.1). 

 

Фиг. 1 Сили, действащи на отделна направляваща (Dотв – диаметър 
на отвора, Dи – диаметър на инструмента) 

3. Фактори, влияещи върху силите в 
контактната зона 

Известно е, че [1, 2, 3] факторите, които имат значимо 
влияние върху силите в контактната зона могат да се групират 
според начина даден в табл.1. 

Таблица 1: Фактори, влияещи върху силите в контактната зона 

Параметри на 
режещата част 

- Геометрични параметри на режещите 
пластини – γ°0, α°0, κr° 
- Габарити на пластините: l [mm] 

Параметри на 
режещата главина 

ψ1 и ψ2 – ъгли на взаимно разположение на 
режещите пластини 

Параметри на 
направляващата част 

δ1 и δ2 – ъгли на разположение на 
направляващите 

Влиянието на отделните групи параметри се изразява по 
следния начин: 

- Параметрите на режещата част влияят пряко върху 
силите на рязане, действащи на всяка отделна режеща 
пластина; 

- Параметрите ψ1 и ψ2 влияят пряко върху 
пространствената система сили и позволяват промяната и 
управлението й; 

- Параметрите δ1 и δ2 (ъгли на разположение на 
направляващите), съвместно с вече изброените параметри, 
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позволяват да се оптимизира натоварването в опорите и да се 
разработват целенасочено конструктивни варианти, 
повишаващи качеството на обработваната повърхнина. 

Зависимостите за определяне на силите F1 и F2 за свредло с 
три режещи пластини са различни в зависимост от квадрантите, 
в които се поместват направляващите пластини. В по-голямата 
част от случаите се поставят в II и IV квадрант, при което F1 и 
F2 се определят по следните зависимости: 
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Разработената методика за стъпкова оптимизация позволя 
за кратко време да се генерират над 500 варианта за определен 
диаметър свредло, групирани в 17 принципни конструкции. 

 

Фиг. 2. Вариант с диаметрално разположение на пластините 

 

Фиг. 3 Вариант с изместване под ъгъл ψ1 само на една режеща 
пластина 

 
Фиг. 4 Вариант с изместване на периферната и междинната режещи 
пластини под ъгли ψ1 и ψ2 

На фигури 2, 3 и 4 са показани основните разновидности на 
разположение на режещите пластини една спрямо друга. 
Диапазоните на промяна на ъглите ψ1 и ψ2 основно се 
ограничават конструктивно като основният критерий се явява 
осигуряването на кухините за транспортиране на стружката. За 
всеки един от така формираните варианти се определя 
оптималното разположение на направляващите - ъглите δ1 и δ2. 
Основен критерий при последната стъпка на оптимизиране е 
равни сили F1 и F2, действащи в направляващите. 

4. Оптимални варианти 

На фиг.5 е показана зоната на пресичане на повърхнините, 
описващи F1 и F2, която показва какви стойности на ъгли δ1 и δ2 
са удачни за свредло с D=22 mm, изградено на база режещи 
пластини CCMT с режещ ръб 6 mm и установъчни ъгли κr1,2,3 
съответно 85°, 86°, 87° (виж фиг.3). 

 

Фиг. 5 Зоната на пресичане на повърхнините, описващи F1 и F2 
Посоченият по-горе критерий за еднаквост на силите в 

опорите е недостатъчен да се оцени работоспособността на 
определена конструкция режеща главина. Необходимо е да се 
изследва същата и от гледна точка на устойчивостта. В 
практиката се използва подход свързан с определяне на 
коефициентите на устойчивост спрямо всяка една от двете 
направляващи: 

моментивъртящи

моментистатични
S

_

_
2,1                          (2) 

Приема се за удачен вариант, при който S1,2>1 (при 
условие, че се ръководим от по-малката абсолютна стойност). 

На фиг.6 са показани зоните на изменение на S1 и S2 при 
разгледания конструктивен вариант от фиг.5. 

 

Фиг. 6 Зоните на изменение на S1 и S2 
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Най – удачен се явява вариант при δ1=100° и δ2=350°. В 
този случай F1=2375 N, F2=-2417 N, S1=1,9 и S2=1,7. 

5. Изводи 

1. Предложеният подход за проектиране позволява 
стъпкова оптимизация на три нива съответно: 

- Сили на рязане, действащи на всяка една от 
режещите пластини; 

- Пространствена система сили посредством ъглите 
ψ1 и ψ2; 

- Конструкция на обработващата главина (ъглите δ1 
и δ2) при F1 ≈ F2=min и S1 и S2>1. 

2. С цел повишаване на качествените показатели на 
обработваните повърхнини могат да се предложат варианти с 
такива стойности за силите F1 и F2, осигуряващи един или друг 
вид мазане в зоните на контакта. 

3. Резултатите от изследванията служат за определяне на 
параметрите на опорните елементи (габарити, форма и видове 
инструментален материал). 

4. В първия етап на оптимизация могат да се заложат 
различни схеми на изрязване на прибавката, влияещи върху 
условията на врязване на инструмента, направляването и 
транспортирането на стружката. 
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