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1 НАВЧАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ № 3 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ОБРОБКИ ВІД НЕТОЧНОСТІ 

УСТАНОВЛЕННЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАГОТОВКИ В 

ТРИКУЛАЧКОВОМУ ПАТРОНІ  

 

1.1 Мета роботи  
Поглиблене вивчання й придбання навичок і вмінь з визначення 

похибки обробки від неточності установлення й закріплення заготовки 

в трикулачковому патроні токарного верстата.  

 

1.2 Теоретична частина  

 При  використанні  пристосувань можлива поява похибки 

установлення оброблюваних заготовок. Похибка установлення Δуст, як 

одна зі складових  загальної похибки розміру, що отримується, 

складається з похибки базування Δбаз, похибки закріплення Δзакр і 

похибки положення заготовки Δпол, викликаною неточністю 

пристосування.  

Похибкою базування називають різницю граничних відстаней 

від вимірювальної бази заготовки до встановленого на розмір 

інструмента. Вона виникає при розбіжності вимірювальної й 

технологічної баз заготовки та визначається для конкретного розміру 

при даній схемі установки. Похибка базування впливає на точність 

розмірів, точність взаємного розташування поверхонь і не впливає на 

точність їх форми. Для усунення й зменшення похибки базування слід 

дотримуватись, щоб технологічні й інструментальні бази співпадали, 

підвищувати точність розмірів технологічних баз, вибирати 

раціональне розташування установчих елементів і призначати 

правильно їхні розміри або зменшувати зазори при посадці заготовок 

на охоплювані установчі елементи.  

Похибкою закріплення називається різниця граничних відстаней 

від вимірювальної бази до встановленого на розмір інструмента в 

результаті зсуву оброблюваних заготовок під дією сил закріплення. 

Для партії заготовок ця похибка дорівнює нулю, якщо зсув, хоча й 

великий, але постійний. У цьому випадку положення поля допуску 

розміру може бути скоректоване настроюванням верстата. У 

загальному випадку зусилля затискання повинно бути достатнім для 

належного кріплення й у той же час не повинно викликати 
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деформацій, що спотворюють форму деталей та порушують точність 

виготовлення.  

Затискне зусилля характеризується: а) величиною сили затиску; 

б) напрямком її дії; в) точкою прикладання сили. Слід відрізняти 

примусове закріплення деталей від заснованого на дії сили тертя. При 

примусовому закріпленні деталь затискається між одним або 

декількома кріпильними елементами пристосування таким чином, 

щоб її переміщення в певному напрямку без руйнування цих 

елементів було неможливим. Якщо пристосування правильно 

сконструйоване, то, додаючи порівняно невелике зусилля, можна 

досягти надійне закріплення деталі. Якщо ж затискний пристрій 

заснований тільки на дії тертя, то для одержання надійного 

закріплення доводиться додавати  дуже велике зусилля, тому що 

коефіцієнт тертя має значення менше одиниці. Для підвищення 

коефіцієнта тертя застосовують насічки на кулачках і подібних 

затискних елементах. Але більші зусилля викликають деформації 

навіть твердих деталей, тоді як менш тверді деталі деформуються від 

самих незначних зусиль. Тому для підвищення точності обробки слід 

прагнути до того, щоб зусилля різання й інші більші зусилля завжди 

сприймалися упорами або іншими елементами, що не залежать від 

наявності опору тертя.  

Установка оброблюваних заготовок по базових поверхнях 

припускає повноту співпадання її опорної поверхні з відповідної  

поверхнею пристосування. Однак у практиці відомо, що фактична 

точність розмірів заготовок, що отримана при їхній обробці на 

настроєних верстатах, у значній мірі залежить також і від методу 

установки заготовки в пристосуванні. Так, при установці заготовки в 

трикулачковому патроні виникають похибки закріплення в 

радіальному й осьовому напрямках. Тому деталь при закріпленні не 

займає в напрямку осей однакові положення, і тим самим виникають 

додаткові похибки при одержанні розмірів і форми. На положення 

деталі також впливає величина й стабільність зусилля затиску. У 

зв'язку з тим, що коливання зусилля затиску носять випадковий 

характер, то й похибка закріплення також буде випадковою. 

Коливання зусилля затиску деталі викликає нерівномірність 

деформації між поверхнями кулачків і патрона, зминання поверхневих 

нерівностей у місцях контакту заготовки й поверхні кулачків. Це 

викликає перекіс кулачків і зміну положення затиснутою в них деталі 
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в осьовому напрямку. При цьому якщо деталь (зразок) буде займати 

при закріпленні те саме кутове положення, то величина фіксуємої 

похибки визначається тільки силами закріплення. Якщо ж деталь при  

кожному новому закріпленні буде провертатися й, отже, займати 

випадкове кутове положення, то неточності виготовлення зразка 

(деталі) будуть позначатися на величині одержуваної похибки в 

осьовому напрямку, яка в цьому випадку буде визначатися похибкою 

встановлення заготовки, а не тільки силами закріплення. При 

визначенні величини похибки в радіальному напрямку спостерігається 

аналогічна  картина, і тому можна вважати, що якщо деталь при 

кожному новому закріпленні буде провертатися, то одержувана 

величина відхилення буде характеризувати похибку установки в 

радіальному напрямку. Якщо ж деталь провертатися не буде – то 

тільки на величину похибки від сил закріплення.  

Похибка положення заготовки, що викликана неточністю 

пристосування, визначається помилками виготовлення й складання 

його елементів, їх зношуванням, а також помилками установки й 

фіксації пристосування на верстаті. Складову похибки установки 

характеризує неточність положення елементів пристосування. При  

використанні одного пристосування вона являє собою систематичну 

постійну похибку. Її можна усунути відповідним настроюванням 

верстата. При використанні декількох однакових пристосувань, а 

також багатомісних пристосувань, ця похибка не компенсується 

настроюванням верстата й входить повністю в похибку 

пристосування. Складову похибку фіксації на верстаті характеризує 

зміна положення контактних поверхонь елементів у результаті їх 

зношування в процесі експлуатації пристосування. Похибка ця 

виникає в результаті перекосів частин пристосування на столі, 

планшайбі або шпинделі верстата.  

 

1.3 Устаткування й оснащення  

1. Токарно-гвинторізний верстат моделі 16К20.  

2. Оправка ступінчаста спеціальна.  

3. Індикатор годинникового типу ИЧ-10 ГОСТ 577-68. 

4. Штатив Ш-III ГОСТ 10197-70.  
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1.4 Визначення похибки в осьовому й радіальному 

напрямках від закріплення заготовок у трикулачковому патроні 

при багаторазовому повторенні без її повороту перед затиском 

1. Установити заготовку (ступінчаста оправка) у 

трикулачковому патроні і притиснути буртиком до торцевих 

поверхонь кулачків.  

2. Установити на верстаті два штативи з індикаторами таким 

чином, щоб вимірювальний наконечник одного індикатору виходив на 

торцеву поверхню заготовки, а другого – на циліндричну. Індикатори 

встановлюються з натягом 1…2 мм, а напроти їх стрілок 

встановлюється 0.  

3. Не провертаючи оправку навколо її поздовжньої осі, 

багаторазово ( до 25 разів) виконується закріплення заготовка. При  

кожному закріпленні фіксуються двічі показання індикаторів; 

визначається їхнє середнє значення й заносяться дані в таблицю 1.1 

результатів експерименту.  

4. Зробити висновки про виконану роботу, звернувши увагу на 

причини, що викликають появу похибок в осьовому й радіальному 

напрямках.  

 

1.5 Визначення похибки в осьовому й радіальному 

напрямках при установці заготовок у трикулачковому патроні 

при багаторазовому повторенні з її поворотом перед затиском 

Дана робота виконується аналогічно попередній роботі, тільки 

заготовка перед кожним новим закріпленням провертається на 

невизначену кутову величину навколо своєї поздовжньої осі. Такий 

поворот заготовки забезпечує одержання похибки в осьовому й 

радіальному напрямках при установленні заготовок, а не тільки від 

сил закріплення. Виконати вимірювання та записати данні до таблиці 

1.2 у звіті. 

 

1.6 Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Заповнити таблиці з результатами вимірювань похибки 

заготовки від її закріпленні в трикулачковому патроні. 

3. Відповісти на контрольні питання. 
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Таблиця 1.1 – Похибки заготовки від закріплення в 

трикулачковому патроні без її повороту перед затиском 

Номер 

затиску 

1 2       25 

Показання 

індикатора 

         

 

Таблиця 1.2 – Похибки заготовки від закріплення в 

трикулачковому патроні з її поворотом перед затиском 

Номер 

затиску 

1 2       25 

Показання 

індикатора 

         

 

1.7 Контрольні питання  
1. З яких елементів складається похибка установки?  

2. Дайте  характеристику кожному з  елементів похибки 

установки.  

3. Які фактори впливати на величини похибок заготовок у 

трикулачковому патроні в осьовому та радіальному напрямах.  

 

1.8 Література 

1. Справочник технолога-машиностроителя. Т1 /Под ред. 

А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова. –М.: Машиностроение, 1985. 656с. 
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2 НАВЧАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ № 4 

ВИБІР РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ Й 

ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПРИ ТОЧІННІ 

 

2.1 Мета роботи 

Розглянути фактори, що впливають на вибір і використання 

різального інструменту для точіння. Призначити оптимальні режими 

різання при точінні. Перевірити при обробці на токарному верстаті 

правильність вибору інструмента й режимів різання. 

 

2.2 Теоретична частина 

Технологічний метод формоутворення поверхонь заготовок 

точінням характеризується двома рухами: обертовим рухом заготовки 

(головний рух різання) і поступальним рухом різального інструменту 

– різця (рух подачі). Рух подачі здійснюється паралельно осі 

обертання заготовки (поздовжня подача), перпендикулярно до осі 

обертання заготовки (поперечна подача), під кутом до осі обертання 

заготовки (похила подача). 

Для вибору інструмента й режиму різання необхідно знати: 

1. Матеріал заготовки, його хімічний склад, структуру й 

фізико-механічні властивості. 

2. Розміри заготовки, спосіб її одержання й стан поверхневого 

шару. 

3. Розміри готової деталі. 

4. Технічні умови на обробку (точність виконання розмірів, 

граничні відхилення розмірів, шорсткість оброблених поверхонь). 

5. Необхідну стійкість різального інструменту. 

6. Паспортні дані верстата, на якому буде проводитися 

обробка деталі. 

 

2.3 Вибір різального інструменту 

Загальні конструктивні елементи різців 

Робоча частина характеризується інструментальним 

матеріалом, твердістю, формою, розмірами, способом приєднання до 

корпуса. Матеріал робочої частини – швидкорізальні сталі (HRC 63-

66), тверді сплави, мінералокераміка, надтверді синтетичні й природні 
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матеріали. Інструментальні матеріали й область їх застосування 

наведені в табл. 2.1. 

Форма й розміри робочої частини різців залежать від їхнього 

призначення й від форми й розмірів пластин, що випускаються 

централізовано. 

Різальні твердосплавні пластини можна розділи на дві групи за 

способом їх кріплення на державці: напаяні й багатогранні, що не 

переточуються. На вибір застосування форми пластин і способів 

кріплення суттєво впливає вид виробництва й технологічні 

особливості операції. 

Пластини зі швидкорізальних сталей і твердих сплавів для 

нероз'ємних з'єднань із корпусом характеризуються довжиною l 

(визначає довжину ріжучої крайки різця), шириною b (визначає площу 

опори й число переточувань по задній грані) і товщиною s (визначає 

міцність пластини й число переточувань по передній грані). 

 

Таблиця 2.1 - Вибір марок твердого сплаву для різних видів 

токарної обробки 

Характер 

обробки 

Марка твердого сплаву при обробці 

сталей сплавів чавунів 

Вуглецевих 

марок Ст.2 

– Ст. 10 

Легованих 

марок 

40Х, 

ШХ15, 

35ХГСА, 
40ХНМА 

й ін. 

Інструмен-

тальних 

Р18, Р6М5, 

ХВГ, У8 та 

ін. 

Нержаві-

ючих 

марок 

12Х18Н1

0Т, 
14Х17Н1

2 і ін. 

Титано-

вих 

типу 

ВТ5, 

ВТ8, 
ВТ14, 

ВТ 20 і 

ін. 

Жароміц-

них типу 

ЖС6 ДО, 

ЭИ893, 

ЭИ696 і 
ін. 

Сірих 

НВ 240, 

типу 

СЧ15-

32, 
СЧ21-40 

і ін. 

Ковких, 

вибілен

их, 

високом

іцних 
НВ 400-

700, 

типу 
ВЧ45-5, 

КЧ35-10 

Чистове 

точіння 

ТН20 

Т30К4 

ТН20 

Т30 К4 

ТН20 

Т15 К6 

Т15 К6 
ТТ20 К9 

ТТ8 К6 

ВК60М 

ВК6М 

ВКЗМ 

ВК6ОМ 

ВОК60 

ВК3М 

ВК60М 

ВК3М 

Напів-

чистове 
точіння 

ТН20 

КНТ16 
Т15К6 

ТН20 

КНТ16 

Т15 К6 

Т14 К8 

ТН20 

Т15 К6 

Т14 К8 

КНТ16 

ТТ20 К9 

ТТ10 К8 

ВК6ОМ 

ВК6М 

ВК6М 

ВК6 

ВК6 

ВК60М 

ТТ8 К6 

ВК6 

Чорнове 

точіння 

Т5 К10 

Т14К8 

Т14 К8 

Т5 К10 

Т14 К8 

Т5 К10 

ВК6М 

ВК10ОМ 

ВК6 

ВК8 

ВК6 

ВК8 

ВК6 

ВК8 

ВК6 

ВК8 

Відрізка й 

прорізка 
канавок 

Т15 К6 

Т5К10 
Т14К8 

Т15К6 

Т14 К8 

Т15 К6 

Т14 К8 

ВК6М 

ВК8 

ВК6 

ВК8 

ВК6 

ВК8 

ВК6М 

ВК6 

ВК6М 

ВК6 
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Звичайно s = (0,18 – 0,25)H, де Н – висота корпуса різця, мм;  

b = (1 – 1,6)s, мм. 

Корпус різців характеризується формою й розмірами 

поперечного перерізу, матеріалом, твердістю. Форма перерізу – 

прямокутна, квадратна або кругла – залежить від призначення різця. 

Прямокутну форму з відношенням Н/В = 1,6 мають чистові й 

напівчистові різці, з відношенням Н/В = 1,25 – чорнові різці. 

Квадратна форма – у автоматно-револьверних і розточувальних різців, 

кругла форма – у розточувальних і різьбових різців. 

Стандартні різці мають наступні розміри Н В державки, мм: 

- із прямокутним перерізом: 

16х10; 20х12; 25х16; 30х20; 30х25; 40х 5; 45х30; 60х40; 

- із квадратним перерізом: 

6х6; 10х10; 12х12; 16х16; 20х20; 25х25; 30х30; 40х40. 

У якості матеріалу для корпуса різців використовують 

конструкційні сталі марок 45, 50 (ГОСТ 1051 або ГОСТ 1050), сталі 

40Х, 45Х ( ГОСТ 4543) або інструментальні сталі У8, У10. 

Робоча частина з корпусом з'єднується за допомогою 

зварювання (швидкорізальні пластини), пайки (твердосплавні 

пластини й різальні елементи зі НТМ), механічного кріплення 

(швидкорізальні, твердосплавні, мінералокерамічні пластини або 

пластини зі НТМ). 

Геометрія різців 

Геометричні параметри різальної частини розглядаються в 

статичному стані й за умови, що вершина різця розташована на висоті 

центра заготовки, а різець – перпендикулярно до осі обертання 

заготовки. Передні, задні кути, форма передньої й задньої поверхонь 

залежать від виду різця й умов обробки. Значення передніх і задніх 

кутів для умов обробки, що відрізняються від табличних, слід 

призначати з урахуванням рекомендацій, наведених у табл. 2.2. 

Допоміжний задній кут різців 1 = , за винятком відрізних і 

прорізних різців, для яких 1 = 1–2 (більші значення при більшій 

ширині різця). 

Головний кут у плані  залежно від умов обробки приймається 

рівним 10–95 (див. табл. 2.3). 

Допоміжний кут у плані 1 може приймати значення від 1 до 

30 (табл. 2.4). 
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Кути  і 1 при контурному точінні обумовлюють можливості 

обробки контуру, а в інструментах, оснащених змінними пластинами, 

вони ще й взаємозалежні: зміна одного з кутів приводить до зміни 

іншого. 

Кут нахилу різальної крайки  = (-15)  –  (+ 45). У чистових 

різців   0 для направлення стружки убік оброблюваної поверхні; у 

чорнових різців   0, що зміцнює вершину різця. 

 

Таблиця 2.2 - Орієнтовні значення кутів  і  при обробці 

різних матеріалів 

Оброблюваний матеріал 

Різці зі 

швидкорізальної 

сталі 

Різці із твердих 

сплавів напаяні 

Різці з 

механічним 

кріпленням 
твердосплавних 

пластин 

, , , , , , 

Вуглецеві й леговані сталі: 

В  800 МПа 

В = 800 – 1100 МПа 

В  1100 МПа 

8 10–20 6–8 0–15 6 12–15 

8 10–15 6–8 0–10 6 10 

8 10–15 6–8 0–6 6 (-5)–(-10) 

Корозійнно-, кислото -, жаростійкі 

хромонікелеві сталі з В = 600 – 

900 МПа 

- - 6 20–24 - - 

Титанові сплави В = 600 – 1400 

МПа 
- - 11 0–(-5) - - 

Сірий чавун: 

 220 НВ 

 220 НВ 

6–8 6–12 6–8 10–15 6 12 

6 0–6 6–8 0–10 6 5–8 

Мідь  до 14 15–25 10–15 10–20 - - 

Бронза 6 10–20 8–10 5–10 - - 

Алюміній, легований алюміній: 

 60 НВ 

60–110 НВ 

 до 10  до 10 10 20–35 10–15 15–20 

10  до 25 8–10 10–20 10–15 15–20 

 

Таблиця 2.3 - Значення кута  залежно від виду обробки 
Вид обробки , 

Чистова обробка з малими глибинами різання при високій твердості 

технологічної системи 

10–20 

Точіння, стругання в умовах достатньої твердості технологічної системи  30–45 

Точіння, стругання в умовах зниженої твердості технологічної системи 60–75 

Підрізування, прорізка, відрізка, обточування, розточування й стругання 
східчастих поверхонь в умовах малої твердості (велика довжина заготовки) 

90 

Відрізка без бобишки 80 
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Обробка східчастих і фасонних поверхонь із поздовжньою й поперечною 

подачами по копірові або з управлінням від ЧПУ 

90; 93; 

95 

 

Таблиця 2.4 - Значення кута 1 залежно від умов обробки 
Умови обробки 1, 

Обточування на прохід швидкорізальними різцями 5–10 

Обточування на прохід твердосплавними різцями 15 

Обточування із врізанням 15–30 

Розточування, підрізування твердосплавними різцями 20 

Прорізка, відрізка немірних заготовок 1–2 

Прорізка мірних пазів 1 

 

2.4 Методика визначення режимів різання при точінні 

Існують кілька методів вибору режимів різання: табличний, 

аналітичний, графоаналітичний, машинний з використанням 

комп'ютера й спеціальних програм розрахунків. 

При табличному методі використовують нормативи режимів 

різання. 

Порядок вибору режимів обробки 

1. Виходячи із заданого припуску на обробку, призначають 

глибину різання. Якщо припуск великий, призначають кілька проходів 

і відповідні глибини різання для кожного проходу. При точінні 

циліндричної поверхні глибину різання розраховують за формулою 

(2.1). 

 

,
2

dD
t


  (2.1) 

де D – діаметр заготовки, мм;  

d – діаметр деталі, мм. 

 

Рекомендації при виборі глибини різання й подачі. 

При чорновій обробці, коли необхідно одержати поверхню із 

шорсткістю Rz > 40 мкм, увесь припуск  слід знімати за один прохід. 

Для одержання поверхні із шорсткістю Rz = 40–10 мкм 

припуск, що не перевищує 2 мм, слід знімати за один прохід. Якщо 

припуск перевищує 2 мм, то обробку роблять за два переходи. При 

цьому глибина різання для другого переходу t2 = 0,5–1 мм, а для 

першого переходу глибина визначиться як t1 = –t2. 

При чистовій обробці із шорсткістю Rz = 10–6,3 мкм глибина 
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різання для останнього переходу приймається рівної 0,1–0,5 мм. Якщо 

припуск перевищує 0,5 мм, то обробку роблять за два й навіть у три 

переходи: t3 = 0,1 – 0,5 мм, t2 = 0,5 – 1 мм, t1 =  – t2 – t3 мм. 

2. Вибирають технологічно припустиму подачу по наступним 

обмеженням: 

Sшор. - по необхідній шорсткості обробленої поверхні деталі; 

Sжорст. – по механічним властивостям оброблюваної деталі; 

Найменша з подач Sшор., Sжорст. є технологічно припустимою ST.  

Значення подачі вибирають по табл.2.5 і 2.6 

 

Таблиця 2.5 – Подача в залежності від шорсткості поверхні 

деталі 

 
 

Таблиця 2.6 – Подача в залежності від міцності поверхні деталі 

 
 

3. Швидкість різання при зовнішньому поздовжньому й 

поперечному точінні й розточуванні розраховують за формулою (2.2), 

а при відрізанні, прорізанні й фасонному точінні – за формулою (2.3). 

,v

vm x y

C
v k

T t S
  (2.2) 
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,vm y

Cv
v k

T S
  (2.3) 

де Т – період стійкості, хв;   

CV, x, y, m – постійна й показники ступеня (табл. 2.7);  

kv – поправочний коефіцієнт. 

Поправочний коефіцієнт kv знаходиться як добуток 

поправочних коефіцієнтів, що враховують зміну умов обробки на 

відміну від стандартних, прийнятих у табл. 2.7. 

 

kv = kmv  knv  kиv  kv  kov . (2.4) 

 

Поправочний коефіцієнт kmv визначається за формулами у табл. 

2.8. 

Середнє значення періоду стійкості при одноінструментальній 

обробці дорівнює 60 хв, для фасонного точіння – 120 хв, для точіння 

різцями з додатковим лезом – 30-45 хв. 

Поправочний коефіцієнт knv визначається по табл. 2.9. 

 

Таблиця 2.7 - Значення коефіцієнта Cv і показників ступеня у 

формулах швидкості різання при обробці різцями 

Вид обробки 

Матеріал 

різальної 

частини 
різця 

Характеристика 

подачі 

Коефіцієнт і показники ступеня 

Cv x y m 

Обробка конструкційної вуглецевої сталі, В  = 750 МПа 

Зовнішнє 

поздовжнє 

точіння 
прохідними 

різцями 

Т15 К6 

S до 0,3 420 

0,15 

0,20 

0,20 S св. 0,3 до 0,7 350 0,35 

S  0,7 340 0,45 

Відрізання Т5 К10 – 47 – 0,8 0,2 

Обробка сірого чавуну, НВ 190 

Зовнішнє 

поздовжнє 
точіння 

прохідними 

різцями 

ВК6 

S  0,40 292 

0,15 

0,20 

0,20 

S  0,4 243 0,40 

Відрізання ВК6 – 68,5 – 0,40 0,20 

Обробка ковкого чавуну, НВ 150 

Зовнішнє ВК8 S  0,40 317 0,15 0,20 0,20 
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поздовжнє 

точіння 

прохідними 

різцями 

S  0,4 215 0,15 0,45 0,20 

Відрізання ВК6 – 86 – 0,4 0,2 

 

Таблиця 2.8 - Поправочний коефіцієнт kmv, що враховує вплив 

фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу на 

швидкість різання 
Оброблюваний матеріал Розрахункова формула 

Сталь 

v

mv Ã

Â

750
n

k k


 
  

 

 

Сірий чавун 
v

mv

190
n

k
HB

 
  
 

 

Ковкий чавун 
v

mv

150
n

k
HB

 
  
 

 

 

Таблиця 2.9 - Поправочний коефіцієнт knv, що враховує вплив 

стану поверхні заготовки на швидкість різання 
Стан поверхні заготовки 

 Без 

кірки 

З кіркою 

Прокат Кування 

Сталеві й чавунні виливки з 

кіркою 
Мідні й 

алюмінієві 
сплави 

нормальної сильно 

забрудненої 

1,0 0,9 0,8 0,8–0,85 0,5–0,6 0,9 

 

Таблиця 2.10 - Значення коефіцієнта кг і показника ступеня nv 

у формулі для розрахунків коефіцієнта оброблюваності стали kmv 

Оброблюваний матеріал 

Коефіцієнт кг для матеріалу 
інструмента 

Показник ступеня nv при 
обробці різцями 

 Зі 

швидкорізальної 
сталі 

 Із твердого 

сплаву 

 Зі 

швидкорізальної 
 сталі 

 Із твердого 

сплаву 

Сталь: 

вуглецева (C < 0,6 %), 

В, МПа: 
< 450 

450-550 

>550 

1,0 1,0 -1,0 

1,0 1,0 1,0 1,75 

1,0 1,0 1,75 

хромиста 0,85 0,95 1,75 

1,0 
вуглецева (C  0,6 %), 

хромонікелева, 

хромомолібденованадієва 

0,8 0,9 1,5 
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хромомарганцева 0,7 0,8 1,25 

хромованадієва 0,85 0,8 1,25 

марганцева 0,75 0,9 1,5 

хромонікель-вольфрамова 0,8 0,85 1,25 

хромомолібденова 0,75 0,8 1,25 

хромоалюмінієва 0,75 0,8 1,25 

хромонікель-ванадієва 0,75 0,85 1,25 

швидкорізальні 0,6 0,7 1,25 

Чавун: 
сірий 

ковкий 

- - 1,7 1,25 

- - 1,7 1,25 

Поправочний коефіцієнт kиv визначається по табл. 2.11. 

 

Таблиця 2.11 - Поправочний коефіцієнт kиv, що враховує вплив 

матеріалу ріжучої частини інструмента на швидкість різання 
Оброблюваний 

матеріал 

Значення коефіцієнта kиv залежно від марки інструментального 

матеріалу 

Сталь 

конструкційна 

Т5К12 

0,35 

Т5К10 

0,65 

Т14К8 

0,8 

Т15К6 

1,0 

Т15К6 

1,15 

Т30К4 

1,4 

ВК8 

0,4 

Корозійностійкі 
й жароміцні 

сталі 

ВК8 

1,0 

Т5К10 

1,4 

Т15К6 

1,9 

Р18 

0,3 
- 

Сталь 

загартована 

HRC 35-50 HRC 51-62 

Т15К6 
1,0 

Т30К4 
1,25 

ВК6 
0,85 

ВК8 
0,83 

ВК4 
1,0 

ВК6 
0,92 

ВК8 
0,74 

Сірий і ковкий 

чавун 

ВК8 

0,83 

ВК6 

1,0 

ВК4 

1,1 

ВК3 

1,15 

ВК3 

1,25 
- 

Сталь, чавун, 
мідні й 

алюмінієві 

сплави 

Р6М5 

1,0 

ВК4 

2,5 

ВК6 

2,7 

9ХС 

0,6 

ХВГ 

0,6 

У12А 

0,5 
- 

 

Поправочний коефіцієнт kv, що враховує вплив головного 

кута в плані  на швидкість різання, визначається по табл. 2.12. 

 

Таблиця 2.12 - Значення коефіцієнта kv 

Головний кут у плані , град 30 45 60 75 90 

Коефіцієнт kv 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 
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Поправочний коефіцієнт kov, що враховує вплив виду обробки, 

визначається по табл. 2.13. 

 

Таблиця 2.13 - Значення коефіцієнта kov, що враховує вплив 

охолодження на швидкість різання 
Наявність 

охолодження 
З охолодженням Без охолодження 

Коефіцієнт kov 1,1 1,0 

 

4. Визначення частоти обертання шпинделя 

Частота обертання шпинделя n, об/хв визначається за 

формулою (2.5): 

 

1000
.

v
n

D
  (2.5) 

 

Знайдене значення корегується за паспортними даними 

верстата й встановлюється дійсне значення частоти обертання й 

швидкості різання. 

5. Розрахунки складових сили різання 

Складові сили різання (тангенціальна Pz, радіальна Py і осьова 

Px) при зовнішньому поздовжньому й поперечному точінні, 

розточуванні, відрізанні, прорізанні й фасоннім точінні розраховують 

за формулою (2.6): 

 

Pz (Py, Px) = 9,81CptxpSypVnkp, Н. (2.6) 

 

Постійна Ср і показники ступеня xp, yp, np для кожної зі 

складових сили різання наведені в табл. 2.14. Поправочний коефіцієнт 

kp являє собою добуток ряду коефіцієнтів, що враховують зміну 

фактичних умов різання в порівнянні з табличними: 

 

kp = kmpkpkpkpkrp. (2.7) 
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Таблиця 2.14 - Значення коефіцієнта Ср і показників ступеня у 

формулах сили різання при точінні 
Матеріал 
робочої 

частини 

різця 

Вид 

обробки 

Коефіцієнт і показники ступеня у формулах для складових 

тангенціальної 

Pz 
радіальної Py, осьовий Px 

Ср х у п Ср х у п Ср х у п 

Обробка конструкційної сталі й сталевих виливків, В = 750 Мпа 

Твердий 

сплав 

Зовнішнє 

поздовжнє 

й 
поперечне 

точіння й 

розточуван
ня 

300 1,0 0,75 -0,15 243 0,9 0,6 -0,3 339 1,0 0,5 -0,4 

Відрізання 

й прорі-

зання 

408 0,72 0,8 0 173 0,73 0,67 0 - - - - 

Швидкорі
зальна 

сталь 

Зовнішнє 

поздовжнє 

й 
поперечне 

точіння й 

розточуван
ня 

200 1,0 0,75 0 1,25 0,9 0,75 0 67 1,2 0,65 0 

Швидкор

ізальна 

сталь 

Відрізання 
й прорізан-

ня 

247 1,0 1,0 0 - - - - - - - - 

Обробка жароміцної сталі 12Х18Н9Т, НВ 141 

Твердий 

сплав 

Зовнішнє 

поздовжнє 
й 

поперечне 

точіння й 
розточуван

ня 

204 1,0 0,75 0 - - - - - - - - 

Обробка чавуну, НВ 190 

Твердий 
сплав 

Зовнішнє 
поздовжн

є й 

поперечне 
точіння й 

розточува

ння 

92 1,0 0,75 0 54 0,9 0,75 0 46 1,0 0,4 0 

Швидкор

ізальна 

сталь 

Відрізан

ня й 

прорізан
ня 

158 1,0 1,0 0 - - - - - - - - 

Обробка ковкого чавуну, НВ 150 
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Твердий 

сплав 

Зовнішнє 

поздовжнє 

й 

поперечне 
точіння й 

розточу-

вання 

81/ 

100 

1,0 0,75 0 43/ 

88 

0,9 0,75 0 38/ 

40 

1,0/ 

1,2 

0,4/ 

0,65 

0 

Відрізання 

й прорізан-

ня 

139 1,0 1,0 0 - - - - - - - - 

 

 

Таблиця 2.15 - Поправочний коефіцієнт kmp для сталі й чавуну, 

що враховує вплив якості оброблюваного матеріалу на силові 

залежності 

Оброблюваний матеріал 
Розрахункова 

формула 

Показник ступеня п при обробці 
різцями з 

твердого сплаву швидкорізальної 

сталі 

Конструкційна вуглецева й легована 

сталь В, МПа: 

 < 600 

> 600 

n

B
Mp

750
K 







 


 

0,75 

0,75 

0,35 

0,75 

Сірий чавун 
Mp

190

n
HB

K
 

  
 

 0,4 0,55 

Ковкий чавун 
Mp

150

n
HB

K
 

  
 

 0,4 0,55 

 

 

Таблиця 2.16 - Поправочні коефіцієнти, що враховують вплив 

геометричних параметрів різальної частини інструмента на складові 

сили різання при обробці сталі й чавуну 
Параметри 

Матеріал 
різальної 

частини 

інструмента 

Поправочні коефіцієнти 

Найменування 
Велич

ина 
Познач

ення 

Величина коефіцієнта для 

складових 

тангенціа

льної Pz 

радіальн

ої Py 

осьової 

Px 

Головний кут у 

плані , 

30 

45 
60 

90 

Твердий сплав 

KP 

1,08 

1,0 
0,94 

0,89 

1,30 

1,0 
0,77 

0,5 

0,78 

1,0 
1,11 

1,17 

30 
45 

60 

90 

Швидкорізальна 
сталь 

1,08 
1,0 

0,98 

1,08 

1,63 
1,0 

0,71 

0,44 

0,7 
1,00 

1,27 

1,82 

Передній кут , -15 Твердий сплав KP 1,25 2,0 2,0 
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0 

10 

1,1 

1,0 

1,4 

1,0 

1,4 

1,0 

12-15 

20-25 

Швидкорізальна 

сталь 

1,15 

1,0 

1,6 

1,0 

1,7 

1,0 

Кут нахилу 
головного 

різального леза , 

-5 
0 

5 

15 

Твердий сплав 

KP 1,0 

0,75 
1,0 

1,25 

1,7 

1,07 
1,0 

0,85 

0,65 

Радіус при 

вершині r, мм 

0,5 

1,0 

2,0 
3,0 

4,0 

Швидкорізальна 

сталь 

KrЗ 

0,87 

0,93 

1,0 
1,04 

1,10 

0,66 

0,82 

1,0 
1,14 

1,33 

1,0 

 

6. Розрахунки потужності 

Потужність різання Np, кВт, визначають за формулою: 

z

p
60 1000

P v
N





, (2.8) 

 

де Pz – тангенціальна сила різання, Н;  

v – швидкість різання, м/хв. 

 

Режими різання вважаються розрахованими правильно, якщо: 

 

Np  Nш, (2.9) 

де Nш – потужність на шпинделі, розрахована  по формулі: 

 

Nш = Nэ, (2.10) 

де Nэ – потужність електродвигуна;  

, – коефіцієнт, що враховує втрати в передачах верстата на 

тертя; , = 0,75-0,8. 

У випадку перевантаження, тобто коли Np  Nш, необхідно 

зменшити швидкість різання й підібрати таке число обертів шпинделя, 

при якому буде здійсненна умова (2.9). 

При перевантаженні верстата по потужності необхідно 

визначити коефіцієнт перевантаження Кп: 

 

Кп = Np/Nш (2.11) 
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Далі знаходять нове менше значення частоти обертання 

шпинделя, при якому виконується умова Np ≤ Nш. При цьому виходять 

із того, що потужність, затрачувана на різання, прямо пропорційна 

швидкості головного руху різання й частоті обертання шпинделя. 

Тоді нове зменшене значення числа обертів шпинделя n/
ш буде 

дорівнювати: 

 

n/
ш = nш/ Кп, (2.12) 

де nш – дійсне значення частоти обертання шпинделя, обране 

по паспорту верстата (табл. 2.17). 

 

Таблиця 2.17 - Частота обертання шпинделя й значення 

поздовжньої й поперечної подач для верстата 16К20 

Частота 
обертання 

шпинделя, об/хв 

12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 

630; 800; 1000; 1250; 1600 

Поздовжні 

подачі, мм/ об 

0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 

0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2; 2,4; 2,8 

Поперечні 

подачі, мм/ об 

0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 

0,175; 0,2; 0,25; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4 

 

7. Визначення основного часу 

Основний (технологічний) час – це час, затрачуваний 

безпосередньо на процес зміни форми й розмірів заготовки й 

одержання поверхні необхідної шорсткості. Основний час То, хв, при 

токарній обробці: 

i
nS

L
oT

повз

 , (2.13) 

де L – розрахункова довжина шляху різального інструменту 

щодо заготовки в напрямку подачі; 

 n – частота обертання заготовки, об/хв; 

Sповз – поздовжня подача, мм/ об;  

i – число робочих ходів різця щодо заготовки, необхідне для 

зняття заданого шару металу (припуску). 
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Розрахункова довжина шляху різального інструменту L, мм, 

визначається за формулою: 

 

L = l + l1 + l2, (2.14) 

де l – довжина обробленої поверхні, мм;  

l1 – величина врізання різця, мм;  

l1 = ctg,  

де  – головний кут у плані токарного різця; 

l2 – вихід різця (перебіг), мм; (l2 = 1 – 3мм). 

 

2.5 Порядок виконання роботи 

Точіння здійснюється на токарно-гвинторізному верстаті 

16К20. Вимірювання шорсткості поверхні виконується на 

профілографі  

1. Для свого варіанта виписати вихідні данні обробки з табл. 2.18. 

2. Накреслити ескіз обробки. 

3. Вибрати різальний інструмент, матеріал пластини, матеріал і 

розміри кріпильної частини різця. Вибрати форму передньої поверхні 

леза різця й кути робочої частини. 

4. Визначити режими різання: глибину, подачу й швидкість різання. 

5. Визначити складові сили різання: Рz, Py, Px. 

6. Розрахувати потужність різання й зробити перевірку за 

умовою (2.9). При необхідності відкоригувати значення швидкості 

різання. 

7. Визначити основний час обробки. 

8. Закріпити різець у різцетримачі токарного верстата. 

9. Наладнати верстат на відповідні режими різання. 

10. Підготувати обладнання для виміру шорсткості поверхні. 

11. Вивчити інструкцію з техніки безпеки при роботі на токарних 

верстатах. 

12. Обточити заготовку із заданими режимами різання. 

13. Виміряти час обробки й порівняти з розрахованим по 

формулі (2.13). 

14. Виміряти шорсткість обробленої поверхні на профілометрі. 

Дати пояснення отриманим результатам. 
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Таблиця 2.18 - Варіанти завдань 
№ 

варіа
нта 

Матеріал і 

спосіб 
виготовлення 

заготовки 

Спосіб кріплення, 

обробка, шорсткість 
Ra, мкм 

Твердість  

заготовки 

D, 

мм 

d, 

мм 

l, 

мм 

l1, 

мм 

1 

Кування, 

сталь 5, 

В = 600 МПа 

У центрах, чорнова, 

Ra = 10 мкм Середня 90 83 290 450 

2 

Виливок з 

кіркою, сірий 
чавун, НВ 160 

У патроні, чорнова, 

Ra = 10 мкм Тверда 100 92 40 65 

3 

Прокат, 

попередньо 

оброблений, 

сталь 45, 

В = 680 МПа 

У центрах, 

напівчистова, Ra = 2 

мкм Мала 52,5 50 550 740 

4 

Виливок з 
кіркою, сірий 

чавун, НВ 160 

У патроні з 
підтиснутим 

центром задньої 

бабки, чорнова, 
Ra = 8 мкм 

Тверда 90 82 340 400 

5 

Виливок з 

кіркою, 
бронза Браж9-

4, 

НВ 120 

У центрах, чорнова, 

Ra = 8,5 мкм 
Середня 110 102 440 440 

 

2.6 Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Розрахунки, пов'язані з вибором режимів різання. 

3. Відповіді на контрольні питання. 

 

2.7 Контрольні питання 

1. Які види робіт можуть виконувати токарні різці? 

2. Які рухи мають деталь і різець у процесі різання? 

3. Елементи режимів різання. 

4. Як визначається швидкість різання, її розмірність? 

5. Подача, її розмірність, види подач. 

6. Глибина різання, розмірність. 

7. Рівнодіюча сила різання й три її складові. 

8. Послідовність розрахунків подачі. 

9. Потужність різання, потужність на шпинделі. 

10. Умова перевірки режимів різання по потужності. 
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