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5.5. Методи обробки заготовок 
та складання машин

Обробка зовнішніх поверхонь тіл обертання
Обточування. Обточування різцем на токарному устаткуванні є найбільш 

розповсюдженим методом обробки зовнішніх поверхонь тіл обертання. На тока
рних верстатах обточування здійснюють у центрах, самоцентруючому патроні,
патроні з підтримкою заднім центром, чотирикулачковому патроні (установка з 
вивіркою) і спеціальних пристосуваннях (табл. 5.5.1). Щодо припуску й точності 
метод універсальний і обмежується мінімальною товщиною зрізу, що вдається 
одержати лезовим інструментом (для твердого сплаву 0,01 мм, для алмаза 0,002 
мм). Необхідний операційний припуск залежить від якості попередньої обробки. 
Найбільший припуск знімають на першій операції.

Економічна точність – по діаметру квалітету точності 8, по шорсткості клас 6 
(Ra = 2,5 мкм); конусність до 0,08 мм на довжині 300 мм досягається методом автома
тичного одержання розмірів на попередньо налагоджених верстатах. Досяжна точ
ність по діаметру квалітету точності 6-7 забезпечується методом спробних проходів.

Таблиця 5.5.1
Приклади операцій механічної обробки різанням

Найменування операції

Спосіб виконання операції Схема операції

Токарна

У патроні (а), для жорстких заготовок при l < 1,5d;
у центрах без люнета (б) при l < 12d;
у патроні з підтримкою заготовки заднім центром 
(в) при l > 1,5d;
у центрах із люнетом (г) при l > 12d a

б

в

г
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Токарно-револьверна

У патроні. На першій позиції обточують зовнішні 
поверхні, розточують отвір більшого діаметра та 
підрізають торці. На другій підрізають внутрішній 
торець. На третій розточують двома різцями 
отвір малого діаметра (d). На четвертій зенкеру
ють отвір малого d. На п’ятій розгортають отвір 
малого d

Токарно-копіювальна

У центрах. Обточується зовнішня поверхня про
хідним різцем за допомогою копіювального супо
рта по копіру

Спеціальна токарна

На беззазорній оправці. Обточується зовнішня 
поверхня різцем з кутом φ = 90°

У цанговому патроні. На поз. I подача прутка до 
упора. На поз. II свердління отвору більшого 
діаметра та чорнове обточування зовнішніх по
верхонь фасонним різцем. На поз. III свердління 
отвору меншого діаметра й обточування 
зовнішніх поверхонь чистовим фасонним різцем.
На поз. IV розточування отвору більшого діамет
ра. На поз. V зняття внутрішньої фаски й відрізка 
деталі

Автоматна

І ІІ

ІІІ

ІVV
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Агрегатна

Виконується двома шпиндельними голівками –
горизонтальною та вертикальною – на поворот
ному столі

Програмно-комбінована

Виконується на токарському верстаті з ЧПК з 
автоматичною зміною інструмента з магазина 
інструментів

Токарно-карусельна

У кулачках на планшайбі. Обточується зовнішня 
поверхня прохідним різцем

На плиті верстата планками. Розточуються два 
співвісних отвори в корпусі борштангою, встано
вленою одним кінцем у конус шпинделя і другим
– у втулку задньої стійки

Розточувальна
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Центрувальна (на токарному устаткуванні)

У патроні з підтримкою люнетом. Інструмент 
встановлюється в спеціальні оправки на супорті 
або в корпусі задньої бабки верстата

Фрезерна

У машинних тисках: а – фрезерування циліндри
чною фрезою на верстаті горизонтального типу;
б – фрезерування торцевою фрезою

Фрезерно-центрувальна

У призмах. У першій позиції фрезеруються торці 
заготовки, у другий здійснюється зацентрування. 
Співвісність центрових отворів залежить від 
співвісності центрувальних шпинделів. Глибина 
центрувальних отворів не залежить від довжини 
заготовки і практично однакова

На столі верстата планками. Фрезерування двох 
рівнобіжних поверхонь торцевими фрезами дво
ма горизонтальними шпинделями одночасно

Поздовжньо-фрезерна

a

б

І

ІІ
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Барабанно-фрезерна

На робочих поверхнях барабана планками. Фре
зерування торцевими фрезами двох рівнобіжних 
поверхонь шести деталей чотирма горизонталь
ними шпинделями при обертанні барабана

Спеціальна фрезерна

У призмах пристосування. Фрезерування шпон
кового паза пальцевою фрезою на верстаті вер
тикального типу

Вертикально-свердлильна

Свердління (а), зенкерування (б), розгортання 
(в)

а – виконується плоскими плашками: нижньою –
нерухомою та верхньою – рухливою;
б – виконується двома роликами з гвинтовими 
або кільцевими витками 

Різьбонакатна

a б в

a

б
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Різьбофрезерна

У цанговому патроні. Фрезерування зовнішнього 
різьблення груповою фрезою за 1-2 обороти 
заготовки

Різьбонарізна (вихровий метод)

Швідкісне нарізання різьби головками:
а – внутрішній спосіб;
б – зовнішній спосіб 

а                                  б

Круглошліфувальна

У центрах. Шліфується зовнішня поверхня мето
дом поздовжньої подачі

У патроні. Шліфується внутрішня поверхня 
методом поздовжньої подачі

Внутрішліфувальна
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Плоскошліфувальна

Магнітний стіл: а – плоске шліфування торцем 
чашкового круга декількох заготовок одночасно; 
б – плоске шліфування периферією круга на 
верстаті поздовжнього типу декількох заготовок 
одночасно

а                                  б

Безцентрово-шліфувальна

Зовнішнє кругле шліфування з поздовжньою 
подачею (а), внутрішнє шліфування кілець, вту
лок (б)

Спеціальна шліфувальна

У центрах на конусній оправці. Кругле зовнішнє 
шліфування конусної поверхні поздовжньою 
подачею

У центрах. Фрезерування зубів шестерень чер
в’ячною фрезою на верстаті вертикального типу

Зубофрезерна

б

a
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Зубодовбальна

У патроні. Довбання зубів шестерні

Спеціальна зубообробна

У спеціальному пристосуванні з гідропластовим 
затискним пристроєм. Фрезерування зубів шес
терні черв’ячною фрезою на верстаті вертикаль
ного типу

Зубошевінгувальна

У центрах. Шевінгування зубів зубчастого колеса 
круглим шевером

У центрах. Шліфування зубів шестерні тарілчас
тими кругами по методу обкатування

Зубошліфувальна

Розділ 5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій310

Точність взаємного розташування раніше оброблених поверхонь щодо пове
рхонь, оброблюваних на даному установі, при закріпленні в патроні, що самоцент
рує, залежить від биття шпинделя та від погрішності установки в патроні, що у 
свою чергу залежить від діаметра та конструкції патрона й від схеми затиску заго
товки. Мінімальне биття досягається при обробці поверхонь в один установ.

Обточування жорстких заготовок при l < 1,5d здійснюють з установкою їх у 
патроні. Обробку в центрах або при установці заготовки в патроні з підтримкою 

Протяжна

Протягання отвору круглою протяжкою на верс
таті горизонтального типу

Хонінгувальна

Хонінгування отворів хонінгувальною голівкою

Суперфінішна

У центрах. Суперфінішування зовнішньої повер
хні вала
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заднім центром застосовують для порівняно легких валів, у яких l < 12d. З метою 
усунення прогину обробку валів виконують у люнетах, якщо l >12d. Обробку в 
центрах важких валів через інтенсивне зношення або утворення задирів на 
центрових отворах не здійснюють. Ушкодження виникають внаслідок великих 
питомих тисків, що створюються через значну вагу заготовки. У цьому випадку 
замість заднього центра на кінці вала встановлюють люнет, а задній центр вико
ристовують тільки для обробки шийок під люнет.

Обробку термооброблених деталей, що мають поверхні квалітетів точності 
5-8, із метою усунути вплив перерозподілу залишкових напруг, що викликають 
несиметричні деформації (коробління) заготовок, розділяють на чорнову, напів
чистову і чистову, причому коробління усувають послідовним зняттям припуску 
на кожному етапі обробки.

Чорнову обробку застосовують для штампованих заготовок і заготовок, що 
пройшли обдирання. При цьому забезпечується квалітет точності 14-17 і шорст
кість до 3-го класу (Rа = 20 мкм). Для підвищення продуктивності на чорновій 
обробці призначають максимальні глибину різання й подачу. На чорнових опе
раціях використовують зношені або неточні верстати.

Напівчистова обробка застосовується при підвищених вимогах до точності 
геометричних форм і взаємного розташування точних поверхонь. При цьому 
забезпечуються квалітети точності 9-13 і шорсткість оброблюваної поверхні 4-5-
го класів (Rа = 10...5 мкм). Глибину різання і подачу значно зменшують, а швид
кість різання підвищують із метою зменшення залишкових напруг, що утворять
ся в поверхневому шарі заготовки в процесі різання.

Чистову обробку застосовують як остаточну, якщо квалітет точності не пе
ревищує 6-7 і шорсткість – класу 6 (Rа = 2,5 мкм), і як проміжну під оздоблюва
льну обробку при шорсткості класу 7 (Rа = 1,25 мкм) і вище. Глибину різання 
призначають мінімальною, звичайно рівною припуску на чистову обробку, а 
подача обмежена заданою шорсткістю.

Звичайно на токарській операції обробляють, крім циліндричних, й інші 
поверхні – типу торців, уступів, канавок, заокруглень, використовуючи при цьо
му спеціальні різці.

При невеликому розходженні в діаметрах шийок східчастого вала цилінд
ричну поверхню й уступ обробляють в одному переході різцем із головним ку
том у плані j = 90°. Суміжні ступені, які значно розрізняються за діаметром, об
робляють у такій послідовності: спочатку циліндричну частину (перехід 1) про
хідним різцем із кутом j = 90°, потім торець ступені підрізним різцем.

Шліфування. Шліфування є методом остаточної обробки поверхонь деталей 
після виконання чорнового й чистового етапів. Шліфування виконується також і 
без попередньої обробки лезовими інструментами для заготовок, отриманих про
гресивними методами (лиття по виплавлюваних моделях, точне штампування й 
ін.) з мінімальними припусками. Методом шліфування обробляють деталі з неза
гартованих, а найбільш ефективно – із загартованих сталей. Для деталей з матеріа
лів твердістю HRC ≥ 40 шліфування є практично єдиним методом обробки.

Припуск на шліфування визначається в залежності від точності обробки 
даної поверхні на попередній операції і від несиметричної деформації деталі, що 
виникла після термообробки або після попередньої обробки лезовими інструмен
тами. Мінімальний припуск 0,05 мм.
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Деталі типу валів у процесі шліфування встановлюють у центри передньої й 
задньої бабок верстата на центрові отвори. Деталі типу втулок шліфують на центро
вих оправленнях – із гідропластовим затиском, циліндричних, легкоконусних та ін. 
Найбільш високу точність взаємного розташування поверхонь (мінімальне биття) 
забезпечують беззазорні оправки, на які деталі встановлюють з малим осьовим зу
силлям (від руки) із натягом 0,01...0,05 мм. Малі осьові зусилля забезпечують уста
новкою між поверхнями деталі й оправку не менше двох рядів рівнорозташованих 
по окружності кульок  3...10 мм, вмонтованих у сепаратор (рис. 5.5.1).

Для обробки в центрах валів значної довжини використовують люнети; при 
l > 5d встановлюють один люнет, при l ³ (10…15)d – два.

При центровому шліфуванні момент, що крутить, передається деталі через 
повідець (хомутик).

Шліфування зовнішніх поверхонь роблять такими способами (див. табл. 
5.5.1): центрове шліфування – методом подовжньої подачі [мала глибина різання 
t = 0,005…0,002 мм і велика подача S0 = (0,3 – 0,7)B, де В – ширина круга]; гли
бинне шліфування, виконуване в один прохід зі спеціальним заправленням кру
га, – методами подовжньої подачі при збільшенні глибини різання t = 0,1...0,03 
мм і зменшенні подачі S0 = = (0,08...0,12)В і більш продуктивним методом – врі
занням (Sпoпep = 0,001...0,005 мм/об, ширина круга перевищує розмір поверхні, 
що шліфується); безцентрове шліфування – методами подовжньої подачі 
(подачу здійснюють за рахунок нахилу осі ведучого круга a = 2...6°; застосову
ють для гладких валиків, пальців) і врізання (подаючий круг встановлюють під 
кутом a = 0...0,5°; виникаюче осьове зусилля притискає деталь до упору; застосо
вують для ступінчастих валиків). Безцентрове шліфування не впливає на другу 
характеристику точності, внаслідок чого можливе зниження припуску на 20
...30 %. Крім того, виключається операція зацентрування.

Рис. 5.5.1. Беззазорна оправка:
1 – корпус оправки; 2 – гвинт; 3 – притискна планка; 4 – заготовка; 5 – кульки; 

6 – сепаратор; 7 – фіксатор сепаратора; 8 – гвинт
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Процес шліфування звичайними абразивними колами має і деякі недоліки. 
Так, у процесі шліфування загартованої сталі неправильно обрані режими різан
ня викликають високу температуру поверхневого шару, що призводить до струк
турних змін у матеріалі деталі, появи ділянок зниженої жорсткості, шліфуваль
них тріщин і в кінцевому рахунку до браку деталі.

Один із нових способів шліфування точних зовнішніх поверхонь – шліфу
вання кругами із синтетичних алмазів і ельбора (кубічний нітрид бора), що ма
ють високу твердість і добру теплопровідність, а геометрична форма їх зерен 
відрізняється від абразивних більшою гостротою. Ці властивості алмазу і ельбо
ру знижують сили різання в 2-3 рази та забезпечують більш інтенсивний відвід 
теплоти із зони різання, що приводить до значного зниження температури різан
ня. У результаті структурні зміни оброблюваного матеріалу, утворення припалів 
і шліфувальних тріщин зводяться до мінімуму. Алмазне й ельборове шліфування 
зовнішніх поверхонь здійснюють торцем чашкового круга за пружною схемою. 
Зусилля притиснення круга до оброблюваної деталі 50...150 Н. Режими різання: 
швидкість круга до 35 м/хв, швидкість обертання заготовки 5...20 м/хв, подовж
ня подача 0,2...2,0 об/хв, глибина шліфування 0,002...0,01 мм.

Точність шліфування по діаметру – квалітетів 1Т5-1Т7, по шорсткості –
класів 8-10 (Ra = 0,63...0,16 мкм), за формою – 0,001...0,003 мм.

Друга характеристика точності при центровому шліфуванні залежить від 
точності обробки центрів верстата та центрових отворів валів або оправлень 
(погрішність форми повинна бути в межах 1...3 мкм), а також від розбіжності 
кутів конусності отворів і центрів, зсуву та непаралельності їх осей.

Шліфувальний круг характеризується формою та розміром, видом абрази
ву, номером зернистості, родом зв’язування, твердістю, структурою. При мен
ших вимогах до точності, при шліфуванні м’яких і в’язких матеріалів застосову
ють грубозернисті круги (зернистістю 50...63). Зернистість круга при чистовому 
шліфуванні 16...25. Загартовані сталі та кольорові метали шліфують більш м’я
кими кругами. Стосовно безпеки швидкість круга не повинна перевищувати 35 
м/хв, а при швидкісному шліфуванні – 50 м/хв.

Обробка отворів

Свердління. Свердління здійснюють шляхом обертання свердла (на сверд
лильних і розточувальних верстатах) або обертанням деталі (на токарних, рево
льверних верстатах і напівавтоматах (див. табл. 5.5.1).

Свердління на токарних верстатах намагаються не застосовувати, тому що 
пересування задньої бабки верстата та ручна подача віднімають багато часу й 
стомлюють. Виключенням є розповсюджена практика включення переходів све
рдління в операції, виконувані на револьверних верстатах і автоматах.

Точність отворів, одержуваних свердлінням, знаходиться в межах квалітетів 9-
12 і класів шорсткості 2-3. Точність міжцентрових відстаней отворів при свердлінні 
по розмітці складає 0,3...0,5 мм і більше, а при свердлінні по кондуктору 0,03...0,1 
мм і залежить від зазору між свердлом і кондукторною втулкою, а також від непер
пендикулярності осі отвору торця. Спосіб свердління отворів по розмітці застосову
ється переважно в одиничному виробництві й не завжди гарантує збіг отворів на 
деталях, що сполучаються, оброблених роздільно. Тому, як правило, отвори в дета
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лях, що сполучаються, свердлять у зборі по розмітці або через отвори, просвердлені 
в одній з деталей, що сполучаються, до складання. У серійному виробництві отвори 
в деталях, що сполучаються, свердлять по погоджених (дзеркальних) кондукторах, 
установлюваних на деталі по розмічальних ризиках або на спеціальні базові поверх
ні. Напрямок свердла забезпечують за допомогою постійних кондукторних втулок, 
що мають більш високу твердість, і запресованих у кондукторну плиту по щільній 
посадці. Погоджені кондуктори застосовують і в одиничному виробництві, але в 
тому випадку, якщо неможливе свердління отворів на деталях, що сполучаються, у 
зборі або відсутні координатно-розточувальні верстати.

При свердлінні на вертикальних і радіально-свердлильних верстатах деталі 
встановлюють на столі верстата та кріплять планками або у верстатних лещатах, 
круглі деталі встановлюють у призмах.

Недолік вертикально-свердлильних верстатів полягає в тому, що при сверд
лінні декількох отворів деталь необхідно після кожного отвору перезакріплюва
ти. Тому застосовують універсальні ділильні столи, поворотні ділильні присто
сування, оснащені направляючою кондукторною втулкою, або використовують 
легкорухливі в двох напрямках універсальні столи. Радіально-свердлильні верс
тати позбавлені зазначеного недоліку, але їх застосування ефективне лише для 
великогабаритних деталей.

Корпусні деталі, кришки, фланці нерідко мають багато отворів порівняно 
невисокої точності та чистоти поверхні. Для одержання таких отворів свердлін
ня є єдиною й достатньою операцією. Їх свердлять по кондуктору із застосуван
ням багатошпиндельних голівок або спеціальних (звичайно агрегатних) свердли
льних багатошпиндельних верстатів для підвищення продуктивності.

Отвори, довжина яких перевищує 10 діаметрів, обробляють свердлами для 
глибокого свердління – перовими пластинчастими свердлами або свердлами 
однобічного різання (гарматними), що встановлюють на спеціальні штанги з 
напрямними по оброблюваному отвору. Для охолодження і відводу стружки в 
зону різання подається ЗОР під тиском 2...4 МПа по центральному отвору для 
перових свердлів і в зазор між штангою й оброблюваним отвором для свердлів 
однобічного різання. ЗОР із зони різання разом зі стружкою віддаляється через 
кільцевий зазор між штангою й отвором або через центральний отвір штанги. 
При глибокому свердлінні має місце відведення свердла, причому для перових 
свердлів значно більше, ніж для свердлів однобічного різання.

Для точних отворів свердління є лише першою операцією (переходом) у 
ланцюзі наступних, більш точних. Принципово можливо в одній операції поряд 
зі свердлінням виконувати зенкерування та розгортання, використовуючи конду
ктор із швидкозмінними втулками і швидкозмінними патронами для закріплення 
різних інструментів у шпинделі верстата.

Зенкерування. Метод застосовують при обробці отворів діаметром до 100 мм 
(див. табл. 5.5.1). Зенкер значно жорсткіше свердла, його відвід менше. Чорнове зен
керування забезпечує точність квалітета 12 при обробці отворів, утворених литтям 
або куванням, чистове зенкерування (після свердління) – точність квалітета 11 із 
шорсткістю до класу 6 (Ra = 2,5 мкм). Зенкером виправляють погрішності розташу
вання отворів (друга характеристика точності), придбані на операції свердління.

Геометрія зуба зенкера близька до геометрії різця, тому подача зенкера на 
один оборот може бути більшою (відповідно числу зубів). На револьверних вер
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статах поширене застосування комбінованих інструментів, таких як свердло-
зенкер, зенкер-зенковка. Усе це дозволяє збільшувати продуктивність обробки.

Якщо свердління з наступним зенкеруванням здійснюють по кондуктору, 
то для свердла та зенкера застосовують змінні напрямні кондукторні втулки, що 
значно підвищує точність обробки.

Зенкерування застосовують і для зняття фасок в отворах, і для підрізування 
торців (підторцівок) для забезпечення перпендикулярності торця до осі отвору. 
Цей спосіб обробки називається зенкуваннням, а інструмент – зенковкою.

Розгортання. Розгортання – метод підвищення точності отвору по діаметру 
та чистоти обробки, виконуваний розгорненням. Розгортка відрізняється від зен
кера великим числом і прямим напрямком зубів з меншими кутами в плані час
тини, що ріже. Невеликі розгортки виконують цільними, а великі – насадними з 
уставними ножами. За способом виконання розрізняють розгортання машинне 
(верстатна операція) і ручне (слюсарна операція). Ручні розгортки мають довгі 
зуби та подовжену конічну забірну частину.

Метод не впливає на другу характеристику точності, тому попередня опера
ція повинна бути точною. Припуск невеликий. Якщо чистовому розгортанню пере
дує розточування або зенкерування, досягається точність квалітета 8-9, а якщо чор
нове розгортання – точність квалітета 6-7 при шорсткості до класу 8 (Ra = 0,63 
мкм). Розгортання чуттєве до коливань припуску, вимагає високої точності та рете
льного заточення розгортки. Обов’язковою умовою досягнення високої точності є 
збіг осей інструмента й оброблюваного отвору. Тому розгортку встановлюють у 
патрон, що плаває, який забезпечує її самоустановку по оброблюваному отвору. 
Для розгортання великих отворів використовують розгортки, що плавають, – дво
зубі плоскі ножі, звичайно на горизонтально-розточувальних верстатах.

Обробку отворів свердлінням, зенкеруванням і розгортанням, як правило, 
здійснюють на одній позиції із застосуванням швидкозмінних патронів, що до
зволяють скорочувати допоміжний час. Ще більшої продуктивності досягають 
на револьверних верстатах і автоматах.

Характерними дефектами розгортання є риски на обробленій поверхні –
результат дії наростів на зубах розгортки, що утворюються в процесі різання, та 
сліди попередньої обробки у вигляді плям, не порушених розгорненням (вони 
особливо ймовірні при малому припуску). Отвори, де такі дефекти неприпусти
мі, обробляють іншими методами: у сталевих заготовках – хонінгуванням, у за
готовках із кольорових і легких сплавів – тонким розточуванням.

Розточування. Розточування здійснюють на токарному, карусельному 
(обертається деталь) або розточувальному (обертається інструмент) верстаті (див. 
табл. 5.5.1). На токарному устаткуванні можна виконувати отвори всіляких розмі
рів і форми з різною точністю. Заготовки встановлюють у звичайні патрони або 
спеціальні пристосування; при значній довжині їх підтримують люнети. Установи
вши на планшайбу поворотне пристосування, можна в одній операції розточувати
кілька отворів. Застосовують як стандартний, так і спеціальний інструмент.

Припуск, точність обробки та її тривалість при розточуванні подібні тому, 
що є при обточуванні зовнішніх поверхонь тіл обертання.

У револьверних операціях розточування по можливості заміняють зенкеру
ванням.
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Розточування отворів у великих деталях здійснюють на розточувальних 
верстатах консольними борштангами (одиночні й співвісні отвори), борштанга
ми на двох опорах, коли оброблювані отвори (співвісні) розташовані на значній 
відстані один від іншого, і в пристосуваннях з направляючими втулками для 
борштангів. Інструментом при розточуванні служать різці (при великих діамет
рах отворів і для глибокого розточування литого або прошитого отвору), закріп
лені в борштанзі, та різцеві блоки з уставними регульованими різцями. Блок за
кріплюють у борштанзі за допомогою швидкорозбірних пристроїв, що дозволя
ють швидко заміняти блоки (наприклад, чорновий на чистовий).

Подачу на розточувальних верстатах можна надати деталі (столу верстата) 
або інструменту (шпинделю верстата). Точність розташування отвору при розто
чуванні залежить від точності установки деталі в пристосуванні та від точності 
установки шпинделя верстата щодо деталі. Чистовим розточуванням одержують 
отвори з точністю по діаметру квалітетів 6-7 і шорсткістю класу 6 (Ra = 2,5 мкм). 
У дрібносерійному виробництві розточування отворів здійснюють по розмітці 
або методом координат.

При обробці співвісних отворів з метою підвищення продуктивності зви
чайно переходи сполучають і обробку ведуть набором інструментів, закріплених 
в одній борштанзі (див. табл. 5.5.1).

Скорочення допоміжного часу на настроювання операції по розточуванню 
отворів з рівнобіжними осями (переміщення столу з деталлю і шпинделя з ін
струментом) досягають шляхом використання жорстких або індикаторних упо
рів. Ще більшу продуктивність при розточуванні отворів з різнорозташованими 
осями одержують на багатошпиндельних агрегатних верстатах з автоматичним 
витримуванням координат оброблених отворів.

Протягання отворів. Протяганням одержують отвори циліндричні, шлі
цьові, прямокутні й інших форм (див. табл. 5.5.1). Для циліндричних отворів 
протягання застосовують після свердління, зенкерування або чорнового розточу
вання замість операції розгортання; припуск 0,5...1,0 мм, подача на зуб 0,02...0,1 
мм. Точність квалітетів 6-7, шорсткість класів 7-8 (Ra = 1,25...0,63 мкм). Метод 
досить продуктивний, але рентабельний тільки в умовах серійного та крупносе
рійного виробництва через порівняно високу вартість інструмента (протяжки) та 
складність переточувань.

Деталі при протяганні встановлюють на твердій опорі, якщо забезпечено пер
пендикулярність базового торця осі отвору, і на сферичну (плаваючу) опору, якщо 
базовий торець неперпендикулярний осі отвору. У процесі протягання протяжка 
центрується по оброблюваному отвору та притискається до опори силами різання.

Для підвищення точності отворів до квалітета 5 на деталях з порівняно м’я
ких матеріалів (особливо з кольорових сплавів) застосовують протяжки, що калі
брують. Зуби такого інструмента не ріжуть, а зіскрібають (шабрують) або вигла
джують і зміцнюють поверхню отвору. Шабруючі зуби мають нульовий перед
ній і дуже малий задній кут. Зуби, що вигладжують, мають округлу форму. Оде
ржують поширення спеціальні комбіновані протяжки, які мають усі три ділянки
– різальну, калібрувальну й вигладжувальну.

Шліфування отворів. Обробка отворів шліфуванням здійснюється на внут
рішньошліфувальних верстатах (див. табл. 5.5.1). Деталі встановлюють у три- і 
чотирикулачкові патрони з вивіркою биття по базових поверхнях – циліндру та 
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торцю. Нежорсткі деталі або деталі неправильної форми встановлюють на план
шайбу, також з вивіркою биття, і кріплять планками.

Верстати для внутрішнього шліфування менш продуктивні, ніж для зовніш
нього, і володіють меншими технологічними можливостями. Шпиндель верстата 
має значний виліт, що веде до утворення вібраційного поля, різко погіршуються 
досяжні точнісні параметри оброблюваного виробу. Обробка співвісних отворів 
обмежена розмірами меншого з них: якщо менший отвір розташований до отво
ру більшого діаметра, то останнє прошліфувати неможливо (в один установ). 
Шліфувальний круг при внутрішньому шліфуванні швидко засалюється, вимагає 
частого виправлення та заміни. Тому при можливості намагаються використову
вати інші методи обробки отворів – розгортання, хонінгування.

Внутрішнє шліфування необхідно застосовувати при обробці твердих пове
рхонь, що не допускають використання лезового інструмента. Цей метод неза
мінний у тих випадках, коли поряд з досягненням точності розміру та форми 
отвору потрібна точна координація осі стосовно базових поверхонь або інших 
отворів з рівнобіжними осями. Внутрішнє шліфування доцільне при обробці 
коротких глухих отворів, отворів з тонкими стінками і канавками. При виборі 
методу керуються також тим, що використання внутрішньошліфувального верс
тата виключає необхідність виготовлення розгорток нестандартних діаметрів. 
Імовірність браку при шліфуванні менша, ніж при розгортанні.

Шліфування нерідко поділяють на чорнове та чистове, чим досягають висо
кої точності й чистоти поверхонь. Шліфування впливає на обидві характеристи
ки точності. Чистовим шліфуванням досягають точності квалітетів 6-7 (по діаме
тру) і шорсткості класу 10 (Ra = 0,16 мкм).

Чистове шліфування наскрізних отворів у великомасштабних виробництвах 
заміняють хонінгуванням, тоді другу характеристику точності забезпечують на 
операції шліфування. Довгі отвори шліфують методом подовжньої подачі, коро
ткі – методом врізання. Отвори великих деталей (без обертання деталі) можна
обробляти на планетарно-шліфувальних верстатах, де в процесі шліфування 
центр круга переміщується по окружності концентричної оброблюваної поверх
ні. Нові верстати для внутрішнього шліфування випускають в автоматизованому 
варіанті: подача круга, контроль отвору, виправлення круга перед чистовими 
проходами шліфування та інше здійснюються без участі робітника. Для внутріш
нього шліфування деталей типу кілець і втулок широко застосовують безцентро
ве шліфування (див. табл. 5.5.1).

Обробка площин

Фрезерування площин. Основними методами фрезерування є циліндричне 
(зуби розташовані уздовж утворюючої циліндричної поверхні фрези) і торцеве 
(зуби фрези розташовані по торцю). Останній метод забезпечує велику продуктив
ність, тому що більше число зубів одночасно бере участь у різанні, та кращу чисто
ту поверхні, оскільки виключається хвилястість поверхні, властива циліндричному 
фрезеруванню. Припуск на один хід обмежений потужністю верстата, міцністю і 
надійністю закріплення деталі. При грубій обробці досягають точності квалітета 14, 
при чорновій обробці – квалітета 12. При чистових операціях точність розташуван
ня оброблюваної площини 0,05...0,10 мм, а шорсткості – до класу 6 (Ra = 2,5 мкм).
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Для одержання шорсткості класів 8-9 (Ra = 0,63...0,32 мкм) застосовують 
тонке фрезерування плоских поверхонь торцевими фрезами, оснащеними плас
тинками з твердого сплаву, з биттям зубів не більше 0,01 мм. Швидкість різання 
200...300 м/хв, подача на зуб 0,03...0,2 мм, глибина різання 0,1...0,2 мм.

Установку та закріплення деталей у серійному виробництві роблять на сто
лі верстата прихватами, у верстатних лещатах і спеціальних пристосуваннях. У 
процесі закріплення зовсім не допускається деформація заготовок, щоб уникну
ти погрішності форми оброблюваної поверхні.

Підвищення продуктивності досягають шляхом одночасного фрезерування 
декількох заготовок з використанням багатомісних пристосувань або обробкою 
заготовок з різних сторін одночасно на поздовжньо-фрезерних, карусельно-
фрезерних (безперервна чорнова та чистова обробка одночасно) і барабанно-
фрезерних багатошпиндельних верстатах (див. табл. 5.5.1).

Протягання площин. Метод дозволяє знімати без попередньої обробки за 
один хід припуск 2...8 мм і одержувати точність розташування поверхонь 
0,02...0,06 мм і шорсткість до класу 7 (Ra = 1,25 мкм). Для нетвердих поверхонь 
(одержуваних без термообробки типу загартування) чорнове та чистове фрезеру
вання й шліфування доцільно заміняти протяганням. Метод порівняно дорогий 
внаслідок витрат на виготовлення та підтримку протяжок у робочому стані. Об
робку сталевих заготовок здійснюють при v = 4...10 м/хв і sz = 0,05...0,2 мм, заго
товок з алюмінієвих сплавів при v = 10...15 м/хв і sz = 0,05...0,2 мм. Для зовніш
нього протягання застосовують верстати вертикального типу, одинарної або по
двійної дії. Заготовку встановлюють у пристосуванні й обробляють одночасно 
одну або кілька площин. З метою зменшення навантаження на протяжку широкі 
площини обробляють методом прогресивного протягання; зуби протяжки пра
цюють як стругальний або довбальний різець, знімаючи стружку в напрямку 
ширини оброблюваної площини (а не в напрямку товщини припуску).

Шліфування площин. Шліфуванням обробляють тверді поверхні, що попере
дньо фрезерують, обточують або стругають (див. табл. 5.5.1). Припуск на шліфу
вання площин призначають у залежності від варіанта попередньої обробки поверх
ні та від етапу шліфування. Методи обробки – периферійне й торцеве шліфування. 
На верстатах торцевого шліфування досягають більшої продуктивності, але мен
шої точності, ніж на верстатах периферійного шліфування. Чистове шліфування 
забезпечує точність розташування поверхонь 0,02 мм і шорсткість класу 8 (Ra = 
0,63 мкм). У результаті застосування спеціальних столів, що дозволяють одночас
но обробляти багато заготовок, підвищується продуктивність обробки.

Обробка нарізі

Нарізування різцями, гребінками і мітчиками. Різцем можна нарізати 
практично будь-яку нарізь високої точності на універсальному устаткуванні. 
Недоліком методу є мала продуктивність (до 20...40 ходів).

На чорнових операціях зовнішню нарізь часто одержують за допомогою 
призматичних або круглих гребінок. Нарізь із малим кроком виконують гребін
ками з кільцевими канавками, які розділяють крайки, що ріжуть, нарізь з вели
ким кроком – гребінками з гвинтовою канавкою. Зуби гребінок зрізані уздовж 
осі на конус, тому при осьовому переміщенні інструмента всі зуби беруть участь 
у різанні й обробку можна здійснити за один перехід.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 319

Внутрішню нарізь найчастіше виконують мітчиками; точність – по ступені 
6. Нарізування різьблення мітчиками у важкооброблюваних жаростійких і жаро
міцних матеріалах представляє значні труднощі через низьку продуктивність 
праці та велику витрату мітчиків. Таку нарізь виконують з використанням ульт
развуку. Для цього на шпиндель свердлильного верстата встановлюють спеціа
льну голівку, оснащену магнетострикційним перетворювачем ПМС 15А-18 і 
концентратором з цанговим затиском для установки мітчиків. У процесі нарізу
вання концентратор додає мітчику поряд зі звичайними рухами різання осьові 
коливальні рухи з частотою 20...22 кГц і амплітудою 8...10 мкм. У результаті 
осьових коливань на бічних гранях частини мітчиків, що ріже, усувається заще
млення, знижується сила тертя, зменшується сила різання та поліпшується дос
туп ЗОР у зону різання. Усе це підвищує стійкість інструмента.

Вихровий метод. Метод швидкісного нарізування застосовують частіше 
на чорнових проходах. Замість різцетримача встановлюють різцеву голівку; 
різець ріже переривчасто. З двох наявних способів – внутрішнього та зовніш
нього (див. табл. 5.5.1) торкання – перевага віддається першому через забезпе
чення більш плавної роботи. Частота обертання різцевої голівки 1000...3000 об/
хв, а заготовки 5...30 об/хв; кругова подача s0 = πdnз/np. Твердосплавний інстру
мент дозволяє вести обробку зі швидкістю різання 400...600 м/хв. Стійкість 
різців у кілька разів вища, ніж при звичайній обробці (за рахунок охолодження 
різця на більшій дузі траєкторії). Точність нарізі – до ступеня 6, шорсткість –
до класу 6 (Ra = 2,5 мкм).

Фрезерування нарізі. В умовах крупносерійного та масового виробництва 
кріпильні різьблення ступеня точності 5-8 нарізують на нарізефрезерувальних 
верстатах дисковими та гребінчастими фрезами (див. табл. 5.5.1). Ширина гребі
нчастої фрези повинна на 2-3 кроки перевищувати довжину нарізі, яку нарізу
ють. Обробку ведуть на 1,2-1,3 оборота деталі остаточно. Режими різання при 
фрезеруванні сталі v  60 м/хв, sz = 0,02...0,1 мм/зуб. Дискові фрези застосовують 
для попереднього нарізування довгих різьблень, в основному великого кроку, з 
наступною обробкою точінням або шліфуванням (див. табл. 5.5.1).

Накочування нарізі. Накочування нарізі діаметром до 25 мм здійснюють 
плоскими плашками за один прохід (див. табл. 5.5.1). Забезпечується висока про
дуктивність, тому що процес автоматизований. При накочуванні нарізі роликами 
на спеціальних верстатах досягають ступеня точності 4 і вище, шорсткості – до 
класу 9 (Ra = 0,32 мкм). Продуктивність складає 50...500 деталей на годину. Ро
ликами можна накочувати нарізі на заготовках твердістю до HRC 40.

Метод накочування раціонально застосовувати для різьбових деталей, що 
вимагають високої надійності в роботі. Нарізь, що накочується, має підвищену 
міцність у порівнянні з міцністю нарізі, що нарізують завдяки відсутності пере
різання волокон матеріалу і підвищенню утомної міцності та зносостійкості гре
бінців нарізі внаслідок пластичної деформації при накочуванні.

Шліфування нарізі. Метод застосовують для твердих деталей підвищеної 
точності, наприклад при виготовленні різального та міряльного інструмента, що 
має точні нарізі (мітчики, різьбові фрези, різьбові калібри). Розрізняють центро
ве та безцентрове різьбошліфування. У центрах роблять шліфування дисковим і 
гребінчастим кругами. Точність по середньому діаметру досягає 0,002 мм, по 
кроку 0,01 мм, по куту профілю 0,2".
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Обробка зубчастих коліс

Нарізування зубів зубчастих коліс. Зуби зубчастих коліс нарізують на зуборіз
них верстатах методами копіювання й обкатування (див. табл. 5.5.1). Як правило, 
обробка розділяється на чорнову та чистову, а для коліс високої точності вводиться 
оздоблювальна обробка. При обробці зубчастого колеса виникають погрішності 
товщини кроку й профілю зубів, неконцентричність зубів і посадкового місця коле
са, непаралельність зубів і осі посадкового місця (для циліндричних прямозубих 
коліс), кута спіралі (для косозубих коліс). Усі ці погрішності впливають один на 
одного. Тому нормуються допуски не на окремі елементи зубчастих коліс, а на пока
зник комплексної перевірки зачеплення виготовленого колеса з еталонним колесом
вимірювального приладу (кінематична та циклічна погрішність і пляма контакту).

Нарізування зубів методом копіювання здійснюють фасонними дисковими 
або кінцевими фрезами на фрезерному верстаті з ділильною голівкою. Продук
тивність обробки невелика; ступінь точності обробки 9-10 внаслідок погрішності 
товщини зуба й кроку через кутову помилку (до 5...7’ голівки) і погрішності про
філю в результаті скорочення кількості фрез (для одного модуля звичайно вико
ристовують 10-15 фрез, тоді як теоретично для кожного модуля, кожного кута 
зачеплення і визначеного числа зубів потрібно мати окремі фрези).

Нарізування зубів методом обкатування здійснюють черв’ячними фрезами 
або довб’яками. У першому випадку головним робочим рухом є обертання фре
зи. Рух обкатування (обертання заготовки) співпадає з обертанням фрези: пз = 
nфk/z, де пз і nф – частота обертання відповідно заготовки та фрези; k – число за
ходів фрези; z – кількість зубів колеса.

Дрібні зуби фрезеруються в один прохід, зуби з m > 5 мм – у три проходи з 
досягненням ступеня точності 8-9 і шорсткості класів 4-6 (Ra = 10,0...2,5 мкм). 
Шліфованими фрезами одержують зубчасті колеса ступеня точності 7. Зубофре
зерування черв’ячними фрезами відрізняється високою продуктивністю, що по
в’язано з безперервністю різання в процесі обробки та високою твердістю зубоф
резерних верстатів, що дозволяють вести обробку на високих режимах. Режими 
обробки сталі: на чорновій операції v = 25 м/хв, s = 1,5...3,0 мм/об; на чистовій 
операції v = 35 м/хв, s = 0,5...1,5 мм/об.

Метод обкатування у порівнянні з методом копіювання дає більш високу 
точність обробки, дозволяє використовувати той самий інструмент для обробки 
коліс із різним числом зубів і коліс з коригованим профілем зубів. Зубофрезеру
вання обкатуванням – основний метод обробки коліс із косими зубами.

При нарізуванні зубчастих коліс довб’яками точність трохи вища, ніж при 
фрезеруванні нешліфованою черв’ячною фрезою. Круглий довб’як являє собою 
колесо, що ріже, із зубами евольвентного профілю. Головний робочий рух – зво
ротно-поступальний хід довб’яка. Рух (кругова подача) обкатування (обертання 
заготовки) співпадає з обертанням довб’яка: пз = пдzд/zз.

Зуби з т < 1,5 мм нарізують в один прохід. Довбання – практично єдиний ме
тод нарізування коліс із внутрішніми зубами. Режими обробки сталі: на чорновій 
операції v = 10...20 м/хв, sкp = 0,25...0,5 мм/дв. хід; на чистовій операції v = 20...30 м/
хв; sкp = 0,1...0,3 мм/дв. хід. Поперечна подача при врізанні tпоп = (0,1...0,3)sкp.

Шевінгування. Обробку зубів циліндричних коліс твердістю до HRC 40...45 
можна здійснювати шевером – колесом, що ріже, з косими зубами (a = 10...15°), на 
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бічних поверхнях яких прорізані поперечні канавки (від голівки до ніжки). Краї кана
вок здатні зіскрібати стружку товщиною 0,005...0,01 мм. Шевер вводять у зачеплення 
з колесом під деяким кутом, що при обертанні приводить до ковзання шевера стосов
но колеса. Крім того, колесо переміщується додатково уздовж осі з подачею 0,1...0,3 
мм/об. Наприкінці ходу стіл одержує поперечну подачу, рівну 0,02...0,04 мм. Шевін
гуванням досягають ступеня точності 6. Час обробки одного зуба 2...3 с. Одним ше
вером до переточування можна обробляти близько 1500 коліс (див. табл. 5.5.1).

Шліфування зубів. Точності твердих коліс досягають шліфуванням. Як при 
фрезеруванні, застосовують методи копіювання й обкатування. Високоточні 
шліфувальні верстати, що працюють по методу обкатування, випускає, напри
клад, фірма “МААГ”. У цих верстатах два тарілчастих кола розташовані під ку
том один до одного як бічні сторони зуба прямобічної рейки (див. табл. 5.5.1). 
Рух обкатування виникає в результаті прямолінійного переміщення осі колеса 
паралельно самій собі та погойдування навколо цієї ж осі. Компенсація зносу та 
виправлення шліфувальних кіл здійснюються у процесі роботи верстата автома
тично. Продуктивність методу обкатування нижча, ніж методу копіювання, а 
точність значно вища (до ступеня точності 6).

Оздоблювальні методи обробки

Тонке точіння. Цей метод виконується на устаткуванні підвищеної твердості й 
точності та характеризується високими значеннями швидкостей різання й малих 
значень подач і глибин різання. Режими обробки сталі: швидкість різання до 1000 м/
хв, t = 0,1...0,3 мм, s = 0,02...0,15 мм/об; обробки бронзи v £ 1500 м/хв, t = 0,05...0,3 
мм, s = 0,01...0,1 мм/об. Застосовують твердосплавні різці (для сталі) або різці, осна
щені кристалами алмаза. Точність обробки по діаметру – до квалітету 5-7, оваль
ність і конусність не вище 0,005 мм, по шорсткості – до класу 10 (Ra = 0,16 мкм) до
сягається за рахунок незначного зношування інструмента, малих сил різання та ви
сокої точності устаткування. Велика швидкість різання компенсує втрати продукти
вності внаслідок малої подачі та глибини різання. Тонке точіння (особливо отворів)
часто застосовують замість шліфування з метою усунення небезпеки засолювання 
абразивних кіл, що призводить до утворення припалів. Розточувальні верстати для 
тонкого точіння знайшли широке застосування. При тонкому точінні висуваються 
підвищені вимоги до установки інструмента й регулювання відстані між шпинделя
ми при обробці отворів з рівнобіжними осями на багатошпиндельному устаткуванні.

Хонінгування. Притирочне шліфування здійснюють на спеціальних верста
тах за допомогою хона, що являє собою інструментальну голівку, оснащену аб
разивними брусками (див. табл. 5.5.1). Хон самовстановлюється по поверхні. 
Шпиндель надає голівці обертальний (30...50 м/хв) і зворотно-поступальний 
(10...15 м/хв) рух. Розтиснення брусків здійснюється автоматично: перший пере
хід – 10...15 ходів при тиску 0,5...1,0 МПа, другий перехід – 15...20 ходів при 
1,5...2,5 МПа. Процес обробки протікає при сильному охолодженні гасом з міне
ральним маслом. Зернистість абразивних (екстракорунду, екстракарборунду), 
алмазних брусків і алмазного порошку – М63-28. Припуск на хонінгування являє 
собою частину допуску на остаточний розмір або складає 0,01...0,2 мм. Хонінгу
ванням досягають точності по розміру квалітету 5-6, за формою 0,005...0,01 мм, 
по шорсткості класів 9-13 (Ra = 0,32 мкм, Rz = 0,1 мкм).

Розділ 5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
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Суперфінішування. Суперфінішування впливає тільки на мікрогеометрію 
деталі (див. табл. 5.5.1). Бруски зернистістю М40 слабко притискаються до обро
блюваної поверхні (1...3 МПа).

Швидкість обертання заготовки v = 0,05...3,0 м/с, коливання інструмента 
2...6 мм, число подвійних ходів 200...1000 у хвилину. Переміщення інструмента 
уздовж поверхні здійснюють зі швидкістю, що виключає проходження абразиву 
по тому самому місці двічі. Як змащення використовують гас із маслом. При
пуск (0,005...0,007 мм) призначають за рахунок допуску на попередню операцію 
(шліфування). Суперфінішування дозволяє одержати шорсткість класів 10-14 (Ra

= 0,16 мкм, Rz = 0,05 мкм). Процес різання автоматично припиняється в міру 
збільшення площі опорної поверхні в результаті стирання мікронерівностей по
верхні, що піддається суперфінішуванню. По досягненні визначених показників 
опорної поверхні масло-гасова плівка перестає руйнуватися на мікроплощах 
шорсткостей і знімання металу припиняється.

Фізико-хімічні методи обробки деталей
Електроіскрова обробка (ЕО). Цей метод заснований на явищі електроеро

зійного руйнування матеріалу. У момент зближення електродів виникає електри
чний розряд, що приводить до руйнування електродів внаслідок розплавлювання 
й випару мікрообсягів металу.

Ступінь руйнування анода та катода неоднакова. Це явище назване поляр-
ним ефектом. При імпульсах малої та середньої тривалості (тривалість 10–4 с, 
період між імпульсами 10–3 с) і однаковому матеріалі електродів переважає еро
зія анода, при імпульсах великої тривалості – ерозія катода.

При ЕО використовують імпульси малої тривалості (рис. 5.5.2). Деталь слу
жить анодом, інструмент – катодом. Міжелектродний простір заповнюють мас
лами малої в’язкості, гасом, дизельним паливом та ін. Місце розряду обмежене 
площею торця інструмента. Товщина дефектного шару оброблюваних поверхонь 
приблизно 0,4 мм. Інструмент являє собою стержні, трубки, пуансони, дріт із 
міді, латуні, металографіту. У зв’язку з відсутністю силового впливу інструмента 
на деталь цим методом можна обробляти деталі найменшої твердості.

Рис. 5.5.2. Схема електроіскрового верстата:
1 – електрод-інструмент; 2 – ванна; 3 – заготовка-електрод; 

4 – діелектрична рідина; 5 – ізолятор
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Особливо ефективний метод для важкооброблюваних термооброблених 
матеріалів. Його використовують також для різання деталей, для одержання по
рожнин, вікон, канавок складних контурів, криволінійних отворів. Методом еле
ктроіскрової обробки обробляють, наприклад, плашки з твердих сплавів. Час
одночасного прошивання 180 отворів при виготовленні сит і фільтрів складає 10 
хв. Значний економічний ефект одержують на операціях видалення зламаних 
інструментів і кріпильних деталей з виробів.

Точність отворів, одержуваних електроіскровою обробкою, квалітетів 11-12 і 
шорсткість класів 1-6 (Ra = 80...2,5 мкм) залежить від режимів обробки. Продукти
вність на твердих режимах – до 1000 мм3/хв, на м’яких режимах – до 10 мм3/хв.

Електроімпульсна обробка (ЕІО). Метод освоєний у 50-х роках ХХ ст. За 
допомогою спеціальних генераторів імпульсів (рис. 5.5.3) у десятки разів збіль
шена тривалість імпульсу в порівнянні з ЕО та змінена полярність. У ЕІО деталь 
– катод, інструмент – анод (мідь, алюміній), як робоче середовище служать тран
сформаторне масло, вода, гас, дизельне паливо. Продуктивність на твердих ре
жимах у 10 разів вища (приблизно 5000 мм3/хв), знос інструмента в 3-5 разів 
менший, а енергоємність у 2-3 рази нижча, ніж при ЕО.

Для електроімпульсної обробки використовують генератори ШГИ 100...125 з 
частотою 1...440 кГц і ТГИ з частотою 400 Гц. Широке поширення одержують елек
троімпульсні верстати з ЧПК, наприклад, мод. 4532Ф3, для обробки отворів діамет
ром 0,12...0,2 мм тонким дротом, що рухається, з латуні марки ЛС52 і дротом 
0,05...0,01 мм із вольфраму. До початку обробки на деталі в зоні металу, що видаля
ється, свердлять отвір і пропускають дріт-електрод, що намотують на дві бобіни. У 
процесі обробки дріт перемотується з однієї бобіни на іншу, а горизонтальна подача 
здійснюється переміщенням столу по двох координатах по заданій програмі.

Методи ЕО та ЕІО нерідко сполучають в одному технологічному процесі. 
Чорнові продуктивні операції здійснюють електроімпульсним методом, а точ
ність витримують за допомогою електроіскрової обробки. Для підвищення про
дуктивності рекомендується подавати робоче середовище в зону обробки під 
тиском. Значно збільшується продуктивність також при використанні пустотілих 
електродів. Так, при одночасному прошиванні в шести деталях вікон загальною 
площею 24 тис. мм2 необхідно зруйнувати метал лише на площі 2000 мм2, на це 
йде близько 50 хв.

Рис. 5.5.3. Схема електроімпульсної обробки: 
1 – електродвигун; 2 – імпульсний генератор постійного струму; 3 – інструмент-електрод; 

4 – заготовка-електрод; 5 – ванна
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Анодно-механічна обробка (АМО). Метод розроблений у 40-х роках ХХ ст. 
лауреатом Державної премії В.Н. Гусєвим. На аноді-деталі постійно утворюєть
ся плівка з розчиненого за допомогою електроліту металу, що віддаляється меха
нічним шляхом. Метал, що оголюється при цьому, відкриває нову можливість 
для протікання струму.

Найбільш розповсюджений електроліт для АМО – розчин рідкого скла у 
воді щільністю 1,25...1,40 г/см3. Для одержання дрібнодисперсних довгостійких 
електролітів із рідин, що у звичайних умовах не змішуються, застосовують гід
родинамічні установки. Один із складів такого електроліту: 20...25 % рідкого 
скла, 6...8 % трансформаторного масла, стеаринова кислота (3...5 % ваги масла), 
вода й триетаноламін (0,5...0,7 % ваги води).

АМО широко застосовують для розрізання матеріалу дисками й стрічками, 
заточення інструмента, утворення кільцевих виточень, обрізки облоя, прорізання 
цанг, розрізання пластин із твердого сплаву й германію. Добре зарекомендували 
себе притирочні верстати для притирання твердосплавних пластин і шліфувальні 
верстати з електропровідним шліфувальним кругом.

На продуктивність обробки твердість оброблюваного матеріалу не впливає. 
Пруток діаметром 100 мм розрізається за 5...6 хв, тому метод доцільно застосо
вувати для обробки важкооброблюваних матеріалів. Диск-інструмент для прорі
зання матеріалу з маловуглецевої сталі товщиною 0,8...2,0 мм обертається зі 
швидкістю 20...60 м/с. Знос диска складає 15...20 % маси знятого металу. При 
заточенні різців і фрез (наприклад, автоматом АФГ-3) досягають шорсткості 
класів 8-9 (Ra = 0,63...0,32 мкм).

Електромеханічна обробка (ЕМО). Це електроконтактний метод, заснова
ний на розм’якшенні металу в контакті між інструментом і деталлю (нагріття 
через підвищений місцевий електричний опір) і винесенні цих шарів із зони об
робки механічним шляхом (див. рис. 5.5.4). Підводиться струм промислової час
тоти, трансформований на параметри (U = 2...30 В та І = 80...1000 А). Диск-
інструмент при розрізанні матеріалу обертається зі швидкістю 8...10 м/с. Проду
ктивність обробки 2000...3000 мм3/хв.

Метод застосовується також на обдирних і чорнових операціях, наприклад, 
на операції попередньої сфероідації кульок підшипників.

Електромеханічне точіння й електромеханічне вигладжування. Методи 
засновані на зниженні сил різання (вигладжування) шляхом розм’якшення мате

Рис. 5.5.4. Схема електроконтактної 
обробки плоскої поверхні: 
1 – оброблювана заготовка; 
2 – інструмент-електрод; 
3 – трансформатор
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ріалу перед різцем (гладилкою). При цьому підвищуються оброблюваність мате
ріалу та точність обробки й поліпшується чистота поверхні.

Електрохімічна обробка (ЕХО). Метод уперше запропонований В.Н. Гусє
вим і Л.А. Рижковим у 1928 р. і вдосконалений ними в 1952 р. Особливими пере
вагами ЕХО перед іншими методами електричної обробки є простота додавання 
великих сил струму, що забезпечують високу продуктивність, майже повну відсу
тність зносу інструмента, порівняно високий клас чистоти обробленої поверхні.

Методом електрохімічної обробки здійснюють розмірну обробку (формо-
утворення), прошивання, зняття задирів і округлення гострих крайок.

У наш час найбільше поширення одержала операція електрохімічного фо
рмоутворення для обробки профілю пера робочих лопаток парових і газових
турбін, в основному з важкооброблюваних жароміцних і титанових сплавів. 
Вона практично витиснула механічну обробку пера лопаток на копіювально-
фрезерних і копіювальних напівавтоматах завдяки більш високій продуктивно
сті (у 4-5 разів) та іншим перевагам. Принципова схема обробки робочої лопат
ки газової турбіни наведена на рис. 5.5.5. Заготовку-штампування лопатки 1 
установлюють раніше обробленими технологічними базовими поверхнями в 
спеціальне пристосування, розташоване в контейнері 3. Профіль пера обробля
ється одночасно з двох сторін лопатки двома електродами-інструментами 2, що
мають форму корита та спинки лопатки. Електроди виконані зі сталі Х18Н9Т. 
У зазор (0,05...0,5 мм) між електродами й оброблюваними поверхнями лопатки 
прокачується під тиском 5...6 МПа електроліт – водний розчин NaCl, KBr та ін. 
щільністю 1,10...1,20. Сталість міжелектродного зазору в процесі електрохіміч
ної обробки забезпечує спеціальна система приводу, що стежить, подачі елект
родів.

Точність обробки профілю пера залежить від багатьох факторів і складає 
0,2...0,4 мм.

Рис. 5.5.5. Принципова схема електрохімічної обробки
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Прошивання отворів різних форм, прорізів і вікон електрохімічним мето
дом виконується порожніми електродами, як правило, із внутрішнім підведен
ням електроліту, що виводиться через бічний міжелектродний зазор. Робочою 
поверхнею електрода служить торець, а зовнішня поверхня повинна бути надій
но захищена ізоляцією (епоксидна смола, фторопласт та ін.). Електрохімічна 
обробка є практично єдиним методом прошивання глибоких отворів малого діа
метра, наприклад, охолоджуваних каналів у важкооброблюваних жароміцних 
матеріалах робочих лопаток газових турбін. Отвір діаметром 0,4...1,6 мм проши
вають на глибину до 300 мм на спеціальній установці. Як електрод-інструмент 
використовують тонкостінні трубки зі сталі 1Х18Н9Т з ізоляційним покриттям 
полімерними емалями. Процес прошивання здійснюється при обертанні електро
да (8...15 об/хв) з метою усунення його відведення. Електроліт (водний розчин 
хлористого натрію, бромистого калію й ін.) подається в електрод під тиском 
20...100 МПа, напруга на електродах 18...22 В, щільність струму 6 А/мм2. Подача 
електрода складає 1,5...12 мм/хв. Точність форми отворів залежить від точності 
обробки торця електрода й досягає ± 0,025 мм.

Електрохімічну обробку застосовують і для видалення задирів, і для округ
лення гострих крайок на зубах шестерень, шліцевих валиках, у важкодоступних 
місцях деталей паливної апаратури і т.п. Для виконання цієї операції виготовля
ють спеціальні пристосування, у які входять електроди-інструменти, що копіюють 
форму розташування гострих крайок на деталі. При цьому деталь є анодом, елект
род – катодом, а в зазор (1...5 мм) між електродом і гострими крайками подається 
електроліт – водний розчин хлористого натрію. Час виконання операції 1...3 хв.

Електроалмазне шліфування. Шліфування виконують струмопровідним 
кругом у середовищі електроліту; метал на 75 % руйнується електролітично й на 
25 % – алмазним колом. Коло одержують шаржуванням робочої поверхні мідно
го диска алмазною крихтою з наступним покриттям поверхні нікелем гальваніч
ним шляхом.

Оптимальна швидкість круга 23...28 м/с. Одним із кращих електролітів вва
жається водний розчин азотнокислого калію (3...5 %), фтористого натрію 
(3...5 %), нітриту натрію (0,3 %).
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На довідних операціях досягають шорсткості класів 10-11 (Ra = 0,16...0,08 
мкм) при збільшенні продуктивності в порівнянні зі звичайним алмазним шліфу
ванням у 4-5 разів і зменшенні зносу кола в 5 разів.

Розмірна ультразвукова обробка (УЗО). Метод застосовується для утво
рення поверхонь складної конфігурації у важкооброблюваних струмопровідних 
матеріалах, алмазі, склі й твердих сплавах ( рис. 5.5.6). Розмірній ультразвуковій 
обробці раціонально піддавати тверді матеріали. Абразивними частками сколю
ються мікрочастинки з оброблюваної поверхні. Інтенсивне знімання матеріалу 
зумовлене великою кількістю одночасно співударних із поверхнею абразивних 
часток (30...100 тис. на 1 см2) і високою частотою повторення ударів (18...25 тис. 
раз за секунду). Кавітаційні явища в рідині сприяють мікроруйнуванню. Амплі
туда коливання інструмента за рахунок концентратора може досягти 100 мкм 
при амплітуді торця магнетостриктора 12...15 мкм. Магнетостриктор виготовля
ють із матеріалу, здатного змінювати свої розміри під впливом магнітного пото
ку, що проходить через сердечник. Інструмент приєднують до концентратора 
рознімними пристроями або приварюють (могутні довбальні установки).

Для забезпечення високої точності обробку необхідно вести змінним ін
струментом і абразивом різної зернистості. Чорнову обробку здійснюють інстру
ментом на 0,2...0,5 мм менше заданого розміру й абразивом зернистістю 10
0...200. У залежності від необхідної точності на наступних етапах обробки збіль
шують діаметр електрода та зернистість абразиву. Точність обробки на вході 
інструмента завжди нижча, ніж наприкінці оброблюваної поверхні, тому, напри
клад, отвори виходять конусними. Мінімальні кути конуса при товщині оброб
люваної заготовки 5...10 мм складають 1,5...2’.

Методами УЗО виготовляють твердосплавні вирубні та витяжні штампи 
(час виготовлення матриць розміром від 20´20 до 50´50 мм – 0,5...1,5 год; точ
ність 0,01...0,02 мм), точні оптичні деталі (час виготовлення 12 призм – 1 хв), 
вирізують стовпчики у великогабаритних порцелянових ізоляторах, виготовля
ють алмазні фільєри малих діаметрів (час виготовлення фільєри діаметром 1 мм 
і товщиною 1 мм – 30 хв), обробляють напівпровідникові матеріали.

Рис. 5.5.6. Принципова схема 
ультразвукової обробки:
1 – заготовка; 2 – інструмент; 
3 – ультразвуковий концентратор
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Технологічний процес складання і способи з’єднання деталей
Технологічним процесом складання називають утворення рознімних або 

нероз’ємних з’єднань складових частин заготовок або виробів визначеними ме
тодами. 

Технологічний процес збирання машин може складатися з наступних груп 
операцій: що забезпечують базування, що забезпечують закріплення і що забез
печують базування й закріплення. Відповідно перша група операцій утворює 
з’єднання: циліндричні з гарантованим зазором по посадкових поверхнях, плоскі 
з гарантованим зазором по поверхнях, що сполучаються, шпонкові і шліцові з 
гарантованим зазором, різьбові з гарантованим зазором і конічні. Друга група 
операцій утворює з’єднання: зварювальні, клейові, замкові, клепані, паяні; з’єд
нання, одержувані гнуттям, карбуванням, вальцюванням, відбортовкою. Третя 
група операцій утворює з’єднання деталей по посадкових поверхнях із гаранто
ваним натягом: циліндричні, плоскі, конічні, різьбові.

Технологічні операції збирання складаються з технологічних переходів. 
Переходи закріплення деталей у з’єднаннях розділені на наступні групи: 1 – пот
ребуючі припуску матеріалу (запресовування, розвальцьовування, відбортовка, 
карбування); 2 – потребуючі застосування додаткового матеріалу (пайка, зварю
вання з електродом, склеювання); 3 – потребуючі застосування додаткової деталі 
(заклепувальне, штифтове, шплінтове, гвинтове); 4 – потребуючі використання 
теплової енергії (з’єднання деталей шляхом нагрівання або охолодження; точко
ве зварювання, електронно-променеве зварювання, зварювання оплавленням).

Рухливі з’єднання утворюються посадками з гарантованим зазором у вигля
ді пазів типу “ластівчин хвіст”, Т-подібні, поршень – циліндр, за допомогою на
різних сполучень, конічними, зубцюватими поверхнями. Різьбове сполучення 
утворюється шляхом згвинчування самих деталей, що з’єднуються (складальних 
одиниць), одна з яких має зовнішнє, а інша – внутрішнє різьблення, або за допо
могою застосування додаткових деталей, що мають різьблення (перехідники, 
струбцини). Різьбові сполучення досить міцні, дозволяють забезпечувати потріб
ну щільність, регульованість і багатоповторність окремих елементів СО без по
рушення якості й взаємозамінності. Однак одержання їх трудомістке, тому пере
хід на інші з’єднання при рівних якостях СО – один із напрямків зниження собі
вартості продукції.

Нерухомі нероз’ємні з’єднання одержують зварюванням, пайкою, клепкою, 
пресовим способом, шляхом нагрівання або охолодження однієї з деталей, що 
збираються. Застосовують зварювання електричне, газове, плазмене, контактне, 
вибухом, тертям та ін. Зварювання виконується плавленням без механічного 
впливу або із застосуванням тиску до елементів, що з’єднуються. Зварювання –
процес досить простий і технологічний. Недоліком зварених з’єднань є їх повна 
нероз’ємність, що ускладнює усунення дефектів складання й ремонт виробу.

Пайкою називають процес з’єднання матеріалів за допомогою розплавлено
го матеріалу (припою), що вводиться між елементами, які з’єднуються. Припой 
має температуру плавлення нижче температури плавлення основного матеріалу. 
У процесі пайки хімічний склад, структура, механічні властивості, розміри й 
форма деталей не змінюються. Пайкою одержують з’єднання високої міцності, 
електропровідності і герметичності при порівняно малій трудомісткості процесу. 
Як і зварювання, пайка легко піддається автоматизації.
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Широке поширення отримує процес з’єднання деталей склеюванням, заснова
ний на явищі адгезії, що виникає між поверхнями елементів, що з’єднуються, і 
тонкою плівкою клею, уведеного між ними. Чим тонша плівка клею, тим міцніше 
з’єднання. Спосіб досить універсальний: склеїти можна деталі з усяких матеріалів. 
Склеювання не змінює властивості матеріалів. Сучасні клеї стійкі до води, олій, 
бензину, гасу і т.д. Порівняно низька механічна міцність клейових з’єднань завдя
ки новим складам усувається, що дозволяє склеювати відповідні деталі, наприклад, 
ставити на клеї гребні гвинти на кораблях. Як і паяні з’єднання, з’єднання на клеї 
технологічні стосовно розбирання, що здійснюється шляхом нагрівання.

Пресові посадки утворюють шляхом напресування (охоплююча деталь на
сувається на охоплювану) або запресування (охоплювана деталь вводиться в 
отвір, що охоплює).

Для втулок великих діаметрів застосовують спосіб посадки нагріванням. 
Втулка при остиганні утворює натяг з’єднання. Температура нагрівання зале
жить від розрахункового натягу, конструкції й матеріалу деталі. Нагрівання здій
снюють у рідинах, газах, методами електроопору або індукції. 

Усе більше поширення знаходить метод одержання пресових посадок, зв’я
заний з охолодженням охоплюваних деталей. Охолодження в інтервалі мінус 
50…80 °С здійснюють у твердій вуглекислоті за 20…60 хв у залежності від габа
ритів деталей. 

Рознімні нерухомі з’єднання виконують перехідними посадками, а також за 
допомогою болтів, шпильок, штифтів, посадок на конус.

Як і в інших сферах, проблема зниження матеріалоємності, заміни дефіцитних 
матеріалів недефіцитними актуальна і на етапі складання. У цьому відношенні ціка
вий досвід заміни металевого кріплення пластмасовим. Кріпильні деталі з металу 
мають істотні недоліки: низьку корозійну стійкість, велику масу, високу трудоміст
кість виготовлення, труднощі при стопорінні. Більшості цих недоліків позбавлені 
болтові з’єднання зі склонаповненого капрону марки КПС-30. Литтям під тиском 
можуть бути виготовлені кріпильні деталі будь-якої конфігурації як із шестигранни
ми, так і з утопленими голівками. Для виключення традиційних способів стопоріння 
(штифтів, контргайок) різьблення роблять напруженим. У цьому випадку різьблення 
болта або гайки змінюється так, що при закручуванні мається натяг, який дозволяє 
збільшити тертя в різьбовій парі болт – гайка й забезпечує її стопоріння. 

Розвиток атомної енергетики, зокрема створення високотемпературних реа
кторів із гелієвим теплоносієм, що нагріваються до 1270 К, обумовив застосу
вання з’єднань, що складаються з труб малих діаметрів (8…10 мм) і трубних 
ґрат великої товщини (200…500 мм) з високоміцних термо- і корозійностійких 
матеріалів із запресовуванням і обваркою кінців труб. Вимоги до надійності та
ких з’єднань надзвичайно великі. Механічними способами одержати їх дуже 
важко; крім того, вихідні параметри технологічних процесів нестабільні.

Гарні результати дає закріплення труб у трубних дошках електрогідроімпу
льсним способом. Електричний вибух дротика патрона, що вставляється в трубу, 
супроводжується дією на стінки високих тисків протягом одиниць або десятків 
мікросекунд. Імпульси високого тиску викликають у металі труби хвилю стиску 
і високошвидкісну пластичну деформацію. Труба деформується спочатку на ве
личину зазору, а потім разом із трубними ґратами. Утворюється з’єднання з га
рантованим натягом.

Розділ 5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
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