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Анотація: Незважаючи на тенденції до застосування альтернативних методів 

отримання деталей не пов’язаних з видаленням стружки, обробка різанням залишається 

найбільш поширеним процесом обробки матеріалів у сучасному машинобудуванні.

Ефективність обробки в значній мірі залежить від рівня якості застосовуваних деталей і

ріжучих інструментів. Слід відзначити, що вихід з ладу різців переважно обумовлений не 

їх поломкою, а передчасним зношуванням робочих поверхонь. Тому питання підвищення 

зносостійкості різального інструменту є актуальним.

В роботі досліджено влив покриттів TiN на зносостійкість пластин Т5К10 при 

обточуванні сталі 40Х.

Ключові слова: різець, режими різання, твердосплавна пластина, знос,

зносостійкість.

Annotation: Despite the trend towards the use of alternative methods for obtaining parts 

not related to chip removal, machining remains the most common material processing process in 

modern engineering. The processing efficiency largely depends on the quality level of the used 

parts and cutting tools. It should be noted that the failure of the incisors is caused not by their 

breakage, but by premature wear of the working surfaces. Therefore, the issue of improving the 

wear resistance of the cutting tool is relevant. 

In this work, the effect of TiN coatings on the wear resistance of T5K10 plates when 

turning steel 40X is investigated. 
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Стійкість металорізальних інструментів є одним з основних експлуатаційних 

показників для більшості операцій механічної обробки, оскільки за її величині 

призначаються режими різання, які в свою чергу визначають продуктивність праці і

собівартість виробів. Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів [1-4] показав,

що при невільному різанні матеріалів зношування робочих поверхонь ріжучої частини 

лезових інструментів відбувається нерівномірно. Проявляється у вигляді локально 

великих ділянок зносу на задній поверхні леза, нерівномірної ширині і глибині лунки 

зносу на передній поверхні. Таким чином інструмент, як правило, виходить з ладу через 

більш інтенсивне зношування на якісь обмеженій ділянці.

Одним з найбільш перспективних шляхів розвитку, вдосконалення, а також 

підвищення працездатності різального інструменту є застосування багатогранних пластин 

із застосуванням зносостійких покриттів, ефективність застосування яких визначається не 

тільки матеріалом покриття, але і раціональністю підбору інструменту в залежності від 

оброблюваного матеріалу [1- 4]. 

Дослідження інтенсивності зношування прохідних різців, оснащених 

багатогранними пластинами що не переточуються з матеріалу марки Т5К10, з покриттям 

TiN і без нього, проводилися на токарно-гвинторізний верстаті 16К20 при обробці валів з

сталі 40Х.

Ріжучі пластини встановлювали в сталевому різцетримачі, січення державки 16 × 

25 мм, за допомогою механічного кріплення.

Для встановлення впливу швидкості обточування валів з сталі 40Х на знос поверхні 

пластин, досліди проводилися при наступних режимах різання: швидкість різання V1 = 90 

м/хв, подача S = 0,15 мм/об, глибина різання t = 1 мм, без охолодження.

Після кожного проходу на мікроскопі ММІ вимірювали знос по задній поверхні 

пластини, за результатами яких були побудовані залежності величини зносу від часу 

роботи для кожної з пластин. В якості граничного прийнята величина зносу hз = 0,45 мм.

Досліди повторювали тричі, результати - усереднювати.

Після чого, повторювали обробку на інших чотирьох швидкостях V2 = 120 м/хв, V3

= 150 м/хв, V4 = 180 м/хв і V5 = 210 м/хв.

Результати досліджень зносу поверхонь пластин з твердого сплаву Т5К10 свідчать 

про те, що:
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1) на величину зносу найбільше впливає швидкість різання, потім подача і

найменше - глибина різання, отримані залежності – нелінійні;

2) за однакових умов обробки знос пластин без покриттів в порівнянні з покриттям 

TiN перевищує на 30-60%; 

3) застосування зносостійких покриттів TiN на робочих поверхнях інструменту 

впливає на механізм його взаємодії з оброблюваною поверхнею і зменшує величини 

зносу;

4) при обробці пластинами, в яких величина зносу перевищувала граничну,

спостерігалось збільшення шорсткості поверхні валу .  
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