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Анотація: Основним напрямком розвитку машинобудівної промисловості є

створення нових або вдосконалення вже існуючих технологічних процесів з метою 

забезпечення шорсткості поверхонь відповідальних гідравлічних вузлів деталей машин та 

механізмів, які виготовляються переважно з чавунів. Оскільки, шорсткість поверхні 

залежить від багатьох факторів (способу обробки, режимів різання, геометричних 

параметрів і якості поверхонь ріжучої частини інструменту, пластичної та пружної 

деформації оброблюваного матеріалу та ін.), тому виникла необхідність в проведенні 

експериментальних досліджень.

В роботі досліджено влив режимів різання на шорсткість обробленої торцевими 

фрезами плоскої чавунної поверхні.

Ключові слова: шорсткість, режими різання, подача, торцева фреза.

Annotation: The main direction of the development of the machine-building industry is 

the creation of new or improved existing processes to ensure the roughness of the surfaces of 

responsible hydraulic units of machine parts and mechanisms, which are made mainly of cast 

iron. As the surface roughness depends on many factors (processing method, cutting modes, 

geometrical parameters and quality of the surfaces of the cutting tool, plastic and elastic 

deformation of the treated material, the stiffness of the machine tool system - the tool - the tool, 

the workpiece, etc.), therefore it was necessary in carrying out experimental researches. 

In this work, the influence of cutting modes on the roughness of the cut-off face milling 

of a flat iron surface was investigated. 
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При обробці корпусів гідравлічних вузлів процес торцевого фрезерування є одним 

з поширених, оскільки забезпечує високу продуктивність. Однак, торцеве фрезерування 

супроводжується нестабільністю зрізання металу (котра пов'язана з кінематикою і

динамікою процесу обробки), внаслідок чого на оброблювальній поверхні утворюються 

шорсткості різної висоти [1 4]. 

Отримання необхідної шорсткості обробленої поверхні забезпечується 

застосуванням рекомендацій, наведених в довідковій літературі на основі властивостей 

оброблюваного матеріалу або рекомендацій виробників ріжучих інструментів. Слід 

зазначити, що при детальному розгляді зазначеної методики призначення режимів 

обробки спостерігається розбіжність показників технологічних режимів обробки. Такі 

розбіжності можна пояснити тим, що використовуються емпіричні залежності не 

дозволяють враховувати неоднорідності властивостей інструментального і оброблюваного 

матеріалу, а також в застосуванні довідковими джерелами середніх значень коефіцієнтів,

що враховують вплив інструментального і оброблюваного матеріалу на характер процесу 

обробки [1- 4]. 

Експерименти проводилися на універсальному вертикально-фрезерному верстаті,

матеріал оброблювальних деталей – чавун СЧ18, кількість деталей – 30 шт, ріжучий 

інструмент – різці оснащені пластинками з надтвердого сплаву ВК 8. Оцінка 

мікрогеометрії поверхонь оброблених проводилась на профілометрі «Surtronic 10 Ra 

urfaceTester». 

Досліди повторювали тричі, результати - усереднювати.

Результати досліджень свідчать про те, що:

1) на шорсткість оброблення плоскої чавунної деталь торцевими фрезами,

впливають глибина різання, подача та швидкість обертання фрези, радіус заокруглення 

вершини зуба і кутів в плані різця, вид фрезерування (зустрічного або попутного), вид 

мастильно-охолоджувальної рідини;

2) на шорсткість поверхні впливає також знос різця, при досягнення критичних 

допустимих якого спостерігалося підвищення рівня шорсткості;

3) на похибку відхилення від площинності суттєво впливає кут нахилу осі фрези 

відносно обробленої поверхні;

4) на деяких поверхнях деталей спостерігалися порізи, відшаровування, котрі 

пов’язані з дефектами виготовлення заготовок;

5) на поверхнях деяких пластин спостерігалися сколювання, передчасне 

руйнування поверхонь, які можна пояснити дефектами при виготовленні.
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