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Анотація:

Фрезерування широко застосовується в машинобудуванні для обробки різних 

поверхонь, є високопродуктивним процесом, ефективність якого залежить від режимів 

різання. Слід зазначити, що збільшення режимів може привести до роботи 

металорізальних верстатів в резонансних частотах. Даний аспект актуалізує питання 

проведення вібродіагностики металорізальних верстатів для зменшення ймовірності 

останніх. В роботі проведено аналіз методів дослідження вібрацій. Визначено залежності 

середньоквадратичного значення віброшвидкості на столі верстата від швидкості різання 

стали 45, встановлені оптимальні частоти обертання фрези в процесі чистової обробки.

Ключові слова: фреза, фрезерний верстат, режими різання, швидкість різання,

датчик, віброшидкість.

Annotation: Milling is widely used in mechanical engineering for processing various 

surfaces, is a high-performance process, the effectiveness of which depends on the cutting 

conditions. It should be noted that an increase in regimes can lead to the operation of machine 

tools at resonant frequencies. This aspect actualizes the issues of vibration diagnostics of 

machine tools to reduce the likelihood of the latter. In work the analysis of vibration research 

methods is carried out. The dependences of the root-mean-square value of the vibration velocity 

on the machine table on the cutting speed of steel 45 are determined, the optimum rotational 

speeds of the cutter during finishing are established. 

Key words: milling, milling machine, cutting conditions, cutting speed, sensor, vibration 
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Розвиток сучасного машинобудування значною мірою пов’язаний з підвищенням 

вимог до експлуатаційних характеристик деталей машин і механізмів і, відповідно, вимог 

до процесу їх виготовлення. Оскільки особливістю технологічної системи при обробці 

деталей є тісний взаємозв'язок процесу різання з динамікою системи, якістю та 

продуктивністю обробки [1-2].  

Так як процес фрезерування супроводжується динамічним явищами, які впливають 

на процес різання і якість обробленої поверхні, а також являю собою значну перепону для 

підвищення продуктивної обробки деталей на верстатах. Причому, неможливо 

передбачити вплив зміни окремих параметрів режимів обробки на стабільність процесу 

обробки [2-4].  

Слід відзначити, що на сьогодні проблема забезпечення заданого динамічної якості 

є далекою від вирішення, що пояснюється, перш за все, її складністю і недостатньою 

вивченістю. Тому важливим для забезпечення якості обробки і працездатності верстатів є

проведення їх випробувань на вібростійкість в процесі різання.

Одним з ефективних способів вирішення проблеми на сьогодні залишається є

діагностика і моніторинг технічного стану обладнання. Зокрема інтенсивний розвиток 

отримали експерименти з вібродіагностики процесів різання, за результатами яких 

будуються амплітудно-частотні характеристики (АЧХ) котрі дозволяють встановити 

взаємозв'язок між призначеними режимами різання і рівнем вібрації елементів 

технологічних систем, тим самим встановлювати технологічні режими з врахуванням 

динамічних характеристик останніх.

Експерименти проводилися на універсальному горизонтальному консольно-

фрезерному верстаті, матеріал оброблювальних деталей – Сталь 45, кількість деталей – 21 

шт, ріжучий інструмент – фреза дискова тристороння з пластинками з надтвердого сплаву 

Т5К10. Вимірювання віброшвидкості здійснювалося за допомогою віброаналізатора ВВМ 

201,  датчики якого було закріплено на лещатах та деталі.

Досліди повторювали тричі, результати - усереднювати.

За результатами експерименту були складені графіки залежності виброшвидкості 

від частоти обертання і діаметру фрези в процесі чистової обробки.

Обробка та аналіз результати досліджень свідчить про те, що:

1) рівень віброшвидкості залежить швидкості різання (частота обертання фрези) і

діаметра фрези, отримані залежності – нелінійні;
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2) зміна віброшвидкості змовлена не тільки зміною режимів різання, параметрів 

інструменту, а й впливом, в процесі обробки, важко прогнозованих або випадкових 

факторів - неоднорідності поверхневого шару заготовки і інструменту та ін.;

3) на певних ділянках оброблених поверхонь спостерігалися порізи,

відшаровування, котрі пов’язані з дефектами виготовлення заготовок.
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