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Анотація: Визначення оптимальних режимів різання є одним з найважливіших 

техніко-економічних завдань сучасного машинобудування, оскільки експлуатаційні 

властивості зазначених виробів залежать від якості поверхневого шару окремих деталей і

вузлів, причому формування останнього відбувається на фінішних операціях обробки.

Тому в даний час, все частіше в якості чистових операцій при обробці зовнішніх і

внутрішніх циліндричних поверхонь, застосовують обкатку кулькою, яка є одним з

найбільш простих і ефективних способів, що забезпечують управління в широкому 

діапазоні показниками якості поверхневого шару.

В роботі досліджено влив режимів обкочування шариком на шорсткість поверхні 

валів з сталі 45.
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Annotation: The definition of optimal cutting conditions is one of the most important 

technical and economic tasks of modern engineering, because the performance properties of 

these products depend on the quality of the surface layer of individual parts and assemblies, and 

the latter is formed at the finishing machining operations. Therefore, at present, more and more 

often as finishing operations in the treatment of external and internal cylindrical surfaces, a ball 

run-in is used, which is one of the simplest and most effective methods for controlling the quality 

of the surface layer in a wide range. 

In this work, the influence of ball rolling modes on the roughness of steel shafts is 

studied. 45. 
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В даний час, все частіше в якості чистової операцій при обробці зовнішніх і

внутрішніх циліндричних поверхонь, застосовують обкатку роликом, яка відноситься до 

методів поверхневого пластичного деформування (ППД). Суть обробки полягає в тому,

що під тиском деформуючого кульки більш твердого, ніж оброблюваний матеріал,

виступаючі нерівності оброблюваної поверхні пластично деформуються - мнуть, при 

цьому шорсткість поверхні зменшується і утворюється новий мікрорельєф [1-4]. 

Для обробки обкочуванням необхідно два рухи: обертання оброблюваної деталі і

подовжня подача деформуючого елемента (шарика). 

Дослідження проводилися на токарно-гвинторізний верстаті 16К20 при обробці 

кульковим індентором валів з сталі 45, які охолоджувалися в процесі обробки машинним 

мастилом, з використанням методу планування багатофакторних експериментів. В якості 

змінних параметрів були обрані: подача ролика, швидкість обертання валу, кількість 

проходів.

Оцінка мікрогеометрії оброблених поверхонь проводилась після кожного проходу 

за допомогою профілометра «Surtronic 10 Ra urfaceTester». 

Досліди повторювали тричі, результати - усереднювати.

Аналіз результатів досліджень свідчать про те, що:

1) на величину шорсткість поверхні валів Ra впливає швидкість їх обертання,

подача та кількість проходів шару;

2) зі збільшенням швидкості обертання вала шорсткість обробленої поверхні 

спадає, залежність наближається до лінійної;

3) з зменшенням подачі шарика шорсткість обробленої поверхні спадає,

при досягненні певної критичної величини подачі параметр Ra починає збільшуватися,

оскільки кожна точка поверхневого шару навіть при одному робочому ході ролика 

піддається пластичного впливу кілька разів;

4) кількість проходів не повинно перевищувати 2-3, оскільки при збільшенні їх 

числа спостерігається пере наклеп і збільшення шорсткості поверхні;

5) на окремих ділянках оброблених поверхонь спостерігалися лущення, які можна 

пояснити дефектами структури матеріалу та перенаклепом поверхневих шарів валів.
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